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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ηίηιν «Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ Θεζζαινλίθεο» θαη εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε» ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Καη‟ αξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεκήηξην 

Γνπδήξα, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ θαη ζηελ θα Πιαηζίδνπ Μαξία, 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ πνιχηηκε πξνζθνξά γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ηεο, θαηά ηελ 

εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαη πνπ ζηάζεθε δίπια κνπ φιν ην δηάζηεκα, αθηεξψλνληαο θφπν 

θαη ρξφλν θαη παξέρνληαο βνήζεηα ζε θάζεηη πνπ ρξεηάζηεθα. 

Δπηπξνζζέησο, ληψζσ ηελ επηζπκία λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην Γηθεγνξηθφ χιινγν 

Θεζζαινλίθεο θαη ηδηαηηέξσο ηνλ Πξφεδξν θ. Μαλφιε Λακηζίδε θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ θαη ηελ θαιή ηνπο δηάζεζε ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο δηθεγφξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο, ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

νπνίσλ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ, ζην ζχληξνθφ κνπ Υξήζην, γηα ηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ 

θαηαλφεζε, ηελ αγάπε θαη ηελ ππνκνλή ηνπ φιν ην δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη 
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γηα ηηο ηερληθέο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξε, ρσξίο ηηο νπνίεο ζα θαζπζηεξνχζε ε νινθιήξσζε 

απηήο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε θίιε κνπ Πφιπ, πνπ κε ζηήξημε πνιχ ςπρνινγηθά 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. Αθφκε, έλα επραξηζηψ ζηα 

αδέξθηα κνπ, Γηψξγν θαη Βαζνχια, πνπ αλ θαη καθξηά κνπ δίλνπλ πάληνηε θνπξάγην κε ηελ 

αγάπε ηνπο λα ζπλερίζσ. 

 Σέινο, πεξηζζφηεξν απφ φινπο επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ, Άξζαλη θαη ππξηδνχια, γηα 

ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο ζε φιε ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο. Δίκαη 

ηδηαίηεξα επγλψκσλ γηα φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη φια απηά ηα ρξφληα θαη ζε απηνχο ρξσζηάσ 

ηε κέρξη ηψξα πνξεία κνπ. Θα ήζεια λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα φιεο ηηο ζπζίεο πνπ έρνπλ θάλεη 

ψζηε λα κνπ δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα είκαη απηφ πνπ είκαη. 
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Πεξίιεςε 

 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θακία έξεπλα πνπ λα κειεηά ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο 

ησλ δηθεγφξσλ. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα κειεηήζεη (α) ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ Θεζζαινλίθεο θαη ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεσλ απηψλ, (β) ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. θχιν, 

ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ψξεο εξγαζίαο) ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ (γ) ηε ζπζρέηηζε 

ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, (δ) πνηέο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία, κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ. 

Γείγκα 92 δηθεγφξσλ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε εμεηάζηεθε βάζεη ηνπ (α) 

εξσηεκαηνινγίνπ ΜΒΗ ηεο Maslach, (β) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θηλήηξσλ ησλ Everard & Morris 

(1999) πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Herzberg θαη (γ) κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ 

Κνπζηέιην θαη Κνπζηέιηνπ, 2001, πξνζαξκνζκέλν γηα δηθεγφξνπο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δηθεγφξνη δελ εκθάληζαλ πςειέο ηηκέο ζε θακία απφ ηηο 

ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη λεφηεξνη, νη άγακνη θαη νη ζπλεξγάηεο 

δηθεγφξνη δηαπηζηψζεθε φηη εκθαλίδνπλ πςειφηεξν βαζκφ απνπξνζσπνπνίεζεο θαη 

ρακειφηεξεο ηηκέο ζην αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Ζ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ δηθεγφξσλ δηαπηζηψζεθε φηη βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. ε γεληθέο γξακκέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ επαγγεικαηηθά θίλεηξα ζρεηηθά ρακειήο ηζρχνο, κε πην ζεκαληηθά, θαηά 
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ζεηξά, ην θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ηεο επζχλεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο. Γειψλνπλ 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κηζζφ 

ηνπο. Πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο δήισζαλ νη άλδξεο δηθεγφξνη, νη έγγακνη, νη 

λεφηεξνη ζηελ ειηθία θαη φζνη δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο δηθεγνξηθφ γξαθείν. Οη επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θάλεθε λα ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα ηεο 

αλαγλψξηζεο, ηεο επίηεπμεο, ηεο επζχλεο, ην εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ ίδηα ηε δνπιεηά. Σν θίλεηξν ηεο επζχλεο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ δηθεγφξσλ θαη ην θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο, ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη ην αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ κε επξήκαηα εξεπλψλ άιισλ ρσξψλ γηα δηθεγφξνπο θαη αξθεηά κε έξεπλεο 

αληίζηνηρεο ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, δηθεγφξνη 
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Abstract 

 

In the literature concerning Greek lawyers, there is almost no evidence regarding the 

perceived levels of burnout and job satisfaction. The present study focused on the above issues: 

(a) the level of burnout of greek lawyers and the level of job satisfaction of greek lawyers (b) the 

effects of demographic factors (e.g., age, experience, marital status, working hours, job status) on 

lawyers' burnout and job satisfaction, (c) the correlation between the 3 dimension of burnout and 

the aspects of job satisfaction and (d) which motives and aspects of job satisfaction can predict 

each of three dimensions of burnout. 

The 92 Greek lawyers who participated in the study were asked to fill in (a) the Maslach 

Burnout Inventory (b) the Everard & Morris (1999) inventory about their professional motives, 

which is based on Herzberg‟s theory of motivation, and (c) part of the inventory of job 

satisfaction for teachers (Koustelios & Kousteliou, 2001), specifically adapted for lawyers.  

The results indicated that greek lawyers reported average to low levels of burnout. 

Results indicated that Greek lawyers reported average to low levels of burnout. Regarding the 

demographic factors, age, marital status and job status significantly determined lawyer‟s 

depersonalization and personal accomplishment. Results showed that their total job satisfaction 

was below the moderate level. Lawyers reported they were very satisfied with their working 

conditions but dissatisfied with their pay and they regarded as the most important motives for 

their job the following, in descending order: personal development, responsibility and 

recognition. Regarding the demographic factors, it was found that gender, age, marital status and 
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job status significantly determined lawyer‟s job satisfaction. The three dimensions of burnout 

syndrome were significantly related to motives of recognition, attainment, responsibility, job 

interest and to satisfaction with the job itself. Regression analysis revealed that emotional 

exhaustion can be predicted by motive of responsibility, depersonalization and personal 

accomplishment is predicted by motive of recognition. The above results are consistent with 

other studies that have focused on lawyers of other countries and on Greek education teachers. 

 

Keywords: burnout, job satisfaction, lawyers 
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ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. Δηζαγσγή 

 

Ο άλζξσπνο ζηε ζχγρξνλε επνρή αληηκεησπίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο πηεζηηθέο αλάγθεο 

θαη, ζπλεπψο, δηαξθψο πεξηζζφηεξν ζηξεο. Ζ εκθάληζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αζζελεηψλ, φπσο 

είλαη νη λεπξψζεηο, ηα έιθε, νη πνλνθέθαινη, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ επίδξαζε ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ.  

Οη δηθεγφξνη, θαη ελγέλεη φζνη αζρνινχληαη κε ηε λνκηθή επηζηήκε, αζθψληαο έλα 

θαηεμνρήλ αλζξσπηζηηθφ επάγγεικα, ππφθεηληαη ζε ζπλζήθεο έληνλνπ ζηξεο θαη ζπρλά 

νδεγνχληαη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. ηαηηζηηθέο κειέηεο ζην επάγγεικα  ησλ δηθεγφξσλ 

δείρλνπλ πνιχ πςειά πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εξγαζηαθνχ άγρνπο, θαηάζιηςεο, 

ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (αιθνφι, λαξθσηηθψλ νπζηψλ θ.α.) αιιά θαη απηνθηνληψλ 

(Elwork, 2003, Lim, 1993). Δπίζεο, ςπρνιφγνη πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή γηα 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαθέξνπλ φηη νη 

δηθεγφξνη δελ αθήλνπλ ζε θακία πεξίπησζε λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ππνθέξνπλ απφ ππεξθφπσζε 

θαη άγρνο, γηαηί ζεσξνχλ φηη απηφ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε επαγγεικαηηθή αδπλακία θαη 

αληθαλφηεηα θαη θνβνχληαη φηη ζα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο δηθηχνπ, βξίζθνληαη δειαδή ζε άξλεζε (Johnson, 2009). 

Παξάιιεια, απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηξνπή 

ηεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα πνιχ δεκνθηιήο πεξηνρή έξεπλαο γηαηί επεξεάδεη 
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πνιιέο παξακέηξνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αιιά θαη γηαηί ε ηθαλνπνίεζε θαζεαπηή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ν ηειηθφο ζηφρνο, αθνχ ε επηπρία είλαη ην κεγάιν δεηνχκελν ζηε δσή ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ Θεζζαινλίθεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ησλ δηθεγφξσλ, θαζψο θαη ζηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Δπίζεο, πξνηείλνληαη ηξφπνη πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο δηαπηζηψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

ιεηηνχξγεκα ηνπ δηθεγφξνπ. Σέινο, ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο Έιιελεο δηθεγφξνπο, ηα 

νπνία ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ ζπλδξφκνπ burnout. 
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2. ύλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 (Burnout syndrome) 

2.1 Έννοια επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ  

 

Ο φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα επξχηαην θάζκα 

επαγγεικάησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιινί εξεπλεηέο ζπζρεηίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε κε ην απνηέιεζκα επηβαξχλζεσλ ζηελ εξγαζία, ην ζηξεο θαη ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή. 

Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (ΔΔ) εθθξάδεη ηελ ςπρνζσκαηηθή 

θαηαπφλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηελ εμάληιεζε φισλ ησλ πξνζσπηθψλ θαη ςπρηθψλ 

απνζεκάησλ θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηεο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Σν ζχλδξνκν Burnout, φπσο ιέγεηαη, 

πεξηγξάθεηαη σο κηα θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρηθήο εμάληιεζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ καθξνρξφληα έθζεζε θη εκπινθή ζε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απαηηήζεηο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο (Maslach, 1993).  

2.2 Οπιζμοί και επμηνείερ για ηην επαγγελμαηική εξοςθένυζη 

 

Ο φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» (burn out) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνλ Freudenberger (1975) γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνλ θνξεζκφ ή ηελ εμάληιεζε απφ ην επάγγεικα. 

Ο Freudenberger ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν απηφ κεηά απφ παξαηεξήζεηο πνπ δηεμήγαγε ζε 
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βνεζνχο θνηλσληθψλ επαγγεικάησλ. πγθεθξηκέλα, παξαηήξεζε φηη ζπρλά πνιπάζρνινη θαη 

ππεχζπλνη βνεζνί παξνπζίαδαλ ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ππλειίαο θαη γίλνληαλ 

επέμαπηνη, κεξνιεπηηθνί θαη θαρχπνπηνη, κε αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη 

ηνπο πειάηεο, νη νπνίεο ζπρλά εμειίζζνληαλ ζε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. 

χκθσλα κε ηελ Cherniss (1980), ε ςπρνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ θαη νη αξλεηηθέο πξνζσπηθέο αιιαγέο πνπ βηψλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ 

ησλ καηαηψζεσλ πνπ βηψλεη ή ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ απνηεινχλ έλα γεληθφ νξηζκφ 

ηνπ ζπλδξφκνπ burnout. 

Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο θαη απνδεθηφο νξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη 

απηφο ηεο Maslach (1993), πνπ νξίδεη ην θαηλφκελν σο κηα εμειηθηηθή δηεξγαζία, φπνπ ν 

εξγαδφκελνο ληψζεη ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ 

καθξνρξφληα έθζεζε θαη εκπινθή ζε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη 

ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ράλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε γηα ηνπο 

αζζελείο/πειάηεο, παχεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά θαη ηελ απφδνζή ηνπ θαη 

αλαπηχζζεη κηα αξλεηηθή εηθφλα εαπηνχ. Δκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηνλ άλζξσπν. Οη ηξεηο θχξηνη παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο αθνξνχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ζηε 

κείσζε ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Λφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ηεο έλλνηαο έρνπλ δηαηππσζεί πιεζψξα εξκελεηψλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ γηα ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη επηθξαηέζηεξεο απηψλ 

ππάξρνπλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο ζεσξεηηθψλ εξκελεηψλ θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

Οη αηνκηθέο εξκελείεο δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ησλ παξαγφλησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπληεινχληαη εζσηεξηθά ηνπ αηφκνπ φηαλ θαηαιακβάλεηαη απφ ην ζχλδξνκν ηεο 
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επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Μεγάιχηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ παξνπζία ηζρπξψλ 

ζπλεηδεηψλ θαη αζπλείδεησλ θηλήηξσλ, φπσο ε επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ, πξνζδνθίεο θαη 

θηινδνμίεο. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη νξηζζεί σο απνηπρία δηαηήξεζεο ηεο 

ηδεαιηζηηθήο απηνεηθφλαο (Freudenberger, 1983), σο πεηπρεκέλε αλαδήηεζε ππαξμηαθνχ 

λνήκαηνο (Pines & Aronson, 1988), είηε σο αληζνξξνπία ζε ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο 

ιεηηνπξγίεο (Garden, 1991).  

Ζ εξκελεία πνπ δφζεθε απφ ηελ Pines (1993) αμίδεη ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε, θαζψο 

φπσο ζα αλαιπζεί θαη παξαθάησ ηζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ 

δηθεγφξσλ πνπ κειεηάηαη. Ζ Pines ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη κε 

ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα πηζηεχεη φηη ε δσή ηνπ έρεη λφεκα θαη πσο φηη θάλεη είλαη ρξήζηκν 

θαη έρεη θάπνηα ζεκαζία. Ζ αλάγθε απηή είλαη βαζηθφ θίλεηξν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη νη 

άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θάπνην λφεκα ζηε δσή ηνπο κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη, αλ 

απνηχρνπλ, αηζζάλνληαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

αθνζησκέλνη ζηε δνπιεηά ηνπο θαη πνπ δελ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ζηε δνπιεηά ηνπο 

έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Αληίζεηα, εθείλνη πνπ 

είλαη αθνζησκέλνη ζηε δνπιεηά ηνπο, πνπ αηζζάλνληαη φηη ε εξγαζία ηνπο δίλεη λφεκα ζηε δσή 

ηνπο, αιιά παξάιιεια αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνηχρεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, είλαη επηξξεπείο 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

ε αληίζεζε κε ηηο αηνκηθέο, νη δηαπξνζσπηθέο εξκελείεο δίλνπλ έκθαζε ζηε 

απαηηνχκελε δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε απηφλ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο 

θαη απηφλ πνπ ηηο ιακβάλεη. Ζ ζρέζε απηή είλαη εμ‟νξηζκνχ ζπκπιεξσκαηηθή, αθνχ ην έλα 

κέξνο δίλεη ελψ ην άιιν ιακβάλεη. Γη‟ απηφ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ζηε δνπιεηά ηνπ (Buunk & 
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Schaufeli, 1993). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νξίδεηαη επίζεο βάζεη ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

εξκελεηψλ σο ζπλαηζζεκαηηθή ππεξθφξηηζε (Maslach, 1993). Οη εξκελείεο απηέο ζηεξίδνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

Οη θνηλσληθέο εξκελείεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν πνπ 

θαηέρνπλ νη ηζρχνληεο δνκηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο, πνπ είλαη βαζηά ξηδσκέλνη ζην 

θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν θαη ζπκβάιινπλ ή έζησ δεκηνπξγνχλ ην ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νξίδεηαη σο απνμέλσζε 

(Karger, 1981), σο αζπκθσλία αλάκεζα ζε θαλεξέο θαη αθαλείο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Handy, 1988) είηε σο πξνηφλ ηνπ πνιηηηζκνχ (Meyerson, 1994). 

Σέινο, νη νξγαλσηηθέο εξκελείεο είλαη νη κφλεο απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο πξνζεγγίζεσλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο φρη 

κφλν ζην άηνκν αιιά θαη ζηελ επηρείξεζε. Οξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο 

«ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (Cherniss, 1989), είηε σο κηα αζπκθσλία αλάκεζα ζην 

άηνκν θαη ζην επάγγεικα (Maslach & Leiter,1997). 

2.3 Σςνιζηώζερ ηηρ επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ  

 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο πνπ πξψηνη πεξηέγξαςαλ απηφ ην θαηλφκελν, ηνπο Masclach 

& Jackson, ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη: 

1. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, πνπ εθδειψλεηαη κε κηα αίζζεζε ςπρηθήο θφπσζεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, ν νπνίνο δε δηαζέηεη πηα ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα λα επελδχζεη ζηε 

δνπιεηά ηνπ.  
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2. Ζ απνπξνζσπνπνίεζε εθδειψλεηαη κε ηελ ςπρνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ 

ηνπο πειάηεο ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε απξφζσπσλ ζρέζεσλ καδί ηνπο. 

3. Ζ έιιεηςε πξνζσπηθώλ επηηεπγκάησλ εθδειψλεηαη κε ηε κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπ 

θαη ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ θάζε πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπ (Maslach, 1976· Maslach & Jackson, 1981).  

Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, 

αιιά θαηά βάζε ην ζχλδξνκν ζεσξείηαη φηη αθνινπζεί κηα εμειηθηηθή πνξεία θαηά ηελ νπνία 

πξνεγνχληαη ηα αηζζήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη αθνινπζεί σο ζπλέπεηα ην αίζζεκα 

ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε αίζζεκα κεησκέλεο πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο.  

Ζ εμάληιεζε πνπ ληψζεη ν εξγαδφκελνο πξνζδηνξίδεηαη επίζεο σο ζπλαηζζεκαηηθφο 

θνξεζκφο, απνπξνζσπνπνίεζε θαη κεησκέλε ηθαλφηεηα επίδνζεο. Ηδηαίηεξα ε 

απνπξνζσπνπνίεζε ζεκαίλεη ηελ απαζή αληίδξαζε πξνο ηα άηνκα ηα νπνία είλαη απνδέθηεο ηεο 

θξνληίδαο ηνπο. 

2.4 Παπάγονηερ πος αποηελούν πηγέρ άγσοςρ για ηοςρ δικηγόποςρ 

 

Σν ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο ησλ δηθεγφξσλ έρεη 

εξεπλεζεί δηεζλψο, θαζψο ε ελαζρφιεζε κε ην λφκν ζρεηίδεηαη άκεζα κε δηάθνξνπο 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα κεηεμειηρζνχλ ζην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Παξάιιεια, ζηαηηζηηθέο κειέηεο δείρλνπλ πνιχ πςειά πνζνζηά 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εξγαζηαθνχ άγρνπο, θαηάζιηςεο, ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 

(αιθνφι, λαξθσηηθψλ νπζηψλ θ.α.) αιιά θαη απηνθηνληψλ (Elwork, 2003, Lim, 1993).  
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Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο σο 

κηα θαηάζηαζε (state-centered) θαη απφ άιινπο σο κηα δηεξγαζία - δηαδηθαζία (process-

centered). χκθσλα κε ηνπο πξψηνπο, ην ζχλδξνκν πεγάδεη απφ ηε θχζε θαη ηε κνξθή ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ άκεζε επαθή κε 

άιινπο αλζξψπνπο (π.ρ. ηαηξνί, λνζειεπηέο, δάζθαινη, δηθεγφξνη), θαζψο θαη απφ δηάθνξνπο 

πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο, φπσο ε αζάθεηα ησλ θαζεθφλησλ, ε κε 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θ.ιπ. Οη δεχηεξνη ζεσξνχλ φηη ην ζχλδξνκν νθείιεηαη ηφζν 

ζηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ν επαγγεικαηίαο ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε 

πξνζσπηθνύο παξάγνληεο, φζν θαη ζε πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή, 

ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε εξγαζηαθήο κνλάδαο (Μπειιάιε, 

Κνληνδεκφπνπινο, Καιαθάηε & Νηάθαο, 2007) . 

Οη παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ πεγέο άγρνπο γηα ηνπο δηθεγφξνπο δηαθξίλνληαη ζε 

εμσγελείο (ή εμσηεξηθνχο) θαη ζε ελδνγελείο (ή πξνζσπηθνχο). ηηο εμσηεξηθέο ζηξεζζνγφλεο 

επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηθεγφξνη πεξηιακβάλνληαη: ε ρξνληθή πίεζε, 

ν αληαγσληζκφο, ε ππεξθφξησζε εξγαζίαο, ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε κεγάινπ εχξνπο λνκηθψλ 

γλψζεσλ. Αθφκε, έρεη ζεκαζία ν ηνκέαο ελαζρφιεζεο θάζε δηθεγφξνπ (πνηληθφ δίθαην, 

εκπνξηθφ, αζηηθφ, δηνηθεηηθφ, θιπ). Δπίζεο, φπσο ζε φια ηα επαγγέικαηα πνπ παξέρνπλ 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, έλαο παξάγνληαο άγρνπο απνηειεί ε δπζθνιία ρεηξηζκνχ ησλ πειαηψλ, 

ηδηαηηέξσο φζσλ είλαη δχζθνινη ζηε ζπλελλφεζε. Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη δπζθνιία ζην λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή κε ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απηφ 

πξνθαιεί θαζεκεξηλφ άγρνο. Σέινο, ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο έρεη νξγαλσζεί κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ επλνεί ζηνπο δηθεγφξνπο ηελ αληηπαιφηεηα θαη ηα αηζζήκαηα ζχγθξνπζεο 

αλάκεζα ζηηο αμίεο ηνπο θαη ηε δηθαηνζχλε πνπ ηειηθά απνλέκεηαη, κπνξεί λα είλαη έλαο ηζρπξφο 
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αζπλείδεηνο παξάγνληαο άγρνπο γηα ηνπο δηθεγφξνπο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

(Elwork, 2003). 

ε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εμσγελείο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, ππάξρνπλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δηθεγφξσλ, ηα νπνία ηνπο θάλνπλ πην επηξξεπήο ζην 

λα ζηαζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπο επαγγέικαηφο ηνπο θαη απνηεινχλ ηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο. 

Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε ηειεηνκαλία. Καζψο ε ελαζρφιεζε κε ην λφκν απαηηεί αληηθεηκεληθή 

ινγηθή αλάιπζε θαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ηα λνκηθά επαγγέικαηα ειθχνπλ φζνπο 

είλαη ηειεηνκαλείο. Δίλαη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα: „„Δάλ δελ θάλσ ηε 

δνπιεηά πνπ κνπ αλαηέζεθε ηέιεηα, ζα απνηχρσ‟‟. Οη ηειεηνκαλείο άλζξσπνη ηείλνπλ λα είλαη 

εξγαζηνκαλείο, θαη ζπλεπψο δελ ληψζνπλ άλεηα κε ηηο αιιαγέο, παζηάδνληαη κε ην λα έρνπλ ηνλ 

έιεγρν, ρσξίο φκσο λα πείζνληαη πνηέ φηη πξαγκαηηθά ηνλ έρνπλ. Καζψο ε ηειεηφηεηα δελ κπνξεί 

πνηέ λα επηηεπρζεί, ε αλαδήηεζε απηήο πξνθαιεί ζπλερή αληθαλνπνίεζε (Elwork, 1997). 

Αθφκε, απφ έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί φηη νη θηιφδηθνη δηθεγφξνη, δειαδή απηνί πνπ δελ 

επηρεηξνχλ πνηέ λα ζπκβηβάζνπλ κηα θαηάζηαζε θαη λα ηελ επηιχζνπλ εμσδηθαζηηθά, αιιά 

πξνηηκνχλ ηελ δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο κε θηιφδηθνπο (Tsai, Huang & Chan, 2009). 

Τπάξρεη φκσο θαη έλαο ζπλδπαζκφο ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ. Έλαο ιφγνο 

πνπ νη δηθεγφξνη κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη φηη νη 

βαζηθέο αμίεο πνπ έρνπλ (π.ρ. ζέιεζε απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ 

πειαηψλ αζρέησο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο, ππεπζπλφηεηα) πνιιέο θνξέο δε ζπλδένληαη κε ηηο 

πξάμεηο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή άζθεζε δηθεγνξίαο (π.ρ. ζπγθξνχζεηο, νηθνλνκηθνί 

δηαπιεθηηζκνί κε πειάηεο, άδηθν ζχζηεκα δηθαηνζχλεο). Μεξηθέο θνξέο απηφ ην πξφβιεκα 

αληηθαηνπξίδεη κηα εζσηεξηθή ςπρνινγηθή ζχγθξνπζε ή άιιεο θνξέο απνηειεί κηα ζχγθξνπζε 
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αλάκεζα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο θαη ζε απηέο ηνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ ή εηαηξίαο ζην 

νπνίν ν ίδηνο/ίδηα εξγάδεηαη. Οχησο ή άιισο, φηαλ νη πξάμεηο έλνο αλζξψπνπ βξίζθνληαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηηο πξάμεηο πνπ ζθέθηεηαη φηη ζα έπξεπε λα θάλεη, ε θαηάζηαζε απηή νδεγεί ζε 

ρξφληα αηζζήκαηα ελνρήο θαη δπζηπρίαο (Elwork, 1997). 

ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αξρηθά θίλεηξα 

απαζρφιεζεο, νη πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο, ε αλζεθηηθφηεηα ζην ζηξεο, ε απνηπρία ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηδαληθψλ, ε αλεπαξθήο εθπαηδεπηηθή πξνεηνηκαζία θ.α. εκαληηθφ ξφιν 

βέβαηα, δηαδξακαηίδνπλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θ.α. (Ρνχπα, Ραθηφπνπινο, Σδαβέιαο, 

απνπληδή-Κξέπηα & Κνηξψηζηνπ, 2008). Απηφ ζεκαίλεη φηη παξάγνληα άγρνπο ή κε, κπνξεί λα 

απνηειέζεη εθ πξννηκίνπ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία, ε αληηκεηψπηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπ θάζε δηθεγφξνπ, ε πγηήο έγγακε θαη 

νηθνγελεηαθή δσή θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

2.5 Τα ζηάδια ανάπηςξηρ ηος ζςνδπόμος επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ 

 

Έλαο πηζαλφο ηξφπνο αλάπηπμεο ηνπο ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ νκάδα ησλ δηθεγφξσλ πνπ κειεηάηαη, πεξηγξάθεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. Σν πξψην ζηάδην είλαη ην ζηάδην ηνπ ελζνπζηαζκνχ: ν δηθεγφξνο μεθηλάεη ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, έρεη πςεινχο ζηφρνπο, κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο, 

αθηεξψλεη πνιχ ρξφλν θαη ελέξγεηα ζηελ εξγαζία ηνπ. Σν ζηάδην πνπ αθνινπζεί απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε είλαη απηφ ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο αδξάλεηαο: ε εξγαζία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, παξά ηελ πξνζθνξά ηνπ. ην επφκελν ζηάδην αθνινπζεί ε απνγνήηεπζε θαη ε 
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καηαίσζε: ν δηθεγφξνο αηζζάλεηαη φηη θάλεη κηα δνπιεηά πνπ ηνπ δεκηνπξγεί πνιχ άγρνο θαη δελ 

έρεη ςπρηθά απνζέκαηα γηα λα επελδχζεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην 

είλαη απηφ ηεο απάζεηαο φπνπ ν δηθεγφξνο επελδχεη ειάρηζηε ελέξγεηα ζηε δνπιεηά ηνπ θαζψο 

ληψζεη αλεπαξθήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ. Απνθεχγεη θάζε ππεπζπλφηεηα, θαηλνηνκία θαη 

δηαηεξεί ηελ δνπιεηά κνλάρα γηα ιφγνπο επηβίσζεο (Ρνχπα, Ραθηφπνπινο, Σδαβέιαο, 

απνπληδή-Κξέπηα & Κνηξψηζηνπ, 2008). 

2.6 Το πποθίλ ηυν εξοςθενυμένυν δικηγόπυν 

 

Οη δηθεγφξνη πνπ βηψλνπλ ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρνπλ 

ειάρηζην ελδηαθέξνλ, θαηαλφεζε ή εθηίκεζε γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

απνζηαζηνπνηνχληαη ςπρνινγηθά απφ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ λα έρνπλ θπληθή ή 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε απηνχο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Γελ απνηεινχλ αζπλήζηζην 

γεγνλφο απφ έλαλ εμνπζελσκέλν δηθεγφξν ζρφιηα ηνπ ηχπνπ: «Γε κνπ θαίγεηαη θαξθί πιένλ 

γη΄απηνχο» ή «Γελ αληέρσ άιιν λα ζπλαλαζηξέθνκαη ζηελά κε ηνπο πειάηεο ζε ηέηνην βαζκφ» ή 

« Διπίδσ λα εμαθαληζηνχλ φινη ηνπο θαη λα κε αθήζνπλ ζηελ εζπρία κνπ» (Maslach & Jackson, 

1978). Πνιιέο θνξέο, απηέο νη ζθέςεηο είλαη πηζαλφ λα θαηαιήμνπλ ζε αλάξκνζηεο, ζθιεξέο ή 

αθφκε θαη «θαθέο» απαληήζεηο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ζην γξαθείν (Elwork, 1997). 

Δπεηδή ζθέθηνληαη κε ππνηηκεηηθφ ηξφπν γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, νη εμνπζελσκέλνη 

δηθεγφξνη θαηαιήγνπλ λα πηζηεχνπλ φηη ηνπο αμίδνπλ φια απηά πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ 

(πξνζαλαηνιηζκφο ζην λα «θαηεγνξείηαη ην ζχκα»). Χο απνηέιεζκα απηψλ, ε πνηφηεηα ησλ 

λνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ απνιακβάλεη ν πειάηεο κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. Αμηφινγνη, έμππλνη, 
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θαη ηθαλφηαηνη δηθεγφξνη ράλνπλ εληέιεη ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

αθνζίσζή ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα επίδνζεο (Jackson, Turner & Brief, 

1987). 

Οη πην επηξξεπείο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη 

φζνη αθνζηψλνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ πνιιέο επζχλεο, φζνη αζρνινχληαη κε 

επαγγέικαηα πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, φζνη εξγάδνληαη 

πνιιέο ψξεο, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πνιχ εληαηηθά θαη ηα άηνκα πνπ ληψζνπλ 

παξαηεηακέλα ηελ αλάγθε ηεο πξνζθνξάο. Αθφκε, ε πιήμε, ε ξνπηίλα ηεο εξγαζίαο θαη ε 

κνλνηνλία κπνξεί λα θάλεη ηνλ εξγαδφκελν επηξξεπή ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σέινο, 

άηνκα κε κεησκέλε ςπρηθή πγεία είλαη πην επάισηα ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηξεο (Elwork, 

2003). 

2.7 Σςνέπειερ επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη ζνβαξέο επαγγεικαηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

δηθεγφξνπο θαη ζπλεπψο γηα ηελ πνηφηεηα παξνρήο ησλ λνκηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο. Διάρηζηε πξνζνρή θαη θφπνο αθηεξψλεηαη ζε θαζεκία ππφζεζε, νη πειάηεο 

αληηκεησπίδνληαη κε πνιχ ζθιεξφ ηξφπν, ζρεδφλ απάλζξσπν, νη ππνζέζεηο αληηκεησπίδνληαη κε 

κεραληθφ θαη γεληθεπκέλν ηξφπν.  Γελ εμεηδηθεχνληαη ζην πξφβιεκα θάζε πειάηε ζπγθεθξηκέλα, 

αιιά αληηκεησπίδνπλ ηνλ πειάηε πεξηζζφηεξν σο έλα ζχλνιν απφ πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη νη 

ίδηνη νη δηθεγφξνη λα επηιχζνπλ παξά σο αλζξψπηλν φλ πνπ δεηεί ηε λνκηθή ηνπο βνήζεηα. Σν 

ζεκαληηθφηεξν φκσο απνηέιεζκα απηψλ είλαη νη θαθνδηθίεο, δειαδή ε εθδίθαζε κηαο ππφζεζεο 
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ιφγσ δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ πειάηε απφ θαθή ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Elwork, 

2003).  

χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, έρεη εληνπηζηεί φηη ηα ζπκπηψκαηα ζε φζνπο βηψλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

νκαδνπνηνχληαη ζε ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά (Κάληαο, 1995). ηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα αλήθνπλ ε ζσκαηηθή εμάληιεζε θαη θνχξαζε, νη πνλνθέθαινη, ε κεγάιε δηάξθεηα 

χπλνπ ή ππλειία, ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ε κείσζε ή αχμεζε ηνπ βάξνπο, ε ζπρλή 

εθδήισζε αζζελεηψλ πνπ ζπλήζσο έρνπλ παξαηεηακέλε δηάξθεηα, ε ππεξέληαζε, ηα απμεκέλα 

επίπεδα ρνξεζηεξφιεο, νη δηαηαξαρέο ηεο νκηιίαο, ηα θαξδηαγγεηαθά πξνβιεκαηα, ην έιθνο, ε 

ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία θαη έλα παξαηεηακέλν αίζζεκα θφπσζεο.  

ηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνληαη ε έιιεηςε ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ελδηαθέξνληνο, ν θπληζκφο θαη ε αξλεηηθή δηάζεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ, ε αίζζεζε καηαηφηεηαο θαη ην ρακειφ εζηθφ, ε επεξεζηζηηθφηεηα θαη 

ε έιιεηςε ππνκνλήο, ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ, ε θαηάζιηςε, ην 

ζηξεο, ε αλία, ε κεησκέλε απηνπεπνίζεζε, ε απνπξνζσπνπνίεζε, ν εθλεπξηζκφο, ηα αηζζήκαηα 

ελνρήο θαη απνηπρίαο, ε απνμέλσζε θαη ε θαρππνςία.  

Σεινο, ζηα ζπκπεξηθνξηθά ζπκπηψκαηα αλήθνπλ ε εξγαζηαθή απφδνζε θαη εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ζε ρακειά επίπεδα, ε χπαξμε κεησκέλεο επηθνηλσλίαο θαη παξαίηεζεο, ηα 

απμεκέλα παξάπνλα γηα ηελ εξγαζία, νη απμεκέλεο ζπγθξνχζεηο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε δεκηνπξγία απξφζσπσλ ζρέζεσλ, ε απμεκέλε ρξήζε θαξκάθσλ, ε ππεξβνιηθή 

ρξήζε αιθνφι, ε αδπλακία ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο, ε ξνπή ζηα 

αηπρήκαηα (Αλησλίνπ, 2005). 
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2.8 Mέηπα ππόλητηρ και ανηιμεηώπιζηρ ηηρ επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ 

 

 Γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζπγθεξηκέλεο παξεκβάζεηο, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. ηελ 

επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ δηθεγφξσλ είλαη ζεκαληηθφηεξεο νη παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν, 

θαζψο είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη δελ εξγάδνληαη ζε θάπνηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα νθείιεη 

λα ιάβεη κέηξα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο εμνπζέλσζεο, ζε αηνκηθφ επίπεδν, ν δηθεγφξνο κπνξεί 

απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ην θηιηθφ ή ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή 

αθφκε λα απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ εηδηθφ επαγγεικαηία πγείαο. Ύζηεξα, ρξεηάδεηαη επαλεθηίκεζε 

ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ. Σα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο εμνπζέλσζεο απνηεινχλ 

πξνεηδνπνίεζε δπζιεηηνπξγίαο θαη θαινχλ ηνλ εξγαδφκελν λα αλαζεσξήζεη εγθαίξσο ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Έλαο άιινο ηξφπνο πξφιεςεο είλαη ε έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. Ο δηθεγφξνο είλαη πηζαλφ λα αγλνήζεη ηηο πξψηεο ελδείμεηο φηη βηψλεη έληνλν 

εξγαζηαθφ άγρνο, γηαηί πηζηεχεη φηη «αληέρεη» ή φηη δελ είλαη αξθεηά επηβαξπκέλνο. Αθφκα 

ρεηξφηεξα κπνξεί λα εληείλεη ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπ ξπζκνχο ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνδείμεη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ φηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο δνπιεηάο θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ πςεινχο ζηφρνπο. Έηζη, ζπλήζσο ζπλεηδεηνπνηεί ην 

πξφβιεκα φηαλ πιένλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο απάζεηαο ή φηαλ εκθαλίζεη θάπνηα ζνβαξή 

νξγαληθή δηαηαξαρή. Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα ελαζρνιεζεί κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζεηηθά ζηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ κε θάπνην ρφκπη 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εθθφξηηζε θαη επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν κηα επηφηεξε 

κεηάβαζε απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ αξθνχλ γηα 



26 

 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμνπζέλσζεο, είλαη δπλαηφ φκσο λα αλαθνπθίζνπλ αξθεηά ην άηνκν 

(Αλησλίνπ, 2005). εκαληηθφ ζηνηρείν βέβαηα απνηειεί ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

δηθεγφξσλ γηα ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο 

απηνχ θαη λα ιακβάλνπλ εγθαίξσο φια κέηξα πξφιεςεο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.  

Όηαλ ν δηθεγφξνο ζπλεηδεηνπνίεζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηφηε ζα κπνξνχζε 

λα εθαξκφζεη θάπνηεο ηερληθέο ραιάξσζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαθνπθίζνπλ απφ ηα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ ζσζηή δηαηξνθή θαη 

άζθεζε θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο χπλνπ ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε ηεο 

εμνπζέλσζεο (Υξεζηίδεο, 2002). Αθφκε, νη αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά, φπσο ε βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ζηελ επηθνηλσλία, ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε 

δηεθδηθεηηθφηεηα δξνπλ πξνιεπηηθά γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Δίλαη δεηνχκελν δειαδή λα θαιιηεξγήζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε. 

Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηελ 

κείσζε ησλ πηέζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

(Sutherland & Cooper, 2003) κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο λα αλαπηχμνπλ κηα 

πξνζσπηθή αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ, λα ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, λα κεηψλνπλ ηηο ρξνληθέο 

πηέζεηο, λα απαιιαγνχλ απφ άζθνπεο θαη ρξνλνβφξεο δξαζηεξηφηεηεο, λα αλαζέηνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη λα βξίζθνπλ ρξφλν γηα δηαζθέδαζε θαη λα θάλνπλ ην ρξφλν ζχκκαρν ηνπο. 
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2.9 Εμπειπικά δεδομένα από ηο σώπο ηυν δικηγόπυν για ηην επαγγελμαηική εξοςθένυζη 

 

Φαίλεηαη φηη νη ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζπληξέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηε δνπιεηά ηνπ δηθεγφξνπ θαη γη‟ απηφ ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη 

εξεπλεζεί ζην επάγγεικα δηεζλψο. Γελ ππάξρεη βέβαηα εθηελήο βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ δηθεγφξσλ φζν ππάξρεη γηα άιιεο νκάδεο, φπσο ησλ λνζειεπηψλ ή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά έζησ θαη νη ιίγεο πνπ βξέζεθαλ παξέρνπλ ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα. 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ε κνλαδηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαη αθνξά ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ απνηειεί ε δηδαθηνξηθή έξεπλα ηνπ Γθίθα ην 2004, 

ηεο νπνίαο ην δείγκα είλαη πνιχ κηθξφ. Αθνξνχζε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ εκπινθή ζηελ εξγαζία 119 αηφκσλ απφ 4 επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο: δεκνζίσλ ππαιιήισλ (δνπιεηέο γξαθείνπ), ηδησηηθψλ ππαιιήισλ (δνπιεηέο 

γξαθείνπ), δηθεγφξσλ (ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ) θαη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ (δηθαζηέο / 

εηζαγγειείο). Σν δείγκα ησλ δηθεγφξσλ ήηαλ ζπλεπψο κφλν 25 άηνκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηθαζηηθνχο θαη δηθεγφξνπο σο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (κε ππεξνρή ησλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ) θαη φηη νη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ φηη νη άλδξεο. Δπίζεο, ην πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν έδεημε λα παίδεη ξφιν ζηελ απνηξνπή ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο απηήο, ελψ αληηζέησο ε ειηθία δε θάλεθε λα επεξεάδεη 

θαζφινπ νχηε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νχηε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Gkikas, 

2004). 
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ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε πην πξφζθαηε έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνπο Tsai, Huang & 

Chan ην 2009, φπνπ δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ζε 180 δηθεγφξνπο ζηε Σaiwan. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θηιφδηθνη 

δηθεγφξνη εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηφζν ζηελ εξγαζία 

(work-related burnout) φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε (clientrelated burnout) ζε ζρέζε κε ηνπο 

κε θηιφδηθνπο. Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε πςειέο ςπρνινγηθέο 

απαηηήζεηο, πξνζπάζεηα, απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα έιεγρν ζην ρψξν εξγαζίαο. Σέινο, ην πςειφ 

εξγαζηαθφ άγρνο ζπλδέεηαη άκεζα κε πςειή πξνζσπηθή αιιά θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

(Tsai, Huang & Chan, 2009). Μηα έξεπλα ζηελ ηγθαπνχξε ην 2000, αλέδεημε φηη νη δηθεγφξνη 

αλήθνπλ ζηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο κε θαζεκεξηλφ εξγαζηαθφ άγρνο, ην νπνίν βέβαηα κπνξεί 

λα νδεγήζεη ππφ πξνυπνζέζεηο ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν 

άγρνο πεγάδεη φρη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, θαζψο έρνπλ πςειή απηνλνκία ζε ζρέζε κε 

άιια επαγγέικαηα, αιιά απφ ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε ζπλερή επαθή ηνπο κε ην ρψξν ησλ 

δηθαζηεξίσλ (Chan, Lai, Ko & Boey, 2000). 

ε κηα παιαηφηεξε έξεπλα, εξεπλήζεθε απφ ηνπο Jackson & Turner & Brief ην 1987, ε 

ζπζρέηηζε επαγγεικαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε δείγκα 391 

δηθεγφξσλ. Γηεξεπλήζεθε ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ε απηναληίιεςε ησλ δηθεγφξσλ γηα 

ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε εκπινθή (commitment) ηνπο ζηελ εξγαζία. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγθξνπζε 

ξφισλ θαη ην θφξην εξγαζίαο, ε απνπξνζσπνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγθξνπζε ξφισλ θαη ηηο 

πνιηηηθέο ιήςεο απνθάζεσλ, ε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζρεηίδεηαη κε ην 

επαγγεικαηηθφ status θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη.  
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ έξεπλεο ζηηο νπνίεο δηεξεπλήζεθε ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε πξνζσπηθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ησλ δηθεγφξσλ. Έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ δηθεγφξσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρνπλ δψζεη ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα. Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη γπλαίθεο δηθεγφξνη εκθαλίδνληαη πην 

εμνπζελσκέλεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, εληνχηνηο δελ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Δκθαλίδνπλ φκσο εξγαζηαθφ άγρνο θαη 

έιιεηςε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ (Wallace, 1999). Μηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηήζε 

ςπραλαιπηηθέο κεζφδνπο, έδεημε φηη νη γπλαίθεο δηθεγφξνη πνπ πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα απηνηηκσξνχληαη, γεγνλφο πνπ πξνθαλψο έρεη 

ηηο ξίδεο ηνπ ζε αληίζηνηρε γνλετθή ζπκπεξηθνξά (Berger, 2000).  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δηθεγφξσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε δείρλεη φηη ε έγγακε δσή θαη ηδηαίηεξα ε πγηήο νηθνγελεηαθή 

δσή κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

(Innstrand, Langballe, Espnes, Falkum & Aasland, 2008). Λνγηθά, ζα αλακελφηαλ απφ ηηο 

έξεπλεο λα δείρλνπλ φηη νη γπλαίθεο επηβαξχλνληαη απφ ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην επάγγεικά ηνπο θαη, ζπλεπψο είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Παξαηαχηα, νη γπλαίθεο ιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε κε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ζην ζπίηη θαη ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ ελψ αζθνχλ δηθεγνξία θαη ην 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Γελ κπνξεί φκσο λα απνηξέςεη ην άγρνο, ηελ ππεξθφπσζε θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ. 

(Wallace, 1999). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη γπλαίθεο θαξηέξαο έρνπλ ηελ ηάζε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, λα ληψζνπλ ηχςεηο πνπ δελ αζρνινχληαη φζν ζα έπξεπε κε ηηο νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο. Πξέπεη φκσο λα ηνληζζεί φηη ζπλήζσο νη γπλαίθεο δηθεγφξνη δηαζέηνπλ ηελ 
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νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλνπλ βνεζνχο ζην ζπίηη ηφζν γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

δνπιεηέο φζν θαη γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πην εχθνιε ηελ 

εμηζζνξφπεζε ηνπ επαγγέικαηνο κε ηελ νηθνγέλεηα (Wallace, 1999). 

Ζ ειηθία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο ησλ δηθεγφξσλ, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειεί πξνάγγειν ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη δηθεγφξνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαηαθέξλνπλ λα ειέγρνπλ ηελ 

πνζφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δνπιεηάο, επηιέγνληαο ηνπο πειάηεο πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ θαη 

ηηο δίθεο ηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ. Καη΄απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλνπλ ην θαζεκεξηλφ 

άγρνο, είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο θαη ζπλεπψο δελ επηζπκνχλ λα 

ζπληαμηνδνηεζνχλ, αλ θαη κπνξεί λα έρνπλ ζεκειηψζεη ην δηθαίσκα απηφ (Meltzer, 1981). 
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3. Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε 

3.1. Ειζαγυγή  

 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλα πεδίν ζην νπνίν έρνπλ εθπνλεζεί πνιιέο 

έξεπλεο. Τπάξρνπλ πνιινη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελδηαθέξνπζα 

σο αληηθείκελν κειέηεο. Καηαξρήλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαζψο θαη κε ηε 

θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία (Balzer, Smith, Kravitch, Lovell, Paul, Reilly & Reilly, 1990). Μπνξεί 

επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο αληαλάθιαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ θαη σο κέζν 

δηάγλσζεο δπλεηηθψλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ (Spector, 1997). Απηφ είλαη πνπ ελδηαθέξεη ηελ 

παξνχζα έξεπλα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ρακειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζπζρεηίδνληαη ή αθφκε κπνξνχλ θαη λα πξνβιεθζνχλ απφ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο (Platsidou & Agaliotis, 2008, Platsidou, 2010). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

παξάιιεια κε ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εξεπλάηαη ζηελ παξνχζα 

εγξαζία θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ. 

3.2 Έννοια ηηρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Οη επηθξαηέζηεξνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί παξαηίζεληαη 

ζηε ζπλέρεηα.  

χκθσλα κε ηνλ Locke (1976), ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κία επράξηζηε ή 

ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα ην 
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επάγγεικά ηνπ ή ηελ εξγαζηαθή ηνπ πείξα. Ο Kohler (1988) ηελ πξνζδηνξίδεη σο κία 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ αληηπξνζσπεχεη κία νιηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Απνξξέεη δε απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο απφ επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα, πνηθηιία 

θαζεθφλησλ, απηνλνκία, επθαηξίεο γηα εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο ηνπ αηφκνπ, πνιππινθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο, «πνζφηεηα» ηεο εξγαζίαο, κηζζφ, πξναγσγέο, επίβιεςε, ζπλαδέιθνπο.  

Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα νξηζηεί σο ε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ελφο αηφκνπ πξνο ηα 

θαζήθνληά ηνπ θαη πξνο ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο ηνπ (Wood, Wallace, 

Zeffane, Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1998). χκθσλα κε ηνλ Spector (1997) επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζεκαίλεη απιά ην πψο νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο, 

θαζψο θαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή 

δπζαξέζθεηα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα 

ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζην ηη πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ απηήλ (Abu–Bader, 2000). Σν 

άηνκν ζα κπνξνχζε λα νδεγείηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε φηαλ νη αλάγθεο ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζπκπίπηνπλ, θαηά ην δπλαηφλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ην ράζκα 

πνπ ελδερφκελα ππάξρεη κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ θαη ηεο εξγαζηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Alderfer, 1969). Γίλεηαη έηζη θαηαλνεηφ πσο ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ην άηνκν απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ απνηειεί ζηελ νπζία κία ζπκπεξηθνξά ή ζηάζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε άιιεο 

ζεκαληηθέο ζπκπεξηθνξέο ή ζηάζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε εζσγελή θαη εμσγελή. Ζ εζσγελήο έρεη 

ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη αλαθέξεηαη ζηηο φςεηο ηεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε απηή θαζεαπηή ηε δηεμαγσγή ηεο (πρ. ειεπζεξία επηινγψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

εθηειεζεο ηνπ έξγνπ, βαζκφο ππεπζπλφηεηαο, πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ρξήζε δεμηνηήησλ, 
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επνπηεία). Αληηζέησο, ε εμσγελήο ηθαλνπνίεζε έρεη ζρέζε κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εξγαζία, αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην σξάξην, ηελ αζθάιεηα, ηηο 

ακνηβέο (Κάληαο, 1998).  

3.3 Παπάγονηερ πος ζςνδέονηαι με ηην επαγγελμαηική ικανοποίηζη 

 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

ηελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά, ζεηηθά ή έρνπλ αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. Ζ γλψζε απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο είηε κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ είηε κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ. 

ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 

Δπαγγεικαηηθή παξαθίλεζε: είλαη ε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα θαηαβάιεη επίκνλε θαη 

πςεινχ επηπέδνπ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πξνζπάζεηα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη κεξηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ 

(Robbins, 1984). Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληακνηβέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή παξαθίλεζε. Όζν κεγαιχηεξε είλαη 

ε ηθαλνπνίεζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε παξαθίλεζε.  

Δπθαηξία (γηα θηλεηηθόηεηα θαη αλάπηπμε): ην λα έρεη θάπνηνο επθαηξία ζε 

νπνηαδήπνηε ελαζρφιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άζθεζεο δηθεγνξίαο, ζεκαίλεη λα έρεη 

πνιιέο δσηηθέο επηινγέο ζηελ θαξηέξα, ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, λα έρεη πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα έρεη άηππε εθπαίδεπζε (informal training). Όζν 

ιηγφηεξεο είλαη νη επθαηξίεο ζε έλα επάγγεικα, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο νη 
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εξγαδφκελνη λα ρακειψλνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο, λα βηψλνπλ ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ή λα 

απνρσξνχλ (Kanter, 1977).  

 Αληίζεηα ζηνπο παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή πνπ έρνπλ 

αληηθαηηθά απνηειέζκαηα γη΄απηήλ αλήθνπλ νη παξαθάησ: 

Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε: Όπσο ήδε έρεη αλαιπζεί αλσηέξσ, ην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πεξηγξάθεηαη σο κηα θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο εμάληιεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ καθξνρξφληα έθζεζε θη εκπινθή ζε θαηαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ απαηηήζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο (Maslach, 1993).  

Δκπεηξηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε 

(Borg & Riding, 1991, Koustelios, 2001). Δπίζεο, έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα ρακειά 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζπζρεηίδνληαη ή αθφκε κπνξνχλ θαη λα πξνβιεθζνχλ, 

απφ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Maslach & Schaufeli, 1993, Platsidou & 

Agaliotis, 2008). Δπεηδή ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζρεηίδεηαη πςειά, αιιά κε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, γηα ην ιφγν απηφ 

ζπλεζίδεηαη λα κειεηψληαη απφ θνηλνχ ζηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο, φπσο ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Αζάθεηα ξόινπ (role ambiguity): ζρεηίδεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα πνπ βηψλεη ν 

εξγαδφκελνο φηαλ δελ γλσξίδεη: πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο ηνπ, κε πνην ηξφπν ζα ηηο 

επηηχρεη θαη πψο πξνζδνθνχλ ν ίδηνο λα ζπκπεξηθέξεηαη. Έξεπλεο πάλσ ζηελ αζάθεηα ξφινπ 

έδεημαλ φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη, κεηαμχ άιισλ, θαη κεησκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

(Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1998). 

ύγθξνπζε ξόισλ (role conflict): ζπκβαίλεη φηαλ δηαθνξεηηθά άηνκα ή δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο αηφκσλ κε ηα νπνία αιιειεπηδξά ν εξγαδφκελνο έρνπλ ζπγθξνπφκελεο πξνζδνθίεο γηα 



35 

 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ. Μία ζπλεζηζκέλε κνξθή ζχγθξνπζεο ξφισλ είλαη απηή ηεο 

ππεξθφξησζεο ξφινπ (role overload), φπνπ πνιιέο πξνζδνθίεο απεπζχλνληαη ζε έλα άηνκν 

ηαπηφρξνλα. Ζ ζχγθξνπζε ξφισλ είλαη πεγή έληαζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1998). 

Παξ‟ φια απηά, ν Spector (1997) αλαθέξεη φηη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

κελ απνηεινχλ ηζρπξή απφδεημε φηη ε ζχγθξνπζε, αιιά θαη ε αζάθεηα ξφισλ, επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Γέζκεπζε (commitment): έλαο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, αιιά θαίλεηαη λα έρεη αληηθαηηθά απνηειέζκαηα, είλαη ε δέζκεπζε (commitment) 

πνπ θαιιηεξγείηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ εηαηξεία, ψζηε ν θάζε εξγαδφκελνο λα ζεσξεί 

ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη σο «νηθνγέλεηά ηνπ» θαη λα ηαπηίδεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε αθνζίσζε κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη αξλεηηθά ή ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, δειαδή, κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ θαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πγεία, κπνξεί φκσο λα πεξηιακβάλεη αξλεηηθνχο δείθηεο φπσο ζπρλέο 

απνπζίεο, ζακπνηάδ θαη βία (Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1998). 

3.4 Αναζκόπηζη Θευπιών  

 

 ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη θιαζηθέο απηέο ζεσξίεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ εμέιημε 

ηεο έξεπλαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζε απηέο ζηεξίδνληαη ηα εξγαιεία κέηξεζεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ αλαζθφπεζε απηή είλαη ζχληνκε θαζψο κε ηελ παξνχζα 
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εξγαζία ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν ε ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο θαη ε ζεσξία ησλ 

δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg.  

3.4.1 Η Θευπία για ηην ιεπάπσηζη ηυν ανθπώπινυν αναγκών  

 

Ο Abraham Maslow (1940s & 1950s) ζεσξείηαη σο ν βαζηθφο εκπλεπζηήο ηεο ζεσξίαο 

ησλ θηλήηξσλ βαζηζκέλεο ζε έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν αλαγθψλ πνπ απνηειείηαη απφ πέληε 

βαζηθέο θαηεγνξίεο, μεθηλψληαο απφ ηηο θαηψηεξεο πξνο ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο κε ηελ αθφινπζε 

δηάηαμε: 

1. Φπζηνινγηθέο αλάγθεο (π.ρ πείλα, δίςα, ζεμνπαιηθφηεηα θ.ά) 

2. Αλάγθεο αζθάιεηαο (π.ρ ζηαζεξφηεηα, ζηγνπξηά, ζηνξγή θ.ά) 

3. Κνηλσληθέο αλάγθεο (π.ρ ζπκπάζεηα, επηζπκία γηα θηιία θ.ά) 

4. Αλάγθεο ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο (π.ρ απηνζεβαζκφο, ζεβαζκφο πξνο ηνπο άιινπο, 

εθηίκεζε θ.ά) 

5. Αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο (π.ρ αμηνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ δπλακηθνχ) 
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3.4.2 Η Θευπία ηος X καιY  

 

Ο McGregor (1960) αλέπηπμε απηέο ηηο δχν ζεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

εξγαζία. Γελ ππνζηεξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη αλήθνπλ νπσζδήπνηε ζηνλ έλα ηχπν ή ζηνλ άιιν. 

Οη εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία X κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζαλ άηνκα πνπ δελ ηνπο 

αξέζεη ε εξγαζία θαη πξνζπαζνχλ κε θάζε επθαηξία λα ηελ απνθχγνπλ, άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

θηινδνμίεο, δελ ηνπο αξέζνπλ νη ππεπζπλφηεηεο θαη πξνηηκνχλ λα ηνπο θαζνδεγεί θάπνηνο 

άιινο, άηνκα πνπ ζέινπλ λα εξγάδνληαη εθ ηνπ αζθαινχο. Οη εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία Y έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ην McGregor, ζεσξνχλ φηη ε εξγαζία είλαη 

θάηη θπζηνινγηθφ, φπσο θαη ε μεθνχξαζε, είλαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη πνπ δελ αληηπαζνχλ ηελ 

εξγαζία θαη, αλάινγα κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζεσξνχλ ηελ εξγαζία είηε ζαλ πεγή 

ηθαλνπνίεζεο είηε ζαλ πεγή ηηκσξίαο θαη είλαη άηνκα πνπ επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ 

ππεπζπλφηεηεο, εθφζνλ έρνπλ θάπνηα ππνθίλεζε. Καηά θχξην ιφγν. νη δχν απηέο ζεσξίεο είλαη 

εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο, έρνληαο κάιηζηα κεηαμχ ηνπο έλα επξχ θάζκα πηζαλψλ δηαθνξεηηθψλ 

εξγαζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

3.4.3 Θευπία ηος Δικαίος  

 

χκθσλα κε ηνλ Adams (1963, 1965) ν εξγαδφκελνο ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα 

(ακνηβέο, αλαγλψξηζε, εμέιημε θ.ι.π.) ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ζηελ εξγαζία κε απηά ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Αλ ν εξγαδφκελνο αληηιεθζεί φηη πθίζηαηαη αδηθία, ελεξγεί 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζεί, αξρίδεη λα έρεη ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, 
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ππνβηβάδεη ηελ πνηφηεηα, απμάλνληαη νη εκέξεο απνπζίαο ηνπ απφ ηελ εξγαζία, κπνξεί λα 

θαηαιήμεη κέρξη θαη ζε εζεινληηθή παξαίηεζε (Borkowski, 2005). 

3.4.4 Θευπία ηηρ Πποζδοκίαρ 

 

χκθσλα κε ηνλ Vroom (1964) ε ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο επηρεηξεί λα εμεγήζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα επηιέγνπλ πνηεο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα 

πηνζεηήζνπλ, ψζηε λα έρνπλ ηα κεγαιχηεξα αληαπνδνηηθά νθέιε. Γηα θάζε κηα δξάζε ηνπ 

ππαιιήινπ ππάξρνπλ ηξεηο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε. Ο πξψηνο παξάγνληαο είλαη ην 

«ζζέλνο» δειαδή νη δηαβαζκίζεηο ηεο αλακελφκελεο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε 

κηα απφ ηηο δπλαηέο επηινγέο. Ζ έλλνηα ηεο «ζπληειεζηηθφηεηαο ή ιεηηνπξγηθφηεηαο» είλαη ν 

δεχηεξνο παξάγνληαο θαη αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηνπ κέζνπ κε ηνλ ζηφρν. Ο 

εξγαδφκελνο επηιέγεη εθείλε ηελ δπλαηφηεηα πνπ πην άκεζα ζπλδέεηαη κε ην ζπλνιηθφ ζρέδην 

δξάζεο, πξνο εθπιήξσζε ησλ θηινδνμηψλ. Ζ έλλνηα ηεο «πξνζδνθίαο» αλαθέξεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ φισλ εθείλσλ ησλ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Ο Vroom ππνζηήξημε επίζεο φηη ε δχλακε γηα λα δξάζεη θάπνηνο 

πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ (ζζέλνο × ζπληειεζηηθφηεηα × πξνζδνθία). 

Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, αλ θάπνηνο απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο είλαη κεδέλ, ηφηε ε ζπλνιηθή 

ππνθίλεζε γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζεηξάο πξάμεσλ είλαη επίζεο κεδέλ. 

3.4.5 Θευπία ηυν Φαπακηηπιζηικών ηηρ Επγαζίαρ  

 

Βαζηθή ηδέα ηεο ζεσξίαο ησλ Turner θαη Lawrence (1965) είλαη λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα 
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πςειή επαγγεικαηηθή παξαθίλεζε, ηθαλνπνίεζε θαη απφδνζε. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, 

δηαθνξεηηθά άηνκα αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ ίδηα εξγαζία. Ζ ζεσξία 

εμεηάδεη ηελ πνηθηιία ζηελ εξγαζία, ην επίπεδν απηνλνκίαο ησλ εξγαδφκελσλ, ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηηο επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ην 

επίπεδν γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηείηαη θαη ηελ επζχλε ησλ εξγαδφκελσλ. Όζν 

πεξηζζφηεξν επηθξαηνχλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε κία εξγαζία, ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη ζα 

είλαη νη εξγαδφκελνη. 

Δπεθηείλνληαο ηε ζεσξία απηή, θαηά ην κνληέιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο 

(Κάληαο, 1998) ε θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηε βίσζε ηξηψλ ςπρνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα θηλεηνπνηνχληαη φηαλ βηψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζαλ 

θάηη κε ηδηαίηεξε αμία γη‟ απηνχο, ληψζνπλ φηη έρνπλ επζχλε γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη γλσξίδνπλ 

ηελ θαηάιεμε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ θαηαβάιεη ζηελ εξγαζία ηνπο. Οη ςπρνινγηθέο απηέο 

θαηαζηάζεηο επεξεάδνληαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη απφ ηα πέληε αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο : 

Πνηθηιία δεμηνηήησλ: αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ κηα εξγαζία απαηηεί απφ ηνλ 

εξγαδφκελν λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα πνηθηιία ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

εθηειέζεη. Όζν κεγαιχηεξε πνηθηιία δεμηνηήησλ απαηηεί κηα εξγαζία, ηφζν κεγαιχηεξε αμία 

απνθηά απηή γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη ηφζν κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηνπ δεκηνπξγεί. 

Σαπηόηεηα έξγνπ: αθνξά ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εξγαζία απαηηεί ηε δεκηνπξγία ελφο 

μερσξηζηνχ, νινθιεξσκέλνπ έξγνπ. Ο εξγαδφκελνο γίλεηαη κάξηπξαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ έρεη θαηαβάιεη ζηελ εξγαζία ηνπ. 
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πνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ: είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εξγαζία έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο ηεο νξγάλσζεο, φπσο είλαη νη ζπλάδειθνη, αιιά θαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο νξγάλσζεο, φπσο είλαη νη πειάηεο. 

Απηνλνκία: αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε εξγαζία δίλεη ζηνλ εξγαδφκελν ηελ ειεπζεξία 

θαη ηελ αλεμαξηεζία λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο, επηιέγνληαο 

εθείλνο ηηο κεζφδνπο εθηέιεζήο ηνπο. 

Αλαηξνθνδόηεζε: είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εξγαζία επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν 

άκεζε θαη μεθάζαξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επίδνζήο ηνπο. 

3.4.6 Θευπία ηυν Πηςσών ηηρ Επαγγελμαηικήρ Ικανοποίηζηρ  

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Smith, Kendall & Hulin (1969) νη επηκέξνπο ηθαλνπνηήζεηο 

πνπ παίξλεη θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ή νη «απαληήζεηο» ηνπ ζηηο 

επηκέξνπο πηπρέο ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη. Ζ εξγαζία είλαη κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ππνρξεψζεηο, ξφινπο, ζρέζεηο θαη αληακνηβέο. Όια απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο «ηθαλνπνηήζεηο» πξνο ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε δελ λνείηαη κε απφιπην ηξφπν, αιιά είλαη ζρεηηθή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εξγαζίαο, ηηο πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ έρεη 

απηφο. 
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3.4.7 Η Θευπία ηυν Τπιών Αναγκών  

 

χκθσλα κε ην McClelland (1985) ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα 

θαιχπηεη θάζε εξγαδφκελνο κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ: ε αλάγθε γηα επίηεπμε (achievement), ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα (personal responsibility), ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε (feedback) θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ (moderate risk), ε αλάγθε γηα ηζρχ 

(power) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα επηξξνήο (influence) θαη ηε δπλαηφηεηα γηα 

δηάθξηζε-αλάδεημε (competitive) θαη ε αλάγθε γηα απνδνρή (affiliation), ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο (co-operative) (Borkowski, 2005). 

3.4.8. Η Θευπία ηυν Δύο Παπαγόνηυν  

 

Ζ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg (1987) αλήθεη ζηηο ζεσξίεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη πξνζεγγίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

δπζαξέζθεηα ζαλ δχν δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Με ηε ζεσξία απηή ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα 

θαζψο ζε απηήλ βαζίδεηαη ην εξσηεκαηφινγην ησλ θηλήηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

O Herzberg (1966) εξεχλεζε, κέζσ κηαο ζεηξάο πεηξακάησλ πνπ δηεμήρζεζαλ κε επξχ 

θάζκα νκάδσλ εξγαηψλ, ηε ζεψξεζε ηνπ Maslow θαη ηνπ Mc Gregor. ε κηα απφ ηηο πην 

γλσζηέο έξεπλεο, ν Herzberg δήηεζε απφ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο λα ζθεθηνχλ ηξεηο πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο ζα έλησζαλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη άιιεο ηξεηο ζηηο νπνίεο ζα 

ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη. Έπεηηα δήηεζε λα θαηαηάμνπλ ηηο αηηίεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

δπζαξέζθεηαο ζε θαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Σέινο, θαηέγξαςε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηα 
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άηνκα αλέθεξαλ θάζε θαηεγνξία σο αηηία ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο. Απφ ηα πνξίζκαηα 

απηά εμήρζεζαλ νξηζκέλα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα.  

Πξψηα απ΄φια, ηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο επηπρηζκέλνπο ζηε δνπιεηά δελ 

είλαη ηα αληίζεηα απηψλ πνπ ηνπο θάλνπλ δπζηπρηζκέλνπο, θαη ηαλάπαιηλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

ηθαλνπνηήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο εμαιείθνληαο απιψο ηηο αηηίεο πνπ ηνπο πξνθαινχλ 

δπζαξέζθεηα. Έπεηηα, νη παξάγνληεο πνπ γελλνχλ δπζαξέζθεηα βξέζεθε φηη ζρεηίδνληαη κε ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ελψ παξάγνληεο πνπ γελλνχλ ηθαλνπνίεζε ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ 

πεξηερφκελν. Παξφιν πνπ νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή δνπιεηά ηείλνπλ λα 

δείρλνπλ κεγαιχηεξε αλνρή ζηνπο παξάγνληεο δπζαξέζθεηαο, νη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα 

είλαη ηφζν ηζρπξνί ψζηε ε δνπιεηά λα γίλεηαη αλεπφθνξε. πλεπψο, νη κάλαηδεξ νθείινπλ λα 

κεξηκλνχλ γηα δχν πξάγκαηα: λα εμαιείθνπλ ηηο αηηίεο δπζαξέζθεηαο θαη λα πνιιαπιαζηάδνπλ 

ηηο επθαηξίεο ηθαλνπνίεζεο, δειαδή, βάζεη ηεο νξνινγίαο ηνπ Herzberg, λα „„εκπινπηίδνπλ‟‟ ηε 

δνπιεηά.  

Σνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη ηθαλνί λα γελλήζνπλ δπζαξέζθεηα 

(dissatisfiers) ν Herzberg ηνπο νλνκάδεη „„πγεηνλνκηθνχο‟‟, επεηδή πηζηεχεη φηη, αλ δελ ηνπο 

„„απνιπκάλνπκε‟‟ επαξθψο, ε ηθαλνπνίεζε είλαη αλέθηθηε. ηνπο πγεηλνκηθνχο παξάγνληεο,  ή 

αιιηψο παξάγνληεο πγηεηλήο, πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ε πνηφηεηα ησλ  

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, νη κηζζνί θαη ηα ρξεκαηηθά επηδφκαηα, ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο 

ζηελ εξγαζία, ε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαη δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο/ππεξεζίαο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

επίβιεςεο πνπ παξέρεηαη. 

Οη παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ή αιιηψο „„παξαθηλεηέο‟‟ (motivators) ζρεηίδνληαη κε 

ην πεξηερφκελν ηεο δνπιεηάο θαη είλαη νη εμήο: 
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Δπίηεπμε: Πξφθεηηαη γηα κέηξν ησλ επθαηξηψλ λα αμηνπνηνχκε πιήξσο ηηο ηθαλφηεηέο 

καο θαη λα ζπλεηζθέξνπκε θάηη αμηφινγν. Πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάδνπκε λέεο 

ηδέεο. 

Δπζύλε: Μέηξν ηεο ειεπζεξίαο θηλήζεσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην χθνο θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ εξγαζηαθψλ ξφισλ. 

Αλαγλώξηζε: Γείθηεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θάζε 

είδνπο, ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο, πνπ ιακβάλεη θάπνηνο απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηε δνπιεηά ηνπ. 

Αλέιημε: Γείθηεο ησλ πξννπηηθψλ ηεο δνπιεηάο απφ άπνςε πξναγσγήο – εληφο θαη εθηφο 

νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη θαλείο. 

Γνπιεηά θαζ΄εαπηήλ: Σν ελδηαθέξνλ ηεο δνπιεηάο, παξάγσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 

ηελ πνηθηιία, ηελ πξφθιεζε θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ φηη ε δνπιεηά είλαη ζεκαληηθή. 

Πξνζσπηθή Αλάπηπμε: Γείθηεο επθαηξηψλ κάζεζεο θαη σξίκαλζεο (Everard, & Morris, 

1999). 

Οη παξαθηλεηέο παξσζνχλ ην άηνκν πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε, ελψ νη παξάγνληεο πγηεηλήο 

ην παξσζνχλ καθξηά απφ ηε δπζαξέζθεηα (Berry & Houston, 1993). Ζ βειηίσζε ζην 

πεξηερφκελν ηεο δνπιεηάο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ παξαθίλεζε γηα 

πςειή απφδνζε. Ζ βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δνπιεηάο (π.ρ. αχμεζε κηζζνχ) δελ απμάλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε αιιά αλακέλεηαη λα απνηξέςεη ηε δπζαξέζθεηα. 

3.5 Η ζύνδεζη κινήηπυν επαγγελμαηικήρ εξέλιξηρ και επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο ησλ 

θηλήηξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη απνηειεί ηελ πην κειεηεκέλε 
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κεηαβιεηή ζην εξγαζηαθφ γίγλεζζαη. Σν έληνλν ελδηαθέξνλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηνχ ηνπ 

είδνπο ε ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ πςειή 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηα πςειά πνζνζηά παξακνλήο ζηνλ ίδην εξγαζηαθφ ρψξν (Εεπγαξίδεο & 

ηακαηηάδεο, 1997).  

Σα θίλεηξα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο αλαθέξνληαη ζηελ παξσζεηηθή αλάπηπμε, ε νπνία 

νξίδεηαη σο ε δχλακε κηαο εζσηεξηθήο νξκήο λα πεηχρεη θαλείο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο. Ζ ζεσξία ησλ δπν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg (1966) ζεσξεί ηα θίλεηξα σο έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζπλδεζεί κε ηα θίλεηξα, 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ησλ αηφκσλ σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπο (π.ρ., Baron, 1986). Ζ ζρέζε 

αλάκεζα ζηα θίλεηξα, ηελ απφδνζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη ζηελή (βι. 

Herzberg et al., 1993). Ζ κεηαβνιή ζε κηα απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο έρεη επίδξαζε θαη ζηηο 

ππφινηπεο (Βerry & Houston, 1993). Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ απηήο, ην 

εξσηεκαηνιφγην δηεξεχλεζεο επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνπο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Herzberg. 

3.6 Εμπειπικά δεδομένα από ηο σώπο ηυν δικηγόπυν για ηην επαγγελμαηική ικανοποίηζη 

 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ είλαη κεδεληθά ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Αληηζέησο, ζηελ μέλε 

βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιεζψξα εξεπλψλ, νη νπνίεο έρνπλ αζρνιεζεί κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο θαη παξακέηξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 
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ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαθεξζεί δχν ηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ. Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο δηθεγφξνπο σο κε πγηείο, 

αλήζηθνπο θαη δπζηπρηζκέλνπο απφ ην επάγγεικά ηνπο. Αλαθέξνπλ φηη είλαη επηξξεπείο σο 

θιάδνο ζηελ θαηάζιηςε, ην ζηξεο, ηνλ αιθννιηζκφ, ηηο θαηαρξήζεηο κε λαξθσηηθέο νπζίεο, ηελ 

απηνθηνλία θαη ην δηαδχγην (Seligman, 2001). Απηή ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ 

ζεκεηψλνπλ φηη είλαη εθηεηακέλε, βαζεηά θαη ζπλερψο δηεπξπλφκελε. Οξηζκέλνη θξηηηθνί 

αλαθέξνπλ φηη νη έξεπλεο πνπ δείρλνπλ ηέηνηα απνηειέζκαηα είηε έρνπλ κεζνδνινγηθά 

ζθάικαηα θαη θελά είηε έρνπλ κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ. Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ εκπεξηέρνπλ αιεζηλά ζηνηρεία, θαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη ππεξεθηκεκέλα θαη 

παξνπζηάδνληαη ρεηξφηεξα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Monahan & Swanson, 2009). 

ηνλ αληίπνδα απηψλ, βξίζθνληαη έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί κε πην αμηφπηζηα 

κεζνδνινγηθά κέζα θαη νη νπνίεο είλαη πην πξφζθαηεο θαη δείρλνπλ ηα εμήο: Οη δηθεγφξνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθψλ δηθεγφξσλ θαη ησλ δηθεγφξσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 

κεηνλφηεηεο, δελ είλαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ αληθαλνπνίεηνη απφ ην επάγγεικά ηνπο φζν 

πηζηεχεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο (Seron, 2007). ην After the JD Project, πνπ εθπνλήζεθε ην 

2002 ζε δείγκα 5.000 δηθεγφξσλ ζην ηθάγν θαη κεηξνχζε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηθεγφξσλ ηα πξψηα 10 ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε θαη φηη δελ έρνπλ κεηαλνηψζεη γηα ηελ επηινγή ηνπο (Dinovitzer & Garth, 2004). ε 

γεληθέο γξακκέο νη έξεπλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ θαηαδεηθλχνπλ θαλέλα ζεκάδη 

αλεζπρεηηθήο δπζαξέζθεηαο ησλ δηθεγφξσλ απφ ην επάγγεικά ηνπο. Μηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα 

δείρλεη φηη ην θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ δηθεγφξσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε, θαζψο δειψλνπλ φηη είραλ κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο απφ ην επάγγεικα ιφγσ 

θαηαγσγήο, ελψ αληίζεηα φζνη δηθεγφξνη δελ είραλ αλήθαλ ζηελ θνηλσληθή ηάμε ε νπνία ζα 
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ηαίξηαδε κε ηελ άζθεζε δηθεγνξίαο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζθεθηνχλ λα αιιάμνπλ δνπιεηά ή 

επαγγεικαηηθή θαξηέξα, θαζψο ληψζνπλ φηη δελ ηαηξηάδνπλ ζην ρψξν απηφ (Dinovitzer & Garth, 

2007). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηεζλήο έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηθεγφξσλ θαη ηα δεκνγξαθηθά θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθεγφξσλ θαηέδεημε ηνπο 

αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ δηθεγφξσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρνπλ 

δψζεη πνηθίια απνηειέζκαηα. Οη πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ θαηαιήγνπλ ζην γεγνλφο φηη νη 

γπλαίθεο έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ φηη νη άλδξεο 

ζπλάδειθνί ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζε έξεπλεο ζηηο Ζ.Π.Α., ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα έρνπλ 

αληιεζεί απφ ηε Δζληθή Έξεπλα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε ησλ Γηθεγφξσλ θαηά ηα 

έηε 1984 θαη 1990 (American Bar Association, 1990 & Chiu, 1996 & Hirsch, 1989 & Lentz and 

Laband, 1995 & Chiu, 1998), φπσο θαη ζε εζληθή έξεπλα δεκνζηεπκέλε ζην Δζληθφ Ννκηθφ 

Πεξηνδηθφ θαη ζε κηα έξεπλα κε δείγκα δηθεγφξσλ ζηνλ Καλαδά (Fisk, 1990 & Hagan and Kay, 

1995), θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο δηθεγφξνη έρνπλ ρακειφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ 

ηνπο άλδξεο δηθεγφξνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

επαγγεικαηίεο γπλαίθεο, ελψ αξρηθά έρνπλ ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο κε ηνπο άλδξεο θαη φρη 

ρακειφηεξεο, ιφγσ ηεο αληζφηεηαο ζηηο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλέιημε, θαηαιήγνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Αθφκε, νη γπλαίθεο 

απνιακβάλνπλ ρακειφηεξεο απνιαβέο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ηελ ίδηα δνπιεηά 

(Felstiner, 2007).  

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ δηθεγφξσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε 

δείρλνπλ φηη ε ειηθία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα. ε γεληθέο γξακκέο νη λένη δηθεγφξνη 
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δειψλνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επαγγεικά ηνπο θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη έρνπλ 

αλαιάβεη κηα δνπιεηά πςειψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απαηηήζεσλ απφ ζρεηηθά κηθξή ειηθία 

(Seligman, 2001). Δπίζεο, έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο δηθεγφξνη είλαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο. Απηφ πηζαλφηαηα ζπκβαίλεη δηφηη θαηά θαλφλα ε ειηθία 

έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη κηζζνινγηθή αλέιημε. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη 

φηη φζνη δηθεγφξνη είλαη πξάγκαηη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ άζθεζε δηθεγνξίαο, ζπλήζσο 

αιιάδνπλ επάγγεικα κεηά απφ θάπνηα ρξφληα. Σέινο, νη πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ απφ ην 

επάγγεικά ηνπο κεηψλνληαη ή θαηαιαγηάδνπλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, νπφηε είλαη ινγηθφ νη 

κεγαιχηεξνη λα δειψλνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε (Heinz, 1999). 

Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ δηθεγφξσλ αλά ηνλ θφζκν δείρλνπλ φηη, 

ζε γεληθέο γξακκέο, νη δηθεγφξνη αλήθνπλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δνπιεχνπλ απφ λσξίο ην 

πξσί κέρξη αξγά ην βξάδπ γηα κέξεο ζπλερφκελεο. ηηο έξεπλεο απηέο θαηαδεηθλχεηαη επίζεο φηη 

ε πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα αθηεξψλνπλ ζηηο επαγγεικαηηθέο 

ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ε δπζθνιία ζηε εμηζνξξφπεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο κε ηθαλνπνίεζεο απφ ην 

επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ. Σέινο, θαίλεηαη φηη θαηά κέζν φξν νη δηθεγφξνη δνπιεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ 50 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη νη ψξεο απηέο, φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα, θαίλεηαη λα 

απμάλνληαη. Αλαθνξηθά κε ην θχιν θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο, νη γπλαίθεο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο θαίλεηαη λα εξγάδνληαη ιηγφηεξεο ψξεο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Wallace, 

1997). 

Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ αλάινγα κε ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, δειαδή κε ην εάλ δηαηεξνχλ δηθεγνξηθφ γξαθείν κφλνη ηνπο ή εάλ 

δνπιεχνπλ σο ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη ζε δηθεγνξηθφ γξαθείν άιινπ ή ζε εηαηξία δηθεγφξσλ, 
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δείρλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί απφ ηνπο δηθεγφξνπο πνπ μεθίλεζαλ ηελ θαξηέξα ηνπο 

παξέρνληαο λνκηθέο ππεξεζίεο ζε γξαθεία άιισλ δηθεγφξσλ θαηέιεμαλ λα αιιάδνπλ εξγνδφηε 

ή αθφκε θαη θαξηέξα (Monahan & Swanson, 2009). Όζνη ζπλέρηζαλ λα δνπιεχνπλ ζε κεγάια 

δηθεγνξηθά γξαθεία θαη δελ θαηάθεξαλ λα αλνίμνπλ δηθφ ηνπο δηθεγνξηθφ γξαθείν δειψλνπλ 

ρακειφηεξε επαγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο 

δηθεγνξηθφ γξαθείν (Monahan & Swanson, 2009).  
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4. ηόρνο ηεο εξγαζίαο 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

έρεη δηεξεπλεζεί εθηελψο, ηφζν ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία φζν θαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία, ζε 

δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, φπσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, ησλ γηαηξψλ, ησλ λνζειεπηψλ, ησλ 

πξνπνλεηψλ θαη άιισλ νκάδσλ. Χζηφζν, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ ππάξρεη θακία έξεπλα πνπ λα 

αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ δηθεγφξσλ θαη λα εμεηάδεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε απηψλ. Τπάξρεη κφλν κηα έξεπλα κε κηθξφ δείγκα πνπ εμεηάδεη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε απηψλ. ηελ έξεπλα απηή, ην δείγκα απνηειείηαη 119 άηνκα ηεζζάξσλ 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, κέζα ζηηο νπνίεο θαη νη δηθεγφξνη, νη νπνίνη δελ μεπεξλνχλ ηνπο 25. 

Δίλαη ζαθέο φηη δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα κε έλα ηφζν κηθξφ δείγκα, 

ηδηαηηέξσο αλ ιεθζεί ππφςηλ ν κεγάινο αξηζκφο ησλ δηθεγφξσλ ζηελ Αζήλα, φπνπ δηεμήρζε ε 

έξεπλα απηή. 

 Γηα λα ζπλεηζθέξεη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε παξνχζα έξεπλα  έζεζε σο πξψην ζηφρν 

ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ απηήο. Παξάιιεινο ζηφρνο ηέζεθε ε δηεξεπλήζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ δηθεγφξσλ θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεψλ ηεο. Ο δεχηεξνο 

ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη αλ θαη ζε πνην βαζκφ νξηζκέλνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, 

φπσο ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε, επζχλνληαη γηα ηελ χπαξμε 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

δηθεγφξσλ. Χο ηξίηνο ζηφρνο ζηελ έξεπλα ηέζεθε ε κειέηε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δηαθφξσλ 
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παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Σέινο, ν ηέηαξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη πνηεο απφ ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ θαη ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο ηεο. 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

5. Μέζνδνο 

5.1 Δείγμα 

 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 92 άηνκα, ελ ελεξγεία δηθεγφξνπο ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο, εγγεγξακκέλνπο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα ην δείγκα 

απνηειείηαη απφ 40 (43%) άλδξεο θαη 52 (57%) γπλαίθεο.  

ε φ,ηη αθνξά ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, 41 (44,6%) δηθεγφξνη είλαη άγακνη 

θαη 51 (55,4%) είλαη έγγακνη. ηνπο άγακνπο δηθεγφξνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δηαδεπγκέλνη θαη νη ελ ρεξεία. ηνπο έγγακνπο, αληηζηνίρσο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

αξξαβσληαζκέλνη θαη φζνη βξίζθνληαη ζε ζπκβίσζε. Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε, βξέζεθε φηη νη 62 (67,4%) δηθεγφξνη δηαηεξνχλ δηθεγνξηθφ γξαθείν κφλνη/εο ηνπο 

ελψ νη 30 (33,6%) είλαη ζπλεξγάηεο/ηδεο δηθεγφξνη. 

ε φ,ηη αθνξά ηα έηε άζθεζεο δηθεγνξίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξαθηηθήο 

αζθήζεσο) ησλ αλσηέξσ δηθεγφξσλ ν κέζνο φξνο είλαη 10,9 έηε, κε ειάρηζην ην 1 έηνο θαη 

κέγηζην ηα 35 έηε άζθεζεο δηθεγνξίαο θαη ηππηθή απφθιηζε 8,9. Σν ζπλνιηθφ δείγκα έρεη 

ειηθηαθφ κέζν φξν 35,7 έηε, κε ειάρηζηε ειηθία ηα 25 έηε θαη κέγηζηε ηα 65 έηε θαη ηππηθή 

απφθιηζε 8,45. Σν ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ εξγάδνληαη θαηά κέζν φξν ζε εκεξήζηα βάζε είλαη 9 

ψξεο ηελ εκέξα, κε ειάρηζηε ηε 1 ψξα εξγαζίαο, κέγηζηε ηηο 16 ψξεο εξγαζίαο ηελ εκέξα θαη 

ηππηθή απφθιηζε 2,4. 
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5.2. Χςσομεηπικά επγαλεία 

5.2.1 Μέηπηζη Επαγγελμαηικήρ Εξοςθένυζηρ 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

θαηαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach (Maslach burnout inventory, MBI), 

ηεο νπνίαο ε πξνζέγγηζε έρεη ηχρεη επξχηεξεο πξνζνρήο θαη απνδνρήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 

MBI είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην γηα απηνζπκπιήξσζε, ην νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

εγθπξνπνηεζεί γηα ρξήζε ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ. Γηα ρξήζε ζε δείγκα δηθεγφξσλ 

αληηθαηαζηάζεθε ε ιέμε «απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ» ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

Maslach κε ηε ιέμε «πειάηεο». Απνηειείηαη απφ 22 εξσηήκαηα πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο 

γεληθέο δηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο:  

α) ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, πνπ εθηηκά ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππεξέληαζεο 

θαη ηεο θαηάπησζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ιφγσ ηεο δνπιεηάο ηνπ (7 εξσηήκαηα π.ρ., «Αηζζάλνκαη 

όηη ε δνπιεηά κνπ κε εμνπζελώλεη», «Αηζζάλνκαη όηη δνπιεύσ ππεξβνιηθά ζθιεξά ζηε δνπιεηά 

κνπ») 

β) ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, πνπ αληαλαθιά ζηηο αληηδξάζεηο αδηαθνξίαο θαη απξφζσπεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ ( 5 εξσηήκαηα π.ρ., «Αηζζάλνκαη όηη κεηαρεηξίδνληαη κεξηθνύο 

πειάηεο κνπ ζαλ λα είλαη απξόζσπα αληηθείκελα», «Πξαγκαηηθά αδηαθνξώ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε 

κεξηθνύο πειάηεο κνπ») θαη  

γ) ηελ έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε επάξθεηαο, 

απνδνηηθφηεηαο θαη πξαγκαηνπνίεζεο επηηεπγκάησλ ηνπ αηφκνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα (6 

εξσηήκαηα π.ρ., «Έρσ πεηύρεη αμηόινγα πξάγκαηα ζε απηό ην επάγγεικα», « Γεκηνπξγώ έπθνια 

άλεηε αηκόζθαηξα κε ηνπο πειάηεο κνπ». 
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Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε ηζν-δηαζηεκηθή θιίκαθα 7 ζεκείσλ ηχπνπ Likert: πνηέ (0), 

ζρεδόλ πνηέ (1), ζπάληα (2), αξθεηά ζπρλά (3), σο επί ην πιείζηνλ (4), ζρεδόλ πάληα (5), πάληα 

(6). Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηξεηο δηαθνξεηηθέο ππνθιίκαθεο αμηνινγνχληαη κε βάζε απηφ ην 

εξσηεκαηνιφγην. πλεπψο, πξνθχπηνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο βαζκνινγίεο (ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε, πξνζσπηθή επίηεπμε θαη απνπξνζσπνπνίεζε) κε απιή πξφζζεζε ησλ βαζκψλ ησλ 

επηκέξνπο απαληήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θιίκαθα. Ζ θιίκαθα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο 

αμηνινγείηαη αληίζηξνθα, δειαδή νη ρακειέο βαζκνινγίεο ζεσξνχληαη φηη δείρλνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο σο πξνο ηε δηάζηαζε απηή. 

Οη Maslach & Jackson (1986) παξαζέηνπλ ζεκεία ηνκήο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θαηάηκεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηφο ηνπο ζε ηξία κέξε, κε βάζε ηα νπνία είλαη δπλαηφ ην 

θάζε άηνκν λα ραξαθηεξηζηεί φηη έρεη πςειφ, κέηξην ή ρακειφ επίπεδν, σο πξνο θαζε κηα απφ 

ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη ζε θακηά 

πεξίπησζε νη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηέο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαγλσζηηθνχο 

ιφγνπο, αιιά ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε ηνπο κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

5.2.2 Μέηπηζη Επαγγελμαηικήρ Ικανοποίηζηρ 

 

 Γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνίεζεθαλ δχν 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξψλ, έλα εξσηεκαηνιφγην θηλήηξσλ θαη έλα εξσηεκαηνιφγην 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ ησλ Everard θαη 

Morris (1999) βαζίδεηαη ζηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Herzberg. 

Πεξηιακβάλεη 16 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε έμη παξάγνληεο 
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θηλήηξσλ: α) επίηεπμε (4 εξσηήζεηο, πρ., «Αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο επίζεκεο αμηνινγήζεηο ηνπ 

έξγνπ ζαο, πόζν ζπρλά ληώζεηε κέζα ζαο όηη πεηύραηε θάηη πνπ άμηδε ηνλ θόπν»), β) επζχλε (2 

εξσηήζεηο, π.ρ., «Πόζν πηζηεύεηε όηη βαξύλεη ν ιόγνο ζαο ζηελ νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο»), γ) 

αλαγλψξηζε (3 εξσηήζεηο, π.ρ., «Πόζν ζπρλά εηζπξάηηεηε ζηε δνπιεηά ζαο αλαγλώξηζε γη’ απηά 

πνπ πεηπραίλεηε»), δ) αλέιημε (1 εξψηεζε, «Σε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ησξηλή ζαο ζέζε 

κπνξεί λα βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα πξνθόςεη»), ε) εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ (4 εξσηήζεηο, 

π.ρ, «Από ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε ζηε δνπιεηά ζαο, πόζα ζεσξείηε ζρεηηθώο αζήκαληα 

ή πεξηηηά»), ζη) πξνζσπηθή αλάπηπμε (2 εξσηήζεηο, π.ρ., «Πόζα πξάγκαηα πηζηεύεηε όηη κπνξείηε 

λα κάζεηε αθόκε από ηελ παξνύζα ζέζε ζαο»). Οη ζπκκεηέρνληεο απαληνχζαλ ζε θάζε εξψηεζε 

κε βάζε κηα εμάβαζκε θιίκαθα πνπ θπκαηλφηαλ απφ ην 0 σο ην 5 (φπνπ 0: ρεδφλ πνηέ, 

Καζφινπ, ρεδφλ Κακία θαη 5: ρεδφλ Πάληα,.Απεξηφξηζηεο, Δμαηξεηηθά). 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κέξνο απφ ην 

Δξσηεκαηνιφγην Καηαγξαθήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ 

ηνπο Κνπζηέιην θαη Κνπζηέιηνπ (2001), ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε γηα ρξήζε ζε δηθεγφξνπο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, επηιέρζεθαλ κφλνλ νη 6 

εξσηήζεηο νη νπνίεο κεηξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε 3 δηαζηάζεηο (2 εξσηήζεηο γηα 

θάζε δηάζηαζε):  α) ε ίδηα ε δνπιεηά (4 πξνηάζεηο, π.ρ., «Η δνπιεηά κνπ είλαη αμηόινγε»), β) ν 

κηζζφο (2 πξνηάζεηο, π.ρ., «Αηζζάλνκαη αλαζθάιεηα κε ηέηνην κηζζό»), γ) νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

(2 πξνηάζεηο, π.ρ, «Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο κνπ είλαη νη θαιχηεξεο πνπ είρα πνηέ»). Δπηιέρζεθαλ 

απφ ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην κφλν νη εξσηήζεηο πνπ ηαίξηαδαλ ζην επάγγεικα ησλ δηθεγφξσλ 

ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο. Οη δηθεγφξνη θαινχληαλ λα απαληήζνπλ κε βάζε κηα θιίκαθα 

πέληε ζεκείσλ (φπνπ 1: Γηαθσλψ απφιπηα θαη 5: πκθσλψ απφιπηα).  
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Ζ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ππνινγίζηεθε απφ ην κέζν φξν φισλ ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ, δειαδή 16+6 = 22 εξσηήζεσλ. 

5.3 Διαδικαζία 

 

Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα απφ ηα κέζα 

Φεβξνπαξίνπ έσο ηα κέζα Μαξηίνπ 2010. Σα ζπγθεληξσζέληα εξσηεκαηνιφγηα δελ ήηαλ πξντφλ 

ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο, ε νπνία δηεμήρζε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Ο Γηθεγνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο αλέιαβε λα απνζηείιεη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηνπ δηεχζπλζεο ηα εξσηεκαηνιφγηα, ψζηε λα κε ζεσξεζεί απφ ηνπο δηθεγφξνπο spam 

(θαθφβνπιν κήλπκα) θαη λα δηαγξαθεί ρσξίο θαλ λα δηαβαζζεί. Οη δηθεγφξνη αθνινχζεζαλ έλαλ 

ζχλδεζκν (link) πνπ νδεγνχζε ζηελ online ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ζπιιέρζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα www.surveymonkey.com, ε νπνία απνηειεί ηελ 

πην γλσζηή θαη αμηφπηζηε εηαηξία γηα θαηαζθεπή, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία online 

εξσηεκαηνινγίσλ. απφ ηνπο δηθεγφξνπο spam (θαθφβνπιν κήλπκα) θαη λα δηαγξαθεί ρσξίο θαλ 

λα δηαβαζζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε, κε επθνιία θαη εληειψο 

αλψλπκα θαζψο ε εξεπλήηξηα δελ είρε πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ ζε θακία θάζε ηεο έξεπλαο. 

Ζ κέζνδνο απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ελέρεη κεγάιν θίλδπλν κε 

επηζηξνθήο ησλ απαληήζεσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην δηακνηξάζηεθε ζηνπο δηθεγφξνπο πνπ είραλ 

δειψζεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν 

Θεζζαινλίθεο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ είλαη γχξσ ζηνπο 1700. Γελ είλαη γλσζηφ ην πνζνζηφ ησλ 

http://www.surveymonkey.com/
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δηθεγφξσλ πνπ εληέιεη παξέιαβαλ ην εξσηεκαηνιφγην, αιιά ππνινγίδεηαη φηη δελ ζα μεπεξλνχλ 

ηνπο κηζνχο, δειαδή πεξίπνπ 800 άηνκα. Γελ αθνινπζήζεθαλ νη θαλφλεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο 

δεηγκαηνιεςίαο αιιά έγηλε επεμεξγαζία φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεζαλ, δειαδή φισλ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επηζηξάθεζαλ.  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ απαηηνχζε, 

ζπλνιηθά, πεξίπνπ 8-10 ιεπηά.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηαηέζεθε ζρεηηθή αίηεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο, ε νπνία αλαπηχρζεθε θαη πξνθνξηθά απφ ηελ εξεπλήηξηα 

ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ... Δλ ζπλερεία ρνξεγήζεθε ε ζρεηηθή άδεηα απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν, 

ηφζν γηα ηελ εξεπλεηηθή παξέκβαζε φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ ήηαλ φπσο πξναλαθέξζεθε, ε online ζπκπιήξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ πιιφγνπ. 
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6. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

6.1 Επαγγελμαηική εξοςθένυζη  

6.1.1 Παπαγονηική δομή ηος επυηημαηολογίος  

 

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο MBI. Γηα λα δηεξεπλεζεί παξαγνληηθή δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ηα δεδνκέλα ππνβιήζεθαλ ζε κηα ε αλάιπζε παξαγφλησλ ζηε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ πξσηαξρηθψλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε πξνθαζνξηζκέλνπο (βάζεη ηεο ζεσξίαο) ηξεηο 

παξάγνληεο θαη κε πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ ηχπνπ Varimax. ηνλ Πίλαθα 4 παξαζέηνληαη επίζεο 

κε πιάγηα γξάκκαηα νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο (Maslach & Jackson, 1986). Οη 

ηξεηο δηαζηάζεηο έρνπλ ηδηνηηκέο (eingenvalues) 7.56, 1.81 θαη 3.02 αληίζηνηρα. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ κνηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε απηή πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επαιεζεχηεθε απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θνξηίζεηο. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη εξσηήζεηο 12, 21, 6, 16. Οη εξσηήζεηο απηέο αθαηξέζεθαλ γηα 

ιφγνπο πνπ ππαγνξεχηεθαλ απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ θαη αλαιχνληαη αθνινχζσο. Ζ 

εξψηεζε 16, ελψ βάζεη ηεο ζεσξίαο έπξεπε λα θνξηψλεη (δειαδή λα αλήθεη) ζηνλ παξάγνληα 

«πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε», ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε εκθαλίδεηαη λα θνξηψλεη  

πξσηίζησο ζηνλ παξάγνληα «Απνπξνζσπνπνίεζε» θαη δεπηεξεπφλησο ζηνλ παξάγνληα φπνπ ζα 



58 

 

έπξεπε θαλνληθά λα αλήθεη. Ζ εξψηεζε 6, ελψ βάζεη ηεο ζεσξίαο έπξεπε λα θνξηψλεη ζηνλ 

παξάγνληα «πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε», ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε εκθαλίδεηαη λα  

θνξηψλεη  ζηνλ παξάγνληα «Απνπξνζσπνπνίεζε». Ζ εξψηεζε 12, ελψ έπξεπε λα θνξηψλεη 

ζηνλ παξάγνληα «Πξνζσπηθή Δπίηεπμε», ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε εκθαλίδεηαη λα θνξηψλεη 

ζηνλ παξάγνληα «πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε». Σέινο, ελψ ε εξψηεζε 21 πνπ έπξεπε λα 

θνξηψλεη ζηνλ παξάγνληα «Πξνζσπηθή Δπίηεπμε», ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε εκθαλίδεηαη λα 

κε θνξηψλεη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο 3 παξάγνληεο. Οη θνξηίζεηο πνπ πξναλαθέξνληαη ζπκθσλνχλ 

θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Langballe, Falkum, Innstrand & Aasland (2006) φπνπ κεηξήζεθε ε 

παξαγνληηθή δνκή ηνπ ΜBI ζε δείγκα 588 δηθεγφξσλ. ηηο δχν έξεπλεο δειαδή βξέζεθε ε ίδηα 

παξαγνληηθή δνκή. 
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Πίνακαρ 1. Παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Δπαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Φνξηίζεηο 

ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ ζηνπο ηξεηο παξάγνληεο θαη ζύγθξηζε κε ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 

Maslach & Jackson (1986) 

Δξσηήζεηο πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

Απνπξνζσπνπνίεζε Πξνζσπηθή Δπίηεπμε 

8 

3 

2 

1 

14 

20 

13 

5 

15 

22 

11 

10 

19 

7 

9 

17 

18 

4 

0,89 

0,86 

0,86 

0,81 

0,68 

0,61 

0,54 

0,84 

0,66 

0,73 

0,74 

0,61 

0,61 

0,65 

 

 

 

 

 

 

 

0,84 

0,68 

0,64 

0,58 

0,55 

 

 

 

 

 

 

 

0,68 

0,62 

0,41 

0,51 

0,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,79 

0,78 

0,73 

0,71 

0,64 

0,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,57 

0,54 

0,58 

0,51 

0,55 

0,50 

Ηδηνηηκή 7,562 3,022 1,814 

Πνζνζηό 

εμεγνύκελεο 

δηαθύκαλζεο 

23,471 17,207 15,677 

Μ.Ο. 2,96 1,75 3,67 

Σ.Α. 1,07 0,93 0,83 
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Σημείυζη: Με πιάγηα γξάκκαηα ζεκεηώλνληαη νη θνξηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη από ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

6.1.2. Η αξιοπιζηία ηος επυηημαηολογίος 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε παξνχζα έξεπλα  έζεζε σο πξψην ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ δηθεγφξσλ θαη ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο απηήο, κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ΜΒΗ ηεο Maslach. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ηξεηο θιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ειέγρζεζαλ θαηαξρήλ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach α 

ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ α = 0,74, ελψ νη δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο, ήηαλ α = 0.91 γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, α = 0,75 γηα ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη α = 0,82 γηα ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε. Με άιια ιφγηα, ε εζσηεξηθή 

αμηνπηζηία ζπλνιηθά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη ρσξηζηά ησλ ηξηψλ θιηκάθσλ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή. ηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ελιφγσ ζηνηρεία. 

 

Πίνακαρ 2. Γείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach α 

Γηαζηάζεηο MBI 

(θιίκαθεο) 

Γείθηεο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach α 

Αξηζκόο εξσηεκάησλ 

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 0,91 7 

Απνπξνζσπνπνίεζε 0,75 5 

Πξνζσπηθή Δπίηεπμε 0,82 6 
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6.1.3 Η επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν δικηγόπυν 

 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο πνπ εμέηαδε ην εξσηεκαηνιφγην, δειαδή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη δηθεγφξνη εκθαλίδνπλ 

κέηξην βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (M.O. = 2.96 θαη Σ.Α = 1.07), ηα αηζζήκαηα 

απνπξνζσπνπνίεζεο βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα (Μ.Ο. = 1.75 θαη Σ.Α. = 0.93), ελψ 

ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ησλ δηθεγφξσλ είλαη ζρεηηθά πςειφ (Μ.Ο. = 3.67 θαη 

Σ.Α = 0.83). Οη ηηκέο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί. 

 Παξάιιεια, ππνινγίζηεθε ην άζξνηζκα ηεο θαζεκηάο απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

μερσξηζηά, φπνπ βξέζεθαλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνπο κέζνπο φξνπο. Βάζεη ηεο εξκελείαο 

ησλ βαζκψλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηζρχεη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. Οη δηθεγφξνη παξνπζίαζαλ κέηξην βαζκφ 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Μ.Ο. = 20.8 θαη Σ.Α. = 7.46) θαη εκθαλίδνπλ κέηξηα - κε ηάζεηο 

πξνο ρακειά - επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο (Μ.Ο. = 8.73 θαη Σ.Α. = 4.7). Ζ δηάζηαζε ηεο 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο αμηνινγείηαη αληίζηξνθα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. Σα ρακειά επίπεδα 

αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο επίηεπμεο δείρλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε φπσο απηή 

ελλνηνινγείηαη απφ ην ΜΒΗ. Οη δηθεγφξνη έδεημαλ πςειφ αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο (Μ.Ο. 

= 22.0 θαη Σ.Α. = 5.00). Οη ηηκέο απηέο παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί. 

Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δείρλεη φηη νη δηθεγφξνη 

δειψλνπλ κέηξηα εμνπζελσκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο (Μ.Ο. = 2.8 θαη Σ.Α = 0.53). 
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Πίνακαρ 3. Μέζνη φξνη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε 

 Μ.Ο. Σ.Α. Αζξνηζκα Σ.Α. 

πλαηζζεκαηηθή 

Δμάληιεζε 
2.96 1.07 20.8 7.46 

Απνπξνζσπνπνίεζε 1.75 0.93 8.73 4.7 

*Πξνζσπηθή Δπίηεπμε 3.67 0.83 22.0 5.0 

 

*Βαζκνινγείηαη ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ηηο δχν άιιεο ππνθιίκαθεο  

 

Πίνακαρ 4. Τξόπνο βαζκνιόγεζεο ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ ηνπ MBI. 

Καηεγνξηνπνίεζε Τςειή Μέηξηα Υακειή 

πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε 27 θαη άλσ 17-26 0-16 

Απνπξνζσπνπνίεζε 14 θαη άλσ 9-13 0-8 

*Πξνζσπηθή Δπίηεπμε 0-30 31-36 37 θαη άλσ 

 

*Βαζκνινγείηαη ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε ζε ζρέζε κε ηηο δύν άιιεο ππνθιίκαθεο 
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6.1.4 Αηομικέρ διαθοπέρ ζηην επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν δικηγόπυν  

 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη αλ θαη πψο δηακνξθψλνληαη αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθαξκφζηεθε κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο 

δηαθχκαλζεο (ANOVA) κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (θχιν, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εξγαζηαθή θαηάζηαζε) θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπο κέζνπο 

φξνπο ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ.  

Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ ζε θακία απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο απηήο. Αλ θαη νη κέζνη φξνη 

δείρλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο φηη νη γπλαίθεο δηθεγφξνη δήισζαλ ειαθξά πην εμνπζελσκέλεο απφ 

ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ζηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ κειεηάκε, παξαηαχηα ε δηαθνξά 

ηνπο δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ. Βξέζεθε φηη ε επίδξαζή ηεο ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε (F(1,91) = 3.70, p = 0.05) θαη ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε 

(F(1,91) = 13.8, p = 0.00). πγθεθξηκέλα, νη άγακνη δηθεγφξνη (Μ.Ο. = 1.95, Σ.Α. = 1.00) 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν αίζζεκα απνπξνζσπνίεζεο απφ φηη νη έγγακνη δηθεγφξνη (Μ.Ο. = 

1.58, Σ.Α. = 0,84). Οη ηειεπηαίνη έρνπλ πςειφηεξν ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο (Μ.Ο. 

= 3,94, Σ.Α. = 0,70) απφ φηη νη άγακνη δηθεγφξνη (Μ.Ο. = 3.33, Σ.Α. = 0.87). ηνλ Πίλαθα 5 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη απηά ηα ζηνηρεία. 
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Έλαο άιινο δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε 

ησλ δηθεγφξσλ. Γηαπηζηψζεθε φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ην βαζκφ απνπξνζσπνπνίεζήο ηνπο 

(F(1,91) = 23.6, p = 0.00) θαη ην βαζκφ αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο επίηεπμεο (F(1,91) = 16.3, p = 

0.00). Όζνη δηθεγφξνη δηαηεξνχλ δηθεγνξηθφ γξαθείν κφλνη/κφλεο ηνπο (Μ.Ο. = 1.45, Σ.Α. = 

0.80) παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε απνπξνζσπνπνίεζε απφ απηνχο πνπ δνπιεχνπλ σο ζπλεξγάηεο 

δηθεγφξνη (Μ.Ο. = 2.35, Σ.Α. = 0.88) θαη εκθαλίδνπλ πςειφηεξν ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο (Μ.Ο. = 3.89, Σ.Α. = 0.78) ζε ζρέζε κε φζνπο εξγάδνληαη σο ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη 

(Μ.Ο. = 3.20, Σ.Α. = 0.74). ηνλ Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη απηά ηα ζηνηρεία. 

 

 

Πίνακαρ 5. Γηαθνξέο κέζσλ φξσλ απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο επίηεπμεο ησλ 

δηθεγφξσλ αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε 

  

Απνπξνζσπνίεζε 

 

 

Πξνζσπηθή Δπίηεπμε 

 

F(1,91) = 3.70, p = 0.05 

 

 

F(1,91) = 13.8, p = 0.00 

Ο
ηθ

ν
γ
ελ

εη
α

θ
ή

 

Κ
α

η
ά

ζ
η
α

ζ
ε

 

 

Ν=92 
Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

 

Άγακνο 

Ν=41 

1.95 1.00 3.33 0.87 

Έγγακνο 

Ν=51 
1.58 0,84 3,94 0,70 
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Πίνακαρ 6. Γηαθνξέο κέζσλ φξσλ απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο επίηεπμεο ησλ 

δηθεγφξσλ αλάινγα κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε 

  

Απνπξνζσπνίεζε 

 

 

Πξνζσπηθή Δπίηεπμε 

 

F(1,91) = 23.6, p = 0.00 

 

F(1,91) = 16.3, p = 0.00 

Δ
ξ

γ
α

ζ
ηα

θ
ή

 Κ
α

η
ά

ζ
η
α

ζ
ε

  

Ν=92 
Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

 

Δξγάδνληαη κόλνη 

ηνπο 

Ν=62 

1.45 0.80 3.89 0.78 

πλεξγάηεο 

δηθεγόξνη 

Ν=30 

2.35 0.88 3.20 0.74 

 

Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπζρεηίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα κε 

ηελ ειηθία,ηελ πξνυπεξεζία θαη ηηο ψξεο εκεξήζηαο εξγαζίαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε δε 

θάλεθε λα ζρεηίδεηαη θαζφινπ, νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά, κε ηελ ειηθία. Οκνίσο, δελ 

παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε κε ηελ πξνυπεξεζία θαη κε ηηο ψξεο εξγαζίαο. Ο παξάγνληαο ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κέηξηα θαη αξλεηηθά κφλν κε ηελ ειηθία (r = -0,33, 

p= 0.001). Απηφ δείρλεη φηη νη λένη δηθεγφξνη είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζεκάδηα 

απνπξνζσπνπνίεζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. Γε θαίλεηαη λα έρνπλ ζρέζε νη ψξεο εξγαζίαο 

αιιά νχηε θαη ε πξνυπεξεζία κε ηελ απνπξνζσπνπνίεζε. Σέινο, ε πξνζσπηθή επίηεπμε έρεη 

κέηξηα θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία (r = 0,43, p= 0.00) θαη ηελ πξνυπεξεζία (r = 0,33, p= 

0.001) θαη θακία ζπζρέηηζε κε ηηο ψξεο εξγαζίαο.  

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ εθαξκνγή ηεο partial out correlation, αθαηξέζεθε ε επίδξαζε ηεο 

ειηθίαο ζηελ πξνυπεξεζία ψζηε λα ειεγρζεί εάλ ε πξνυπεξεζία θαζεαπηή επεξεάδεη ζεκαληηθά 
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ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Κακία ζπζρέηηζε ηεο πξνυπεξεζίαο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαλληηθή. Βξέζεθε δειαδή φηη ε 

πξνυπεξεζία επεξέαδε κφλν επεηδή ππήξρε ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο, ήηαλ δειαδή παξειθφκελν 

ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο. Όηαλ αθαηξέζεθε ε επηξξνή ηεο ειηθίαο, ε πξνυπεξεζία δελ βξέζεθε 

λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε θακία απφ ηηο επηκέξνπο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο νχηε 

ζηε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ, φπσο είρε αξρηθά βξεζεί ζε νξηζκέλα 

δεχγε αλαιχζεσλ. ηνλ Πίλαθα 7 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 
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Πίνακαρ 7. πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα επαγγεικαηηθά θίλεηξα, ηηο δηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηηο 

ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   18 

Γεκνγξαθηθά ηνηρεία  

1 Ζιηθία -                  
2 Πξνυπεξεζία 0,842** -                 

3 Ώξεο εξγαζίαο 

 
0,377** 0,307** - 

               

Δπαγγεικαηηθά Κίλεηξα  

4 Δπίηεπμε 0,299** 0,224* 0,130 -               

5 Δπζχλε 0,274** 0,201 -0,002 0,575** -              

6 Αλαγλψξηζε 0,415** 0,280** 0,222* 0,687** 0,625** -             

7 Αλέιημε 0,318** 0,237* 0,162 0,709** 0,538** 0,520** -            

8 Δλδηαθέξνλ 0,345** 0,186 0,124 0,565** 0,434** 0,330** 0,514** -           
9 Πξνζσπηθή     

Αλάπηπμε 
0,215* 0,147 0,131 0,547** 0,480** 0,518** 0,424** 0,236* - 

         

10 Δπαγ. 
 θίλεηξα 

 

0,394** 0,275** 0,165 0,876** 0,791** 0,796** 0,831** 0,612** 0,703** - 
        

Γηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο  

11 Ζ ίδηα ε 

δνπιεηά 
0,396** 0,257* 0,092 0,749** 0,689** 0,699** 0,617** 0,524** 0,608** 0,835** - 

       

12 Μηζζφο 0,376** 0,279** 0,277** 0,574** 0,519** 0,540** 0,539** 0,467** 0,300** 0,630** 0,520** -       

13 Δξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο 
0,308** 0,229* 0,122 0,537** 0,607** 0,507** 0,484** 0,485** 0,416** 0,647** 0,625** 0,420** - 

     

14  

Δπαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε 

0,440** 0,311** 0,202 0,757** 0,732** 0,710** 0,666** 0,596** 0,535** 0,856** 0,871** 0,801** 0,801** - 

    

15 πλνιηθή  

Δπαγ. 

ηθαλνπνίεζε 
 

0,436** 0,307** 0,193 0,835** 0,784** 0,773** 0,761** 0,625** 0,626** 0,949** 0,888** 0,758** 0,765** 0,976** - 

   

Γηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

16 πλαηζζεκαηη-
θή εμάληιεζε 

-0,198 -0,145 0,117 -0,570** -0,599** -0,474** -0,481** -0,522** -0,133 -0,587** -0,575** -0,415** -0,465** -0,588** -0,609** - 
  

17 Απνπξνζσπν-

πνίεζε 
-0,328** -0,146 0,057 -0,468** -0,378** -0,528** -0,414** -0,378** -0,296** -0,525** -0,512** -0,285** -0,335** -0,459** -0,504** 0,470** - 

 

18 Πξνζσπηθή 

Δπίηεπμε 
0,433** 0,333** 0,184 0,556** 0,332** 0,560** 0,447** 0,447** 0,333** 0,566** 0,540** 0,325** 0,408** 0,515** 0,555** -0,286** -0,382** - 

 
εκείσζε: ** p<.01, * p<.0.5
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6.2 Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη 

6.2.1 Ανάλςζη Αξιοπιζηίαρ  

 

Παξάιιεια κε ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, σο πξψηνο ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο είρε ηεζεί θαη ε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ ζηελ 

πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ απηήο. Ζ κέηξεζε απηή έγηλε κε βάζε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθεη ε ζεσξία ηνπ Herzberg (1966) θαη νξηζκέλεο δηαζηάζεηο απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Κνπζηέιην θαη Κνπζηέιηνπ (2001). Αληίζηνηρα βήκαηα κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αθνινπζήζεθαλ θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.   

Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach α ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ α = 

0,92 θαη ζεσξείηαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφο. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

θηλήηξσλ ήηαλ α = 0,88 θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ 

α = 0,82. 

 

Πίνακαρ 8. Γείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach α 

Κιίκαθεο κέηξεζεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

 

Γείθηεο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach α 

Αξηζκόο εξσηεκάησλ 

Δπαγγεικαηηθά θίλεηξα 0,88 16 

Γηαζηάζεηο  

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 
0,82 6 
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6.2.2 Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη ηυν δικηγόπυν 

 

Αξρηθά, ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη ησλ έμη επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Herzberg: ηεο επίηεπμεο, ηεο επζχλεο, ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο αλέιημεο, ηνπ εξγαζηαθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Οη έμη θαηεγνξίεο απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο νη 

νπνίνη, θαηά ηνλ Herzberg, ιεηηνπξγνχλ σο „„παξαθηλεηέο‟‟ ζηε δνπιεηά (Everard & Morris, 

1999). 

 Γηαπηζηψζεθε φηη νη δηθεγφξνη δηέπνληαη ζε αξθεηά πςειφ βαζκφ απφ ην θίλεηξν ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (Μ.Ο. = 3.73, Σ.Α. = 0.99). ε κέηξην βαζκφ, νη δηθεγφξνη 

ραξαθηεξίδνληαη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, απφ ην θίλεηξν ηεο επζχλεο (Μ.Ο. = 2.77, Σ.Α. = 1.00) 

θαη ην θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο (Μ.Ο. = 2.69, Σ.Α. = 0.92). Σέινο, ζε πνιχ ρακειφηεξν βαζκφ 

δηέπεη ηνπο δηθεγφξνπο ην θίλεηξν ηνπ εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο (Μ.Ο = 2.30, Σ.Α. = 0.57), 

ηεο επίηεπμεο (Μ.Ο. = 2.28, Σ.Α. = 0.89) θαη ην θίλεηξν ηεο αλέιημεο (Μ.Ο. = 2.25, Σ.Α. = 

1.35). Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ έμη θηλήηξσλ (Μ.Ο. = 2.67, Σ.Α. = 0.75) δειψλεη φηη νη 

δηθεγφξνη ραξαθηεξίδνληαη, γεληθά, απφ επαγγεικαηηθά θίλεηξα ζρεηηθά ρακειήο ηζρχνο, θαζψο 

κέζνο φξνο άλσ ηνπ 3.5 εθθξάδεη πςειή ηθαλνπνίεζε, απφ 2.5 – 3.5 εθθξάδεη κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε θαη απφ 2.5 θαη θάησ εθθξάδεη ρακειή ηθαλνπνίεζε (Everard & Morris, 1999). 

 ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθε ην άζξνηζκα ησλ αλσηέξσ έμη κεηαβιεηψλ πνπ δείρλεη Μ.0 

41.65 θαη Σ.Α 10.94. Βάζεη ηεο εξκελείαο ησλ βαζκψλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Everard & 

Morris (1999), γεληθφ άζξνηζκα κεγαιχηεξν απφ 55 δείρλεη πιήξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

κέηξηα ηθαλνπνίεζε εθθξάδεη έλαο βαζκφο αλάκεζα ζε 45 θαη 55 θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε 

εθθξάδεηαη απφ γεληθφ άζξνηζκα 45 θαη θάησ. πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα φηη νη δηθεγφξνη δηέπνληαη απφ ρακειήο ηζρχνο επαγγεικαηηθά θίλεηξα. 
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 Αλαθνξηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Κνπζηέιην θαη Κνπζηέιηνπ (2001), πνπ κεηξάεη 

δηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ 

(ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά, ην κηζζφ θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο). Γηαπηζηψζεθε φηη 

νη δηθεγφξνη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο (Μ.Ο.= 3.31, Σ.Α. = 

1.13), εθθξάδνπλ ζε κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (Μ.Ο.= 2.84, Σ.Α.= 

1.36), αιιά δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κηζζφ ηνπο (Μ.Ο.= 1.47, Σ.Α. = 1.38). Ο 

ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο. = 2,54, Σ.Α. 

= 1,07) δείρλεη φηη, φπσο θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ θηλήηξσλ, νη δηθεγφξνη δηέπνληαη απφ 

ζρεηηθά ρακειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  

Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, πνπ ππνινγίζηεθε 

ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

βξέζεθε  (Μ.Ο. = 2.60, Σ.Α. = 0.88) ζηα φξηα κέηξηαο θαη ρακειήο ηζρχνο. πκπεξαζκαηηθά, 

θαίλεηαη φηη νη δηθεγφξνη είλαη κέηξηα πξνο ρακειά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο. 

ηνλ Πίλαθα 9 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 
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Πίνακαρ 9. Μέζνη φξνη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

Γηαζηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο Μ.Ο. Σ.Α. 

θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 3.73 0.99 

θίλεηξν ηεο επζύλεο  2.77 1.00 

θίλεηξν ηεο αλαγλώξηζεο  2.69 0.92 

θίλεηξν ηνπ εξγαζηαθνύ ελδηαθέξνληνο  2.30 0.57 

θίλεηξν ηεο επίηεπμεο 2.28 0.89 

θίλεηξν ηεο αλέιημεο  2.25 1.35 

ηθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  3.31 1.13 

ηθαλνπνίεζε από ηελ ίδηα ηε δνπιεηά  2.84 1.36 

ηθαλνπνίεζε από ην κηζζό  1.47 1.38 

6.2.3 Αηομικέρ διαθοπέρ ζηην επαγγελμαηική ικανοποίηζη ηυν δικηγόπυν  

 

 Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη αλ θαη πψο δηακνξθψλνληαη νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθαξκφζηεθε κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο 

δηαθχκαλζεο (ANOVA) κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (θχιν, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη εξγαζηαθή θαηάζηαζε) θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ην κέζν φξν 

ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ην κέζν φξν ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ, ην 

κέζν φξν ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη μερσξηζηά ηηο ελλέα 

δηαζηάζεηο απηψλ. 
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 Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε (F(1,91) = 5.38, p = 0.02) θαη ζηα επαγγεικαηηθά θίλεηξα ησλ δηθεγφξσλ (F(1,91) 

= 8.21, p = 0.005). Χο πξνο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ θχινπ ζην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο (F(1,91) = 5.42, p 

= 0.02), ηεο επζχλεο (F(1,91) = 5.38, p = 0.02), ηεο αλαγλψξηζεο (F(1,91) = 5.69, p = 0.02) θαη 

ηεο αλέιημεο (F(1,91) = 5.69, p = 0.02). Σέινο, ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ην κηζζφ (F(1,91) = 7.93, p = 0.00). Σν θχιν δελ θάλεθε λα επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ην θίλεηξν ηνπ εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ην θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά σο αληηθείκελν θαη απφ ηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, νη άλδξεο δηθεγφξνη (Μ.Ο. = 2.84, Σ.Α. = 0.87) δήισζαλ 

ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο απφ φηη νη γπλαίθεο δηθεγφξνη 

(Μ.Ο. = 2.42, Σ.Α. = 0.84). Αλαθνξηθά κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο θίλεηξα, νη άλδξεο (Μ.Ο. = 

2.91, Σ.Α. = 0.72) δειψλνπλ πνιχ πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο απφ φηη νη 

γπλαίθεο ζπλαδέιθνη ηνπο (Μ.Ο. = 2.48, Σ.Α. = 0.71). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο δηέπνληαη ζε 

πςειφηεξν βαζκφ απφ ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο (Μ.Ο. = 2.52, Σ.Α. = 0.94), ηεο επζχλεο (Μ.Ο. 

= 3.04, Σ.Α. = 0.96), ηεο αλαγλψξηζεο (Μ.Ο. = 2.94, Σ.Α. = 0.77) θαη ηεο αλέιημεο (Μ.Ο. = 

2.62, Σ.Α. = 1.39) απφ φηη νη γπλαίθεο, νη νπνίεο δηέπνληαη ζε ρακειφηεξν βαζκφ απφ ην θίλεηξν 

ηεο επίηεπμεο (Μ.Ο. = 2.09, Σ.Α. = 0.82), ην θίλεηξν ηεο επζχλεο (Μ.Ο. = 2.55, Σ.Α. = 0.99), ην 

θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο (Μ.Ο. = 2.49, Σ.Α. = 0.97), θαη ην θίλεηξν ηεο αλέιημεο (Μ.Ο. = 1.96, 

Σ.Α. = 1.27), αληηζηνίρσο. Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ απφ ην κηζζφ ηνπο (Μ.Ο. = 1.92, 

Σ.Α. = 1.46) είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ εθθξάδνπλ νη γπλαίθεο 

απφ ην κηζζφ ηνπο (Μ.Ο. = 1.13, Σ.Α. = 1.23). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζηνπο Πίλαθεο 10 θαη 11 πνπ αθνινπζνχλ. 
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 ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ. Βξέζεθε φηη ε επίδξαζή ηεο ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο κεηξήζεθε ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εθηφο 

απφ ην θίλεηξν ηεο επζχλεο θαη ην εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ. πγθεθξηκέλα, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θάλεθε λα επεξεάδεη ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο (F(1,91) = 7.63, p = 0.01), ην θίλεηξν 

ηεο αλαγλψξηζεο (F(1,91) = 16.87, p = 0.00), ην θίλεηξν ηεο αλέιημεο (F(1,91) = 4.36, p = 0.04), 

θαη ην θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (F(1,91) = 7.87, p = 0.01). θαη ζπλνιηθά ηα 

επαγγεικαηηθά θίλεηξα ησλ δηθεγφξσλ (F(1,91) = 10.56, p = 0.00). Αληηζηνίρσο, ε επίδξαζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ήηαλ ζεκαληηθή ζηηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

(F(1,91) = 9.13, p = 0.00), ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (F(1,91) = 6.40, p = 0.01), 

ην κηζζφ (F(1,91) = 6.30, p = 0.01), ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (F(1,91) = 5.32, p = 0.02). Σέινο, ε 

ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάζηεθε απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζεκαληηθά (F(1,91) = 

10.51, p = 0.00). Δηδηθφηεξα, νη παληξεκέλνη δηθεγφξνη (Μ.Ο. = 2.86, Σ.Α. = 0.87) δειψλνπλ 

πνιχ πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο αλχπαληξνπο (Μ.Ο. = 2.29, Σ.Α. = 0.78). Οη έγγακνη 

εκθαλίδνπλ επίζεο πςειφηεξν βαζκφ επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ (Μ.Ο. = 2.88, Σ.Α. = 0.72) θαη 

ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο. = 2.83, Σ.Α. = 1.10) απφ φηη 

νη άγακνη ζπλάδειθνί ηνπο (Μ.Ο. = 2.18, Σ.Α. = 0.91) θαη (Μ.Ο. = 2.40, Σ.Α. = 0.69) 

αληηζηνίρσο. Όζνλ αθνξά ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, νη 

έγγακνη δηθεγφξνη έρνπλ πςειφηεξν ην θίλεηξν πξνζσπηθήο επίηεπμεο (Μ.Ο. = 2.50, Σ.Α. = 

0.93), ην θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο (Μ.Ο. = 3.01, Σ.Α. = 0.84), ην θίλεηξν ηεο αλέιημεο (Μ.Ο. = 

2.51, Σ.Α. = 1.35) θαη ην θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (Μ.Ο. = 3.99, Σ.Α. = 0.88) απφ φηη 

νη άγακνη δηθεγφξνη (Μ.Ο. = 2.00, Σ.Α. = 0.76), (Μ.Ο. = 2.28, Σ.Α. = 0.85), (Μ.Ο. = 1.93, Σ.Α. 

= 1.31) θαη (Μ.Ο. = 3.42, Σ.Α. = 1.04) αληηζηνίρσο ζηα ελιφγσ θίλεηξα. Σέινο, νη έγγακνη 
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δηθεγφξνη είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (Μ.Ο. = 3.15, Σ.Α. = 1.28), ην κηζζφ 

(Μ.Ο. = 1.79, Σ.Α. = 1.52) θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Μ.Ο. = 3.55, Σ.Α. = 1.16) απφ φηη νη 

άγακνη ζπλαδειθνί ηνπο (Μ.Ο. = 2.54, Σ.Α. = 1.39), (Μ.Ο. = 1.08, Σ.Α. = 1.09) θαη (Μ.Ο. = 

3.01, Σ.Α. = 1.04) αληηζηνίρσο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνπο 

Πίλαθεο 10 θαη 11 πνπ αθνινπζνχλ. 

 Σέινο, ειέγρζεθε ε επίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη 

δηθεγφξνη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Βξέζεθε φηη φιεο νη δηαζηάζεηο 

ηελ ηθαλνπνίεζεο επεξεάδνληαη απφ ην εάλ ν δηθεγφξνο δηαηεξεί δηθφ ηνπ δηθεγνξηθφ γξαθείν ή 

δνπιεχεη ζε γξαθείν άιινπ δηθεγφξνπ σο ζπλεξγάηεο. Δηδηθφηεξα, ην εξγαζηαθφ status θάλεθε 

λα επεξεάδεη ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο (F(1,91) = 8.60, p = 0.00), ηεο επζχλεο (F(1,91) = 23.02, 

p = 0.00), ηεο αλαγλψξηζεο (F(1,91) = 37.52, p = 0.00), ηεο αλέιημεο (F(1,090) = 11.40, p = 

0.00), ηνπ εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο (F(1,91) = 5.39, p = 0.02) θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

(F(1,91) = 31.44, p = 0.00), ζπλεπψο θαη ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ 

(F(1,91) = 32.59, p = 0.00). Αθφκε, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε δηαπηζηψζεθε φηη επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (F(1,91) = 34.09, p = 0.00), ην κηζζφ 

(F(1,91) = 9.50, p = 0.00), ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (F(1,91) = 17.79, p = 0.00) θαη ηε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε πνπ κεηξνχζε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην (F(1,91) = 30.03, p = 0.00). Αθνινχζσο 

επεξεάζηεθε θαη ε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ κεηξνχζαλ ηα δχν 

εξσηεκαηνιφγηα (F(1,91) = 34.26, p = 0.00). Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνη δηθεγφξνη δηαηεξνχλ 

δηθεγνξηθφ γξαθείν κφλνη/κφλεο ηνπο έρνπλ πςειφηεξν βαζκφ ζην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο (Μ.Ο. 

= 2.46, Σ.Α. = 0.90), ηεο επζχλεο (Μ.Ο. = 3.08, Σ.Α. = 0.93), ηεο αλαγλψξηζεο (Μ.Ο. = 3.03, 

Σ.Α. = 0.81), ηεο αλέιημεο (Μ.Ο. = 2.56, Σ.Α. = 1.39), ηνπ εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο (Μ.Ο. = 

2.39, Σ.Α. = 0.55) θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (Μ.Ο. = 4.08, Σ.Α. = 0.79) ζπλεπψο θαη ζηε 
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ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ (Μ.Ο. = 2.94, Σ.Α. = 0.65) απφ φηη νη 

δηθεγφξνη πνπ δνπιεχνπλ σο ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη ζην γξαθείν άιινπ δηθεγφξνπ ζην θίλεηξν 

ηεο επίηεπμεο (Μ.Ο. = 1.90, Σ.Α. = 0.74), ηεο επζχλεο (Μ.Ο. = 2.11, Σ.Α. = 0.85), ηεο 

αλαγλψξηζεο (Μ.Ο. = 1.98, Σ.Α. = 0.68), ηεο αλέιημεο (Μ.Ο. = 1.60, Σ.Α. = 1.04),  ηνπ 

εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο (Μ.Ο. = 2.10, Σ.Α. = 0.56) θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (Μ.Ο. = 

3.01, Σ.Α. = 0.96) θαη ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ (Μ.Ο. = 2.11, 

Σ.Α. = 0.64). Αθφκε, νη δηθεγφξνη πνπ δηαηεξνχλ δηθεγνξηθφ γξαθείν κφλνη/κφλεο ηνπο 

δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (Μ.Ο. = 3.34, Σ.Α. = 1.13), ην 

κηζζφ (Μ.Ο. = 1.77, Σ.Α. = 1.44) θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Μ.Ο. = 3.63, Σ.Α. = 1.04) θαη ηε 

ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Μ.Ο. = 2.91, Σ.Α. = 0.95) απφ φηη 

δηθεγφξνη πνπ δνπιεχνπλ σο ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη, νη νπνίνη δελ δειψλνπλ ηφζν 

ηθαλνπνηεκέλνη νχηε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (Μ.Ο. = 1.81, Σ.Α. = 1.26), νχηε ην κηζζφ (Μ.Ο. = 

0,86, Σ.Α. = 1.02), νχηε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Μ.Ο. = 2.65, Σ.Α. = 1.04) θαη ζπλεπψο ε 

δηαθνξά θαίλεηαη θαη ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Μ.Ο. = 1.77, 

Σ.Α. = 0.89). Σέινο, νη δηθεγφξνη πνπ δηαηεξνχλ δηθεγνξηθφ γξαθείν κφλνη/κφλεο ηνπο 

δειψλνπλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο. = 2.92, Σ.Α. = 0.75) απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ είλαη ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη (Μ.Ο. = 1.95, Σ.Α. = 0.74). Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνπο Πίλαθεο 10 θαη 11 πνπ αθνινπζνχλ. ηνπο 

Πίλαθεο 10 θαη 11 έρνπλ θαηαγξαθεί κφλν νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
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Πίνακαρ 10. Γηαθνξέο κέζσλ φξσλ επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ ησλ δηθεγφξσλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαη εξγαζηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε 

 Πξνζσπηθή 

αλάπηπμε 

Δπζύλε Αλαγλώξηζε Δξγαζηαθό 

ελδηαθέξνλ 

Δπίηεπμε Αλέιημε 

  F(1,91) = 5.38, 

p = 0.02 

F(1,91) = 5.69, 

p = 0.02 

 F(1,91) = 5.42, 

p = 0.02 

F(1,91) = 5.69, 

 p = 0.02 

Φ
ύ

ι
ν

 

Ν=92 Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. 

Άλδξεο 

Ν=40 
  3.04 0.96 2.94 0.77   2.52 0.94 2.62 1.39 

Γπλαίθεο 

Ν=52 
  2.55 0.99 1.98 0.68   2.09 0.82 1.96 1.27 

 F(1,91) = 

7.87, p = 0.01 

 F(1,91) = 

16.87, p = 0.00 

 F(1,91) = 7.63, 

p = 0.01 

F(1,91) = 4.36, p = 

0.04 

Ο
ηθ

ν
γ
ελ

εη
α

θ
ή

 

Κ
α

η
ά

ζ
η
α

ζ
ε

 

Ν=92 Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. 

Έγγακνη 

Ν=51 
3.99 0.88   3.01 0.84   2.50 0.93 2.51 1.35 

Άγακνη 

Ν=41 
3.42 1.04   2.28 0.85   2.00 0.76 1.93 1.31 

 F(1,91)=31.4

4 p = 0.00 

F(1,91) = 23.02 

p = 0.00 

F(1,91)=37.52 

p = 0.00 

F(1,91) = 5.39 

 p = 0.02 

F(1,91) = 8.60 

p = 0.00 

F(1,090) = 11.40 

 p = 0.00 

Δ
ξ

γ
α

ζ
ηα

θ
ή

 

Κ
α

η
ά

ζ
η
α

ζ
ε

 

Ν=92 Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο Σ.Α. 

Δξγάδνληαη 

κόλνη ηνπο 

Ν=62 

4.08 0.79 3.08 0.93 3.03 0.81 2.39 0.55 2.46 0.90 2.56 1.39 

πλεξγάηεο 

δηθεγόξνη 

Ν=30 

3.01 0.96 2.11 0.85 1.98 0.68 2.10 0.56 1.90 0.74 1.60 1.04 
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Πίνακαρ 11. Γηαθνξέο κέζσλ φξσλ δηαζηάζεσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε 

 Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο  Ζ ίδηα ηε δνπιεηά Μηζζόο 

   F(1,91) = 7.93, p = 0.00 

Φ
ύ

ι
ν

 

 

Ν=92 
Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Άλδξεο 

Ν=40 
    1.92 1.46 

Γπλαίθεο 

Ν=52 
    1.13 1.23 

 F(1,91) = 5.32, p = 0.02 F(1,91) = 6.40, p = 0.01 F(1,91) = 6.30, p = 0.01 

Ο
ηθ

ν
γ
ελ

εη
α

θ
ή

 

Κ
α

η
ά

ζ
η
α

ζ
ε

 

 

Ν=92 
Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Έγγακνη 

Ν=51 
3.55 1.16 3.15 1.28 1.79 1.52 

Άγακνη 

Ν=41 
3.01 1.04 2.54 1.39 1.08 1.09 

 F(1,91) = 17.79, p = 0.00 F(1,91) = 34.09, p = 0.00 F(1,91) = 9.50, p = 0.00 

Δ
ξ

γ
α

ζ
ηα

θ
ή

 

Κ
α

η
ά

ζ
η
α

ζ
ε

 

 

Ν=92 
Μ.Ο Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Δξγάδνληαη 

κόλνη ηνπο 

Ν=62 

3.63 1.04 3.34 1.13 1.77 1.44 

πλεξγάηεο 

δηθεγόξνη 

Ν=30 

2.65 1.04 1.81 1.26 0.86 1.02 



 ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο πνπ αθνινχζεζε ψζηε λα βξεζεί ε ζπζρέηηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, 

πξνυπεξεζία, ψξεο εξγαζίαο), παξαηεξήζεθε ζε γεληθέο γξακκέο φηη ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ειηθία (r = 0.44) θαη ηελ πξνυπεξεζία (r = 0.31). 

Αληίζεηα, δε θάλεθε λα ζρεηίδεηαη θαζφινπ, νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά κε ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο (r = 0.30), ηεο επζχλεο (r = 0.28), ηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο (r = 0.22) θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (r = 0.31) έρεη ρακειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία. Ύζηεξα, κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε φηη έρεη κε 

ηελ ειηθία, ην θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο (r = 0.42), ηεο αλέιημεο (r = 0.32), ηνπ εξγαζηαθνχ 

ελδηαθέξνληνο (r = 0.35), ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (r = 0.40) θαη απφ ην κηζζφ (r = 

0.38). Σέινο, ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε έρεη ην θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο (r = 0.28 θαη r = 0.22), 

ηεο αλέιημεο (r = 0.24), ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (r = 0.26), ην κηζζφ (r = 0.28 θαη 

r = 0.28), θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (r = 0.23) κε ηελ πξνυπεξεζία θαη κε ηηο ψξεο εξγαζίεο 

αλά εκέξα αληίζηνηρα. 

 ηε ζπλέρεηα, κε ηελ εθαξκνγή ηεο partial out correlation αθαηξέζεθε ε επίδξαζε ηεο 

ειηθίαο απφ ηελ πξνυπεξεζία, ψζηε λα ειεγρζεί εάλ ε πξνυπεξεζία θαζεαπηή επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπο δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απηφ δείρλεη φηη ε πξνυπεξεζία επεξέαδε κφλν επεηδή 

ππήξρε ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο, ήηαλ δειαδή παξειθφκελν ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο. Όηαλ 

αθαηξέζεθε ε επηξξνή ηεο ειηθίαο, ε πξνυπεξεζία δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

φπσο είρε αξρηθά βξεζεί ζε νξηζκέλα δεχγε αλαιχζεσλ, ζε θακία απφ ηηο επηκέξνπο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο νχηε ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ. ηνλ Πίλαθα 7 

πνπ έρεη ήδε παξαηεζεί παξνπζηάδνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 
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6.3 Σσέζη διαζηάζευν ηηρ επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ με ηιρ διαζηάζειρ ηηρ 

επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ 

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, σο ηξίηνο ζηφρνο ζηελ έξεπλα ηέζεθε ε κειέηε ηεο ζπζρέηηζεο 

ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (επίηεπμε, επζχλε, αλέιημε, 

πξνζσπηθή αλάπηπμε, εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ, αλαγλψξηζε, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε 

δνπιεηά, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ην κηζζφ) κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο (ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, απνπξνζσπνπνίεζε, αίζζεκα πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο). ηνλ Πίλαθα 7 πνπ έρεη ήδε παξαηεζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε έρεη κέηξηα πξνο πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θίλεηξν ηεο 

επίηεπμεο (r = -0.57), ηεο επζχλεο (r = -0.60), ην ελδηαθέξνλ (r = -0.57), θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ ίδηα ηε δνπιεηά σο αληηθείκελν (r = -0.58) έρνπλ κέηξηα πξνο πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζρέζε ηφζν ηεο ζπλνιηθήο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (r = -0.61) φζν θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο (r = -0.59) θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ (r = -0.59) κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε. Μηθξφηεξε ζπζρέηηζε θάλεθε λα έρεη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε κε  ην θίλεηξν 

ηεο αλαγλψξηζεο (r = -0.48), ηεο αλέιημεο (r = -0.49), ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην κηζζφ (r = -0.42) 

θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (r = -0.47). 

Ζ απνπξνζσπνπνίεζε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά ζε κέηξην πξνο πςειφ βαζκφ κε ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνπνίεζεο. Ζ απνπξνζσπνπνίεζε ζρεηίδεηαη κέηξηα αξλεηηθά κε  

ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο (r = -0.49), ηεο επζχλεο (r = -0.39), ηεο αλέιημεο (r = -0.41), ηνπ 
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ελδηαθέξνληνο (r = -0.39) θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (r = -0.36). ε 

κέηξην πξνο ρακειφ βαζκφ θάλεθε λα ζρεηίδεηαη ε απνπξνζσπνπνίεζε κε ην θίλεηξν ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (r = -0.30) θαη ην κηζζφ (r = -0.28) πνπ ιακβάλεη ν δηθεγφξνο. Σέινο, 

κέηξηα πξνο πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο παξαηεξήζεθε κε ην θίλεηξν 

ηεο αλαγλψξηζεο (r = -0.53), κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (r = -0.51) θαη ηε 

ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (r = -0.50). 

Ζ πξνζσπηθήο αλάπηπμε, νκνίσο, θάλεθε λα έρεη κέηξηα πξνο πςειή ζπζρέηηζε κε ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Έρεη, φπσο αλακελφηαλ, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε θαη φρη αξλεηηθή, φπσο νη άιιεο δχν δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε έρεη κέηξηα πξνο πςειή ζπζρέηηζε κε ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο (r = 0.56), 

ηεο αλαγλψξηζεο (r = 0.56), ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά (r = 0.54), ηε ζπλνιηθή 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (r = 0.55). Μέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε, παξαηεξήζεθε κε ην θίλεηξν 

ηεο επζχλεο (r = 0.33), ηεο αλέιημεο (r = 0.45), ηνπ εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο (r = 0.45), ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (r = 0.33), ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην κηζζφ (r = 0.32) θαη απφ ηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (r = 0.41). 
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6.4 Πποβλεπηικοί παπάγονηερ για ηην επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν δικηγόπυν 

 

 Ο ηέηαξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη πνηέο απφ ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ θαη 

ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο ηεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ρακειά 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπζρεηίδνληαη κε, ή αθφκε κπνξνχλ θαη λα πξνβιεθζνχλ 

απφ, πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Maslach & Schaufeli, 1993, Platsidou & 

Agaliotis, 2008, Platsidou, 2010). 

 Γηα λα δηεξεπλεζεί απηφ, εθαξκφζακε ζηα δεδνκέλα κηα ζεηξά αλαιχζεσλ πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα. ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ήηαλ ηα έμη θίλεηξα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (δειαδή ε επζχλε, ε επίηεπμε, ε 

αλαγλψξηζε, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε αλέιημε θαη ην ελδηαθέξνλ) θαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (δειαδή, ν κηζζφο, ε ίδηα ε δνπιεηά θαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο). 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ, θάζε θνξά, κηα δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

ηφρνο ήηαλ λα βξεζεί απφ πνηά δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ή ησλ θηλήηξσλ 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εμεγείηαη ε θαζεκία δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 ηνλ Πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε θαη νη 

ζπζρεηίζεηο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πάλσ ζηηο κεηαβιεηέο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή αμία 

ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο είρε ε επζχλε (ΓR
2 

= 36%), ην εξγαζηαθφ 

ελδηαθέξνλ (ΓR
2 

= 8%), ε πξνζσπηθή αλάπηπμε (ΓR
2 

= 3%), ε επίηεπμε (ΓR
2 

= 7%), θαη ε ίδηα ε 

δνπιεηά (ΓR
2 

= 2%). ηελ εθηίκεζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο, ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή αμία είρε 
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ην θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο (ΓR
2 

= 28%) θαη ην εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ (ΓR
2 

= 5%). Σέινο, ζηελ 

εθηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή αμία είρε, νκνίσο, ην θίλεηξν ηεο 

αλαγλψξηζεο (ΓR
2 

= 31%) θαη ην εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ (ΓR
2 

= 8%). 

 

Πίνακαρ 12: Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε (θαη ζπζρεηίζεηο) ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πάλσ ζηηο κεηαβιεηέο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

 

Γηαζηάζεηο 

επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο 

r R R2 ΓR2 Beta t p 

 

Σςναιζθημαηική  

Εξάνηληζη 

       

Δπζχλε -0.60** .60 .39 .36 -.38 -3.81 .000 

Δξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ -0.52** .67 .44 .08 -.15 -1.70 .092 

Πξνζσπηθή αλάπηπμε -0.13 .69 .48 .03  .40  4.32 .000 

Δπίηεπμε -0.57** .74 .55 .07 -.29 -2.51 .014 

Ζ ίδηα ε δνπιεηά -0.57** .75 .57 .02 -.26 -2.20 .047 

 

Αποπποζυποποίηζη 

       

Αλαγλψξηζε -0.53** .53 .28 .28 -.45 -4.90 .000 

Δξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ -0.38** .57 .32 .05 -.23 -2.49 .015 

 

Πποζυπική  

Επίηεςξη 

       

Αλαγλψξηζε -0.56** .56 .31 .31 .46 5.29 .000 

Δξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ -0.45** .62 .39 .08 .29 3.36 .001 

 

Σεκείσζε:**p < 0.01 θαη  *p< 0.05  
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7. πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

7.1 Η επαγγελμαηική εξοςθένυζη και η επαγγελμαηική ικανοποίηζη ηυν δικηγόπυν 

 

 ηε κέρξη ηψξα ειιεληθή βηβιηνγξαθία, δελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα 

αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηθεγφξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ 

Θεζζαινλίθεο.  

7.1.1 Επαγγελμαηική Εξοςθένυζη 

 

Ζ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα βξέζεθε φηη είλαη κεηξίνπ βαζκνχ. Χο πξνο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη δηθεγφξνη εκθαλίδνπλ κέηξην βαζκφ 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ηα αηζζήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο πνπ βηψλνπλ βξίζθνληαη ζε 

ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, ελψ, ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ησλ δηθεγφξσλ είλαη 

ζρεηηθά πςειφ, ζε γεληθέο γξακκέο δειαδή νη δηθεγφξνη ηεο Θεζζαινλίθεο δελ εκθάληζαλ 

πςειέο ηηκέο ζε θακία απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, δειαδή δελ 

εκθάληζαλ θαλέλα αλεζπρεηηθφ ζεκάδη. ε άιιεο ρψξεο, ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί ζε 

δηθεγφξνπο έρνπλ παξαηεξεζεί πςειά επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη θαηά ζπλέπεηα, 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Feng- Jen Tsai et al., 2009, Jackson & Turner & Brief, 1987). Ζ 

δηαθνξά απηή κπνξεί λα εμεγεζεί ίζσο γηαηί ην πεξηβάιινλ ζηελ ρψξα καο δελ είλαη (πξνο ην 

παξφλ) ηφζν αληαγσληζηηθφ φζν ζηελ Ακεξηθή ή αθφκε θαη ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 
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Πηζαλφλ φκσο ην εξσηεκαηνιφγην MBI λα κελ είλαη θαηάιιειν λα «πηάζεη «ην εξγαζηαθφ άγρνο 

ησλ Διιήλσλ επαγγεικαηηψλ θαη λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά εξγαιεία θαη 

κέζνδνη. 

7.1.2 Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη 

 

 Ζ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ δηαπηζηψζεθε φηη βξίζθεηαη ζε 

ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. Χο πξνο ηα θίλεηξα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηα νπνία θαηά 

ηνλ Herzberg, ιεηηνπξγνχλ σο „„παξαθηλεηέο‟‟ ζηε δνπιεηά (Everard & Morris, 1999), 

δηαπηζηψζεθε φηη εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο δηθεγφξνπο είλαη ην θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο. Σν θίλεηξν απηφ ζπλνςίδεη φινπο ηνπο δείθηεο επθαηξηψλ κάζεζεο θαη σξίκαλζεο 

θαη ζπληζηά έλαλ παξάγνληα παξαθίλεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε εζσγελή απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο (Herzberg, 1966). Οη Έιιελεο δηθεγφξνη, δειαδή, ληψζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλάγθε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ην επάγγεικά ηνπο. Γεπηεξεπφλησο, νη δηθεγφξνη 

ραξαθηεξίδνληαη ζε κέηξην βαζκφ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, απφ ην θίλεηξν ηεο επζχλεο θαη ην 

θίλεηξν ηεο αλαγλψξηζεο. Σέινο, ζε πνιχ ρακειφηεξν βαζκφ δηέπεη ηνπο δηθεγφξνπο ην θίλεηξν 

ηνπ εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο, ηεο επίηεπμεο θαη ην θίλεηξν ηεο αλέιημεο. ε γεληθέο γξακκέο, 

ηα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ φηη νη δηθεγφξνη ραξαθηεξίδνληαη, γεληθά, απφ επαγγεικαηηθά 

θίλεηξα ζρεηηθά ρακειήο ηζρχνο. Αθφκε, σο πξνο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη δηθεγφξνη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπο, εθθξάδνπλ ζε κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα ηε δνπιεηά σο 

αληηθείκελν, αιιά δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κηζζφ ηνπο. Χο πξνο ηηο επηκέξνπο 
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δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, νη δηθεγφξνη δηέπνληαη επίζεο απφ ζρεηηθά 

ρακειή -πξνο κέηξηα- επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  

Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηηο πην πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε 

δηθεγφξνπο άιισλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο δηαθαίλεηαη φηη νη δηθεγφξνη δελ είλαη ζε ηφζν κεγάιν 

βαζκφ αληθαλνπνίεηνη απφ ην επάγγεικά ηνπο (Seron, 2007), δειψλνπλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε θαη 

φηη δελ έρνπλ κεηαλνηψζεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηινγή (Dinovitzer et al., 2004). Καζψο 

νη δηθεγφξνη δειψλνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα κέηξηα επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ηα επξήκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη έκκεζα, αιιά μεθάζαξα, φηη δε ζπκθσλνχλ κε πνιιέο έξεπλεο 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο δηθεγφξνπο σο κε πγηείο, αλήζηθνπο θαη δπζηπρηζκέλνπο απφ ην 

επάγγεικά ηνπο θαη φζεο αλαθέξνπλ φηη είλαη σο θιάδνο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο επηξξεπείο 

ζηελ θαηάζιηςε, ην ζηξεο, ηνλ αιθννιηζκφ, ηηο θαηαρξήζεηο κε λαξθσηηθέο νπζίεο, ηελ 

απηνθηνλία θαη ην δηαδχγην (Seligman, 2001). 

Αλ θαη ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ζε δηθεγφξνπο άιισλ ρσξψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

(Seron, 2007, Dinovitzer et al., 2004), παξνπζηάδνπλ δηθεγφξνπο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη δηαθνξεηηθφ θνηλσληθνπνιηηηθννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, εληνχηνηο ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ αλαθέξνπλ νη δηθεγφξνη 

νκνηάδνπλ αξθεηά. Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε φηη νη ππάξρνπζεο πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Koustelios, 2001, Koustelios et al., 2006).  

ε γεληθέο γξακκέο, ηα απνηειέζκαηα δελ θαηαδεηθλχνπλ θαλέλα ζεκάδη αλεζπρεηηθήο 

αληθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ απφ ην επάγγεικά ηνπο, ε νπνία λα κπνξεί λα απνδεηρζεί 

πξνάγγεινο ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Καζψο δελ ππάξρνπλ ζηελ ρψξα καο 

άιια εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ζα επηρεηξεζεί κηα ζχγθξηζε κε ην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 
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επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ γηα ζχγθξηζε κε ηνπο δηθεγφξνπο έγηλε γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη απφθνηηνη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη νη δηθεγφξνη, ε εθπαίδεπζε απνηειεί 

θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα, φπσο θαη ε άζθεζε δηθεγνξίαο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

δηθεγφξνη αζθνχλ έλα επάγγεικα κε θχξνο ζηελ θνηλσλία θαη έρνπλ ζπλερψο επαθή κε θφζκν, 

νη κελ κε καζεηέο, γνλείο θιπ θαη νη δε κε πειάηεο. Οη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί, ηφζν ηεο 

πξνζρνιηθήο φζν θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο, δελ εκθάληζαλ πςειά επίπεδα 

εμνπζέλσζεο (Platsidou & Agaliotis, 2008). Δπίζεο, ε κεηξίνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε πνπ δήισζαλ νη δηθεγφξνη ηαηξηάδεη επίζεο κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ 

Διιάδα ζε εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη αληηζηνίρσο δειψλνπλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο (Σαξαζηάδνπ & Πιαηζίδνπ, 2009). 

7.2 Αηομικέρ διαθοπέρ ζηην επαγγελμαηική εξοςθένυζη και ηην επαγγελμαηική ικανοποίηζη 

ηυν δικηγόπυν  

 

Ζ έξεπλα είρε σο δεχηεξν ζηφρν λα κειεηήζεη πψο νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

δηακνξθψλνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ. 

7.2.1 Επαγγελμαηική Εξοςθένυζη 

 

 Καηαξρήλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε επίδξαζε ηνπ θχινπ δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ δηθεγφξσλ θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο απηήο. Αλ θαη νη 

γπλαίθεο δηθεγφξνη θαίλνληαη ειαθξά πην εμνπζελσκέλεο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο 
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θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, ε δηαθνξά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ κε επξήκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ γηα δηθεγφξνπο άιισλ ρσξψλ (Wallace, 1999) κε 

επξήκαηα ζε εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρψξα καο (Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ θ.α., 2004, Platsidou & 

Agaliotis, 2008). 

Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

δηθεγφξσλ βξέζεθε ζεκαληηθή ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε. 

πγθεθξηκέλα, νη άγακνη δηθεγφξνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ην αίζζεκα ηεο 

απνπξνζσπνίεζεο απφ φηη νη έγγακνη δηθεγφξνη, θαη νη ηειεπηαίνη έρνπλ κεγαιχηεξν ην αίζζεκα 

ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο απφ φηη νη άγακνη δηθεγφξνη. Καη ηα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ 

κε επξήκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ γηα δηθεγφξνπο άιισλ ρσξψλ (Innstrand et al, 2008). Δπίζεο 

ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ζε εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρψξα καο (Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ θ.α., 2004, 

Platsidou & Agaliotis, 2008, Κάληαο, 1996).  

Ζ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ δηθεγφξσλ δηαπηζηψζεθε φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ην 

βαζκφ απνπξνζσπνπνίεζήο ηνπο θαη ην βαζκφ αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Όζνη 

δηθεγφξνη δηαηεξνχλ δηθεγνξηθφ γξαθείν κφλνη/κφλεο ηνπο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα 

αηζζήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο απφ απηνχο πνπ δνπιεχνπλ σο ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη. Αλ θαη 

δελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ 

δηθεγφξσλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εληνχηνηο είλαη αλακελφκελν 

απνηέιεζκα, θαζψο νη ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη έρνπλ ιηγφηεξε επρέξεηα θηλήζεσλ θαη ειεπζεξία 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, δελ ηπγράλνπλ ηεο ίδηαο αλαγλψξηζεο πνπ ηπγράλνπλ νη δηθεγφξνη πνπ 

έρνπλ δηθφ ηνπο δηθεγνξηθφ γξαθείν θαη, φπσο αλαιχεηαη θαη αθνινχζσο, δελ έρνπλ ζηνλ ίδην 

βαζκφ ην θίλεηξν ηεο επζχλεο. 
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Δπηπιένλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε δε θάλεθε λα ζρεηίδεηαη θαζφινπ, κε ηελ 

ειηθία, ηελ πξνυπεξεζία θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. Ο παξάγνληαο ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο θάλεθε 

λα ζρεηίδεηαη κέηξηα αξλεηηθά κφλν κε ηελ ειηθία. Απηφ δείρλεη φηη νη λένη δηθεγφξνη είλαη πην 

πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζεκάδηα απνπξνζσπνπνίεζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. Σέινο, ε 

πξνζσπηθή επίηεπμε έρεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία. Απηφ δείρλεη φηη νη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο δηθεγφξνη έρνπλ πςειφηεξν ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα δηθεγφξνπο ζε άιιεο ρψξεο, 

θαζψο νη δηθεγφξνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαίλεηαη φηη θαηαθέξλνπλ λα ειέγρνπλ ηελ πνζφηεηα 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δνπιεηάο, επηιέγνληαο ηνπο πειάηεο πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ θαη ηηο δίθεο 

ηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ. Καη΄απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλνπλ ην θαζεκεξηλφ εξγαζηαθφ 

άγρνο ην νπνίν απνηειεί πξνάγγειν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Meltzer, 1981). 

Παξάιιεια, ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ζε εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρψξα καο 

φπνπ νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

απνπξνζσπνπνίεζεο (Κάληαο, 1996). 

7.2.2 Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη  

 

 Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Οη άλδξεο δηθεγφξνη δήισζαλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο απφ νη γπλαίθεο δηθεγφξνη. πγθεθξηκέλα, νη άλδξεο 

δηέπνληαη ζε πςειφηεξν βαζκφ απφ ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο, ηεο επζχλεο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

ηεο αλέιημεο απφ φηη νη γπλαίθεο θαη δειψλνπλ θαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ην κηζζφ ηνπο 
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ζε ζρέζε κε ην άιιν θχιν. Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλψλ 

ζηηο Ζ.Π.Α (American Bar Association, 1990, Chiu, 1996, Hirsch, 1989, Lentz & Laband, 1995 

& Chiu, 1998) θαη ζηνλ Καλαδά (Fisk, 1990 & Hagan and Kay, 1995), ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο 

δηθεγφξνη δειψλνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

 Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηθεγφξσλ βξέζεθε φηη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο εθηφο απφ ην θίλεηξν ηεο επζχλεο θαη ην εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ. Οη έγγακνη 

δηθεγφξνη δειψλνπλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο 

πνπ κεηξήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνπο άγακνπο. Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε αληίζηνηρεο 

έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ (Chiu, 1998, Lentz & Laband, 1995) θαζψο επίζεο θαη κε έξεπλεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα (Platsidou & Agaliotis, 2008). 

 Σέινο, ειέγρζεθε ε επίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη 

δηθεγφξνη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Βξέζεθε φηη φιεο νη δηαζηάζεηο 

ηελ ηθαλνπνίεζεο επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ην εάλ ν δηθεγφξνο δηαηεξεί δηθφ ηνπ δηθεγνξηθφ 

γξαθείν ή δνπιεχεη ζε γξαθείν άιινπ δηθεγφξνπ σο ζπλεξγάηεο. Παξφκνηα επξήκαηα βξέζεθαλ 

θαη ζε άιιεο έξεπλεο γηα δηθεγφξνπο (Monahan & Swanson, 2009). 

 Ζ ειηθία θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κέηξηα κε ηελ ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

ελψ, νη ψξεο εξγαζίαο αλά εκέξα δε θάλεθε λα επεξεάδνπλ θαζφινπλ ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

πνπ δήισζαλ νη δηθεγφξνη. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ δηθεγφξσλ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε δείρλνπλ φηη ε ειηθία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζην 

κέγεζνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ εθθξάδνπλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη λένη 

δηθεγφξνη δειψλνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επαγγεικά ηνπο (Heinz, 1999, Seligman, 

2001). Όια ηα παξαπάλσ επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπκθσλνχλ 
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κε αληίζηνηρεο έξεπλεο ζε Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο (Platsidou & Agaliotis, 2008, Σαξαζηάδνπ & 

Πιαηζίδνπ, 2009, Platsidou, 2010). 

7.3 Σσέζη ηηρ επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ με ηην επαγγελμαηική ικανοποίηζη ηυν 

δικηγόπυν 

 

 Χο ηξίηνο ζηφρνο ζηελ έξεπλα ηέζεθε ε κειέηε ηεο ζρέζεο ησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ην δείγκα πνπ εμεηάζηεθε, βξέζεθε 

φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε έρεη πςειή ζπζρέηηζε κφλν κε κεξηθέο απφ ηηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, φπσο ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο, ηεο επζχλεο, ην 

ελδηαθέξνλ, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά. Ο κηζζφο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ε 

αλαγλψξηζε θάλεθε λα έρνπλ κηθξφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. 

 Ζ απνπξνζσπνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζε κέηξην πξνο πςειφ βαζκφ κε ην θίλεηξν ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά. ε κηθξφηεξν βαζκφ ζρεηίδεηαη 

κε ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο, ηεο επζχλεο, ηεο αλέιημεο, ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. ε αθφκε κηθξφηεξν βαζκφ ε απνπξνζσπνπνίεζε 

ζρεηίδεηαη κε ην θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ην κηζζφ πνπ ιακβάλεη ν δηθεγφξνο. Σν 

αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά αξθεηά κε ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο, ηεο 

αλαγλψξηζεο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά θαη έρεη κέηξηα ζπζρέηηζε κε ην θίλεηξν 

ηεο επζχλεο, ηεο αλέιημεο, ηνπ εξγαζηαθνχ ελδηαθέξνληνο, ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ην κηζζφ θαη απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

 Αλ θαη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα επξήκαηα γηα ην ρψξν ησλ δηθεγφξσλ γηα ην πνηέο 

δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ζε 
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αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε φηη ε πςειή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά, απφ ηνλ νξγαληζκφ σο νιφηεηα, ηνλ πξντζηάκελν θαη ηηο 

πξννπηηθέο πξναγσγήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ρακειή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Platsidou & 

Agaliotis, 2008, Κνπζηέιηνο & Κνπζηέιηνπ, 2001). Δπίζεο, ελψ ζην δείγκα ησλ δηθεγφξσλ πνπ 

εμεηάζακε ν κηζζφο θαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζρεηίδνληαη κέηξηα κε ηελ εμνπζέλσζε ησλ 

δηθεγφξσλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δε ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

(Platsidou & Agaliotis, 2008). 

 

7.4 Ποιέρ διαζηάζειρ ηηρ επαγγελμαηικήρ ικανοποίηζηρ μποπούν να πποβλέτοςν ηην 

επαγγελμαηική εξοςθένυζη ηυν δικηγόπυν; 

 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ ηέηαξην ζηφρν ηεο έξεπλαο, ζρεηηθά κε ην πνηέο απφ ηηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο ηξεηο επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο ηεο εμνπζέλσζεο ησλ δηθεγφξσλ, αλαδείρζεθαλ ελδηαθέξνληα επξήκαηα. 

Δηδηθφηεξα, βξέζεθε φηη ην θίλεηξν ηεο επζχλεο είλαη ν παξάγνληαο κε ηε κεγαιχηεξε 

πξνβιεπηηθή αμία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (36%). Φαίλεηαη δειαδή 

φηη ε κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζην χθνο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζσλ (επζχλε) ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνθπγή ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

ησλ δηθεγφξσλ, πνπ απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Μεγάιε πξνβιεπηηθή αμία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο είρε ε αλαγλψξηζε (28% θαη 31% αληίζηνηρα). Φαίλεηαη φηη, φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ νη δηθεγφξνη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο 

(αλαγλψξηζε), ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα απνκαθξπλζνχλ ςπρνινγηθά απφ ηνπο πειάηεο 
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ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ απξφζσπεο ζρέζεηο καδί ηνπο. Απ΄ηελ άιιε, απμάλεηαη αληίζηνηρα ε 

πηζαλφηεηα λα κελ εκθαλίζνπλ έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηε 

κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη ηελ παξαίηεζή ηνπο απφ θάζε πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθνχ 

ρεηξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Μηθξφηεξε αμία αιιά ζεκαληηθά πξνβιεπηηθή 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε βξέζεθε φηη έρεη ην εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθηίκεζε 

θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (απφ 5% έσο 8%). Αθφκε 

κηθξφηεξε αμία αιιά επίζεο ζεκαληηθά πξνβιεπηηθή βξέζεθε φηη έρεη ην θίλεηξν ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (3%), ηεο επίηεπμεο (7%), θαη ε ίδηα ε δνπιεηά (2%) γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο.  

 Σα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα γηα ην επάγγεικα ησλ δηθεγφξσλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα 

είλαη φηη νη Έιιελεο δηθεγφξνη δε θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ αλεζπρεηηθά επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη δειψλνπλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο. Οη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνληαη πην εμνπζελσκέλεο απφ ηνπο άλδξεο θαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ην 

επάγγεικά ηνπο. Οη λένη δηθεγφξνη θαη φζνη εξγάδνληαη σο ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη, δειψλνπλ 

κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Ζ ελίζρπζε 

ηνπ θηλήηξνπ ηεο επζχλεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο κπνξεί λα απνηξέςεη ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε 

ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
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8. πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ξίμεη θσο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κε ηελ ειπίδα φηη απηφ ζα 

ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηνχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

βειηησζεί ε εξγαζηαθή δσή ησλ δηθεγφξσλ. 

ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη αδπλακίεο ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα απφ ηα επξήκαηα απηήο. Πξψηα απφ φια, δελ 

αθνινπζήζεθαλ νη θαλφλεο ηεο δεηγκαηνιεςία. Κάηη ηέηνην ήηαλ αδπλαηφλ γηαηί ν αξηζκφο ησλ 

δηθεγφξσλ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη κεγάινο, ππήξρε πεξηνξηζκφο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο- θαζψο πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή- θαη επηιέρζεθε ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν σο κέζν απνζηνιήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζην νπνίν ν θίλδπλνο κε 

επηζηξνθήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιεξσκέλσλ είλαη κεγαιχηεξνο. Παξ΄φια απηά, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, γηαηί ππήξρε ζσζηή αλαινγία ζπκκεηερφλησλ σο πξνο 

ηελ ειηθία, ηελ πξνυπεξεζία, ηηο ψξεο εξγαζίαο, ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαη ηελ εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε. Γελ κπνξνχλ φκσο λα νδεγήζνπλ ζε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο, φπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο (ΜΒΗ), παξαηεξείηαη φηη ίζσο απφ κφλν ηνπ ζέηεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, θαζψο 

θαη αληίζηνηρεο έξεπλεο ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη παξαηεξεζεί φηη δελ είλαη θαηάιιειν 

λα «πηάζεη» ην εξγαζηαθφ άγρνο ησλ Διιήλσλ επαγγεικαηηψλ. Απφ ηε βηβιηνγξαθία φκσο δελ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηινγήο θάπνηνπ άιινπ εξγαιείνπ, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν ήηαλ ην 
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κνλαδηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη έρεη ζηαζκηζηεί ζε αξθεηέο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ. 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ ζα κπνξνχζε λα κεγηζηνπνηεζεί, ζχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ θηλήηξνπ πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο. Θα κπνξνχζαλ, επί παξαδείγκαηη, λα δηνξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο, εκεξίδεο, εθδειψζεηο, επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε 

επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηνπο δηθεγφξνπο, ψζηε λα ηνπο παξέρνληαη φιεο νη επθαηξίεο 

κάζεζεο θαη σξίκαλζεο πνπ θαίλεηαη φηη απνδεηνχλ. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθή ηελ αμία ηεο αλαγλψξηζεο γηα ηνλ θφπν ηνπο. Καιφ είλαη απηφ λα ην λα γλσξίδεη ην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, νη ζπλάδειθνη, νη θίινη θαη ε νηθνγέλεηα αιιά θαη νη πειάηεο ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπο απφ ηελ εξγαζία, ζα κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο ζε ειηθία δηθεγφξνπο, κε ηελ αχμεζε ησλ απνιαβψλ ζε 

φζνπο εξγάδνληαη σο ζπλεξγάηεο δηθεγφξνη, επεηδή δήισζαλ πνιχ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα απφ 

ηηο απνιαβέο ηνπο, ζε ζρέζε κε φζνπο δηθεγφξνπο δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο δηθεγνξηθφ γξαθείν. Ζ 

αχμεζε ησλ απνιαβψλ ησλ λέσλ δηθεγφξσλ, ζα κπνξνχζε επίζεο λα απνηειέζεη ζηφρν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, είηε κε λνκνζεηηθή παξέκβαζε, είηε κε παξνρή θηλήηξσλ 

(επηδνηήζεηο, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ηα πξψηα ρξφληα άζθεζεο δηθεγνξίαο θιπ) ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κηα ειάρηζηε ακνηβή γηα ηνπο λένπο δηθεγφξνπο θαη ζπλεπψο θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη λένη δε ζα είλαη ηφζν εμνπζελσκέλνη φζν δειψλνπλ θαη ζα είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επάγγεικά ηνπο. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη δηθεγφξνη γηα 

ηελ έλλνηα ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Δάλ παξνπζηάζνπλ 

ζπκπηψκαηα έληνλνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, λα έρνπλ κηα ηδέα φηη θηλδπλεχνπλ λα εκθαλίζνπλ ην 
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ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη λα πξνιάβνπλ ηελ εκθάληζή ηνπ κε ηε βνήζεηα ησλ 

εηδηθψλ απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα. Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα δηνξγαλσζνχλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ λα αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ην νπνίν απνηειεί 

πξνάγγειν ηεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ηφρνο απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζα απνηειεί ε πξφιεςε θαη ε θαηαζηνιή ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο φζν είλαη 

λσξίο. Οη δηθεγφξνη ζηελ Διιάδα θάλεθε φηη δελ εκθαλίδνπλ αλεζπρεηηθά επίπεδα 

εμνπζέλσζεο φζν ζε άιιεο ρψξεο. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ σο εθ 

ηνχηνπ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο είηε απφ άιινπο πιιφγνπο 

ηεο ρψξαο σο έλα πξψην ζεκείν αλαθνξάο είηε γηα πεξαηηέξσ κειέηε είηε λα δηακνηξάζνπλ 

δσξεάλ ζηα κέιε ησλ δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ ελεκεξσηηθά έληππα, ψζηε λα ιακβάλνπλ νη 

δηθεγφξνη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηε πγεία ηνπο, ψζηε λα πξνιεθζνχλ ηα ελιφγσ θαηλφκελα ζηε 

ρψξα καο, φζν αθφκε είλαη λσξίο. Θα ήηαλ επηζπκεηφ αθφκε λα δηνξγαλσζεί κηα εκεξίδα ή έλα 

ζπλέδξην, ην νπνίν λα έρεη ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, ην 

νπνίν φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο δηθεγφξνπο. 

Δπηπξνζζέησο, θαζψο ε ελαζρφιεζε κε ην λφκν απνηειεί αγρνγφλα θαηάζηαζε, θαιφ ζα 

ήηαλ απφ ην πξνπηπρηαθφ αθφκε επίπεδν, ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο αζθήζεσο ησλ 

δηθεγφξσλ, λα δηνξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα, ψζηε νη δηθεγφξνη λα ελεκεξψλνληαη, λα 

επαηζζεηνπνηνχληαη, λα καζαίλνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη 

πξφιεςεο ηνπο εξγαζηαθνχ άγρνπο.  

Σέινο, ζα ήηαλ επηζπκεηφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο, θαζψο είλαη πξσηφηππε 

έξεπλα, λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ, κειέηε, θαη έξεπλα κε άιια 

επηκέξνπο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ ζηελ Διιάδα.  
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Πξνο  

ην Γηθεγνξηθό ύιινγν Θεζζαινλίθεο 

 

Όλνκα: Λέηια 

Δπώλπκν: αικάλ 

Παηξώλπκν: Άξζαλη 

Δπάγγεικα: Γηθεγφξνο 

Α.Μ.: 9405 

Γηεύζπλζε: Μσξέαο 15,  
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Πόιε: Θεζζαινλίθε 

Σ.θ. : 54634 

Σει: 2310204268 θαη                

6971813555 

 

Θεζζαλονίκη, 18/01/2010 

 

Θέμα: 

Αίηεζε γηα άδεηα δηεμαγσγήο έξεπλαο ζηνπο δηθεγφξνπο 

Θεζζαινλίθεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 

Θέμα Έπεςναρ: 

Γηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ Θεζζαινλίθεο. 

 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε» 

ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ζρεδηάδεηαη ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ηε δηθεγφξν θαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα 

θα αικάλ Λέηια, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ Θεζζαινλίθεο, ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ Κνπ 
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Γνπδήξα Γεκήηξηνπ, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηε 

ζπλεπίβιεςε ηεο Καο Πιαηζίδνπ Μαξίαο, Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ζ εξγαζία εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο «Φπρνινγία Αλάπηπμεο Δλειίθσλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Σκήκαηνο. 

ηελ Διιάδα, δελ έρεη κειεηεζεί έσο ζήκεξα ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηθεγφξσλ παξά ην γεγνλφο φηη ε ελαζρφιεζε κε ην λφκν είλαη 

πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα θαζψο επεξεάδεηαη ηφζν απφ εμσγελείο παξάγνληεο (ρξνληθή πίεζε, 

άγρνο, αληαγσληζκφο, ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε ησλ λνκηθψλ γλψζεσλ θιπ) φζν θαη απφ 

ελδνγελείο παξάγνληεο (πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην άηνκν). Έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο αιιά θακία έξεπλα δελ έρεη 

δηεμαρζεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηνπο δηθεγφξνπο. Οπφηε ε έξεπλα είλαη θαηλνηφκα αιιά θαη 

πξσηφηππε. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, επηζπκνχκε λα κειεηεζεί ην θαηά πφζν 

είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξνζθνξά θαη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ηνπο (επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε) νη δηθεγφξνη πνπ αζθνχλ ελεξγή δηθεγνξία ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην εάλ, πφζν ζπρλά θαη ζε πνηφ βαζκφ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα 

ππεξθφπσζεο, ζπλερφκελνπ άγρνπο θαη πίεζεο πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ κε ηα ρξφληα ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ή αιιηψο “burn out” φπσο ραξαθηεξίδεηαη ζην ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο. 

Ζ ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη κε ηε ρξήζε έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ 

εξγαιείσλ-εξσηεκαηνινγίσλ κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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αλψλπκα. Δπεηδή φπσο είλαη θαηαλνεηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα κνηξαζηνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζε πιήζνο δηθεγφξσλ ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα είλαη πην αμηφπηζηα, έρεη ήδε 

δεκηνπξγεζεί εξσηεκαηνιφγην απφ ηελ εξεπλήηξηα ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο online (αθνινπζψληαο έλα link) κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.. 

Με ηελ παξνχζα επηζηνιή ζα ήζεια λα αηηεζψ λα καο επηηξέςεηε λα απνζηείινπκε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο δηθεγφξνπο Θεζζαινλίθεο απφ ην email 

ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο, ψζηε λα κε ζεσξεζεί σο spam (θαθφβνπιν κήλπκα) 

απφ ηνπο δηθεγφξνπο θαη δηαγξαθεί καδί κε πνιιά άιια ρσξίο θαλ λα δηαβαζζεί. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα απαληήζνπλ, εχθνια, γξήγνξα θαη εληειψο αλψλπκα αθνχ νη δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ 

ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ δε ζα θαλνχλ πνπζελά.  

Σα δεδνκέλα ζα ζπγθεληξσζνχλ κε ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζειήζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, δηαηεξψληαο ηελ αλσλπκία ηνπο θαη ζα δηαθπιαρζνχλ κε θάζε 

επζπλεηδεζία απφ ηελ εξεπλήηξηα σο απζηεξψο εκπηζηεπηηθά. Γε ζα γίλεη δε θακία αλαθνξά πνπ 

λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ ή νξγαληζκψλ θαηά ηελ αλάιπζε θαη δεκνζίεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα είλαη ρξήζηκν θαη επηζπκεηφ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην 

Γηθεγνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο ζε κηα εκεξίδα - εθδήισζε ελεκέξσζεο - 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δηθεγφξσλ γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, είηε ζε 

έλα θπιιάδην ελεκεξσηηθφ ψζηε λα ιακβάλνπλ νη δηθεγφξνη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηε πγεία 

ηνπο, είηε λα δεκνζηεπζνχλ σο άξζξν ζην «Δλψπηνλ» ην δηκεληαίν πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεη ν 

Γηθεγνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο. 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ, 
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Με εθηίκεζε, 

 

 

αικάλ Λέηια, 

Γηθεγφξνο Θεζζαινλίθεο (ΑΜ: 9405) 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ¨πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο¨ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
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ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΖΣΡΗΑ 

 

Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

 

Με ην παξφλ κήλπκα, ζαο θαιψ λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα κε ζέκα «Ζ 

Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε θαη ε Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε ησλ Γηθεγφξσλ 

Θεζζαινλίθεο», ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. Γηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε νπνία είλαη θαηλνηφκα γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο, ελεκέξσζα γξαπηά ην Γηθεγνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο θαη επίζεο ηελ αλέπηπμα 

πξνθνξηθά ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ.  

Πέξαλ φισλ ησλ άιισλ παξακέηξσλ, ιήθζεθε ζνβαξά ππφςε ν θφξηνο εξγαζίαο ζαο. 

πλεπψο, ε ζπκπιήξσζε ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δελ απαηηεί, 

ζπλνιηθά, πεξηζζφηεξα απφ 8-10 ιεπηά.  

Ζ αλσλπκία ησλ απαληήζεψλ ζαο θαη ην απφξξεην ησλ νησλδήπνηε πξνζσπηθψλ ζαο 

δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη κε πξνζσπηθή κνπ επζχλε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο. αο 

δηαβεβαηψλνπκε φηη νη απαληήζεηο ζα είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ γηα θαζεηί πνπ αθνξά ζηελ έξεπλα, κέζσ ηεο 

παξαθάησ δηεχζπλζεο ει. ηαρπδξνκείνπ: ekpmet085@uom.gr 
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ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΣΟΤ/ΣΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ/-ΟΤΔ 

 

1. Δπηιέμηε ηνλ ζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζην on-line εξσηεκαηνιφγην. 

2. Δηζάγεηε ηνλ Κσδηθφ ζαο ζην εηδηθφ πιαίζην. (Ο θσδηθφο πθίζηαηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ απνηξνπή κε εμνπζηνδνηεκέλεο ζπκκεηνρήο). 

3. ε πεξίπησζε πνπ ε ζειίδα εκθαληζηεί κε αιινησκέλνπο ραξαθηήξεο (Ξ 

Ξ±Ο•Ξ±ΞΊΞ±Ξ) παξαθαιψ παηήζηε F5 γηα αλαλέσζε ηεο ζειίδαο. 

 

Ο Κσδηθφο ζαο είλαη:  #99# 

 

χλδεζκνο on-line εξσηεκαηνινγίνπ: 

 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=OkuIMtQoE7oA5ZhqGSW1BA_3d_3d 

 

 

Με εθηίκεζε, 

αικάλ Λέηια, Γηθεγφξνο 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=OkuIMtQoE7oA5ZhqGSW1BA_3d_3d
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ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
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