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Οριςμόσ επαγγελματικισ 
εξουκζνωςθσ

Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ)  ό 
αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ :

«μια κατϊςταςη ςωματικόσ, ςυναιςθηματικόσ και ψυχικόσ 
εξϊντληςησ που προκαλεύται από μακροχρόνια ϋκθεςη κι 
εμπλοκό ςε καταςτϊςεισ που ϋχουν απαιτόςεισ 
ςυναιςθηματικόσ εμπλοκόσ»

Παροχό κοινωνικών υπηρεςιών

(Maslach, 1993). 



Διαςτάςεισ 

 Συναιςθηματικό εξϊντληςη: αύςθηςη ψυχικόσ κόπωςησ 
του εργαζόμενου, ο οπούοσ δε διαθϋτει πια την απαραύτητη 
ενϋργεια για να επενδύςει ςτη δουλειϊ του. 

 Αποπροςωποπούηςη: ψυχολογικό απομϊκρυνςη του 
ατόμου από τουσ πελϊτεσ του και ανϊπτυξη απρόςωπων 
ςχϋςεων μαζύ τουσ.

 Έλλειψη προςωπικών επιτευγμϊτων: μεύωςη απόδοςησ 
και παραύτηςη από κϊθε προςπϊθεια αποτελεςματικού 
χειριςμού των προβλημϊτων των πελατών του 

(Maslach, 1976· Maslach & Jackson, 1981).



Ζρευνεσ για τθν εξουκζνωςθ

 Οι φιλόδικοι δικηγόροι παρουςιϊζονται πιο εξουθενωμϋνοι 
από τουσ μη φιλόδικουσ (Feng- Jen Tsai et al., 2009)

 Το εργαςιακό ϊγχοσ των δικηγόρων δεν πηγϊζει από τισ 
ςυνθόκεσ εργαςύασ τουσ αλλϊ από τη γραφειοκρατία και 
το χώρο των δικαςτηρίων  (Chan et al., 2000)

 Οι γυναίκεσ δικηγόροι παρουςιϊζονται πιο εξουθενωμϋνεσ 
από τουσ ϊνδρεσ ςυναδϋλφουσ τουσ (Wallace, 1999)

 Η έγγαμη και οικογενειακή ζωή φαύνεται να αποτρϋπει 
την εμφϊνιςη του ςυνδρόμου (Innstrand et al, 2008)

 Οι μεγαλύτερησ ηλικίασ δικηγόροι παρουςιϊζονται 
λιγότερο εξουθενωμϋνοι από τουσ νεότερουσ (Meltzer, 1981)



Η επαγγελματικι ικανοποίθςθ
 Οριςμόσ 

 Εύναι μύα ευχϊριςτη ό θετικό ςυναιςθηματικό κατϊςταςη που 
απορρϋει από την εκτύμηςη του ατόμου για το επϊγγελμϊ του ό 
την εργαςιακό του πεύρα (Locke, 1976) 

 Μύα πολυδιϊςτατη ϋννοια, που αντιπροςωπεύει μύα ολικό 
ςτϊςη του ατόμου και τα ςυναιςθόματϊ του για ςυγκεκριμϋνεσ 
πτυχϋσ του επαγγϋλματόσ του (Kohler, 1988) 

 Η επαγγελματικό ικανοπούηςη ό δυςαρϋςκεια, εύναι το 
αποτϋλεςμα τησ ςχϋςησ ανϊμεςα ςτισ προςδοκύεσ που ϋχουν 
τα ϊτομα για την εργαςύα τουσ και ςτο τι πραγματικϊ μπορούν 
να πϊρουν από αυτόν (Abu–Bader, 2000).



Η Θεωρία των Δφο Παραγόντων 
(Herzberg, 1987)

 Παρϊγοντεσ δυςαρϋςκειασ ό “υγειονομικού”: οι εργαςιακϋσ 
ςυνθόκεσ, η ποιότητα των  διαπροςωπικών ςχϋςεων, οι μιςθού και τα 
χρηματικϊ επιδόματα, η αςφϊλεια ςτην εργαςύα

 Παρϊγοντεσ ικανοπούηςησ ό “παρακινητϋσ” ό αλλιώσ 
επαγγελματικϊ κύνητρα

 Επίτευξη: αξιοπούηςη ικανοτότων μασ, νϋεσ ιδϋεσ

 Ευθύνη: ελευθερύα κινόςεων ςτη λόψη αποφϊςεων

 Αναγνώριςη: ανατροφοδότηςη

 Ανέλιξη: προοπτικϋσ τησ δουλειϊσ

 Δουλειά καθ΄εαυτήν: ενδιαφϋρον για το αντικεύμενο τησ δουλειϊσ

 Προςωπική Ανάπτυξη: Δεύκτησ ευκαιριών μϊθηςησ και ωρύμανςησ 

(Everard, & Morris, 1999)



Ζρευνεσ για τθν ικανοποίθςθ
 Οι γυναίκεσ δικηγόροι εύναι λιγότερο ικανοποιημϋνεσ και 

λαμβϊνουν χαμηλότερεσ απολαβϋσ (Felstiner, 2007). 

 Οι μεγαλύτερησ ηλικίασ δικηγόροι εύναι πιο 
ικανοποιημϋνοι από την εργαςύα τουσ από ότι οι νεότεροι 
(Seligman, 2001). 

 Οι δικηγόροι φαύνεται να δουλεύουν πολλέσ ώρεσ την 
ημϋρα. Οι γυναύκεσ δουλεύουν λιγότερεσ ώρεσ από ότι οι 
ϊνδρεσ(Wallace, 1997).

 Όςοι δουλεύουν ωσ ςυνεργάτεσ δικηγόροι δηλώνουν 
λιγότερο ικανοποιημϋνοι από ότι οι δικηγόροι που 
διατηρούν δικό τουσ δικηγορικό γραφεύο (Monahan & 
Swanson, 2008)



Στόχοι τθσ ζρευνασ

1. Διερεύνηςη επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ και 
ικανοπούηςησ των δικηγόρων και των επιμϋρουσ 
διαςτϊςεων αυτών

2. Κατϊ πόςο οριςμϋνοι δημογραφικού παρϊγοντεσ 
ευθύνονται για την ύπαρξη ατομικών διαφορών

3. Προβλεπτικού παρϊγοντεσ τησ εξουθϋνωςησ των 
δικηγόρων και τισ επιμϋρουσ διαςτϊςεισ αυτόσ.



Συμμετζχοντεσ

Μέςοσ όροσ Min - Max

Ηλικύα 35,7 ϋτη 25 -65 ϋτη

Έτη ϊςκηςησ
δικηγορύασ

10,9 ϋτη 1-35 ϋτη

Ώρεσ εργαςύασ 9 ώρεσ ημερηςύωσ 1-16 ώρεσ

92 άτομα, εν ενεργεύα δικηγόροι του Πρωτοδικεύου 
Θεςςαλονύκησ, εγγεγραμμϋνουσ ςτο Δικηγορικό 
Σύλλογο Θεςςαλονύκησ



Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά



Διαδικαςία

 Συλλογή ερωτηματολογίων: Φεβρουϊριοσ –Μϊρτιοσ 2010. 

 Μέθοδοσ: online ςυμπλόρωςη ερωτηματολογύου μϋςω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου

 Διαδικαςία: ο Δικηγορικόσ Σύλλογοσ Θεςςαλονύκησ 
απϋςτειλε τα ερωτηματολόγια ςτισ διευθύνςεισ όςων μελών 
εύχαν ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, ώςτε να μη θεωρηθεύ 
κακόβουλο μόνυμα και διαγραφεύ από τουσ δικηγόρουσ.

 Χρόνοσ ςυμπλήρωςησ: 8-10 λεπτϊ

 Αρχέσ: προαιρετικότητα ςυμμετοχόσ, ανωνυμύα και 
αυςτηρϊ εμπιςτευτικό των απαντόςεων 



Εργαλείο μζτρθςθσ επαγγελματικισ 
εξουκζνωςθσ

1. Ερωτηματολόγιο καταγραφόσ επαγγελματικόσ 
εξουθϋνωςησ τησ Maslach (Maslach burnout inventory, 
MBI)

 Μεταφραςμϋνο και επικαιροποιημϋνο για χρόςη ςτα 
ελληνικϊ

 22 ερωτόματα που μετρούν τισ τρεισ διαςτϊςεισ τησ 
εξουθϋνωςησ 

 ςυναιςθηματικό εξϊντληςη

 αποπροςωποπούηςη

 ϋλλειψη προςωπικών επιτευγμϊτων

 ιςο-διαςτημικό κλύμακα 7 ςημεύων τύπου Likert.



Εργαλεία μζτρθςθσ επαγγελματικισ 
ικανοποίθςθσ

1. Ερωτηματολόγιο κινότρων (Everard & Morris, 
1999) βϊςει των παραγόντων παρακύνηςησ τησ 
θεωρύασ του Herzberg

 16 ερωτόματα 

 ιςο-διαςτημικό κλύμακα 6 ςημεύων τύπου Likert

2. Ερωτηματολόγιο μϋτρηςησ επ.ικανοπούηςησ 

(Κουςτϋλιοσ & Κουςτϋλιου, 2001) 

 6 ερωτόματα (ικανοπούηςη από μιςθό, εργαςιακϋσ 
ςυνθόκεσ και από την ύδια τη δουλειϊ)

 ιςο-διαςτημικό κλύμακα 5 ςημεύων τύπου Likert



Δείκτεσ Αξιοπιςτίασ
Διαςτάςεισ ΜΒΙ Δείκτεσ αξιοπιςτίασ  

Cronbach α
Αριθμόσ 
ερωτημάτων

Συναιςθηματικό εξϊντληςη 0,91 7

Αποπροςωποπούηςη 0,75 5

Προςωπικό Επύτευξη 0,82 6

Συνολική εξουθένωςη 0.74 18

Ερωτηματολόγια Δείκτεσ αξιοπιςτίασ  
Cronbach α

Αριθμόσ 
ερωτημάτων

Κινότρων 0.88 16

Ικανοπούηςησ 0.82 6

Συνολική ικανοποίηςη 0.92 22



Αποτελζςματα (1)

Μϋτρια (προσ χαμηλό) επαγγελματικό εξουθϋνωςη

Συναιςθηματική 
Εξάντληςη

Αποπροςωποποίηςη Προςωπική 
Επίτευξη

Μ.Ο. 2,96 1,75 3,67

Τ.Α. 1,07 0,93 0,83

Επαγγελματική Εξουθένωςη

Μ.Ο. = 2.8 και Τ.Α = 0.53



Ατομικζσ Διαφορζσ
Επύδραςη τησ οικογενειακόσ κατϊςταςησ

 Οι ϊγαμοι δικηγόροι παρουςιϊζουν μεγαλύτερο το αύςθημα 
τησ αποπροςωποπούηςησ από ότι οι ϋγγαμοι.

 Οι ϋγγαμοι δικηγόροι παρουςιϊζουν μεγαλύτερο το αύςθημα 
τησ προςωπικόσ επύτευξησ από ότι οι ϊγαμοι.

Επύδραςη εργαςιακόσ κατϊςταςησ

 Όςοι διατηρούν δικό τουσ δικηγορικό γραφεύο παρουςιϊζουν 
χαμηλότερη αποπροςωπούηςη από όςουσ δουλεύουν ωσ 
ςυνεργϊτεσ δικηγόροι

Επύδραςη ηλικύασ

 Οι νϋοι δικηγόροι εύναι πιο πιθανό να εμφανύςουν ςημϊδια 
αποπροςωποπούηςησ προσ τουσ πελϊτεσ τουσ (μϋτρια 
αρνητικό ςυςχϋτιςη)



Αποτελζςματα (2)

Διαςτάςεισ επ.ικανοποίηςησ Μ.Ο. Τ.Α.

κίνητρο τησ προςωπικήσ ανάπτυξησ 3.73 0.99

κύνητρο τησ ευθύνησ 2.77 1.00

κύνητρο τησ αναγνώριςησ 2.69 0.92

κύνητρο του εργας. ενδιαφϋροντοσ 2.30 0.57

κύνητρο τησ επύτευξησ 2.28 0.89

κύνητρο τησ ανϋλιξησ 2.25 1.35

ικανοποίηςη από ςυνθήκεσ εργαςίασ 3.31 1.13

ικανοπούηςη από την ύδια τη δουλειϊ 2.84 1.36

ικανοπούηςη από μιςθό 1.47 1.38

Μϋτρια προσ χαμηλό επαγγελματικό ικανοπούηςη
(Μ.Ο. = 2.60, Τ.Α. = 0.88)



Ατομικζσ Διαφορζσ
 Επύδραςη του φύλου 

 Οι ϊνδρεσ δικηγόροι δόλωςαν ςχεδόν ςε όλεσ τισ διαςτϊςεισ 
περιςςότερο ικανοποιημϋνοι από τισ γυναύκεσ.

 Επύδραςη τησ οικογενειακόσ κατϊςταςησ

 Οι ϋγγαμοι δικηγόροι δηλώνουν πιο ικανοποιημϋνοι από τουσ 
ανύπαντρουσ

 Επύδραςη εργαςιακόσ κατϊςταςησ

 Οι δικηγόροι που διατηρούν δικηγορικό γραφεύο μόνοι/μόνεσ 
τουσ δηλώνουν περιςςότερο ικανοποιημϋνοι από τουσ 
ςυνεργϊτεσ δικηγόρουσ

 Επύδραςη ηλικύασ

 Οι δικηγόροι μεγαλύτερησ ηλικύασ δηλώνουν πιο 
ικανοποιημϋνοι από το επϊγγελμϊ τουσ ςε όλεσ τισ διαςτϊςεισ 
που μετρόθηκαν (μϋτρια θετικό ςυςχϋτιςη)



Τι μπορεί να προβλζψει τθν 
εξουκζνωςθ των δικθγόρων;

 Έρευνεσ: τα χαμηλϊ επύπεδα επαγγελματικόσ 
εξουθϋνωςησ ςυςχετύζονται ό ακόμη μπορούν και να 
προβλεφθούν από υψηλϊ επύπεδα επαγγελματικόσ 
ικανοπούηςησ (Platsidou & Agaliotis, 2008, Platsidou, 
2010)

 Μέθοδοσ: αναλύςεισ πολλαπλόσ παλινδρόμηςησ κατϊ 
βόματα

 Εξαρτημένεσ μεταβλητέσ: διαςτϊςεισ ικανοπούηςησ

 Ανεξάρτητεσ μεταβλητέσ: διαςτϊςεισ εξουθϋνωςησ



Προβλεπτικοί παράγοντεσ 
επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ

Συναιςθηματική
Εξάντληςη

Αποπροςω-
ποποίηςη

Προςωπική 
Επίτευξη

η ευθύνη ΔR2 = 36%

η αναγνώριςη ΔR2 = 28% ΔR2 = 31%

το εργαςιακό 
ενδιαφέρον 

ΔR2 = 8% ΔR2 = 5% ΔR2 = 8%

η προςωπική 
ανάπτυξη

ΔR2 = 3%

η επίτευξη ΔR2 = 7%

η ίδια η δουλειά ΔR2 = 2%



Συηιτθςθ (1)
Επαγγελματικό Εξουθϋνωςη

 Δεν υπϊρχουν ερευνητικϊ δεδομϋνα ςτην Ελλϊδα => ςύγκριςη με 
εκπαιδευτικούσ (πρωτότυπη ϋρευνα)

 Δεν εμφανύζουν υψηλϊ επύπεδα εξουθϋνωςησ ςε καμύα από τισ 3 
διαςτϊςεισ (όπωσ και οι Έλληνεσ εκπαιδευτικού)

 Σε ϊλλεσ χώρεσ οι δικηγόροι εμφανύζουν υψηλϊ επύπεδα 
εξουθϋνωςησ (διαφορετικό κοινωνικοπολιτικοοικονομικό 
περιβϊλλον)

Ατομικϋσ Διαφορϋσ

 Τα ευρόματα ςυμφωνούν με ϋρευνεσ ςτο εξωτερικό(Innstrand et 
al, 2008, Wallace, 1999) και με ϋρευνεσ ςτη χώρα μασ ςε 
εκπαιδευτικούσ (Platsidou & Agaliotis, 2008, Αβεντιςιϊν-
Παγοροπούλου κ.α., 2004, Κϊντασ, 1996).



Συηιτθςθ (2)
Επαγγελματικό Ικανοπούηςη

 Διϋπονται από χαμηλόσ ιςχύοσ επαγγελματικϊ κύνητρα

 Νιώθουν ςε μεγϊλο βαθμό την ανϊγκη τησ προςωπικόσ 
ανϊπτυξησ μϋςα από το επϊγγελμϊ τουσ

 Τα ευρόματα ςυμφωνούν με διεθνεύσ ϋρευνεσ  (Seron, 2007, 
Dinovitzer et al., 2004)

Ατομικϋσ Διαφορϋσ

 Τα ευρόματα ςυμφωνούν με ϋρευνεσ ςτο εξωτερικό (Seligman, 
2001, Monahan & Swanson, 2008) και με ϋρευνεσ ςτη χώρα μασ 
ςε εκπαιδευτικούσ (Platsidou & Agaliotis, 2008, Ταραςιϊδου & 
Πλατςύδου, 2009, Platsidou, 2010)



Συηιτθςθ (3)

Προβλεπτικού παρϊγοντεσ

 Μεγαλύτερη ελευθερύα κινόςεων ςτη λόψη αποφϊςεων, ςτο 
ύφοσ και τον εμπλουτιςμό των εργαςιακών 
ςχϋςων(ευθύνη)          αποφυγό ςυναιςθηματικόσ 
εξϊντληςησ

 Μεγαλύτερη ανατροφοδότηςη για τισ επιδόςεισ τουσ 
(αναγνώριςη) μεύωςη πιθανότητασ να 
απομακρυνθούν ψυχολογικϊ από τουσ πελϊτεσ τουσ και την 
αναπτύξουν απρόςωπεσ ςχϋςεισ μαζύ τουσ και αυξϊνεται 
αντύςτοιχα η πιθανότητα να μην εμφανύςουν ϋλλειψη 
προςωπικών επιτευγμϊτων, 



Συμπεράςματα-Προτάςεισ
 Επαγγελματικό Εξουθϋνωςη: Όχι ανηςυχητικϊ 

επύπεδα

 Σεμινϊρια εκπαύδευςησ και ευαιςθητοπούηςησ των 
δικηγόρων για τη διαχεύριςη του εργαςιακού ϊγχουσ

 Ενημϋρωςη ϋννοιασ και ςυνεπειών του ςυνδρόμου 
επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ => πρόληψη

 Επαγγελματικό Ικανοπούηςη: Χαμηλό

 Ενύςχυςη του κινότρου προςωπικόσ ανϊπτυξησ και τησ 
αναγνώριςησ τησ δουλειϊσ τουσ (ςεμινϊρια κλπ)

 Αύξηςη των απολαβών ςτουσ νϋουσ δικηγόρουσ και 
μϋριμνα από την πολιτεύα 

 Παρούςα έρευνα: ϋναυςμα για περαιτϋρω μελϋτη




