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Περίληψη 

 

Εισαγωγή: Η διαρκώς αυξανόµενη επιδείνωση του εργασιακού κλίµατος στην Ελλάδα 

λόγω της οικονοµικής κρίσης και των δηµοσιονοµικών προβληµάτων έχει αναδείξει το 

επαγγελµατικό άγχος ως τον κυριότερο ψυχοκοινωνικό κίνδυνο στην εργασία. Το 

επαγγελµατικό άγχος ευθύνεται για πλήθος προβληµάτων και ο συνδυασµός του µε την 

αυξηµένη εργασιακή ανασφάλεια αποτελούν ένα εκρηκτικό µίγµα για τις σχέσεις 

µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων. 

 Σκοπός: Να διερευνηθεί κατά πόσο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που 

δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί από 

αυτή την ραγδαία επιδείνωση του εργασιακού κλίµατος στην χώρα, πως βιώνει τις 

αλλαγές αυτές και τι επιπτώσεις έχουν επιφέρει στο επίπεδο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

Μεθοδολογία: Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο που περιλάµβανε 77 

ερωτήσεις σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν το επαγγελµατικό στρες, την 

επαγγελµατική εξουθένωση, την εργασιακή ανασφάλεια, τον τύπο προσωπικότητας, 

την εργασιακή ικανοποίηση και την εµπλοκή µε το ασκούµενο επάγγελµα. Έλαβαν 

µέρος 130 Ιατροί και 103 Νοσηλευτές από Ιδιωτικές Κλινικές κυρίως των Αθηνών και 

της Θεσσαλονίκης. 

Αποτελέσµατα: Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι  οι Ιατροί και οι 

Νοσηλευτές παρουσιάζουν µεσαία επίπεδα επαγγελµατικού στρες, χαµηλά επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και αυξηµένα επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας. Όσον 

αφορά τους Ιατρούς οι κυριότεροι στρεσογόνοι παράγοντες αναδείχτηκαν οι συνθήκες 

εργασίας, ο φόρτος εργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα προβλήµατα επικοινωνίας 

και η διαχείριση των ασθενών, ενώ αντίστοιχα για τους Νοσηλευτές τα προβλήµατα 

επικοινωνίας µε τους συναδέλφους, ιατρούς και ασθενείς, ο φόρτος εργασίας, η 

έλλειψη ενδιαφέροντος και οι διαπροσωπικές σχέσεις. 

Συµπεράσµατα: Παρόλο το γεγονός ότι όσον αφορά το εργασιακό στρες και την 

επαγγελµατική εξουθένωση δεν αναφέρθηκαν υψηλά ποσοστά, ωστόσο το επίπεδο 

εργασιακής ανασφάλειας είναι τόσο υψηλό, ώστε να µπορεί να δικαιολογήσει την λήψη 

µέτρων από την πλευρά των επιχειρήσεων, προτού να είναι αργά. 

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελµατικό άγχος, επαγγελµατική εξουθένωση, εργασιακή 

ανασφάλεια, Ελληνικός ιδιωτικός τοµέας υγείας, Ιατροί, Νοσηλευτές. 
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Abstract 

 

Introduction: Occupational stress is reported as the major work-related health  problem 

in Greece, because of the continuing worsening of work climate due to the acceleration 

of the economic debt crisis and the fiscal problems. Work stress is related to a number 

of problems and its combination with the growth of  job insecurity  can easily create 

conflicts between employers and employees. 

 

Purpose: The main purpose of this study is to investigate how Doctors and Nurses 

working in the Greek private Health sector are influenced  by occupational stress and 

job insecurity, how they react and what consequences are reported considering the 

quality of delivered services. 

 

Design/methodology/approach: A questionnaire consisted of 77 items was used in order 

to investigate the main factors and the level of occupational stress, burnout, job 

insecurity, personality type, job involvement and job satisfaction. The participants came 

up to 130 doctors and 103 nurses and mostly of them are working in private hospitals of 

Athens and Thessaloniki. 

 

Conclusion: According to the results of the research it seems that Doctors and Nurses 

reported medium levels of work stress, low levels of burnout and high levels of job 

insecurity. Doctors reported that the most stressful factors were working conditions and 

technical equipment, work-load, interpersonal relations, communication problems and 

troubles with patients. On the other hand Nurses reported  that communication problems 

with colleagues, doctors and patients, work-load, lack of interest and interpersonal 

relations were the most stressful factors for them. 

 

Findings: Despite the fact that there was not reported high levels of occupational stress 

or burnout , we believe that we should be worried about the high levels of job insecurity 

and hospital’s management should take measures before it is too late. 

 

Keywords: occupational stress, burnout, job insecurity, Greek health private sector, 

Doctors, Nurses 
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Εισαγωγή 
 

 

Το άγχος αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα κυριότερα και σοβαρότερα προβλήµατα 

υγείας που σχετίζονται µε την εργασία. Συνδέεται µε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και 

αποτελεί πρόκληση για την αποτελεσµατική διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας 

εξαιτίας της συνεχώς εναλλασσόµενης φύσης της εργασίας στη σηµερινή οικονοµία η 

οποία βασίζεται στη γνώση. Η αποφυγή και καταπολέµηση του εργασιακού άγχους 

πρέπει να αποτελεί µία από τις προτεραιότητες κάθε οργανισµού και κάθε επιχείρησης, 

ειδικά µάλιστα αν δραστηριοποιείται σε κλάδους εντάσεως εργασίας, όπου τα 

αποτελέσµατά του έχουν άµεσο αντίκτυπο στο επίπεδο ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Μάλιστα, όταν είναι µακροχρόνιο µπορεί να οδηγήσει σε επαγγελµατική 

εξουθένωση µε ακόµη χειρότερα αποτελέσµατα τόσο για τον εργαζόµενο, όσο και για 

τις επιχειρήσεις (Maslach,1982). Επίσης, η εργασιακή ανασφάλεια αποτελεί έναν από 

τους κυριότερους στρεσογόνους παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση (De  

Witte,2005), ειδικά µάλιστα όπως διαµορφώνεται σήµερα το σύγχρονο εργασιακό 

τοπίο. Στην παρούσα έρευνα µέσω της µελέτης των παραπάνω θα προσπαθήσουµε να 

διερευνήσουµε το κατά πόσο επηρεάζουν το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που 

δραστηριοποιείται στον χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα. Εδώ, πρέπει να 

τονίσουµε ότι η έρευνα στην Ελλάδα περιορίζεται κυρίως στους επαγγελµατίες υγείας 

του δηµοσίου τοµέα και οι δηµοσιευµένες έρευνες που αφορούν αποκλειστικά και µόνο 

τον χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα είναι ελάχιστες αν όχι ανύπαρκτες. 

Παράλληλα, µέσω των κατάλληλων ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιήθηκαν στην 

έρευνα θα διερευνηθούν το αν και το πως επηρεάζουν όλα τα παραπάνω παράγοντες 

όπως είναι η ικανοποίηση των εργαζοµένων από την εργασία τους, ο τύπος 

προσωπικότητας του δείγµατος που έλαβε µέρος στην έρευνα και ο βαθµός στον οποίο 

εµπλέκονται µε το επάγγελµα το οποίο ασκούν. 

Στην συνέχεια ακολουθεί ανάλυση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας 

που αφορά το εργασιακό άγχος και συγκεκριµένα τις κυριότερες θεωρητικές 

προσεγγίσεις και µοντέλα, τις επιπτώσεις που επιφέρει στους εργαζοµένους και µε 

ποιους πιθανούς τρόπους µπορεί να αντιµετωπιστεί. Κατόπιν, η ίδια ανάλυση 

ακολουθεί για την επαγγελµατική εξουθένωση και τους παράγοντες που την 

προκαλούν, ενώ γίνεται αναφορά και για την σχέση που έχει µε το εργασιακό άγχος. Το 

θεωρητικό κοµµάτι κλείνει µε την αντίστοιχη ανάλυση της εργασιακής ανασφάλειας, 
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τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις επιπτώσεις και την σύγκριση µε το εργασιακό άγχος 

και µε αυτό τον τρόπο προκύπτουν τα ερωτήµατα από την θεωρία. Κατόπιν, 

παρατίθεται η µεθοδολογία, δηλαδή , το δείγµα,  τα ερευνητικά εργαλεία και η 

στατιστική µέθοδος  που ακολουθήθηκε στην ανάλυση των αποτελεσµάτων, καθώς και 

ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας. Αµέσως µετά παρατίθενται τα αποτελέσµατα 

της έρευνας, δηλαδή οι µέσοι όροι, οι συσχετίσεις που βρέθηκαν, τα αποτελέσµατα της 

παραγοντικής ανάλυσης και της γραµµικής παλινδρόµησης. Η παρούσα εργασία κλείνει 

µε την συζήτηση των αποτελεσµάτων και τα εξαγόµενα συµπεράσµατα, ενώ γίνονται 

και κάποιες προτάσεις . Σηµειώνεται, ότι στο τέλος βρίσκονται οι σχετικές αναλυτικές 

παραποµπές της βιβλιογραφίας και στο προσάρτηµα µπορεί κανείς να αναζητήσει το 

συγκεντρωτικό ερωτηµατολόγιο, όπως ακριβώς δόθηκε στους συµµετέχοντες. 
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Κεφάλαιο 1 

Εργασιακό Άγχος  

  

Η λέξη άγχος προέρχεται από το ρήµα ἄγχω, που στην αρχαία ελληνική γλώσσα 

σηµαίνει σφίγγω ή πνίγω και περιγράφει ακριβώς αυτό το συναίσθηµα το οποίο νιώθει 

όποιος κυριεύεται από το άγχος. Χρησιµοποιείται  όσον αφορά την απόδοση της 

αντίστοιχης  αγγλικής λέξης stress η οποία και προέρχεται από την λατινική λέξη 

stringere, που σηµαίνει τεντώνω. Βέβαια, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι η 

λέξη άγχος αντιδιαστέλλεται προς την λέξη stress, καθώς αποδίδει την αγγλική λέξη 

anxiety ή την αντίστοιχη γερµανική angst, παρόλα αυτά στην παρούσα θα τις 

θεωρήσουµε ως ταυτόσηµες έννοιες. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε 

το φαινόµενο του στρες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο παραθέτοντας τους 

κυριότερους ορισµούς, παρουσιάζοντας τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, τους 

παράγοντες που το προκαλούν και τις επιπτώσεις που επιφέρει στους επαγγελµατίες, 

και στο τέλος θα προταθούν οι αποτελεσµατικότεροι τρόποι διαχείρισης και 

αντιµετώπισής του. 

 

1.1 Το στρες ως ψυχοκοινωνικός κίνδυνος στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

 

Στην σύγχρονη εργασιακή πραγµατικότητα το στρες αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 

της καθηµερινότητας για κάθε εργαζόµενο. Αποτελεί, όµως, και τον κυριότερο 

ψυχοκοινωνικό κίνδυνο, µέρος του συνόλου των νέων αναδυοµένων κινδύνων που 

εµφανίζονται πλέον ως πρόβληµα προς αντιµετώπιση στο πολύπλοκο τοπίο των 

εργασιακών σχέσεων  και συνθηκών εργασίας, που φαίνεται να επιβάλλει τόσο η 

οικονοµική κρίση, όσο και οι αλλαγές που έχουν εισάγει εδώ και καιρό  στην οργάνωση 

της εργασίας οι νέες τεχνολογίες. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία (2009), το 

εργασιακό άγχος το 2005 ήταν η δεύτερη, µετά από την οσφυαλγία, σηµαντικότερη 

νόσος καθώς αφορούσε το 22% των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 

εταίρων.  Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σε 36 Ευρωπαϊκές χώρες αποτυπώνεται η 
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δυναµική του προβλήµατος καθώς το 77% των ερωτηθέντων απάντησε ότι πιστεύουν 

πως ο αριθµός των ανθρώπων που υποφέρουν από εργασιακό στρες θα αυξηθούν στα 

επόµενα 5 χρόνια, όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα : 

 

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Εργασιακού Άγχους Πανευρωπαϊκής έρευνας 

για την Υγιεινή & Ασφάλεια  στην Εργασία 

49 

28 

12 

4 

3 

4 

http://osha.europa.eu

Πιστεύετε ότι ο αριθµός των ανθρώπων που υποφέρουν από 
εργασιακό στρες (στην χώρα σας) θα αυξηθούν , θα µειωθούν ή θα 
µείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα στα επόµενα 5 χρόνια ;(%)

Θα αυξηθεί πολύ

Θα αυξηθεί λίγο

Θα παραµείνει περίπου το ίδιο

Θα µειωθεί λίγο

Θα µειωθεί πολύ

∆εν ξέρω

Επίπεδα επαγγελµατικού στρες στην Ευρώπη

Έρευνα σε 36 Ευρωπαϊκές χώρες
28th October 2011 - 17th January 2012

 

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (2012). 

 

Ειδικά, µάλιστα στην Ελλάδα παρουσιάστηκε ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό, µε το 83% να 

πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ, το 10% ότι θα αυξηθεί λίγο, το 2% ότι θα παραµείνει 

περίπου το ίδιο και µόλις το 3% να πιστεύει ότι θα µειωθεί, δηλαδή ουσιαστικά µε το 

93% των εργαζοµένων να πιστεύει ότι το εργασιακό άγχος θα αυξηθεί πολύ ή λίγο 

µέσα στα επόµενα 5 χρόνια,  η Ελλάδα ήταν η χώρα που παρουσίασε το µεγαλύτερο 

ποσοστό σε όλη την Ευρώπη και µάλιστα µε διαφορά από την δεύτερη χώρα 

Βουλγαρία, όπως άλλωστε διαφαίνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί.  

Από την άλλη πλευρά τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν, όπως συνηθίζεται σε 

αντίστοιχες έρευνες, στις σκανδιναβικές χώρες, µε τη Νορβηγία και την ∆ανία να έχουν 

το χαµηλότερο ποσοστό µε 63% και 64% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσµατα Εργασιακού Άγχους Πανευρωπαϊκής έρευνας για 

την Υγιεινή & Ασφάλεια  στην Εργασία 

http://osha.europa.eu

Πιστεύετε ότι ο αριθµός των ανθρώπων που υποφέρουν από 
εργασιακό στρες (στην χώρα σας) θα αυξηθούν , θα µειωθούν ή θα 
µείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα στα επόµενα 5 χρόνια ;(%)

Επίπεδα επαγγελµατικού στρες στην Ευρώπη

Έρευνα σε 36 Ευρωπαϊκές χώρες
28th October 2011 - 17th January 2012
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EL BG CY DE RO PT SI RS UK BE FR ME EU27 HR ALL SK ES CZ MT LU AL MK IE HU TR PL IT EE AT SE LV FI NL LI IS LT DK NO

Θα αυξηθεί πολύ Θα αυξηθεί λίγο Θα μείνει ίδιο Θα μειωθεί

 
Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (2012). 

 

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας, το 

εργασιακό άγχος  στοιχίζει στην Αµερικανική οικονοµία 200 δισεκατοµµύρια δολάρια 

το χρόνο, κόστος το οποίο οφείλεται σε ασφαλιστικές αποζηµιώσεις, απουσίες από την 

εργασία, κακή τήρηση του ωραρίου, µείωση της παραγωγικότητας, ατυχήµατα, και 

πρόωρους θανάτους, ενώ στην Ευρωπαϊκή οικονοµία το αντίστοιχο κόστος αγγίζει τα 

20 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.  

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι το εργασιακό άγχος έχει άµεσες επιπτώσεις τόσο στους 

εργαζόµενους, όσο και στις επιχειρήσεις. Συνοψίζοντας, στο επίπεδο του ατόµου έχει 

αποδειχθεί ότι ευθύνεται για σοβαρότατες ασθένειες, τόσο σωµατικές όπως για 

παράδειγµα είναι η στεφανιαία νόσος (Steptoe & Kivimäki,2012), όσο και ψυχολογικές 

όπως για παράδειγµα ψυχικές διαταραχές (Sauter & Murphy,1995), που µπορεί να 

φτάσουν ακόµη και σε  περιπτώσεις αυτοκτονίας.  

Στην Γαλλία είναι ακόµη νωπές οι µνήµες από την τραγική περίπτωση της 

αποκρατικοποιηµένης France Τelecom, όπου σε διάστηµα 18 µηνών 24 εργαζόµενοι 

αυτοκτόνησαν υπό το δυσβάσταχτο βάρος ενός υψηλού εργασιακού άγχους, που 

οφείλονταν κυρίως στις συνεχείς οργανωσιακές αλλαγές που συντελούνταν την περίοδο 
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εκείνη στον οργανισµό. Από την άλλη, στο επίπεδο των επιχειρήσεων αποτελεί σοβαρή 

πηγή εξόδων. Για παράδειγµα, έρευνα  που διεξήγαγε ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων της 

Μεγάλης Βρετανίας (1999) αποκάλυψε ότι για το 1998  «χάθηκαν» 200 εκατοµµύρια 

ηµέρες εργασίας λόγω ασθενείας, δηλαδή κατά µέσο όρο 8,5 ηµέρες για κάθε 

εργαζόµενο, το οποίο αντιπροσωπεύει µια απώλεια της τάξεως του 3,7% του συνολικού 

χρόνου εργασίας. Το συνολικό ποσό της απουσίας από την εργασία ήταν για το 1998 

περίπου 15,5 δισεκατοµµύρια ευρώ που αντιστοιχεί σε 647 ευρώ ανά εργαζόµενο. Η 

έρευνα κατέδειξε το εργασιακό άγχος ως την δεύτερη σηµαντικότερη αιτία απουσίας 

για τους εργαζόµενους σε µη χειρωνακτικές εργασίες. Επίσης, ο οργανισµός για την 

Ασφάλεια και την Εργασία της Μεγάλης Βρετανίας (Health & Safety Executive) 

υπολόγισε ότι το εργασιακό άγχος είναι υπεύθυνο τουλάχιστον για το 50% όλων των 

ηµερών απουσίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις (Cooper et al., 1996). Αντίστοιχα, 

σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόµενοι µε 

υψηλά επίπεδα επαγγελµατικού στρες εµφανίζουν αυξηµένα κατά σχεδόν 50% 

περισσότερα ιατρικά έξοδα.  

 Όλα τα προαναφερθέντα είναι ενδεικτικά και αποδεικνύουν την σηµαντικότητα του 

προβλήµατος, η οποία σύµφωνα µε τους Kompier & Lennart (1995) στηρίζεται σε 4 

άξονες: 

 

- Το εργασιακό άγχος αφορά τόσο τους εργαζόµενους, όσο και τις επιχειρήσεις. 

- Παρατηρείται αύξηση των προβληµάτων που οφείλονται στο εργασιακό άγχος. 

- Τίθεται θέµα νοµικής υποχρέωσης στο πλαίσιο των κανόνων περί Υγιεινής & 

Ασφάλειας της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα η 

αντιµετώπιση του  ως ψυχοκοινωνικός κίνδυνος. 

- Το εργασιακό στρες µπορεί να αντιµετωπιστεί στο βαθµό που οφείλεται σε 

θέµατα οργάνωσης της εργασίας. 

 

1.2 Ορισµός εργασιακού άγχους 

 

Ξεκινώντας την µελέτη του εργασιακού άγχους, παρατηρείται µια δυσκολία όσον 

αφορά τον ορισµό του. Όπως αναφέρει ο Williams (1994)  αυτή η δυσκολία έγκειται 

στο γεγονός ότι ο όρος στρες χρησιµοποιείται στην επιστηµονική βιβλιογραφία 

προκειµένου να περιγράψει τόσο τις πηγές, όσο και τις επιπτώσεις που δηµιουργούνται 

από αυτό. Ο McLean (1985) σηµειώνει ότι η λέξη στρες χρησιµοποιείται άλλοτε για να 
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περιγράψει αγχωτικές καταστάσεις, άλλοτε για να περιγράψει τις επιπτώσεις των 

αγχωτικών καταστάσεων στην αποδοτικότητα των εργαζοµένων και άλλοτε για να 

περιγράψει τις επιπτώσεις του άγχους στην υγεία ενός ατόµου. Αυτή η δυσκολία έχει να 

κάνει µε το πώς προσεγγίζεται το στρες δηλαδή αν θεωρείται ως χαρακτηριστικό του 

περιβάλλοντος, ως συναίσθηµα που βιώνει ο εργαζόµενος ή ως αποτέλεσµα που 

δηµιουργείται από την αλληλεπίδραση του εργαζόµενου µε το περιβάλλον (Schuler & 

Jackson,1986). Για αυτό, λοιπόν, και έχει συµφωνηθεί ότι το στρες αποτελεί έναν 

αρκετά διευρυµένο όρο που περιγράφει καταστάσεις στις οποίες εµπλέκονται τόσο τα 

γεγονότα ή συνθήκες που το προκαλούν, όσο και τα αποτελέσµατα ή επιπτώσεις που 

έχει  (Jex & Roberts,1992). 

Επιπλέον το επαγγελµατικό άγχος µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι µια κατάσταση κατά 

την οποία συσσωρεύονται αγχογόνες καταστάσεις που σχετίζονται µε την εργασία ή το 

άγχος που πηγάζει από µια συγκεκριµένη εργασιακή κατάσταση (Ross & 

Altmeier,1994). 

Σύµφωνα µε  τον ορισµό που δίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός  για την Ασφάλεια και 

την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) «ο εργαζόµενος αισθάνεται άγχος όταν 

αντιλαµβάνεται την ύπαρξη µιας ανισορροπίας ανάµεσα στις απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιήσει και τους πόρους που διαθέτει για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές». 

Εκφράζεται µε την εκτίµηση του ότι η κατάσταση που αντιµετωπίζει επιβαρύνει 

σηµαντικά ή ακόµη και υπερβαίνει τα ψυχικά αποθέµατα του, µε αποτέλεσµα ο 

οργανισµός να οδηγείται σε κατάσταση υπερδιέγερσης και να τίθεται σε κίνδυνο η 

ψυχική του ισορροπία (Κάντας,1995).  

Σε αντίστοιχο µήκος κύµατος κινείται και ο ορισµός που δίνει ο Αµερικανικός 

Οργανισµός Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (NIOSH,1999): το  εργασιακό στρες 

ορίζεται ως οι επιζήµιες φυσικές ή ψυχολογικές αντιδράσεις που συµβαίνουν όταν οι 

απαιτήσεις της δουλειάς δεν συµβαδίζουν µε τις ικανότητες, τους διαθέσιµους πόρους ή 

τις ανάγκες του εργαζοµένου και µπορούν να οδηγήσουν σε προβλήµατα υγείας ή 

ακόµη και σε τραυµατισµούς.  

Και ο Cox (1993) υπογραµµίζει αυτή την σηµαντικότητα ύπαρξης µιας κατάστασης 

ισορροπίας µεταξύ εργασιακών υποχρεώσεων και απαιτήσεων προκειµένου να 

επιτευχθεί η καλή ψυχική υγεία των εργαζοµένων, παραθέτοντας τον ορισµό που δίνει 

ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO,1986)  για την ευηµερία:  

«µια δυναµική κατάσταση ισορροπίας που χαρακτηρίζεται από µία λογική αρµονία 

µεταξύ των ικανοτήτων, των αναγκών και των προσδοκιών ενός ατόµου από τη µια και 

των απαιτήσεων και ευκαιριών του περιβάλλοντός του από την άλλη». 



1.3 Θεωρητικές προσεγγίσεις

 

Τα θεωρητικά µοντέλα που παρουσιάζονται

στην ερµηνεία και κατανόηση

 

1.3.1 Το Σύνδροµο Γενικής

O διάσηµος ενδοκρινολόγος

έρευνας για το στρες. Είναι ο

και εισήγαγε ουσιαστικά τον σχετικό

αποκαλώντας το ως «το σύνδροµο

Ο Selye (1946) προσπάθησε να

το άγχος µε την θεωρία του για

Adaptation Syndrome ). Περιέγραψε

προσπάθειά του να αντιµετωπίσει

- Συναγερµός (alarm)

την αντιµετώπιση του

- Αντίσταση (resistance

καλύτερη δυνατή προσαρµογή

ισορροπία. Αν, όµως συνεχίζει

το αµυντικό σύστηµα δεν

- Εξάντληση (exhaustion

του οργανισµού να αντιστέκεται

πρώτης φάσης επανεµφανίζονται

πλέον δυνατή. 

∆ιάγραµµα 1.Σύνδροµο

 

Θεωρητικές προσεγγίσεις εργασιακού άγχους 

µοντέλα που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν οδηγήσει κατά

και κατανόηση του στρες στον εργασιακό χώρο. 

Σύνδροµο Γενικής Προσαρµογής (General Adaptation Syndrome

ενδοκρινολόγος Hans Selye θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας

στρες Είναι ο πρώτος που επισήµανε την βιολογική πλευρά

ουσιαστικά τον σχετικό όρο στην διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία

ως το σύνδροµο του να νιώθεις απλά άσχηµα» (Selye

προσπάθησε να εξηγήσει την διαδικασία δηµιουργίας «ασθένειας

θεωρία του για το Σύνδροµο Γενικής Προσαρµογής ( General

Περιέγραψε 3 φάσεις από τις οποίες διέρχεται το άτοµο

να αντιµετωπίσει στρεσογόνες καταστάσεις (Cooper,1992)

): στο στάδιο αυτό ενεργοποιούνται όλοι οι µηχανισµοί

αντιµετώπιση του στρες 

resistance): στην φάση αυτή γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί

δυνατή προσαρµογή και η επιτυχής επιστροφή του ατόµου

όµως, συνεχίζει η επίδραση των στρεσογόνων καταστάσεων

αµυντικό σύστηµα δεν λειτουργήσει, τότε το άτοµο περνά στην τρίτη

exhaustion): εδώ καταρρέουν οι αµυντικοί µηχανισµοί

οργανισµού να αντιστέκεται στο άγχος εξαντλείται, τα συµπτώµατα

φάσης επανεµφανίζονται (συναγερµός), αλλά η αντίσταση

 

Σύνδροµο Γενικής Προσαρµογής (General Adaptation

Πηγή: Gray (1991) 
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δηγήσει κατά περιόδους 

Syndrome) 

πολλούς ως ο πατέρας της 

βιολογική πλευρά του άγχους 

επιστηµονική βιβλιογραφία 

Selye,1964). 

δηµιουργίας «ασθένειας» από 

General 

διέρχεται το άτοµο στην 

,1992): 

όλοι οι µηχανισµοί για 

προσπάθεια να επιτευχθεί η 

επιστροφή του ατόµου στην 

στρεσογόνων καταστάσεων ή 

περνά στην τρίτη φάση. 

µηχανισµοί. Η ικανότητα 

τλείται τα συµπτώµατα της 

η αντίσταση δεν είναι 

Adaptation Syndrome) 
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1.3.2 Η θεωρία του ανεστραµµένου U (Inverted-U hypothesis) 

Η θεωρία του ανεστραµµένου U (Inverted-U hypothesis) ή αλλιώς ο νόµος των Yerkes 

& Dodson  (1908) (cited in Hockey and Hamilton, 1983 and in Lazarus and Folkman, 

1984) αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες την θεωρητική βάση των µελετών που εξέτασαν 

την σχέση άγχους-απόδοσης. Κεντρικό σηµείο της θεώρησης αυτής ήταν το «ιδανικό 

επίπεδο» διέγερσης.  Σύµφωνα µε αυτή την θεωρία υπάρχει ένα βέλτιστο επίπεδο 

διέγερσης για κάθε εργασία που εκτελείται, το οποίο πέφτει όσο το επίπεδο δυσκολίας 

εκτέλεσης της συγκεκριµένης εργασίας ανεβαίνει (Hockey and Hamilton, 1983).  

 

 

∆ιάγραµµα 2. Καµπύλη Yerkes-Dodson (1908) 

 

Πάνω σε αυτή την θεωρία οι Ivancevich & Matteson (1993) προχώρησαν στον 

διαχωρισµό µεταξύ θετικού και αρνητικού στρες. Το αρνητικό είναι αυτό µε το οποίο 

θεωρείται συνυφασµένη η έννοια του όρου στρες (Distress). Το θετικό είναι αυτό που 

αρχικά ο Lazarus (1966) και κατόπιν ο Selye (1974) ονόµασε ως Eustress, δηλαδή το 

επιθυµητό επίπεδο άγχους που χρειάζεται, προκειµένου ο οργανισµός του ανθρώπου να 

βρίσκεται στην απαιτούµενη -αναλόγως των περιστάσεων- κατάσταση εγρήγορσης. 

 

∆ιάγραµµα 3. Προσαρµοσµένη καµπύλη Yerkes-Dodson  



1.3.3 Μοντέλο σχέσεων Απαιτήσεων

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο

παροχή πληροφοριών για την

τους  Waldron & Edling (1997)  

απαιτήσεων και χαµηλού εύρους

στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

∆ιάγραµµα 4. Μοντέλο σχέσεων

 

Παρατηρώντας το σχήµα στον

κάθετο το εύρος λήψεως αποφάσεων

υψηλών-χαµηλών απαιτήσεων

αποφάσεων, τότε διακρίνουµε

- Υψηλές Απαιτήσεις-Χαµηλό

Θεωρείται ο χειρότερος

πιθανότητες για πρόκληση

- Υψηλές Απαιτήσεις-Υψηλό

µπορεί να ανταπεξέλθει

επειδή έχει την δυνατότητα

εργασίας στους δικούς

 

σχέσεων Απαιτήσεων/Ελέγχου (Demand/Control Model

το µοντέλο, γίνεται εκτίµηση του περιβάλλοντος, µε σκοπό

πληροφοριών για την οργάνωση και τον σχεδιασµό της εργασίας Σύµφωνα

(1997)  υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ υψηλών ψυχολογικών

χαµηλού εύρους δυνατότητας λήψης αποφάσεων, όπως διαφαίνεται

 

Μοντέλο σχέσεων Απαιτήσεων/Ελέγχου (Demand/Control

το σχήµα στον οριζόντιο άξονα βρίσκονται οι απαιτήσεις ενώ

λήψεως αποφάσεων. Λαµβάνοντας υπόψη συνδυασµούς µεταξύ

εων εργασίας και υψηλού-χαµηλού εύρους λήψεως

διακρίνουµε 4 πιθανούς συνδυασµούς (Karasek,1979)

Χαµηλό Εύρος = Πίεση στην εργασία (High-Strain

εωρείται ο χειρότερος συνδυασµός, καθώς παρουσιάζει τις µεγαλύτερες

ητες για πρόκληση ασθενειών.  

Υψηλό Εύρος = Ενεργός κατάσταση (Active).

ανταπεξέλθει στις υψηλές ψυχολογικές απαιτήσεις της εργασίας

έχει την δυνατότητα επιλογής και µπορεί να προσαρµόσει το

στους δικούς του ρυθµούς και ανάγκες. Επιπλέον λόγω του

10 

Model)  

µε σκοπό την 

της εργασίας. Σύµφωνα µε 

µεταξύ υψηλών ψυχολογικών 

αποφάσεων όπως διαφαίνεται και 

 

Control Model) 

απαιτήσεις, ενώ στον 

συνδυασµούς µεταξύ 

εύρους λήψεως 

,1979): 

Strain). 

παρουσιάζει τις µεγαλύτερες 

). Ο εργαζόµενος 

απαιτήσεις της εργασίας, 

προσαρµόσει το πρόγραµµα 

Επιπλέον λόγω του ότι 
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λαµβάνει µέρος ενεργά στην λήψη αποφάσεων αισθάνεται κύριος του εαυτού 

του και ότι µπορεί να ελέγξει τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις. 

- Χαµηλές Απαιτήσεις-Υψηλό Εύρος = Χαλαρή κατάσταση (Low-Strain). 

Θεωρείται ως ο ιδανικός συνδυασµός, καθώς το άτοµο δεν δέχεται υψηλές 

πιέσεις στον εργασιακό χώρο. 

- Χαµηλές Απαιτήσεις-Χαµηλό Εύρος = Παθητική κατάσταση (Passive). Ενδέχεται 

να οδηγήσει σε κίνδυνο απώλειας των δεξιοτήτων. 

 

1.3.4 Το συναλλακτικό µοντέλο αξιολόγησης (The Transactional Model of Stress 

and Coping) 

Από τους πλέον διαδεδοµένους ορισµούς για το άγχος είναι και αυτός που έδωσαν οι 

Lazarus & Folkman (1984) και περιγράφει το στρες ως την σχέση ανθρώπου-

περιβάλλοντος η οποία αποτιµάται (appraised) από το άτοµο ότι υπερβαίνει ή θέτει σε 

δοκιµασία τους διαθέσιµους πόρους του και βάζει σε κίνδυνο την υγεία του. Η 

αντίληψη για το στρες, δηλαδή, εξαρτάται από µια διαδικασία γνωστικής αξιολόγησης 

κατά την οποία το άτοµο προβαίνει σε µια εκτίµηση της σηµασίας των γεγονότων από 

τη µια και των διαθέσιµων πόρων από την άλλη προκειµένου να αντιµετωπίσει την 

κατάσταση (Cohen & Lazarus,1979). Η διαδικασία, λοιπόν, της εκτίµησης 

πραγµατοποιείται σε δύο γνωστικά στάδια: α) στο πρωταρχικό (primary appraisal) κατά 

το οποίο το άτοµο εκτιµά το κατά πόσον τα ερεθίσµατα αποτελούν απειλή ή όχι και στο 

β) δευτερεύον (secondary appraisal) κατά το οποίο το άτοµο προσδιορίζει αν οι 

ικανότητες και οι πόροι που έχει στην διάθεσή του επαρκούν έτσι ώστε να 

αντιµετωπίσει την στρεσογόνο κατάσταση (Lazarus & Folkman,1984). Στη συνέχεια, 

το άγχος κινεί µια διαδικασία αντιµετώπισης του (coping process) η οποία ορίζεται ως 

«οι συνεχείς, τροποποιητικές γνωστικές και συµπεριφοριστικές προσπάθειες που 

στοχεύουν στο χειρισµό καθορισµένων εξωτερικών ή εσωτερικών απαιτήσεων που 

αποτιµώνται ότι υπερβαίνουν τους πόρους του ατόµου» (Lazarus & Folkman, 1984). 

Σύµφωνα µε τον Αντωνίου (2002) «η θεωρία αυτή προσδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην 

σχέση µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντος. Έτσι, κατά κανόνα το επίπεδο του 

προκαλούµενου στρες δεν προσδιορίζεται από το άτοµο ή το περιβάλλον ξεχωριστά, 

αλλά από τον βαθµό αρµονίας της µεταξύ τους σχέσης (person-environment fit / P-E)». 

Κατά τον Harrison(1978) το άτοµο συµµετέχει σε µια διαδικασία αξιολόγησης, τόσο 

της προσωπικής του κατάστασης, όσο και των επιµέρους συνθηκών του περιβάλλοντός 

του µε σκοπό την διερεύνηση του βαθµού αρµονίας µεταξύ των δύο αυτών µερών.  



∆ιάγραµµα

 

1.3.5 Οι 3 προσεγγίσεις του

 Ο Cox (1993) συνοψίζει την µελέτη

πρώτη προσεγγίζει το στρες ως

ή αλλιώς ως µια απειλή για την

«µηχανιστικό» µοντέλο (Engineering

«φυσιολογικό» µοντέλο (Physiological

σύνολο απαντήσεων σε απειλές

ασαφή, φυσιολογική αντίδραση

(Cox & Griffiths,1995). Η προσέγγιση

Cox (1993) θεωρεί ότι η «µηχανιστική

παρωχηµένες, επειδή δεν µπορούν

ότι βασίζονται πάνω σε απλοϊκά

αγνοούν τις γνωστικές και αντιληπτικές

Το τρίτο είναι το «ψυχολογικό

Griffiths (1995) διακρίνουν δύο

σύγχρονη θεωρία του στρες

αλληλεπίδρασης. Η θεωρία της

των ατόµων και το πώς αυτά επηρεάζουν

περιβάλλον, ενώ η συναλλακτική

διαδικασίες που υποστηρίζουν

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 5. Θεωρητικό µοντέλο προσέγγισης άγχους

των Lazarus and Folkman (1984) 

προσεγγίσεις του Cox(1993) για το εργασιακό άγχος  

συνοψίζει την µελέτη του επαγγελµατικού άγχους σε 3 προσεγγίσεις

προσεγγίζει το στρες ως ένα επικίνδυνο χαρακτηριστικό του εργασιακού

απειλή για την εργασία. Την προσέγγιση αυτή την ονοµάζει

Engineering Model). Το δεύτερο το αποκαλεί ως το

Physiological Model) το οποίο και θεωρεί το στρες

απαντήσεων σε απειλές του περιβάλλοντος ή αλλιώς ως µια γενικευµένη

φυσιολογική αντίδραση και εντέλει την θεωρεί ως µια εξαρτηµένη

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην θεωρία του 

θεωρεί ότι η «µηχανιστική» και η «φυσιολογική»  προσέγγιση

επειδή δεν µπορούν να υπολογίσουν επαρκώς τα δεδοµένα

πάνω σε απλοϊκά παραδείγµατα του τύπου ερέθισµα-αντίδραση

γνωστικές και αντιληπτικές διαδικασίες δηµιουργίας του εργασιακού

χολογικό» µοντέλο (Psychological Model) στο οποίο

διακρίνουν δύο βασικές παραµέτρους, οι οποίες και κυριαρχούν

του στρες: την συναλλακτική θεωρία και την θεωρία 

Η θεωρία της αλληλεπίδρασης εστιάζει στα δοµικά χαρακτηριστικά

το πώς αυτά επηρεάζουν την αλληλεπίδραση µε το εργασιακό

η συναλλακτική θεωρία ασχολείται περισσότερο µε τις ψυχολογικές

υποστηρίζουν αυτή την αλληλεπίδραση. 
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άγχους  

άγχους σε 3 προσεγγίσεις. Η 

χαρακτηριστικό του εργασιακού χώρου  

αυτή την ονοµάζει ως το 

αποκαλεί ως το 

θεωρεί το στρες ως ένα 

νικευµένη, 

εξαρτηµένη µεταβλητή 

θεωρία του Selye (1956). Ο 

προσέγγιση είναι 

τα δεδοµένα. Παρατηρεί 

αντίδραση και 

δηµιουργίας του εργασιακού στρες. 

στο οποίο οι Cox & 

οποίες και κυριαρχούν στην 

δοµικά χαρακτηριστικά 

µε το εργασιακό 

περισσότερο µε τις ψυχολογικές 



1.3.6 Το δυναµικό µοντέλο

Από τα πιο γνωστά µοντέλα περιγραφής

της αλληλεπίδρασης ατόµου

όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω

 

∆ιάγραµµα 6.Μοντέλο

 

Το µοντέλο αυτό εστιάζει στην

συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα

Συγκεκριµένα παρουσιάζονται

µε την φύση της εργασίας, οι σχετικές

σχετικές µε τις διαπροσωπικές

προοπτικές σταδιοδροµίας, αυτές

οργάνωσης και τέλος αυτές που

προσωπικής ζωής µε την εργασιακή

επιπτώσεις στην υγεία του ατόµου

συµπεριφορικές αλλαγές) που

ψυχική ασθένεια. Επίσης, από

προβλήµατα στον εργασιακό χώρο

διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασ

προϊόντος ή υπηρεσίας). Αυτά

αδιαφορία, απεργίες, εργατικά

 

µοντέλο του εργασιακού άγχους 

γνωστά µοντέλα περιγραφής της διαδικασίας του εργασιακού στρες

αλληλεπίδρασης ατόµου-περιβάλλοντος είναι αυτό των Cooper & Marshall

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα: 

Μοντέλο εργασιακού άγχους των Cooper & Marshall

εστιάζει στην ουσία και στις λεπτοµέρειες του εργασιακού

αποτελέσµατα που επιφέρει στους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις

παρουσιάζονται 6 πηγές δηµιουργίας άγχους: αυτές που έχουν

εργασίας, οι σχετικές µε τον ρόλο του εργαζοµένου στον οργανισµό

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στον χώρο εργασίας

σταδιοδροµίας, αυτές που σχετίζονται µε τις δοµές και το κλίµα

τέλος αυτές που αναφέρονται στην σχέση της οικογενειακής

µε την εργασιακή. Οι πηγές άγχους, τώρα, µπορεί να οδηγήσουν

υγεία του ατόµου (αύξηση της αρτηριακής πίεσης, κατάθλιψη

αλλαγές) που µε την σειρά τους µπορεί να οδηγήσουν σε σωµατική

Επίσης, από την άλλη (πιο σύνηθες) µπορεί να οδηγήσουν

εργασιακό χώρο (απουσίες, αποχωρήσεις, προβληµατικές

σχέσεις στην εργασία, προβλήµατα στην ποιότητα του παραγόµενος

υπηρεσίας Αυτά πάλι µε την σειρά τους µπορεί να οδηγήσουν

απεργίες εργατικά ατυχήµατα κλπ. 

13 

εργασιακού στρες µέσω 

Marshall (1976), 

 

Marshall (1976) 

του εργασιακού άγχους σε 

εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις. 

αυτές που έχουν να κάνουν 

εργαζοµένου στον οργανισµό, οι 

στον χώρο εργασίας, οι 

δοµές και το κλίµα της 

οικογενειακής-

µπορεί να οδηγήσουν σε 

πίεσης κατάθλιψη και 

οδηγήσουν σε σωµατική ή 

να οδηγήσουν σε 

προβληµατικές 

ποιότητα του παραγόµενος 

να οδηγήσουν σε 
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1.4 Παράγοντες που προκαλούν το εργασιακό άγχος 

 

Οι παράγοντες, δηλαδή τα «stressors» όπως αποκαλούνται στην σχετική βιβλιογραφία, 

αναφέρονται σε γεγονότα ή συνθήκες που προκαλούν στρες (stress-potential events and 

conditions�SPECs) (McGrath & Beehr,1990), δηλαδή είναι τα ερεθίσµατα όπως 

χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Selye (1985). Σύµφωνα µε τους Pratt & Barling (1988) οι 

παράγοντες αυτοί που προκαλούν στρες είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε 

τέσσερα γνωρίσµατά τους: τον χρόνο εµφάνισης, την διάρκεια, την συχνότητα και την 

ένταση και επίσης σε τέσσερις επιµέρους κατηγορίες: ισχυροί, χρόνιοι, καθηµερινοί και 

καταστροφικοί. Σε µια πιο σύγχρονη µελέτη οι Greenberg & Baron (2008) 

υποστηρίζουν ότι βασικοί παράγοντες δηµιουργίας επαγγελµατικού στρες αποτελούν τα 

κάτωθι χαρακτηριστικά που µπορεί να έχει µια θέση εργασίας: 

- Αυξηµένη λήψη/ευθύνη αποφάσεων 

- Απασχόληση σε βαρετές και µονότονες εργασίες 

- Επαναλαµβανόµενη ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλους 

- Απασχόληση κάτω από µη κατάλληλες συνθήκες/µη κατάλληλο εργασιακό 

περιβάλλον  

- Εργασία σε µη οργανωµένο περιβάλλον. 

 

Μια πιο εµπεριστατωµένη  προσέγγιση δίνει το ∆ιεθνές Γραφείο για την Υγιεινή και 

Ασφάλεια της Εργασίας (1998), όπου επισηµαίνονται πέντε παράγοντες που 

σχετίζονται µε την δηµιουργία επαγγελµατικού άγχους: 

 

- Η διάρκεια και η έκταση της σωµατικής και πνευµατικής προσπάθειας 

- Το περιβάλλον εργασίας ( κλιµατικές συνθήκες, φωτισµός, θόρυβος, εφαρµογή 

εργονοµικών κανόνων στον σχεδιασµό της θέσεως εργασίας) 

- Η διανοητική και συναισθηµατική καλή κατάσταση του ατόµου, ευθύνες, 

συγκρούσεις, κοινωνικές σχέσεις 

- Μη καλή φυσική κατάσταση: ασθένεια, πόνος, διαταραχή κιρκαδιανού ρυθµού, 

απώλεια ύπνου, ανεπαρκής διατροφή και άσκηση. 

- Οργανωτικά χαρακτηριστικά της εργασίας 

Όσον αφορά τα τελευταία αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά της εργασίας που προκαλούν άγχος 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώνεται ο κίνδυνος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιχειρηµατική νοοτροπία και 

λειτουργία 

Λιγοστοί δίαυλοι επικοινωνίας, µικρή υποστήριξη για την επίλυση των προβληµάτων & για 

την προσωπική εξέλιξη, έλλειψη καθορισµού στόχων της επιχείρησης 

Ο ρόλος στην οργάνωση Ασάφεια ρόλου & σύγκρουση ρόλων, υπευθυνότητα για άτοµα 

Προοπτικές σταδιοδροµίας Επαγγελµατική στασιµότητα & αβεβαιότητα, ταχεία ή αργή εξέλιξη, χαµηλές αποδοχές, 

επαγγελµατική ανασφάλεια, χαµηλή κοινωνική αξία της εργασίας 

Ελευθερία λήψης 

αποφάσεων/έλεγχος 

Χαµηλή συµµετοχή στην λήψη αποφάσεων, έλλειψη ελέγχου της εργασίας  

∆ιαπροσωπικές σχέσεις στην 

εργασία 

Κοινωνική ή φυσική αποµόνωση, κακές σχέσεις µε τους προϊσταµένους, διαπροσωπικές 

συγκρούσεις, έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης 

∆ιασύνδεση οικείας-εργασίας Αντικρουόµενες απαιτήσεις της εργασίας και της οικογενειακής ζωής, χαµηλή υποστήριξη 

στο σπίτι, προβλήµατα διπλής σταδιοδροµίας 

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εργασιακό περιβάλλον & 

εξοπλισµός 

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την αξιοπιστία, την διαθεσιµότητα, την καταλληλότητα και 

την συντήρηση ή επισκευή του εξοπλισµού & των εγκαταστάσεων 

Ανάθεση καθηκόντων Έλλειψη ποικιλίας ή σύντοµοι κύκλοι εργασίας, ατελής εργασία δίχως νόηµα, απασχόληση σε 

θέση κατώτερη των προσόντων του ατόµου, υψηλός βαθµός ασάφειας 

Φόρτος εργασίας/χώρος εργασίας Φόρτος ή έλλειψη εργασίας, έλλειψη ελέγχου όσον αφορά τον ρυθµό εργασίας, µεγάλη πίεση 

χρόνου 

Ωράριο εργασίας Εργασία κατά βάρδιες, ανελαστικά ωράρια εργασίας, απρόβλεπτα, πολύωρα ωράρια ή ώρες 

που δεν ευνοούν την κοινωνική ζωή 

Πηγή: Cox et al (2000)  

Ο McLean (1985), πηγαίνοντας παρακάτω, υποστηρίζει ότι για την καλύτερη µελέτη 

του εργασιακού άγχους, τρεις είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: οι 

συνθήκες ή καταστάσεις που προκαλούν το στρες (stressors), το πόσο ευάλωτο είναι το 

άτοµο (vulnerability) και το περιβάλλον µέσα στο οποίο λαµβάνει η χώρα η 

αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων (context). Αυτοί οι τρεις παράγοντες 

µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου και ο συνδυασµός τους είναι αυτός που θα 

οδηγήσει σε στρεσογόνα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα ένα άτοµο µπορεί να είναι 

εξαιρετικά ευάλωτο για κάποια χρονική περίοδο για κάποιο λόγο και το περιβάλλον 

εργασίας εκείνη την περίοδο να είναι στρεσογόνο, χωρίς όµως την ύπαρξη 



συγκεκριµένων αγχωτικών στρεσογόνων

εµφανιστούν συµπτώµατα άγχους

καταστάσεις και το περιβάλλον

διάστηµα δεν είναι ευάλωτο και

συµπτώµατα εµφάνισης άγχους

τρεις παράγοντες θα υπάρχει η

∆ιάγραµµα

Οι Sutherland & Cooper (1988) 

περιβάλλοντος υπάρχουν και άλλοι

ανάπτυξη ή µη του άγχους: πρώτα

(αυτοεκτίµηση, εξωστρεφής εσωστρεφής

συµπεριφορά του ( έδρα ελέγχου

επιθυµίες, ικανότητες, εµπειρία

κατάσταση(υγεία). Αντίστοιχα

σε γενετικά χαρακτηριστικά φύλο

ενεργητικότητα, νοηµοσύνη εσωστρέφεια

(κοινωνική θέση, ηλικία, µόρφωση

προσωπικότητας Α ή Β, αυτοεκτίµηση

εξωστρεφής/εσωστρεφής κλπ

1.4.1 Τύπος Προσωπικότητας

Τη δεκαετία του '50, οι καρδιολόγοι

περιέγραψαν ένα τύπο προσωπικότητας

θεώρησαν ότι συνδέεται συχνά

 

ν στρεσογόνων γεγονότων ή καταστάσεων δεν θα

συµπτώµατα άγχους. Αντίστοιχα, ακόµα και αν υπάρχουν στρεσογόνες

το περιβάλλον υποβοηθά, αλλά το άτοµο το συγκεκριµένο

είναι ευάλωτο και µπορεί να αντιδράσει, τότε πάλι δεν θα υπάρχουν

εµφάνισης άγχους. Μόνο στην περίπτωση που συµπέσουν χρονικά

θα υπάρχει η εµφάνιση συµπτωµάτων άγχους. 

∆ιάγραµµα 7. Αλληλεπίδραση στρεσογόνων παραγόντων

Πηγή:  Mc Lean (1985) 

(1988) υποστηρίζουν ότι σε αυτή την αλληλεπίδραση

υπάρχουν και άλλοι παράµετροι που παίζουν σηµαντικό ρόλο

του άγχους: πρώτα από όλα η προσωπικότητα του ατόµου

εξωστρεφής/εσωστρεφής χαρακτήρας, ανήσυχο πνεύµα κλπ

έδρα ελέγχου, τύπος προσωπικότητας Α ή Β), ανάγκες

ικανότητες εµπειρία, προϋπηρεσία, εθνικότητα, ηλικία και φυσική

Αντίστοιχα, ο Payne(1988) οµαδοποιεί αυτές τις ατοµικές

χαρακτηριστικά (φύλο, σωµατική δύναµη, φυσική κατάσταση

νοηµοσύνη, εσωστρέφεια κλπ), σε επίκτητα χαρακτηριστικά

ηλικία, µόρφωση) και σε διαµορφωµένα χαρακτηριστικά

Α ή Β αυτοεκτίµηση/αυτοεικόνα, έδρα ελέγχου, ευελιξία

εσωστρεφής κλπ).  

Προσωπικότητας Α και Β  

οι καρδιολόγοι Meyer Friedman και Ray Rosenman

τύπο προσωπικότητας που, µε βάση τις κλινικές παρατηρήσεις

συνδέεται συχνά µε την εµφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων

16 

καταστάσεων δεν θα 

υπάρχουν στρεσογόνες 

συγκεκριµένο χρονικό 

πάλι δεν θα υπάρχουν 

συµπέσουν χρονικά και οι 

 

παραγόντων 

αλληλεπίδραση ατόµου-

σηµαντικό ρόλο στην 

του ατόµου 

ο πνεύµα κλπ), η 

Β ανάγκες και 

ηλικία και φυσική 

αυτές τις ατοµικές διαφορές 

κατάσταση, 

χαρακτηριστικά 

χαρακτηριστικά (τύπος 

ελέγχου ευελιξία, 

 Ray Rosenman (1959) 

κλινικές παρατηρήσεις τους, 

επεισοδίων. Αυτός ο 
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τύπος ονοµάσθηκε προσωπικότητα τύπου A (TABP - type A behavioral pattern). Τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τύπου Α είναι η µεγάλη ανταγωνιστικότητα, η 

φιλοδοξία και η επιθυµία για γρήγορη κοινωνική άνοδο και επαγγελµατική επιτυχία µε 

συνεχή αίσθηση έλλειψης χρόνου. Επίσης, είναι άτοµα αεικίνητα, βιάζονται να 

τελειώσουν ότι έχουν αρχίσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, διακόπτουν συχνά τον 

συνοµιλητή τους, ασχολούνται µε πολλά πράγµατα ταυτόχρονα, είναι ανυπόµονα, 

σιχαίνονται να περιµένουν, είναι ακριβή στα ραντεβού τους, δεν αναθέτουν εύκολα 

αρµοδιότητες σε άλλους κα (Friedman & Rosenman, 1971). Ο τύπος αυτός της 

προσωπικότητας Α έχει γενικά υποστηριχθεί ότι σχετίζεται µε το άγχος. Το αντίθετο 

της προσωπικότητας τύπου Α είναι η χαλαρή προσωπικότητα τύπου Β (ΤΒΒΡ), που 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανταγωνιστικότητας και φιλοδοξίας για ταχεία άνοδο, µε 

κυρίαρχο το αίσθηµα ήπιας προσπάθειας χωρίς πίεση. Αντίστοιχα, λοιπόν ο τύπος Β δε 

νιώθει την πίεση του χρόνου, δεν βιάζεται, δεν εκνευρίζεται εύκολα, εργάζεται µε τον 

δικό του προσωπικό αργό ρυθµό κλπ (Huczynski & Buchanan,2007). Ο Cox(1993) 

συνοψίζει τα χαρακτηριστικά του Τύπου Α στα εξής: 

- Έχει ισχυρή δέσµευση µε την δουλειά του και χαρακτηρίζεται από τον µεγάλο 

βαθµό στον οποίο είναι εµπλεκόµενος µε το επάγγελµά του 

- Έχει µια ιδιαίτερα αναπτυγµένη αίσθηση πίεσης του χρόνου ( πάντα βρίσκεται 

υπό την πίεση του χρόνου και δουλεύει µε χρονικές προθεσµίες) 

- Είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και µάλιστα έχει την τάση της επιθετικότητας 

Μια πιο πρόσφατη θεώρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τύπου Α έδειξε 

ότι όχι το σύνολο αλλά επιµέρους χαρακτηριστικά -όπως η επιθετική-εχθρική 

συµπεριφορά (hostility), τα αισθήµατα θυµού και οργής (anger) και η κυνική 

συµπεριφορά (cynicism)- αποτελούν ισχυρούς ανεξάρτητους παράγοντες για την 

εκδήλωση στεφανιαίας νόσου. Τέλος, υπάρχει όπως πάντα και η αντίθετη άποψη που 

υποστηρίζει ότι πίσω από την προσωπικότητα τύπου Α υπάρχει ένας ενδογενής 

νευρωτισµός, δηλαδή πρόκειται για τη νευρωτική προσωπικότητα και όχι για µια 

διαφορετική διάσταση της προσωπικότητας (Κάντας,1993). 

1.4.2 Έδρα ελέγχου (Locus of control) 

Η έννοια της έδρας του ελέγχου προσδιορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο το άτοµο  

νιώθει ότι έχει τον έλεγχο των πραγµάτων, των καταστάσεων που του συµβαίνουν ή µε 

άλλα λόγια της ίδιας της µοίρας του (Judge & Bono,2001). O  Williams(1994) την 

περιγράφει περιεκτικά ως εξής: η εσωτερική έδρα ελέγχου είναι όταν το άτοµο πιστεύει 
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ότι αυτό κινεί τα νήµατα (δηλαδή ότι επηρεάζει τις εξελίξεις), ενώ εξωτερική όταν το 

άτοµο πιστεύει ότι όλα όσα συµβαίνουν είναι θέµα της µοίρας (δηλαδή ότι δεν µπορεί 

να επηρεάσει τις εξελίξεις). Η διαφορά, λοιπόν, έγκειται στο ότι στην πρώτη περίπτωση 

το άτοµο διαχειρίζεται όσα συµβαίνουν στην ζωή του, ενώ στην δεύτερη έχει αφήσει 

την διαχείριση σε άλλους (πιθανότατα στην τύχη). Κλασικό παράδειγµα αποτελούν οι 

µαθητές που ενώ κάποιοι από αυτούς αποδίδουν την επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις 

στην προσωπική τους προσπάθεια, κάποιοι  άλλοι την αποδίδουν σε άλλους παράγοντες 

όπως πχ τα θέµατα που έβαλε ο καθηγητής, η άδικη βαθµολόγηση κλπ (Robbins & 

Judge,2009). Η συσχέτιση της έδρας ελέγχου µε το στρες έχει να κάνει µε το γεγονός 

πως έχει βρεθεί ότι τα άτοµα µε εσωτερική έδρα ελέγχου τείνουν να παρουσιάζουν 

µικρότερα επίπεδα άγχους σε σχέση µε αυτά που έχουν εξωτερική, ακριβώς για αυτό 

τον λόγο, δηλαδή επειδή νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και µπορούν να 

καταφέρουν περισσότερα. Έτσι όταν θα βρεθούν αντιµέτωποι µε µια αγχωτική 

κατάσταση δεν θα παραµείνουν αδρανείς, αλλά αντιθέτως θα αναλάβουν πρωτοβουλίες 

προκειµένου να την αντιµετωπίσουν. Από την άλλη πλευρά τα άτοµα µε εξωτερική 

έδρα ελέγχου απέναντι σε αγχωτικές καταστάσεις δεν θα αντιδράσουν, επειδή νιώθουν 

ότι είναι πάνω από τις δυνατότητες τους, αλλά θα περιµένουν µοιρολατρικά να 

υποµείνουν τις συνέπειες (Phares, 1976;Βακόλα & Νικολάου,2012). 

 

1.5 Επιπτώσεις του εργασιακού άγχους 

 

Τα αποτελέσµατα, από την άλλη πλευρά, αναφερόµενα στην ξένη βιβλιογραφία ως 

«strains» συνιστούν συνήθως επιβλαβείς επιδράσεις τόσο σε ατοµικό επίπεδο, όσο και 

στο επίπεδο των οργανισµών. Πρώτα από όλα παρουσιάζονται µειωµένα επίπεδα 

σωµατικής και ψυχικής υγείας. Ιδιαίτερα γνωστή είναι η µελέτη των Friedman, 

Roseman & Caroll (1958) σύµφωνα µε την οποία παρατήρησαν ότι τα επίπεδα 

χοληστερίνης στους λογιστές αυξάνονταν κατά την περίοδο υποβολής των οικονοµικών 

δηλώσεων. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι το στρες συνδέεται µε την αύξηση κατανάλωσης 

αλκοόλ και καπνίσµατος, όπως και µιας σειράς άλλων δυσλειτουργιών του ανθρώπινου 

οργανισµού όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, στοµαχικά και καρδιακά προβλήµατα 

(Cooper & Cartwright,1994). Αδιαµφισβήτητα, όµως, το εργασιακό στρες έχει συνδεθεί 

κυρίως µε νόσους του καρδιαγγειακού συστήµατος (Friedman & Rosenman, 

1959;Kivimaki,2012). Μάλιστα, έρευνα έδειξε ότι συγκεκριµένα η εργασία τύπου 

υψηλών απαιτήσεων-χαµηλού ελέγχου αποφάσεων όπως και η εργασία υψηλών 
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απαιτήσεων-χαµηλής απολαβής, αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης 

στεφανιαίας νόσου (Johnson & Hall,1988).  Οι Arnold et al (2005) έχουν οµαδοποιήσει 

τα συµπτώµατα του άγχους σε σωµατικά, ψυχολογικά και συµπεριφορικά όπως στον 

κάτωθι πίνακα: 

 

Πίνακας 4. Συµπτώµατα του εργασιακού άγχους 

Σωµατικά Ψυχολογικά Συµπεριφορικά 

Αϋπνία Κυνισµός/αρνητική διάθεση Χαµηλή εργασιακή απόδοση/Χαµηλή εργασιακή 

ικανοποίηση 

Πονοκέφαλοι Απάθεια Μειωµένη επικοινωνία/παραίτηση 

∆υσκοιλιότητα ή ∆ιάρροια Αίσθηµα ανεπάρκειας Αυξηµένα επίπεδα απουσιών 

Απώλεια όρεξης Έλλειψη υποµονής/ευερεθιστικότητα Αυξηµένη χρήση φαρµάκων 

Φάγωµα νυχιών Χαµηλό ηθικό/αίσθηση µαταιότητας Κάπνισµα/Αλκοόλ 

Κλάµα Απώλεια αίσθησης χιούµορ Αυξηµένες οικογενειακές συγκρούσεις 

Υπερένταση Λύπη Αδυναµία λήψης αποφάσεων 

Αναπνευστικά προβλήµατα Ανία Αδυναµία αντιµετώπισης καταστάσεων 

∆ιαταρχές οµιλίας Καχυποψία Εργασιοµανία 

Σεξουαλική δυσλειτουργία Φόβος για το µέλλον Παραίτηση 

Πηγή: Arnold et al,2005 

Αντίστοιχα, και ο Cooper (1994) παρατηρεί ότι «δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα καρδιακά 

προβλήµατα αποτελούν µία µόνο εκδήλωση των επιπτώσεων του εργασιακού άγχους 

στην υγεία των εργαζοµένων, αφού οι έρευνες έχουν δείξει ότι ευθύνεται για πολύ 

περισσότερες ασθένειες, όπως ενδοκρινικές και ανοσολογικές µεταβολές που οδηγούν 

σε ψυχικά και σωµατικά νοσήµατα,για συχνές λοιµώξεις, για πεπτικό έλκος κ.ά.». Μία 

σηµαντική παράµετρος για την επικινδυνότητα του  εργασιακού άγχους για την υγεία 

και την ασφάλεια αποτελεί η χρονική διάρκεια εκδήλωσης του: όταν είναι 

παρατεταµένο φαίνεται πως προκαλεί µεγαλύτερα προβλήµατα (Arnold et al,1998). 

Αναλυτικότερα προκαλεί χρόνια διέγερση του άξονα υποθάλαµος-υπόφυση µε 

αποτέλεσµα µόνιµης αρτηριακής υπέρτασης ( Muldoon et al,1995), σχετίζεται µε την 

ελάττωση των επιπέδων σεροτονίνης στον εγκέφαλο(Chaouloff,1993), γεγονός που 

επιφέρει επιπτώσεις όπως δυσκολία συγκέντρωσης, µαθησιακές δυσκολίες, αµνησία, 

αδυναµία λήψης αποφάσεων,κυνισµός,επιθετικότητα, διαταραχές ύπνου κά 



20 

 

(Antoniou,1993;Κάντας,1995) και τέλος φαίνεται να έχει αλληλεπίδραση µε το 

ανοσοποιητικό σύστηµα µέσω της ενεργοποίησης του υποθαλάµου – υποφυσιακού – 

επινεφριδιακού άξονα (CRF � ACTH � στεροειδείς ορµόνες � ανοσοκαταστολή) 

(Krohg et al,2008). 

Όπως είναι φυσικό όλα τα παραπάνω έχουν άµεσο αντίκτυπο και συνέπειες για τις 

επιχειρήσεις.Κυρίως αφορούν σε θέµατα κόστους,είτε άµεσα είτε έµµεσα, τα οποία οι 

Sutherland & Cooper (1986) συνοψίζουν στα κάτωθι: 

 

Πίνακας 5. Συνέπειες του εργασιακού άγχους για τις επιχειρήσεις 

 

Πηγή: Sutherland & Cooper (1986) 

 

Γενικά, υποστηρίζεται ότι αν σε έναν οργανισµό-επιχείρηση το 40% περίπου των 

εργαζοµένων αντιµετωπίζουν προβλήµατα εργασιακού άγχους, τότε αυτός ο 

οργανισµός µπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανθυγιεινός» κατά κάποιον τρόπο (EU-

OSHA,2000). Οι πιο συχνά εµφανιζόµενες επιπτώσεις είναι: µειωµένο ενδιαφέρον για 

εργασία, υψηλός ρυθµός αποχωρήσεων, απουσιασµός, µη τήρηση των ωραρίων, 

χαµηλή αποδοτικότητα-παραγωγικότητα, αύξηση παραπόνων πελατών (Jones et 

al,1988). Οι περισσότερες από αυτές, µάλιστα, αποτελούν ουσιαστικά στρατηγικές 

«απόδρασης», και οπωσδήποτε θεωρούνται µη αποδεκτές από οποιαδήποτε επιχείρηση. 

Όπως επίσης, αυτό που οι Cooper et al (1996) αποκαλούν χρησιµοποιώντας τον όρο 

Presenteeism, ως αντίθετο του Absenteeism για να υποδηλώσουν το φαινόµενο, όπου 

ένας εργαζόµενος παρά την φυσική του παρουσία στον χώρο εργασίας, νοητικά 

απουσιάζει, παρουσιάζοντας µοιραία χαµηλή αποδοτικότητα. Είναι κάτι αντίστοιχο µε 

µια νέα έννοια που έχει εµφανιστεί και αποκαλείται ως “boreout” ως αντίθετη του 

burnout και περιγράφει την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δουλειά που κάνουµε, την 

ανία και την υποαπασχόληση (Rothlin & Werder,2007).Τέλος στην ελληνική 

εργασιακή πραγµατικότητα, το επαγγελµατικό άγχος έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται µε 

Αλλαγή στην ποσότητα & ποιότητα της εργασιακής απόδοσης

Αύξηση στις συµπεριφορές απουσιασµού,αποχώρησης,συνταξιοδότησης

Αλλαγή στα οφέλη,τις πωλήσεις και τα κέρδη

Αλλαγή στην πρόσληψη & διατήρηση των κατάλληλων υπαλλήλων

Αλλαγή στην ικανότητα εξασφάλισης των µέσων εργασίας

Αλλαγή του βαθµού εφαρµογής καινοτοµιών & του πνεύµατος δηµιουργικότητας

Αύξηση των απεργιών

Αλλαγή στην ποιότητα της εργασιακής ζωής
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την έλλειψη κινήτρων, τη µείωση της εργασιακής απόδοσης, τα ατυχήµατα, την 

µειωµένη εργασιακή ικανοποίηση, την αναποτελεσµατική επικοινωνία, τις συγκρούσεις 

και την αρνητική στάση απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές στον εργασιακό χώρο 

(Vakola & Nikolaou,2005). 

 

1.6 ∆ιαχείριση του εργασιακού άγχους 

 

Στο σύγχρονο κόσµο, το περιβάλλον εργασίας αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

πηγές χρόνιου στρες. Το φαινόµενο του εργασιακού στρες έχει µελετηθεί εκτενώς και η 

σπουδαιότητα της αντιµετώπισής του αναγνωρίζεται σχεδόν από όλους, δεδοµένου ότι 

οι άνθρωποι αφιερώνουν ένα ιδιαίτερα µεγάλο µέρος της ζωής τους στην εργασία 

(Robin & Leslie, 2006).  Μάλιστα στα πλαίσια αντιµετώπισης του ως ψυχοκοινωνικό 

κίνδυνο έχει θεσµοθετηθεί σχετικό νοµικό πλαίσιο. Για παράδειγµα η οδηγία-πλαίσιο 

89/391/ΕΟΚ για την υγεία και την ασφάλεια στην ΕΕ υποχρεώνει τους εργοδότες να 

διαχειρίζονται το εργασιακό άγχος. Η εν λόγω οδηγία και η νοµοθεσία που απαιτείται 

σε επίπεδο κρατών µελών παγιώνουν τη θέση του εργασιακού άγχους στο νοµικό πεδίο 

της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας. Προβλέπουν την προσέγγισή του µε τρόπο 

εξίσου ορθολογικό και συστηµατικό όπως για τα άλλα προβλήµατα υγείας µε την 

εφαρµογή του µοντέλου διαχείρισης του κινδύνου, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

προληπτική δράση.  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός  για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-

OSHA) επισηµαίνει ότι το εργασιακό άγχος µπορεί να προληφθεί και η δράση για τον 

περιορισµό του µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική ως προς το κόστος. Κάθε 

χώρος εργασίας είναι διαφορετικός και οι εργασιακές πρακτικές και οι λύσεις σε 

προβλήµατα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες καταστάσεις µέσα από την 

εκτίµηση του κινδύνου. Ωστόσο, καθώς οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι σπανίως είναι 

µοναδικοί, παρόµοιες λύσεις µπορούν να υιοθετηθούν σε διαφορετικούς κλάδους, σε 

επιχειρήσεις διαφορετικού µεγέθους και σε διαφορετικά κράτη. Τα παραδείγµατα 

καλής πρακτικής για τη διαχείριση του άγχους στον χώρο εργασίας παρέχονται για να 

χρησιµοποιούνται. Μερικά αποτελεσµατικά µέτρα για την πρόληψη του εργασιακού 

άγχους είναι τα εξής:  

- η παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζοµένους για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους 

- η σαφής περιγραφή της εργασίας 



22 

 

- η ανταµοιβή της καλής επίδοσης των εργαζοµένων 

- η παροχή στους εργαζοµένου της δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα και η 

σοβαρή αντιµετώπισή τους 

- η παροχή ελέγχου στους εργαζοµένους επί της εργασίας τους 

- η ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων 

- η συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων που τους επηρεάζουν 

- η ανταπόκριση του φόρτου εργασίας στις δυνατότητες και τους πόρους έκαστου 

εργαζοµένου 

- ο σχεδιασµός των καθηκόντων κατά τρόπο ώστε να παρέχει κίνητρα 

- ο σαφής καθορισµός εργασιακών ρόλων και αρµοδιοτήτων 

- η παροχή ευκαιριών για κοινωνική αλληλεπίδραση, και 

- η αποφυγή αµφιβολιών σε θέµατα εργασιακής ασφάλειας και επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας. 

Παρόλα αυτά, όπως εύστοχα παρατηρούν και οι Robbins & Judge (2009) οι 

επιχειρήσεις δεν κάνουν πολλά όσον αφορά το θέµα της πρόληψης και αυτό γιατί όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως τα χαµηλά ή µεσαία επίπεδα άγχους είναι επιθυµητά, 

προκειµένου την επίτευξη µεγαλύτερης αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Και 

συνεχίζουν λέγοντας ότι αυτό, όµως, µακροχρόνια οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο 

αποτέλεσµα, οπότε τότε πρέπει αναγκαστικά να αναλάβουν δράση. 

Παρουσιάζονται δύο προσεγγίσεις όσον αφορά το θέµα της διαχείρισης του εργασιακού 

άγχους: η διαχείριση σε ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισµού-επιχείρησης. Στην 

πρώτη περίπτωση προτείνονται διάφορες στρατηγικές που ο ίδιος ο εργαζόµενος 

οφείλει να ακολουθεί, ώστε να καταφέρνει να διαχειρίζεται στρεσογόνες καταστάσεις 

στην εργασιακή του καθηµερινότητα.  Η πιο συνηθισµένη είναι αυτή της σωστής 

διαχείρισης του χρόνου (time management) µε τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρνει να 

ανταπεξέρχεται στις ανάγκες της θέσης εργασίας (Macan,1994). Μερικές από τις πιο 

γνωστές αρχές είναι πχ η ηµερήσια κατάσταση εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, η 

ιεράρχηση των εργασιών βάση σηµαντικότητας και επιτακτικότητας, o 

προγραµµατισµός εργασιών κ.ά. (Tracy,2004).  

Μία άλλη στρατηγική που προτείνει η Ιατρική είναι αυτή της φυσικής εξάσκησης, 

δηλαδή το γεγονός ότι η οποιαδήποτε µορφή γυµναστικής βοηθά τον οργανισµό να 

«αποφορτιστεί» από το συσσωρευµένο άγχος (Kiely & Hodgson,1990). Επίσης, η 

ύπαρξη ισχυρού κοινωνικού δικτύου µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του 

εργασιακού άγχους, όπως για παράδειγµα µια συζήτηση µε φίλους ή συναδέλφους ή µε 
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την οικογένεια µπορεί να ανακουφίσει ή και να δώσει λύση στο πρόβληµα (Robbins & 

Judge,2009).   

Η δεύτερη προσέγγιση, που αφορά την διαχείριση από τον οργανισµό, κατά κύριο λόγο 

ασχολείται µε την προσπάθεια περιορισµού των παραγόντων που προκαλούν το άγχος 

µιας και θεωρείται ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος περιορισµού του στρες (Karasek & 

Theorell,1990). Ο Murphy(1988) προσδιορίζει τρία επίπεδα αντιµετώπισης του 

εργασιακού άγχους από τις επιχειρήσεις: στο πρώτο επίπεδο στόχος είναι ο περιορισµός 

των παραγόντων που προκαλούν το στρες (stressors), στο δεύτερο είναι η διαχείριση 

του άγχους την στιγµή ακριβώς που συµβαίνει  και στο τρίτο είναι η διαχείριση των 

επιπτώσεων του άγχους σε ατοµικό επίπεδο µε την µορφή ειδικών υποστηρικτικών 

προγραµµάτων προς τους εργαζοµένους, δηλαδή συµβουλευτικής ή κοινωνικής 

πρόνοιας.  

Οι Robbins & Judge (2009), πάλι τοποθετούν την ανάγκη λήψης µέτρων στην αρχή της 

εργασιακής σχέσης, θεωρώντας ότι η επιχείρηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη κατά την 

επιλογή και πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων που θα έχουν την απαιτούµενη 

εµπειρία και τα προσόντα για να ανταπεξέλθουν στην πίεση και στο άγχος που 

προκύπτουν από την κάθε µια θέση εργασίας. Όπως, επίσης και την σηµασία που 

πρέπει να δοθεί στην κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζοµένων, που µπορεί να τους 

βοηθήσει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους καλύτερα, µειώνοντας 

µε αυτό τον τρόπο το άγχος. 
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Κεφάλαιο 2 

Επαγγελµατική Εξουθένωση  

 

Η έννοια της επαγγελµατικής εξουθένωσης (burnout) εµφανίζεται ολοένα και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια και έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους 

ψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους, αλλά και τους ειδικούς του µάνατζµεντ, καθώς 

έχουν αναγνωρίσει τις σηµαντικές της επιπτώσεις στο άτοµο, στον οργανισµό και 

γενικότερα στην οικονοµία και την παραγωγή. Στα αγγλικά “burnout” σηµαίνει 

«αναλώνοµαι προοδευτικά εκ των ένδον µέχρι του σηµείου της απανθράκωσης» 

(Maslach & Jackson,1984;Κάντας,1996). Ο όρος «επαγγελµατική εξουθένωση» 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1974 από τον Freudenberger για την περιγραφή 

των συµπτωµάτων σωµατικής και ψυχικής εξουθένωσης σε επαγγελµατίες υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και, γενικότερα, σε χώρους που δηµιουργούνται στενές σχέσεις µεταξύ 

των επαγγελµατιών και των ατόµων που έχουν την ανάγκη τους (Freudenberger,1974). 

Ο εργαζόµενος χάνει σταδιακά το ενδιαφέρον του και τα θετικά συναισθήµατα που είχε 

για το αντικείµενο της εργασίας του, δεν αισθάνεται πλέον ικανοποιηµένος από την 

απόδοση και την δουλειά του και αρχίζει να αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό 

του. Πολλές φορές χρησιµοποιείται ο όρος «σβησµένο σπίρτο» (Pines,1993) 

προκειµένου να χαρακτηριστεί το άτοµο που έχει καταβληθεί από την επαγγελµατική 

εξουθένωση. Και αυτό διότι, το άτοµο αυτό, είναι εξουθενωµένο σε όλες τις όψεις της 

προσωπικής και κοινωνικής του ύπαρξης. Είναι συναισθηµατικά και σωµατικά 

εξαντληµένο. Είναι ένα άτοµο το οποίο δεν µπορεί πλέον να λειτουργήσει φυσιολογικά 

και να αποδώσει σε κανένα τοµέα. Σύµφωνα µε τους Shaufeli και Enzmann (1998), ο 

όρος αυτός χρησιµοποιείται για να περιγράψει µία κατάσταση παρόµοια µε αυτή της 

κατάπνιξης µιας φωτιάς ή το σβήσιµο ενός καντηλιού. «Τα καύσιµα έχουν 

χρησιµοποιηθεί και τα αποθέµατα ενέργειας έχουν εξαντληθεί …».  

Ο πλέον διαδεδοµένος ορισµός της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι αυτός της 

ψυχολόγου Christine Maslach (1982), το όνοµα της οποίας έχει από πολύ νωρίς 

συνδεθεί µε το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης: «Η απώλεια 

ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους µε τους οποίους κάποιος εργάζεται, 

συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής εξάντλησης και η οποία χαρακτηρίζεται από 

συναισθηµατική εξάντληση όπου ο επαγγελµατίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά 
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αισθήµατα συµπάθειας ή σεβασµού για τους πελάτες ή τους ασθενείς».  Από τον 

ορισµό κιόλας διαφαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της επαγγελµατικής  

εξουθένωσης και διαφόρων χαρακτηριστικών της εργασίας (σηµαντικότητα του 

σκοπού, παραγωγικότητα, επιθυµία για αλλαγή εργασίας κλπ), αλλά και τους 

εργασιακούς στρεσογόνους παράγοντες (έλλειψη πειθαρχίας, επαγγελµατική 

υπευθυνότητα). Το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης επηρεάζει αρνητικά 

την παρακίνηση και την αποδοτικότητα και µπορεί να οδηγήσει σε συχνές και 

αδικαιολόγητες απουσίες ή ακόµη και σε παραίτηση από την εργασία (Βακόλα & 

Νικολάου,2012). 

 

2.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

 

Οι περισσότεροι µελετητές αναλύουν το σύνδροµο του burnout σε φάσεις ως µια 

διαδικασία-διεργασία ή ως µια κατάσταση, υπό το πρίσµα µίας δυναµικής 

αλληλεπίδρασης µεταξύ ατόµου και περιβάλλοντος (Vachon, 1987). Παρακάτω 

παραθέτουµε τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης. 

 

2.1.1 Το µοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach 

Σύµφωνα µε την Maslach (1982)  η επαγγελµατική εξουθένωση αποτελείται από τρείς 

επιµέρους διαστάσεις: την συναισθηµατική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την 

έλλειψη προσωπικής επίτευξης. Η συναισθηµατική εξάντληση (emotional exhaustion) 

αναφέρεται στην µείωση των συναισθηµάτων του ατόµου, την ψυχική και σωµατική 

κόπωση που φτάνει σε τέτοιο βαθµό που έχει ως αποτέλεσµα να µην είναι ικανό πλέον 

το άτοµο να προσφέρει συναισθηµατικά στους αποδέκτες των υπηρεσιών του. Το πιο 

σύνηθες σύµπτωµα είναι ο εργαζόµενος να αντιµετωπίζει µε δέος την προοπτική να 

ξαναπάει την επόµενη µέρα στην δουλειά του. Η κλασική αντίδραση είναι το άτοµο να 

αποζητά την αποµόνωση, προκειµένου να προστατευτεί από την εξάντληση, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσει αρνητική ή επιθετική επικοινωνία απέναντι στους άλλους. Η 

επόµενη διάσταση είναι αυτή της αποπροσωποποίησης (depersonalization), που 

αναφέρεται στην αρνητική και συχνά κυνική αντιµετώπιση των πελατών/ασθενών, τους 

οποίους ο εργαζόµενος αντιµετωπίζει πολλές φορές ως αντικείµενα, στην προσπάθεια 

του να απεγκλωβιστεί από την φόρτιση. Κλασικό παράδειγµα αποτελεί η αναφορά 

στους ασθενείς από τον Ιατρό ή Νοσηλευτή όχι µε το όνοµα του, αλλά µε την ονοµασία 
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της ασθένειας του. Η αποπροσωποποίηση αποτελεί και τον ενδογενή παράγοντα της 

συναισθηµατικής εξάντλησης. Το άτοµο χαρακτηρίζεται από χαµηλό αυτοσεβασµό και 

από αυξανόµενα συναισθήµατα διαφοροποίησης που µπορεί να οδηγήσουν στο να τα 

αντιµετωπίσει ως προσωπική κατάρρευση. Η τρίτη διάσταση είναι αυτή της µειωµένης 

προσωπικής επίτευξης (reduced personal accomplishment), η οποία αναφέρεται στην 

τάση που έχει το άτοµο που πάσχει από το σύνδροµο αυτό να αξιολογεί αρνητικά τον 

εαυτό του και ιδιαίτερα όσον αφορά στους αποδέκτες των υπηρεσιών του και σε ένα 

γενικότερο αίσθηµα δυστυχίας και δυσαρέσκειας ως προς τα αποτελέσµατα και το 

περιεχόµενο της εργασίας του. Οι Μaslach & Jackson (1984) υποστήριξαν ότι η 

διάσταση της συναισθηµατικής εξάντλησης είναι το πρώτο στάδιο επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, που οδηγεί σε αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής επίτευξης, 

αν και υπάρχουν διάφορες απόψεις για το ζήτηµα αυτό, που ενισχύουν την άποψη ότι η 

αποπροσωποποίηση είναι απαραίτητος αµυντικός µηχανισµός του ατόµου που  

προηγείται των άλλων δύο. Η Christine Maslach µε βάση τις παραπάνω τρείς 

διαστάσεις δηµιούργησε την κλίµακα ΜΒΙ (Maslach Burnout Inventory) η οποία 

χρησιµοποιείται διεθνώς µέχρι σήµερα στις περισσότερες µελέτες ως µέσο 

αντικειµενικής καταγραφής του συνδρόµου και η οποία χρησιµοποιήθηκε και στην 

παρούσα έρευνα και συγκεκριµένα η συντοµευµένη µορφή της η οποία αναλύεται 

παρακάτω.  

 

2.1.2 Το διαδραστικό µοντέλο του Cherniss 

Σύµφωνα µε τον C. Cherniss (1980), η επαγγελµατική εξουθένωση είναι η αδυναµία 

προσαρµογής του ατόµου, που συνδυάζεται µε την αποµάκρυνσή του από την εργασία, 

εξαιτίας της οποίας έχει βιώσει την προσωπική του µαταίωση. Το σύνδροµο αυτό 

αποτελεί περισσότερο µία «διαδικασία» παρά ένα µεµονωµένο «συµβάν», και 

ακολουθεί τρία στάδια: 

1. Φάση του «εργασιακού στρες»: Πρόκειται για µία διατάραξη ανάµεσα στους 

απαιτούµενους και τους διαθέσιµους πόρους. Το εργασιακό στρες είναι το 

αποτέλεσµα της διατάραξης αυτής στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον 

του εργαζόµενου, η οποία δηµιουργείται όταν οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν 

για να ικανοποιήσουν µε κατάλληλο τρόπο τους προσωπικούς στόχους και τα 

αιτήµατα που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η διατάραξη 

της ισορροπίας µπορεί να συµβεί σε οποιονδήποτε εργαζόµενο, χωρίς να 

οδηγήσει απαραίτητα σε επαγγελµατική εξουθένωση.  
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2. Φάση «εξάντλησης»: Πρόκειται για τη συγκινησιακή ανταπόκριση στην 

προηγούµενη διατάραξη της ισορροπίας, η οποία εκδηλώνεται µε τη µορφή 

συναισθηµατικής εξάντλησης, στρες, κόπωσης, ανίας, έλλειψης ενδιαφέροντος 

και απάθειας. Ο εργασιακός χώρος αποτελεί για τον εργαζόµενο πηγή 

εξάντλησης, ενώ η προσοχή του στρέφεται περισσότερο σε γραφειοκρατικές 

πλευρές παρά σε κλινικές παραµέτρους. Ο εργαζόµενος βρίσκεται σε µία 

κατάσταση συνεχούς έντασης που, αν δεν καταφέρει να τη διαχειριστεί σωστά, 

ενδέχεται να οδηγήσει σε απογοήτευση και παραίτηση. 

3. Φάση «αµυντικής κατάληξης»: Πρόκειται για το στάδιο όπου  

πραγµατοποιούνται αλλαγές στη στάση και τη συµπεριφορά του εργαζοµένου, ο 

οποίος σταδιακά αποεπενδύει συναισθηµατικά την εργασία του και εκδηλώνει 

κυνισµό και απάθεια για τους άλλους. Οι αλλαγές αυτές συµβάλλουν στη 

µείωση των σωµατικών και ψυχολογικών συνεπειών που επέρχονται, µε την 

ελπίδα να µπορέσει ο εργαζόµενος να επιβιώσει επαγγελµατικά. 

 

2.1.3 Το µοντέλο των Edelwich & Brodsky 

Οι Edelwich & Brodsky (1980) περιέγραψαν µία σειρά από τέσσερα στάδια 

ανάπτυξης της επαγγελµατικής εξουθένωσης, τα οποία ακολουθεί ο εργαζόµενος από 

την αρχή της καριέρας του, και συγκεκριµένα: 

- Ενθουσιασµός. Ο εργαζόµενος ξεκινάει την καριέρα του µε ενθουσιασµό. Μόλις 

έχει µπει στον επαγγελµατικό στίβο και έχει υπερβολικά υψηλούς στόχους και 

συχνά µη ρεαλιστικές προσδοκίες. Στο στάδιο αυτό ο εργαζόµενος υπέρ-

επενδύει στην εργασία του, αφιερώνοντας το χρόνο και την ψυχή του, ενώ 

επίσης υπέρ-επενδύει στις σχέσεις που αναπτύσσει µε τους ασθενείς. Καθώς, 

όµως, διαπιστώνει ότι το έργο που παράγει δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

του, απογοητεύεται. 

- Αµφιβολία και αδράνεια. Τότε, λοιπόν, περνάει στο δεύτερο στάδιο, αυτό της 

αµφιβολίας και αδράνειας. Η εργασιακή καθηµερινότητα διαψεύδει τις 

προσδοκίες του, µε αποτέλεσµα να µην καλύπτονται οι ανάγκες του µέσα από 

την εργασία του. Ο εργαζόµενος κατηγορεί τον εαυτό του για την αποτυχία και 

προσπαθεί ακόµη περισσότερο να επενδύσει στο επάγγελµά του, χωρίς όµως 

θετικό αποτέλεσµα. Έτσι, σταδιακά από-ιδανικοποιεί την εργασία του, µη 

έχοντας όµως ακόµα αναθεωρήσει τις προσδοκίες του. 
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- Απογοήτευση και µαταίωση. Την αµφιβολία και αδράνεια διαδέχονται η 

απογοήτευση και µαταίωση. Ο εργαζόµενος βλέπει ότι οι προσπάθειές του να 

ολοκληρωθεί µέσα από την εργασία του µαταιώνονται και οδηγείται στην 

αποθάρρυνση και την απογοήτευση. Για να ξεφύγει από το αδιέξοδο πρέπει είτε 

να αναθεωρήσει τελικά τις προσδοκίες του είτε να αποµακρυνθεί από την 

εργασιακό του χώρο, από την πηγή δηλαδή του στρες. 

- Απάθεια. Στο τελευταίο στάδιο της επαγγελµατικής εξουθένωσης, που 

περιγράφεται ως απάθεια, ο εργαζόµενος αποφεύγει κάθε υπευθυνότητα 

απέναντι στους άλλους, ενώ προσπαθεί να καταπολεµήσει την απογοήτευση και 

τη µαταίωση που του προκαλεί το επάγγελµά του. Ουσιαστικά συνεχίζει να 

εργάζεται για βιοποριστικούς λόγους, ενώ επενδύει ελάχιστη ενέργεια στα 

καθήκοντά του και αγνοεί τις ανάγκες των ασθενών/πελατών του, για να 

καλύψει την ανεπάρκεια που νιώθει απέναντί τους. 

 

2.1.4 Το µονοδιάστατο µοντέλο της Pines 

Η Pines και οι συνεργάτες της ορίζουν την επαγγελµατική εξουθένωση ως µία 

κατάσταση σωµατικής, συναισθηµατικής και πνευµατικής εξάντλησης που προκαλείται 

από την µακροχρόνια έκθεση σε συναισθηµατικά απαιτητικές συνθήκες (Pines & 

Aronson,1988). Ωστόσο, δεν περιορίζουν την εφαρµογή της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης στους επαγγελµατίες υγείας, όπως είχε προταθεί αρχικά, αλλά αντίθετα 

την διερεύνησαν και σε τοµείς όπως οι οικογενειακές σχέσεις (Pines,1996) και οι 

πολιτικές συγκρούσεις (Pines,1993). Η µέτρηση που εφαρµόζει η Pines (Burnout 

Measure) αποµακρύνεται από την αρχική θεώρηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

ως συνδρόµου που συν-εµφανίζεται µε συµπτώµατα απελπισίας, απόγνωσης και 

µειωµένης αυτοπεποίθησης και αντιµετωπίζει την επαγγελµατική εξουθένωση ως 

µονοδιάστατη έννοια που αξιολογείται από µία µόνο κλίµακα που δίνει µια συνολική 

βαθµολογία, συνδέοντας την µε την γενικότερη ανάγκη του ανθρώπου να δώσει νόηµα 

στην ζωή του µέσα από την εργασία, γεγονός που τον οδηγεί στην αίσθηση της 

επιτυχίας ή της αποτυχίας. 

 

2.1.5 Το µοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων-πόρων 

Αποτελεί το πιο πρόσφατο ερευνητικό µοντέλο µελέτης της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, έχει αναπτυχθεί από τους Bakker, Demerouti, Nachreiner & Schaufeli 

(2001) και υποστηρίζει ότι οι συνθήκες εργασίας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 
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δύο µεγάλες κατηγορίες: τις εργασιακές απαιτήσεις (job demands) και τους 

εργασιακούς πόρους (job resources), οι οποίες κατηγορίες σχετίζονται µε συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα. Οι εργασιακές απαιτήσεις (πχ φόρτος εργασίας, ωράρια εργασίας, πίεση 

χρόνου, άσχηµο εργασιακό περιβάλλον κλπ) σχετίζονται µε την συναισθηµατική 

κούραση και µπορεί να οδηγήσουν σε εξουθένωση όταν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. 

Από την άλλη, οι εργασιακοί πόροι (πχ οι αµοιβές, η εργασιακή ασφάλεια, η 

ανατροφοδότηση, η συµµετοχή κλπ) σχετίζονται µε την ψυχική αποµάκρυνση, ενώ 

όταν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα οδηγούν σε θετικές συµπεριφορές, όπως µπορεί να 

είναι η οργανωσιακή δέσµευση. 

 

2.2 Αιτίες – Παράγοντες που προκαλούν το σύνδροµο της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης 

 

Η επαγγελµατική εξουθένωση επέρχεται, λοιπόν, µετά από µια εξελικτική πορεία. Όταν 

οι απαιτήσεις και τα θέλω του εργαζοµένου δεν συµπίπτουν µε την επαγγελµατική του 

πραγµατικότητα, τότε δηµιουργείται µια αναπόφευκτη ασυµφωνία. Το κατά πόσο ο 

κάθε εργαζόµενος  θα την ξεπεράσει και ίσως θα συµβιβαστεί µε την πραγµατικότητα 

της εργασίας του, εξαρτάται κατ’ αρχάς από προσωπικούς παράγοντες. Σε κάθε 

περίπτωση όµως, το ίδιο το γεγονός του χάσµατος µεταξύ των προσµονών και των 

απολαβών είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας. Η Vachon (1987) αναφέρει πως 

υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που προκαλούν την εµφάνιση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, και αυτοί έχουν ως πυρήνα κυρίως ατοµικά κριτήρια. Πιστεύει πως 

κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες συντρέχουν στο να µειώσουν την αντοχή του ατόµου στο 

στρες που του δηµιουργείται στην εργασία του. Αυτές οι συνθήκες είναι: 

- τα ατοµικά χαρακτηριστικά (η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, το φύλο κτλ.) 

- οι ενδοατοµικοί παράγοντες (τα κίνητρα του ατόµου, οι επιθυµίες και 

απαιτήσεις του, η προσωπικότητά του κτλ.) 

- οι διαπροσωπικοί παράγοντες (στήριξη του περιβάλλοντός του) 

- οι κοινωνικό-πολιτισµικοί παράγοντες. 

Οι Shaufeli και Enzmann (1998) αναφέρουν επτά παράγοντες (κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς, ιδεολογικούς) που συντελούν στην αύξηση του συνδρόµου 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Αυτοί είναι: 

- Η αύξηση των επαγγελµάτων παροχής υπηρεσιών σε αντίθεση µε τα γεωργικά ή 

βιοµηχανικά επαγγέλµατα. 
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- Η αυξηµένη, σε σχέση µε παλιότερα, σηµερινή τάση να δίνουµε «ταµπέλες» και 

ονόµατα σε προβλήµατα, παράπονα και ψυχολογικές δυσκολίες, µε 

αποκορύφωµα τη λέξη «στρες». 

- Ο ατοµικισµός των σύγχρονων κοινωνιών και η έλλειψη υποστηρικτικών 

δικτύων. 

- Οι αυξηµένες πνευµατικές, γνωστικές και συναισθηµατικές απαιτήσεις των 

περισσότερων σύγχρονων επαγγελµάτων. 

- Η αµφισβήτηση της αυθεντίας και του κοινωνικού κύρους πολλών 

ανθρωπιστικών επαγγελµάτων, κυρίως ιατρικών (Cherniss,1995) 

- Μύθοι και κοινωνικώς αποδεκτές πεποιθήσεις σχετικά µε συγκεκριµένα 

επαγγέλµατα που δηµιουργούν σε νέους επαγγελµατίες µη ρεαλιστικές 

προσδοκίες. 

- Η παραβίαση του λεγόµενου «ψυχολογικού» συµβολαίου (Rousseau,1989) 

µεταξύ του ατόµου και του οργανισµού: σε γενικές γραµµές, οι υπάλληλοι 

δίνουν περισσότερα και λαµβάνουν λιγότερα από τον εργοδότη τους.  

 

Συνοψίζοντας, οι αιτίες που προκαλούν το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

οφείλονται τόσο σε εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε χαρακτηριστικά 

της εργασίας, όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε ιδιαίτερα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόµου (Maslach,1982). Συγκεκριµένα, στην πρώτη 

περίπτωση υπάρχουν χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος που έχει 

εντοπισθεί ότι θεωρούνται συνυπεύθυνα για την ανάπτυξη του συνδρόµου, όπως είναι ο 

φόρτος εργασίας, δηλαδή είτε πολλά πράγµατα που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα, είτε 

πολλές εργασίες που απαιτούν πολύ χρόνο διεκπεραίωσης, οι συχνές διαπροσωπικές 

διαµάχες για µεγάλες χρονικές περιόδους, η έλλειψη ανταµοιβών, η διάψευση των 

εργασιακών προσδοκιών, η έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων, η ασάφεια των ρόλων, η 

έλλειψη ανατροφοδότησης, η έλλειψη αυτονοµίας και συµµετοχής στην λήψη 

αποφάσεων. Στην δεύτερη περίπτωση αντίστοιχα ατοµικά χαρακτηριστικά όπως το 

φύλο (οι γυναίκες φαίνεται να σκοράρουν υψηλότερα στην συναισθηµατική κούραση, 

ενώ οι άνδρες στην αποπροσωποποίηση), η ηλικία και η εµπειρία ( οι νεότεροι 

εργαζόµενοι φαίνεται να υποφέρουν περισσότερο από το σύνδροµο σε σχέση µε τους 

µεγαλύτερους σε ηλικία, επειδή µάλλον είναι πιο σταθεροί και πιο ώριµοι και 

µαθαίνουν από την εµπειρία τους), η προσωπική στάση στην εργασία, η έλλειψη 

ικανότητας επίλυσης προβληµάτων, οι υψηλές ατοµικές φιλοδοξίες, η αδυναµία 

διατήρησης ψυχολογικής ισορροπίας επηρεάζουν την ανάπτυξη ή µη του συνδρόµου 
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(Maslach & Schaufeli,2001). Σύµφωνα µε την Maslach (1982)  απαιτείται 

αλληλεπίδραση τόσο των εξωτερικών παραγόντων, που σχετίζονται µε την εργασία, 

όσο και των εσωτερικών παραγόντων, που σχετίζονται µε το άτοµο προκειµένου να 

αναπτυχθεί το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

 

Πίνακας 6. Παράγοντες που επηρεάζουν την εµφάνιση του συνδρόµου burnout 

Ατοµικά Χαρακτηριστικά Καταστάσεις 

Ηλικία (νεαρά άτοµα εκτίθενται περισσότερο σε συναισθηµατική 

εξάντληση) 

Μη καθορισµένοι ρόλοι και κοινωνική υπευθυνότητα 

Πολύ υψηλές ατοµικές προσδοκίες ∆ιαµάχες ανάµεσα σε λειτουργικές απαιτήσεις 

Υψηλές απαιτήσεις εµπλοκής, εγωισµός και ιδεαλισµός Υπερφορτισµένη εργασία 

Απαίτηση για σκληρή εργασία Εργασιακή άσκηση 

Απαίτηση για χλιδή Προσωπικές διαµάχες (µε πελάτες, µέλη οικογένειας, 

συναδέλφους, καθοδηγητές) 

Καθορισµός συµπεριφοράς στην επιτυχία στην επίτευξη του 

σκοπού 

Έλλειψη απαραίτητων ικανοτήτων για την ολοκλήρωση της 

εργασίας 

Ανικανότητα άρνησης Έλλειψη πόρων 

∆υσκολίες στην λήψη ευθύνης Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης 

Προδιάθεση για αυτοθυσία Έλλειψη ανταπόδοσης 

Τάση για προσφορά και όχι για απολαβή Παράγοντες συνδεδεµένοι µε τον εργασιακό χώρο (πχ µη 

ρεαλιστικοί σκοποί, λάθος οργάνωση προγράµµατος) 

 

Χαρακτηριστικά της Εργασίας Καταστάσεις 

Απαίτηση µόνιµης συγκέντρωσης & αφοσίωσης Πνευµατική υπερφόρτωση 

Πίεση χρόνου Όρια στην παροχή υπηρεσίας, µη επιθυµητό αποτέλεσµα 

Μονότονη εργασία Έλλειψη αυτονοµίας στην λήψη αποφάσεων 

Ασάφεια ρόλου-θέσης εργασίας Έλλειψη αναγνώρισης & χαµηλές οικονοµικές απολαβές 

Στρεσογόνοι παράγοντες (θόρυβος, εναλλασσόµενο πρόγραµµα 

εργασίας, έλλειψη προσωπικού, διαπροσωπικές διαµάχες) 

Αποστασιοποίηση 

 

 

2.3 Επιπτώσεις της επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

 

H συχνή και µακροχρόνια έκθεση του επαγγελµατία της υγείας σε αντίξοες εργασιακές 

συνθήκες συνεπάγεται την υπερκόπωση και εξάντλησή του. Οι συνέπειες της 

εξάντλησης αυτής δεν αφορούν µόνο στη φυσική κατάσταση του ατόµου, αλλά και στη 

συµπεριφορά του τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική του ζωή (Cushway, 

1992). Η ευάλωτη αυτή σωµατική υγεία του εργαζόµενου είναι δυνατόν να επηρεάσει 

επίσης και την ψυχολογική του υγεία και συµπεριφορά, µε κυρίαρχα συµπτώµατα το 

έντονο στρες, την ανία και το χαµηλό «ηθικό» αφενός και την χαµηλή εργασιακή 
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ικανοποίηση, την παραίτηση και τις συγκρούσεις αφετέρου. Επιπλέον, πλήττεται η 

προσωπική και κοινωνική ζωή του εργαζόµενου, ο οποίος µεταφέρει τα προβλήµατα 

του εργασιακού του περιβάλλοντος στην οικογένεια και στον κοινωνικό του περίγυρο, 

µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι εντάσεις στις σχέσεις µε τα άλλα άτοµα και να  

µειώνεται το ενδιαφέρον για κοινωνικές συναναστροφές (Griffith et al,1999). Επίσης, 

προκαλεί πνευµατικές διαταραχές, ψυχοσωµατικά συµπτώµατα, διαταραχές ύπνου, 

χρόνια κόπωση και µπορεί να φθάσει µέχρι και σε κατάθλιψη. Τέλος, µπορεί να 

δηµιουργήσει εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες και να καταλήξει ακόµη και σε 

απόπειρες αυτοκτονίας. Για τους οργανισµούς, η επαγγελµατική εξουθένωση µπορεί να 

είναι δαπανηρή, οδηγώντας σε αυξηµένη βραδύτητα εκτέλεσης του έργου των 

εργαζοµένων, σε χαµηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών, σε απουσίες και σε 

µειωµένη απόδοση (Maslach et al,2001).  Ακόµη, έχει συσχετιστεί µε αυξηµένη 

πρόθεση του προσωπικού για αποχώρηση από την εργασία του και πρόωρες 

συνταξιοδοτήσεις (Aiken et al,2002). Οι Cordes & Dougherty (1993) συνοψίζουν τις 

επιπτώσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης σε τρία είδη: 

1. Στην ψυχική και σωµατική υγεία: τα άτοµα παρουσιάζουν κατάθλιψη, 

ευερεθιστότητα, αϋπνίες, πονοκεφάλους, αίσθηµα κόπωσης ή γαστρεντερικά 

προβλήµατα 

2. Στις διαπροσωπικές σχέσεις: τα άτοµα είναι πιθανό να παρουσιάσουν 

επιδείνωση στις οικογενειακές και κοινωνικές τους σχέσεις ή στις σχέσεις τους 

µε τους συναδέλφους στον χώρο εργασίας  

3. Στην εργασιακή συµπεριφορά: τα άτοµα είναι πιθανό να παρουσιάσουν 

µεγαλύτερο βαθµό δυσαρέσκειας προς την εργασία τους, µεγαλύτερο αριθµό 

απουσιών και µεγαλύτερη τάση για αλλαγή επαγγέλµατος ή εργασίας. 

 

Τα προβλήµατα που οδηγούν στην επαγγελµατική εξουθένωση επιδεινώνονται και 

εµφανίζονται σταδιακά µέχρι που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του ατόµου. Σύµφωνα µε 

τον Cherniss (1980) αναπτύσσονται συγκεκριµένες ενδείξεις και συµπτώµατα, που 

µπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα και τα οποία παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 
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Πίνακας 7. Ενδείξεις & Συµπτώµατα του Burnout 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Έντονη αντίσταση στην αναχώρηση από την οικία για το χώρο 
εργασίας σε καθηµερινό επίπεδο 

Αίσθηση αποτυχίας 

Οργή και µνησικακία Αίσθηµα ενοχής και χαµηλή αυτοεκτίµηση 

Αρνητισµός Αποµόνωση και απόσυρση 

Αίσθηση κόπωσης και εξάντλησης κατά τη διάρκεια της ηµέρας Αξιοσηµείωτη κούραση µετά την εργασία 

Συχνό κοίταγµα του ρολογιού Απώλεια θετικών συναισθηµάτων προς τους πελάτες 

Αλλαγές στο χρόνο επαφών µε τους πελάτες Υιοθεσία ενός στερεότυπου µοντέλου µε τους πελάτες 

Αδυναµία συγκέντρωσης και ακρόασης Αίσθηση ακινησίας 

Κυνισµός προς τους πελάτες Εφαρµογή άκαµπτων διαδικασιών 

Αϋπνίες Αποφυγή συζητήσεων µε συναδέλφους στην εργασία 

Ανησυχία για τον εαυτό Πιο εύκολη υιοθεσία χρήσης µέτρων ελέγχου της 
συµπεριφοράς, όπως είναι τα φάρµακα 

Συχνά συνάχια, γρίπη, πονοκέφαλοι, γαστρεντερικές διαταραχές Ακαµψία σκέψης και αντίσταση στην αλλαγή 

Καχυποψία και παράνοια Συχνή χρήση φαρµάκων 

Οικογενειακές συγκρούσεις Μεγάλος αριθµός απουσιών από την εργασία 

Πηγή: Cherniss (1980) 

 

2.4 Εργασιακό Στρες & Επαγγελµατική Εξουθένωση  

 

Η επαγγελµατική εξουθένωση αποτελεί την ακραία εκδήλωση και κατάληξη του 

εργασιακού άγχους. Το επαγγελµατικό άγχος ως µηχανισµός άµυνας εξαρτάται από 

πολλούς και διάφορους παράγοντες, για αυτό και η πορεία από ένα άγχος, το οποίο θα 

εξελιχθεί σε εξουθένωση, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, ενώ τα όρια µεταξύ άγχους και 

εξουθένωσης είναι ασαφή και συχνά επικαλυπτόµενα στον εργασιακό χώρο 

(Κάντας,1996). Με άλλα λόγια η επαγγελµατική εξουθένωση θεωρείται ότι είναι µια 

µορφή παρατεταµένου, χρόνιου, επαγγελµατικού άγχους που ξεπερνά τα όρια αντοχής 

του εργαζόµενου να το αντιµετωπίσει. Αποτελεί µακροχρόνια διαδικασία που 

καταλήγει σε αδυναµία προσαρµογής του ατόµου στο επαγγελµατικό άγχος που νιώθει 

(Maslach & Schaufeli,1993). Συγκεκριµένα, αν το επαγγελµατικό άγχος οριστεί µε 

βάση τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος στο άτοµο, θα µπορούσε και η 

επαγγελµατική εξουθένωση να οριστεί ως µια µορφή επαγγελµατικού άγχους, εφόσον η 

εµφάνισή της καθορίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας (Cordes & 
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Dougherty,1993). Πάντως, ενώ η συναισθηµατική εξάντληση αποτελεί βασικό στοιχείο 

του επαγγελµατικού άγχους και το µειωµένο αίσθηµα προσωπικής επίτευξης ή οι 

αρνητικές αυτό-αξιολογήσεις εµφανίζονται επίσης συχνά στις διάφορες θεωρήσεις του 

άγχους, δεν µπορεί να υποστηριχθεί το ίδιο και για την αποπροσωποποίηση που, όπως 

φαίνεται αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Οι Pines & 

Keinan(2005) αναφέρουν ότι υπάρχουν επαρκείς εµπειρικές έρευνες που υποστηρίζουν 

ότι η επαγγελµατική εξουθένωση δεν είναι πάντα το αποτέλεσµα υψηλού στρες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις το άγχος θεωρείται φυσιολογικό λόγω της σπουδαιότητας του 

παραγόµενου έργου και για αυτό δεν ευθύνεται για την επαγγελµατική εξουθένωση. 

Μάλιστα, δίνεται το παράδειγµα µιας νοσηλεύτριας σε αντίστοιχη έρευνα που 

διεξήγαγαν η οποία και ανέφερε ότι «οι ηµέρες που πραγµατικά απολαµβάνω το 

επάγγελµα που ασκώ είναι αυτές στις οποίες χρειάζεται να δουλέψουµε πολύ σκληρά» 

και ότι «νιώθω συναισθηµατικά εξαντληµένη όταν δεν µπορώ να κάνω τίποτα πλέον 

για να βοηθήσω τον ασθενή µου» (Pines,2000). Τα αποτελέσµατα ήταν σχετικά, αφού 

αποδείχθηκε ότι στο δείγµα της έρευνας η επαγγελµατική εξουθένωση των νοσηλευτών 

δεν συσχετίστηκε µε τον αριθµό των ωρών που εργάζονταν, αλλά µε το αίσθηµα της 

επίτευξης (Pines,2000). Η έρευνα τους ολοκληρώνεται µε το συµπέρασµα ότι ενώ η 

επαγγελµατική εξουθένωση γενικά θεωρείται ως υποκατηγορία του εργασιακού άγχους, 

εντούτοις φαίνεται ότι προκαλούνται από διαφορετικούς παράγοντες και αιτίες και 

έχουν διαφορετικές συνέπειες.  Συγκεκριµένα, θεωρούν ως βασική αιτία δηµιουργίας 

της την αρχέγονη ανάγκη που νιώθουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι η ζωή τους έχει 

νόηµα και ότι η εργασία τους είναι χρήσιµη και σηµαντική (Yie-kee & Tang,1995). 

Συνοπτικά, πάντως, η συναισθηµατική εξουθένωση µπορεί να θεωρηθεί ως µια 

ιδιάζουσα µορφή επαγγελµατικού άγχους. 
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Κεφάλαιο 3 

Εργασιακή Ανασφάλεια 

 

Η εργασιακή ανασφάλεια αποτελεί ένα φαινόµενο που επηρεάζει πλέον έναν 

αξιοσηµείωτο αριθµό εργαζοµένων προκαλώντας τους αρνητικές στάσεις και 

συµπεριφορές τόσο σε ατοµικό, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. Η εργασιακή 

ανασφάλεια είναι το αποτέλεσµα των ραγδαίων οικονοµικών εξελίξεων που 

συµβαίνουν κατά καιρούς (De Witte,2005). Καθώς, µάλιστα διαφαίνεται ότι οι 

οικονοµικοί αυτοί µετασχηµατισµοί και οι κοινωνικές αλλαγές δεν πρόκειται να 

ολοκληρωθούν σύντοµα, ως εκ τούτου οι εργαζόµενοι θα πρέπει να αντιµετωπίσουν 

την εργασιακή ανασφάλεια και τις επιπτώσεις της για πολύ καιρό ακόµη.  

Σύµφωνα µε τον De Witte(2005) το θέµα της εργασιακής ανασφάλειας τοποθετείται 

ανάµεσα από την απασχόληση και την ανεργία, επειδή ακριβώς αναφέρεται στους 

εργαζόµενους που νιώθουν ότι απειλούνται από το φάσµα της ανεργίας.  

Ο Cascio (1998) υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν δύο επιλογές προκειµένου να 

γίνουν πιο κερδοφόρες: είτε να αυξήσουν τα κέρδη, είτε να µειώσουν τα κόστη. Η πιο 

εύκολη και γρήγορη λύση για αυτό αποτελεί η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων. 

Συνήθως, αυτές οι επιλογές πραγµατοποιούνται µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων που 

έχουν ως αποτέλεσµα την µείωση του αριθµού των εργαζοµένων µέσω απολύσεων, 

προγραµµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, συµβάσεων ορισµένου χρόνου ή 

συνδυασµό όλων των παραπάνω (Burke & Cooper,2000). 

 Όπως και να έχει πάντως το αποτέλεσµα για τους εργαζόµενους είναι το ίδιο: τους 

κάνει να βλέπουν το µέλλον µε αβεβαιότητα.  Η εργασιακή ανασφάλεια έχει πάρει 

διαστάσεις και έχει αναδειχθεί σε µείζον κοινωνικό φαινόµενο τις τελευταίες δεκαετίες  

κυρίως λόγω των δοµικών αλλαγών του οικονοµικού συστήµατος στις περισσότερες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Η.Π.Α., όπως για παράδειγµα το µαζικό 

κλείσιµο παραγωγικών µονάδων και εργοστασίων, το συνεχές downsizing, οι 

αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις εταιριών και η αύξηση των ευέλικτων µορφών 

εργασίας (συµβάσεις ορισµένου χρόνου, συµβάσεις έργου κλπ).  

Πρόσφατα στοιχεία από την Eurofound’s Fifth European Working Conditions Survey 

(EWCS) αποκάλυψαν ότι περισσότεροι από το 30% των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση δήλωσαν ότι νιώθουν τον κίνδυνο να χάσουν την εργασία τους. Για το 2010 τα 



µεγαλύτερα ποσοστά εµφανίστηκαν

Εσθονία(35%) ενώ αντίθετα τα

Γενικά, στις 17 από τις 28 χώρες

µέσο όρο της Ευρώπης των

το θέµα της έλλειψης εργασιακ

αύξηση σε σχέση µε τα προηγούµενα

θεσπίστηκαν -και συνεχίζουν

προσαρµογής, όπως για παράδειγµα

τις απολύσεις, ενώ παράλληλα

Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνα που

κρίσης και των µέτρων ελαστικοποίησης

των εργαζοµένων άλλαξαν ριζικά

θεωρούν πλέον την σταθερότητα

σηµαντικό στοιχείο σε µια εργασία

µάλιστα η πλειοψηφία (92%) έδειξε

του κατά την περίοδο της οικονοµικής

ικανοποιητικοί. 

 

∆ιάγραµµα 8. Επίπεδα
Πηγή: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Fifth European Working Conditions Survey, 

Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2011.

 

Ως αποτέλεσµα όλων των παραπάνω

τελευταία χρόνια ως ένα από τα

 

ποσοστά εµφανίστηκαν σε Λιθουανία(40%), Τσεχία(35%) και

ενώ αντίθετα τα χαµηλότερα σε ∆ανία και Λουξεµβούργο

από τις 28 χώρες που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα ήταν πάνω

Ευρώπης των 27 που κυµάνθηκε στο 16,4%. Στην Ελλάδα όσον

έλλειψης εργασιακής ασφάλειας, παρουσιάζεται ιδιαίτερα σηµαντική

µε τα προηγούµενα χρόνια κυρίως λόγω των εργασιακών

και συνεχίζουν να θεσπίζονται- στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής

όπως για παράδειγµα ήταν τα µέτρα που απλοποίησαν και διευκόλυναν

ενώ παράλληλα µειώθηκαν και τα σχετικά κόστη αποζηµιώσεων

µάλιστα µε έρευνα που διεξήγαγε η Adecco Greece,λόγω της οικονοµικής

µέτρων ελαστικοποίησης της εργασίας που πάρθηκαν, οι προσδοκίες

άλλαξαν ριζικά. Έτσι η έρευνα έδειξε ότι το 32% των ερωτηθέντων

την σταθερότητα και την αίσθηση της εργασιακής ασφάλειας

στοιχείο σε µια εργασία και µόλις το 4% τις αµοιβές και ανταµοιβές

οψηφία (92%) έδειξε προθυµία διαπραγµάτευσης µείωσης των

περίοδο της οικονοµικής κρίσης, αν άλλοι παράγοντες παραµείνουν

Επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας στις χώρες της Ε

for the Improvement of Living and Working Conditions, Fifth European Working Conditions Survey, 

Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2011.

όλων των παραπάνω η εργασιακή ανασφάλεια έχει αναδειχθεί

ως ένα από τα πλέον σηµαντικά θέµατα της σύγχρονης εργασιακής
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for the Improvement of Living and Working Conditions, Fifth European Working Conditions Survey, 

Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2011. 
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πραγµατικότητας και έχει στρέψει το ενδιαφέρον µελέτης πολλών ερευνητών (Sverke, 

Hellgren & Naswall,2002). 

 

3.1 Ορισµός εργασιακής Ανασφάλειας 

 

Οι µεταβολές που υφίστανται κατά περιόδους στην εργασιακή πραγµατικότητα, έχουν 

αλλάξει το νόηµα και την χρήση της έννοιας της εργασιακής ανασφάλειας. Έτσι, κατά 

την διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του 1970 εντάσσονταν στο γενικότερο 

πλαίσιο της έννοιας του εργασιακού κλίµατος και θεωρούνταν περισσότερο ως κίνητρο 

παρακίνησης, δηλαδή αναφέρονταν ως εργασιακή ασφάλεια, και λιγότερο ως 

στρεσογόνος παράγοντας (Hackman & Oldham,1975). Με άλλα λόγια, η ατοµική 

µέτρηση της εργασιακής ασφάλειας θεωρούνταν ως µια µεταβλητή µόνο ανάµεσα σε 

άλλες οι οποίες λαµβάνονταν υπόψη ώστε να µετρηθεί η συνολική ικανοποίηση από το 

εργασιακό περιβάλλον.  

Αργότερα, στα µέσα της δεκαετίας του 1980 η έρευνα άρχισε συστηµατικά να εστιάζει 

στην εργασιακή ανασφάλεια και µε αυτό τον τρόπο να αλλάζει και το νόηµα της από 

κίνητρο παρακίνησης σε παράγοντα δηµιουργίας επαγγελµατικού στρες (Greenhalgh & 

Rosenblatt,1984). Ανάµεσα στους πρώτους που έθεσαν την εργασιακή ανασφάλεια σε 

ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο ήταν οι Greenhalgh & Rosenblatt (1984), οι οποίοι και 

δηµιούργησαν ένα θεωρητικό µοντέλο καθορισµού της έννοιας, προσδιορισµού των 

πιθανών αιτιών, αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων του φαινοµένου αυτού στους 

οργανισµούς. Συγκεκριµένα, όρισαν την εργασιακή ανασφάλεια ως µια «αίσθηση 

(perception) αδυναµίας (powerlessness) να διατηρήσει κανείς µια επιθυµητή συνέχεια σε 

συνθήκες που απειλείται η εργασία» και ως  «την πιθανότητα να χάσει ο εργαζόµενος την 

δουλειά του ή ένα κοµµάτι αυτής».  

Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι το επίπεδο ανασφάλειας αυτών που επιβιώνουν 

εξαρτάται από: (α) την αίσθηση (perception) της απειλής, η οποία επηρεάζεται από 

παράγοντες όπως πχ η εκτιµώµενη πιθανότητα να χάσει κανείς τη δουλειά του και 

(β) την αίσθηση της δυνατότητας που έχει κάποιος να ασκήσει έλεγχο (δηλαδή να 

αντιδράσει) στις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις (γεγονότα) στην εργασία του. 

Επιπλέον, υποστήριξαν ότι η εργασιακή ανασφάλεια βασίζεται στις αντιλήψεις που 

έχουν οι εργαζόµενοι για το άµεσο εργασιακό περιβάλλον τους. Αυτό συνεπάγεται ότι 

υποκειµενικές απειλές που βίωσε ένας εργαζόµενος στην δουλειά του, απορρέουν από 

αντικειµενικές απειλές όπως διαµορφώθηκαν µέσω των γνωστικών και αντιληπτικών 
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διαδικασιών του ατόµου. Παρακάτω παρατίθενται διάφοροι παραπλήσιοι µεταξύ τους 

ορισµοί της εργασιακής ανασφάλειας: 

 

«Οι προσδοκίες κάποιου σχετικά µε την συνέχιση της εργασιακής του κατάστασης» 

Davy, Kinicki & Scheck,1997 

«Μια γενική ανησυχία σχετικά µε την µελλοντική ύπαρξη εργασίας» 

Rosenblatt & Ruvio,1996 

«Η αντίληψη ενός εργαζοµένου σχετικά µε µια ενδεχόµενη απειλή ενάντια στην συνέχιση της τρέχουσας 

εργασίας του»  

Heaney, Israel, & House,1994 

«Μια ασυµφωνία µεταξύ του επιπέδου εργασιακής ασφάλειας που ένας εργαζόµενος βιώνει και του 

επιπέδου που θα προτιµούσε να έχει» 

Hartley et al.,1991 

«Η εµπειρία της υποκειµενικής πρόβλεψης ενός θεµελιώδους και αναγκαστικού γεγονότος». 

Sverke et al.,2002 

 

Άλλοι ορισµοί βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια, ανεξάρτητα από τις προσωπικές 

εµπειρίες και ερµηνείες που δίνει ο κάθε εργαζόµενος. Για παράδειγµα, ένας από 

αυτούς ορίζει την προσωρινή εργασία ως µια µορφή εργασιακής ανασφάλειας, αφού εκ 

των πραγµάτων ο εργαζόµενος αν και έχει εργασία - για ορισµένο χρόνο όµως- δεν 

µπορεί να προδιαγράψει το εργασιακό του µέλλον, έστω και µε πιθανότητες 

(Pearce,1998). Άλλοι ερευνητές χρησιµοποιούν συνδυασµούς διαφόρων ορισµών, όπως 

για παράδειγµα ο Mohr (2000), ο οποίος διακρίνει τέσσερις διαφορετικούς τύπους 

εργασιακής ανασφάλειας: 

1. Η εργασιακή ανασφάλεια ως µια γενική κατάσταση δηµόσιας ανησυχίας, που 

συνδέεται µε την ύπαρξη υψηλών ποσοστών ανεργίας στην οικονοµία 

2. Η εργασιακή ανασφάλεια στο επίπεδο των επιχειρήσεων, η οποία σχετίζεται µε 

την ανασφάλεια και τις ασταθείς συνθήκες εργασίας µέσα στα πλαίσια του 

οργανισµού  

3. Η εργασιακή ανασφάλεια σε ατοµικό επίπεδο ως η αίσθηση  µιας έντονης 

απειλής της θέσης εργασίας  

4. Η εργασιακή ανασφάλεια ως πρόβλεψη απώλειας της θέσης εργασίας, που 

αφορά την περίπτωση στην οποία έχουν ξεκινήσει να γίνονται ήδη απολύσεις 

στην επιχείρηση που εργάζεται κάποιος, ο οποίος και νιώθει ότι έρχεται η σειρά 

του να χάσει την δουλειά του. 

Μία πρώτη διάκριση, λοιπόν, που µπορεί να γίνει είναι ότι η εργασιακή ανασφάλεια 

βιώνεται σε ατοµικό/προσωπικό επίπεδο, αλλά µπορεί και να εξωτερικευτεί, όπως στις 
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περιπτώσεις εκείνες όπου οι εργαζόµενοι νιώθουν αβεβαιότητα για το εργασιακό τους 

µέλλον (Ferrie, 2001). Σε µια έρευνα όπου συγκρίνονταν οι επιπτώσεις µεταξύ της 

αντικειµενικής και υποκειµενικής εργασιακής ανασφάλειας, οι De Witte & Naswall 

(2003) βρήκαν ότι ανάµεσα σε εκείνους που βίωναν τον µεγαλύτερο βαθµό 

ανασφάλειας ήταν οι µόνιµοι εργαζόµενοι παρά οι προσωρινά απασχολούµενοι, 

αναφέροντας µάλιστα χαµηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία και 

οργανωσιακή δέσµευση σε σχέση µε τους προσωρινά απασχολούµενους. Αυτό τους 

οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η εργασιακή ανασφάλεια δεν µπορεί να ορίζεται µόνο 

βάση των χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη και το στοιχείο της υποκειµενικότητας.  

Οι Borg & Elizur (1992) διακρίνουν την εργασιακή ανασφάλεια σε γνωστική και σε 

συναισθηµατική. Στην πρώτη προσέγγιση  αναφέρονται στην εκτίµηση που κάνει το 

άτοµο σε σχέση µε το µέλλον της δουλειάς του και ειδικά για την πιθανότητα που έχει ή 

όχι  να χάσει την δουλειά του µε διατυπώσεις όπως πχ «νοµίζω ότι θα απολυθώ» και 

στην δεύτερη τα αισθήµατα που βιώνει και συγκεκριµένα τον φόβο που νιώθει ότι θα 

χάσει την δουλειά του (πχ «φοβάµαι ότι θα µείνω άνεργος»).  

Μια αντίστοιχη διάκριση που γίνεται, είναι µεταξύ της διάστασης του φόβου (fear) και 

της ανησυχίας (worry), µια προσέγγιση που αντανακλά άµεσα τον ορισµό της 

εργασιακής ανασφάλειας ως στρεσογόνο παράγοντα (Sverke et al,2002). 

Αποτελέσµατα από σχετικές εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι η ανησυχία δεν 

συνεπάγεται οπωσδήποτε και το αίσθηµα του φόβου (πιθανόν π.χ. ο εργαζόµενος να 

ανησυχεί για το µέλλον της εργασίας του, αλλά να µπορεί να βρει αλλού δουλειά, άρα 

να µη φοβάται). Ο φόβος της απόλυσης, όµως, δεν είναι η µόνη πτυχή της εργασιακής 

ανασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι πολλοί εργαζόµενοι δεν ανησυχούν αδικαιολόγητα 

για την απώλεια της εργασίας τους, είναι εξαιρετικά ανήσυχοι και για την απώλεια της 

θέσης που κατέχουν µέσα στη δουλειά και της ευκαιρίας για προώθηση και ανέλιξη.  

Σε αυτά ακριβώς αναφέρεται η διάκριση της εργασιακής ανασφάλειας σε ποιοτική, που 

αφορά την αβεβαιότητα διατήρησης στοιχείων της εργασίας όπως το επίπεδο αµοιβής, 

οι ώρες εργασίας, οι σχέσεις µε τους συναδέλφους και το περιεχόµενο της εργασίας 

(job content, πχ αυτονοµία, υπευθυνότητα κλπ) και σε ποσοτική που αναφέρεται στην 

διατήρηση ή απώλεια της θέσης εργασίας  και την αβεβαιότητα που νιώθουν για αυτό 

οι εργαζόµενοι (Hellgren et al,1999). 

 Όσον αφορά τις αιτίες που προκαλούν την εργασιακή ανασφάλεια αυτές 

κατηγοριοποιούνται σε τρείς κατηγορίες: σε επίπεδο µακροοικονοµίας, όπως για 

παράδειγµα µεταβολές σε εθνικό επίπεδο ή σε κλαδικό επίπεδο (πχ µεταβολή του 
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δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα ή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αλλαγές σε 

παραγωγικούς κλάδους), στα ατοµικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την θέση του 

εργαζοµένου στην επιχείρηση (πχ µεταβλητές όπως ηλικία, χρόνος προϋπηρεσίας, 

διοικητικό επίπεδο κλπ) και τέλος στις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας των 

εργαζοµένων.  

Πιο αναλυτικά, ο De Witte (1999) αναφορικά µε την ηλικία ως παράγοντα εργασιακής 

ανασφάλειας θεωρεί ότι οι εργαζόµενοι µεταξύ 30 και 40 ετών που έχουν οικογένεια 

βιώνουν το µεγαλύτερο άγχος και φόβο για το αν θα χάσουν την δουλειά τους, λόγω 

ακριβώς ότι έχουν την ευθύνη για τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους τα 

οποία και πρέπει να φροντίσουν. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι οι πιο ηλικιωµένοι 

εργαζόµενοι και συγκεκριµένα όσοι πλησιάζουν στην συνταξιοδότηση, έχουν 

µεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια, γιατί φοβούνται ότι πολύ δύσκολα θα µπορέσουν 

να ανακτήσουν την θέση που έχασαν στην αγορά εργασίας, σε περίπτωση που 

απολυθούν (Hartley et al,1991).  

Το φύλο µπορεί να παίζει ρόλο σχετικά, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνδρες είναι 

πιο επιρρεπείς και εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας από ότι 

οι γυναίκες (Kinnunen et al,1999). Βασικός λόγος αποτελεί το γεγονός ότι οι άνδρες 

παίζουν τον παραδοσιακό ρόλο αυτού που πρέπει να φέρει τα προς το ζην στο σπίτι. 

Χάνοντας την δουλειά του ένας άνδρας, ουσιαστικά χάνει τον ρόλο που έχει µέσα στην 

οικογένεια, γεγονός που του προκαλεί µεγαλύτερο εργασιακό άγχος και ανασφάλεια. 

Και εδώ, όµως, αµφισβητείται η άποψη αυτή και υποστηρίζεται ότι και στις γυναίκες 

θα µπορούσε να συµβεί το αντίστοιχο αν αυτές είχαν τον ρόλο του «κουβαλητή», όπως 

πιθανότατα µπορεί να συµβαίνει πλέον σε πολλές οικογένειες (De Witte,1999).  

Επίσης, σχετικά µε την µορφή απασχόλησης θεωρείται ότι όσοι εργάζονται σε µόνιµη 

βάση ή µε συµβάσεις αορίστου χρόνου βιώνουν χαµηλότερα επίπεδα εργασιακής 

ανασφάλειας και αυτό διότι έχουν την αίσθηση ότι αποτελούν µέρος του οργανισµού, 

δηλαδή έχουν µεγαλύτερη οργανωσιακή δέσµευση σε σχέση µε τους προσωρινά 

απασχολούµενους εργαζόµενους (Sverke et al,2000).  

Η ύπαρξη δικτύων κοινωνικής στήριξης έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στην ελάττωση 

του επαγγελµατικού στρες (Lazarus & Folkman,1984). Αντίστοιχα, όσοι µπορούν να 

αντλήσουν υποστήριξη από την οικογένεια, φίλους, συναδέλφους κλπ θεωρείται ότι 

παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας (Armstrong-Stassen,1993). 

Μια ιδιαίτερη µορφή κοινωνικής στήριξης αποτελεί η συµµετοχή σε σωµατείο 

εργαζοµένων. Ως µέλος του σωµατείου ένας εργαζόµενος αναµένει να τον προστατέψει 

απέναντι σε διοικητικές ενέργειες που µπορεί να τον βλάψουν (Armstrong-
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Stassen,1993). Σε σχετική έρευνα έχει αποδειχθεί ότι όσοι εργαζόµενοι είναι 

εγγεγραµµένοι σε σωµατείο βιώνουν χαµηλότερα επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας, 

παρόλα αυτά, όµως, είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα για να τεκµηριωθεί πλήρως ότι 

ισχύει κάτι τέτοιο (Sverke et al,2004). Από την άλλη πάλι, και ενώ µπορεί να έχει 

διαπιστωθεί όντως ότι η αυξανόµενη εργασιακή ανασφάλεια οδηγεί τους εργαζόµενους 

να εγγράφονται ως µέλη στα επιχειρησιακά σωµατεία τους προκειµένου να αισθάνονται 

ότι προστατεύονται από πιθανές απολύσεις (De Witte,2000), οι Sverke & Hellgren 

(2001) αναφέρουν ότι έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόµενοι, 

εξωτερικεύοντας την απογοήτευση που πηγάζει από το αίσθηµα της εργασιακής 

ανασφάλειας, να φτάσει η στιγµή και να επιρρίψουν την ευθύνη και να κατηγορήσουν 

το σωµατείο στο οποίο ανήκουν ότι δεν κάνει αρκετά για να τους προστατέψει. 

 

3.2 Επιπτώσεις της εργασιακής Ανασφάλειας 

 

Οι επιπτώσεις της εργασιακής ανασφάλειας δεν περιορίζονται µόνο σε ατοµικό 

επίπεδο, αλλά όπως είναι φυσικό επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις.  Επίσης, µπορεί να 

έχουν άµεσο αντίκτυπο (πχ στάσεις) ή τα αποτελέσµατα να εµφανιστούν µετά από 

καιρό (πχ προβλήµατα υγείας, εργασιακές συµπεριφορές). Οι Sverke et al(2002) 

κατηγοριοποιούν τις επιπτώσεις ανάλογα µε την µορφή και το επίπεδο στο οποίο 

συµβαίνουν, σύµφωνα µε τον πίνακα 1 όπως παρατίθεται κάτωθι: 

 

Πίνακας 8. ∆ιαβάθµιση επιπτώσεων Εργασιακής Ανασφάλειας  

                                                        Επίπεδο αντίδρασης 

 

Μορφή 

αντίδρασης 

 Σε ατοµικό 

επίπεδο 

Σε επίπεδο 

Οργανισµού/επιχείρησης 

 

 

Άµεση 

 

Εργασιακές 

Στάσεις 

 

(πχ Εργασιακή 

Ικανοποίηση, Εργασιακή 

Εµπλοκή) 

Οργανωσιακές  

Στάσεις 

 

(πχ Οργανωσιακή ∆έσµευση, 

εµπιστοσύνη) 

Μακροχρόνια 

 

Υγεία 

 

 

(πχ σωµατική, ψυχική) 

Εργασιακές  

Συµπεριφορές 

 

(πχ Απόδοση, turnover εργαζοµένων) 

Πηγή: Sverke et al,2002 
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Σε ατοµικό επίπεδο, κυρίως έχουν να κάνουν µε την σωµατική και ψυχική υγεία και 

γενικότερα µε την ποιότητα ζωής (Ashford et al,1989) και οι επιπτώσεις στην υγεία του 

εργαζοµένου µπορεί να είναι είτε άµεσες, είτε έµµεσες.  

Όπως είναι φυσικό, η απότοµη αλλαγή που συντελέστηκε από το παραδοσιακό σταθερό 

εργασιακό περιβάλλον στο διαρκώς µεταβαλλόµενο και γεµάτο ανασφάλεια σύγχρονο, 

δεν είχε επιπτώσεις µόνο στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των εργαζοµένων, αλλά 

και στις εργασιακές στάσεις και συµπεριφορές και µακροχρόνια στην ανθεκτικότητα 

των επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά έχουν αναφέρει οι Greenhalgh & Rosenblatt 

(1984) «οι εργαζόµενοι αντιδρούν στην εργασιακή ανασφάλεια και οι αντιδράσεις τους 

αυτές έχουν επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων».  

Πρώτα από όλα η εργασιακή ανασφάλεια έχει άµεσο αντίκτυπο στην εργασιακή 

ικανοποίηση. Οι Ashford et al(1989) απέδειξαν ότι εργαζόµενοι που ένιωθαν 

ανασφάλεια για το µέλλον της απασχόλησής τους παρουσίαζαν µεγαλύτερη 

απογοήτευση από την εργασία τους σε σχέση µε συναδέλφους τους οι οποίοι 

αισθάνονταν πιο σίγουροι για το εργασιακό τους µέλλον.  

Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί σε µια σειρά από έρευνες, όπου όλες 

αποδεικνύουν αυτήν την αντιστρόφως ανάλογη σχέση της εργασιακής ανασφάλειας µε 

την εργασιακή ικανοποίηση (De Witte,2005). Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι όσοι 

βιώνουν τις επιπτώσεις της εργασιακής ανασφάλειας παρουσιάζουν µεγαλύτερα 

επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης (Dekker & Schaufeli,1995).   

Μία άλλη σηµαντική επίπτωση έχει να κάνει σχετικά µε την θεωρία του ψυχολογικού 

συµβολαίου (Sverke et al,2004). Σύµφωνα µε τον Rousseau (1995) το ψυχολογικό 

συµβόλαιο αναφέρεται στις αµοιβαίες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει από κοινού και 

µεταξύ τους εργοδότης και εργαζόµενος και µπορεί να έχουν διατυπωθεί ρητά ή 

άρρητα, γραπτά ή προφορικά. Στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες έχει κυριαρχήσει το 

µοντέλο ψυχολογικού συµβολαίου σύµφωνα µε το οποίο το πιο σηµαντικό µέρος 

αποτελεί  η «ανταλλαγή» , όπου ο εργοδότης από την µια µεριά παρέχει ασφάλεια στον 

εργαζόµενο και από την άλλη ο εργαζόµενος παραµένει πιστός και αφοσιωµένος στον 

εργοδότη του. Αυτό που συµβαίνει τώρα είναι ότι οι εργαζόµενοι που βιώνουν έντονα 

την εργασιακή ανασφάλεια είναι πιθανό να το θεωρήσουν ως παραβίαση του 

ψυχολογικού συµβολαίου από την πλευρά του εργοδότη τους (Sverke et al,2004). 

Κατ’επέκταση µια τέτοια αθέτηση λογικό είναι να έχει αρνητικές συνέπειες και ως προς 

τον βαθµό οργανωσιακής δέσµευσης των εργαζοµένων, αφού σε µια τέτοια περίπτωση 

θα τεθεί υπό αµφισβήτηση το κατά πόσο µπορεί να προσφέρει εργασιακή ασφάλεια ο 

εργοδότης (Wanous et al,1992). Άλλες συνέπειες, εκτός από το ότι περιορίζει την 
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οργανωσιακή δέσµευση, είναι ότι µειώνει την εµπιστοσύνη απέναντι στην διοίκηση και 

ενθαρρύνει την δυσπιστία έναντι των αποφάσεων της (Ashford et al., 1989; Borg & 

Elizur,1992), ενισχύει την αντίσταση απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές (Greenhalgh 

& Rosenblatt,1984)  και ακόµη ευθύνεται για µειωµένα επίπεδα εργασιακής εµπλοκής 

(Kuhnert & Palmer,1991). 

 Μία άλλη επίπτωση που παρατηρείται πολύ συχνά είναι ότι ενισχύει την πρόθεση των 

εργαζοµένων για αποχώρηση από την επιχείρηση (Dekker & Schaufeli,1995).  Η 

αύξηση στη συχνότητα εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας αποτελεί 

αδιαµφισβήτητα σηµαντικό πρόβληµα για τις επιχειρήσεις και οι διοικήσεις πρέπει να 

λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι εφόσον η εργασιακή ανασφάλεια εντείνει το 

πρόβληµα, οι πρώτοι που θα αποχωρήσουν θα είναι οι «καλύτεροι» εργαζόµενοι, 

δηλαδή αυτοί µε τα περισσότερα προσόντα  και αντιστοίχως µε τις περισσότερες 

πιθανότητες να αναζητήσουν και να βρούνε άλλη εργασία (Greenhalgh & 

Rosenblatt,1984; Hartley et al.,1991).  

Η εργασιακή ανασφάλεια έχει επιπτώσεις και στην απόδοση των εργαζοµένων. Εδώ 

πάλι παρουσιάζονται αντικρουόµενα αποτελέσµατα, αφού από τη µια υπάρχουν 

έρευνες που αποδεικνύουν ότι συνδέονται αρνητικά, δηλαδή ότι η αποδοτικότητα 

µειώνεται όσο µειώνεται ο βαθµός εργασιακής ασφάλειας που νιώθουν οι εργαζόµενοι 

(Armstrong-Stassen,1993), και από την άλλη ότι συνδέονται θετικά, δηλαδή ότι οι 

εργαζόµενοι θέλοντας να αποδείξουν ότι αξίζουν και ότι είναι αναντικατάστατοι για 

την επιχείρησή τους προσπαθούν εντονότερα και αυξάνουν τα επίπεδα αποδοτικότητας  

(Sverke & Hellgren,2001). 

Τέλος, προκειµένου να καταπολεµηθούν οι επιπτώσεις της εργασιακής ανασφάλειας 

πρέπει πρώτα από όλα να αντιµετωπιστεί η αβεβαιότητα που προκαλεί. Έτσι, ως 

ενδεδειγµένες µέθοδοι προτείνονται η κατάλληλη επικοινωνία και ενηµέρωση των 

εργαζοµένων, η συµµετοχή στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων και η αύξηση του 

αισθήµατος της δικαιοσύνης µέσα στον οργανισµό-επιχείρηση (De Witte,2005). Το 

τελευταίο επιτυγχάνεται µέσω της τήρησης των διαδικασιών µε συνέπεια και συνέχεια, 

ώστε ο εργαζόµενος να πειστεί ότι ο εργοδότης του, τον µεταχειρίζεται δίκαια.  

Πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει, επίσης, το επίπεδο κοινωνικής στήριξης που έχει ο κάθε 

εργαζόµενος, δηλαδή τόσο το δίκτυο εκτός εργασίας ( πχ η οικογένεια, οι φίλοι ), όσο 

και το εντός εργασίας (πχ ο προϊστάµενος, οι συνάδελφοι, το σωµατείο) και φυσικά η 

ποιότητα της βοήθειας που λαµβάνει από αυτά (Sverke et al,2002).  

Ακόµη, ύψιστης σηµασίας αποτελεί ο βαθµός στον οποίο οι εργαζόµενοι αναπτύσσουν 

την «απασχολησιµότητα» τους, δηλαδή το κατά πόσο µπορούν µέσω της κατάλληλης 
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εκπαίδευσης (πχ η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας) και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους 

να καταφέρνουν να ανταπεξέρχονται σε όλες τις οργανωσιακές αλλαγές που 

συντελούνται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (De Witte, 2005). Η επιτυχηµένη 

διαχείριση των αλλαγών, άλλωστε, είναι το ζητούµενο προκειµένου οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις να καταφέρουν να επιβιώσουν στο παγκοσµιοποιηµένο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 

Ολοκληρώνοντας, το µοντέλο των Sverke et al (2002) συνοψίζει όλα τα παραπάνω 

σχετικά µε το φαινόµενο της εργασιακής ανασφάλειας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

∆ιάγραµµα 9. Μοντέλο Εργασιακής Ανασφάλειας 

Πηγή: Sverke et al,2002 

 

Συγκεκριµένα, το µοντέλο περιγράφει την εργασιακή ανασφάλεια ως ένα πολυδιάστατο 

φαινόµενο που µπορεί να εµφανίζεται ως το προϊόν της αλληλεπίδρασης µεταξύ µιας 

υποκειµενικής εκτίµησης βάση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόµου από την 

µια και της αντικειµενικής κατάστασης από την άλλη όπως διαµορφώνεται από 

διάφορους οργανωσιακούς και κοινωνικούς παράγοντες. Το αποτέλεσµα µπορεί να 

εµφανίζει επιζήµιες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ατόµου, στην υγεία και στις 

συµπεριφορές του, παρόλα αυτά όµως υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που µπορεί να 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά 

(πχ ηλικία, φύλο, προσωπικότητα, απασχολησιµότητα) 

Οργανωσιακοί και Κοινωνικοί Παράγοντες 

( πχ οικονοµική κρίση, κοινωνική στήριξη, πληροφόρηση, συµβουλευτική, σωµατείο 
εργαζοµένων κλπ) 

Αντικειµενική 
Κατάσταση 

(δείκτης ανεργίας, 
κρίση στον κλάδο, 
µορφές ελαστικής 
εργασίας κλπ) 

Αντιλήψεις για την 
Εργασιακή 
Ανασφάλεια 

Επιπτώσεις 

(πχ στην Υγεία, στην 
συµπεριφορά κλπ) 
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µετριάσουν  τις προβληµατικές αυτές συνέπειες, όπως είναι η στήριξη της οικογένειας, 

το ενδο-επιχειρηµατικό πνεύµα, η επικοινωνία κλπ. 

 

3.3 Εργασιακό Στρες & Εργασιακή Ανασφάλεια 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η εργασιακή ανασφάλεια θεωρείται ως ένας στρεσογόνος 

παράγοντας σε πολλά θεωρητικά µοντέλα του επαγγελµατικού άγχους στην 

οργανωσιακή ψυχολογία (π.χ. Karasek & Theorell,1990). Σύµφωνα µε αυτές τις 

θεωρίες, όταν το άτοµο δεν γνωρίζει πως πρέπει να αντιδράσει απέναντι σε µια απειλή, 

αυτό θα τον οδηγήσει µοιραία στο να βιώσει αγχωτικές καταστάσεις (Lazarus & 

Folkman,1984). Αντίστοιχα, το αίσθηµα της αβεβαιότητας σχετικά µε το αν ο 

εργαζόµενος θα µπορέσει να καταφέρει ή όχι να κρατήσει την θέση εργασίας του, 

εξαντλεί τις όποιες πιθανότητες έχει το άτοµο να µειώσει το εργασιακό άγχος που 

βιώνει. Μάλιστα, αυτή η ανασφάλεια και ο διαρκής φόβος της απώλειας εργασίας  

θεωρείται ότι είναι εξίσου επιβλαβής και έχει τις ίδιες επιζήµιες επιπτώσεις όσο και µε 

το να έχει ήδη χάσει κάποιος την δουλειά του (Dekker & Schaufeli,1995). Αυτό, 

µάλιστα, έρχεται σε πλήρη αρµονία µε µια βασική αρχή της ψυχολογίας για το άγχος, 

που λέει ότι η προσµονή ενός αρνητικού γεγονότος αποτελεί µια ισάξια ή και ακόµη 

µεγαλύτερη πηγή άγχους από ότι το ίδιο το πραγµατικό γεγονός µπορεί να προκαλέσει 

(Lazarus & Folkman,1984). Αυτό, ακριβώς το στοιχείο της αβεβαιότητας και του 

ανεξέλεγκτου, δηλαδή ότι ο εργαζόµενος δεν έχει τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια 

του και νιώθει ότι όσο καλά και αν προετοιµαστεί δεν θα είναι ποτέ έτοιµος να 

αντιµετωπίσει πιθανές οργανωσιακές αλλαγές που θα τον οδηγήσουν σε απώλεια της 

θέσης εργασίας του, είναι που κάνουν την εργασιακή ανασφάλεια έναν ισχυρό 

στρεσογόνο παράγοντα (Cheng & Chan,2007). Φυσικά, ένας άλλος λόγος που ενισχύει 

τον ρόλο της εργασιακής ανασφάλειας ως αγχογόνο παράγοντα είναι η διαφαινόµενη 

απειλή ότι µέσω της απώλειας της εργασίας του το άτοµο θα απολέσει µαζί και όλα 

αυτά τα ζωτικής σηµασίας στοιχεία που του προσφέρει στην οικονοµική, κοινωνική και 

προσωπική ζωή του ή µε άλλα λόγια θα χάσει την σταθερότητα που ο κάθε άνθρωπος 

επιζητεί στην ζωή του και θα τον οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις (De 

Witte,1999). Επίσης, το εργασιακό άγχος µε την εργασιακή ανασφάλεια έχουν 

παρόµοιες συνέπειες, όπως για παράδειγµα σωµατικές, ψυχολογικές και 

συµπεριφορικές επιπτώσεις (De Witte,1999). 
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Κεφάλαιο 4 

 Εργασιακό Άγχος στον Ιατρικό & Νοσηλευτικό τοµέα 

 

4.1 Εργασιακό Στρες & Ιατρικό επάγγελµα 

 

Σύµφωνα µε τον Cooper et al (1988) οι Ιατροί µαζί µε τους πιλότους, τους 

αστυνοµικούς, τους ανθρακωρύχους και τους κοινωνικούς λειτουργούς ανήκουν στις 

επαγγελµατικές οµάδες που θεωρούνται ως οι πλέον εκτεθειµένες στο εργασιακό άγχος. 

Οι λόγοι είναι προφανείς: πρώτα από όλα γιατί οι Ιατροί έχουν να κάνουν µε την 

διαχείριση ανθρώπων και όχι αντικειµένων (Caplan et al,1975), και οι όποιες πράξεις 

τους ή λάθη και παραλείψεις τους έχουν άµεσο αντίκτυπο σε ανθρώπινες ζωές 

(Rees,1995). Έπειτα, οι Ιατροί βρίσκονται καθηµερινά σε µια µόνιµη κατάσταση 

αξιολόγησης των ικανοτήτων τους τόσο από τους πελάτες-ασθενείς τους, όσο και από 

τους συναδέλφους τους. Τα λάθη και οι παραλείψεις τους δεν µπορούν να κρυφθούν ή 

να περάσουν απαρατήρητα, ειδικά µάλιστα όταν ενδεχοµένως µπορεί να έχουν 

προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους ίδιους 

(Payne and Firth-Cozens,1987).  

Επίσης, άλλες δύο σηµαντικές πηγές εργασιακού άγχους για τους επαγγελµατίες υγείας 

αποτελούν από την µια οι διαπροσωπικές σχέσεις µε τους ασθενείς, µε τους συνοδούς-

συγγενείς των ασθενών, µε το υπόλοιπο προσωπικό, µε την διοίκηση του νοσοκοµείου 

και από την άλλη µε το γεγονός ότι είναι εκτεθειµένοι σε αυξηµένο κίνδυνο για 

ασθένεια ή τραυµατισµό (Αντωνίου,2002). Το πρόβληµα διογκώνεται όταν µάλιστα 

αναλογιστούµε την πίεση που δέχονται οι Ιατροί όταν πρέπει να δείχνουν ότι είναι 

ήρεµοι και ότι ελέγχουν την κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει και να παραµένουν 

-στον βαθµό που χρειάζεται- συναισθηµατικά εµπλεκόµενοι µε τα προβλήµατα των 

ασθενών τους (Sutherland & Cooper, 1990).  

Συνοψίζοντας τους παράγοντες που κάνουν το ιατρικό επάγγελµα ως ένα από τα πλέον 

στρεσογόνα, θα λέγαµε ότι είναι οι υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλµατος, ο 

υπερβολικός πολλές φορές φόρτος εργασίας, τα εξαντλητικά και ακανόνιστα ωράρια 

εργασίας, η σύγκρουση προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής και τέλος προβλήµατα 

µε ασθενείς και περιστατικά, ιδίως όταν αυτά καταλήγουν σε θάνατο. 
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Από την άλλη πάλι υπάρχει και η αντίθετη άποψη: Οι Kivimaki et al (2012) 

επισηµαίνουν ότι οποιαδήποτε εργασία ή επάγγελµα µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνο 

στρες, όµως το φαινόµενο είναι ακόµα συχνότερο σε όσους έχουν χαµηλότερη 

εργασιακή εξειδίκευση. Για παράδειγµα, οι γιατροί, που έχουν µεγαλύτερα περιθώρια 

ελευθερίας στη λήψη αποφάσεων, είναι λιγότερο πιθανό να στρεσαριστούν σε σχέση µε 

ένα βιοµηχανικό εργάτη. Οι ερευνητές, µε επικεφαλή τον καθηγητή επιδηµιολογίας 

Mika Kivimaki του University College του Λονδίνου(UCL) µελέτησαν επί 7,5 περίπου 

χρόνια σχεδόν 200.000 ανθρώπους από επτά ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι δεν είχαν στο 

παρελθόν καρδιολογικά προβλήµατα, για να φτάσουν στο συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι 

που κάνουν δουλειές µε υψηλές απαιτήσεις, που έχουν µεγάλο φόρτο εργασίας και 

σφιχτά περιθώρια χρόνου, ενώ παράλληλα έχουν µικρό έλεγχο στην λήψη των 

αποφάσεων και εργάζονται σε συνθήκες στρες είναι κατά µέσο όρο 23% πιθανότερο να 

πάθουν έµφραγµα ή άλλο σοβαρό καρδιολογικό πρόβληµα, όπως στεφανιαία νόσος, σε 

σχέση µε όσους δουλεύουν πιο χαλαρά και µε περισσότερα περιθώρια ελευθερίας.  

Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε προηγούµενα παρόµοια ευρήµατα: οι ερευνητές Johnson 

και Hall (1988) έδειξαν ότι µεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου 

έχουν άτοµα που εργάζονται σε επαγγέλµατα όπου οι ίδιοι έχουν χαµηλό έλεγχο στο 

αποτέλεσµα της εργασίας τους (high demand-low decision control model).  

Σε αυτή την βάση, άλλωστε, καταρτίσθηκε και το περίφηµο µοντέλο Karasek (1979) το 

οποίο συσχετίζει τα διάφορα επαγγέλµατα µε το εργασιακό στρες.  

Στον κάτωθι πίνακα, όπου φαίνονται παραδείγµατα επαγγελµάτων αναλόγως των 

απαιτήσεων-ελέγχου µε βάση το µοντέλο Karasek, διαπιστώνουµε ότι το επάγγελµα 

του ιατρού δεν ανήκει στην οµάδα µε τον υψηλότερο κίνδυνο. 

 

Πίνακας 9. Οµαδοποίηση επαγγελµάτων βάση του µοντέλου απαιτήσεων-ελέγχου 

Παραδείγµατα επαγγελµάτων βάση του µοντέλου απαιτήσεων-ελέγχου 

HD-LC* HD-HC LD-HC LD-LC 

σερβιτόρος ιατρός αρχιτέκτονας ξυλουργός 

µάγειρας τραπεζικός υπάλληλος οδοντίατρος φορτηγατζής 

τηλεφωνητής υπεύθυνος πωλήσεων µικροπωλητής φύλακας 

πυροσβέστης αστυνοµικός µηχανικός αυτοκινήτων γραµµατέας 

ταµίας εκπαιδευτικός φυσικός επιστήµονας θυρωρός 

HD=υψηλές ψυχολογικές 

απαιτήσεις 

LC=υψηλό εύρος λήψης 

αποφάσεων (ελέγχου) 

LD=χαµηλές ψυχολογικές 

απαιτήσεις 

HC=χαµηλό εύρος λήψης 

αποφάσεων (ελέγχου) 

HD-LC η οµάδα (*) που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο βαθµό στρες 

Πηγή: Karasek (1979) 
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4.1.1 Στρες & Ιατρικές ειδικότητες  

 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία αποδεικνύεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στις 

Ιατρικές Ειδικότητες όσον αφορά την εµφάνιση εργασιακού στρες. Συγκεκριµένα, 

ειδικότητες όπως ογκολόγοι, χειρουργοί (Balch & Copeland,2007), καρδιολόγοι 

χειρουργοί (Waldman et al,2009), ψυχίατροι (Laubach et al, 1999)  και ψυχολόγοι 

(Stevanovic & Rupert, 2009) έχουν αποτελέσει κλινικούς πληθυσµούς µε 

συµπτωµατολογία χρόνιου εργασιακού άγχους, το οποίο συχνά µεταφέρεται στην 

προσωπική ζωή και στο οικογενειακό περιβάλλον τους.  

Οι Tesser et al (1971), µε διάφορες ψυχολογικές δοκιµασίες έδειξαν ότι οι ιατροί που 

αναγγέλλουν τα άσχηµα νέα (π.χ. αιµατολόγοι και ογκολόγοι), εµφανίζουν 

νευρικότητα, αίσθηµα αυξηµένης ευθύνης και έλλειψη αυτοπεποίθησης ενώ δεν είναι 

λίγες οι φορές που δείχνουν δισταγµό να επικοινωνήσουν αρνητικά νέα σε συγγενείς 

ασθενών (mum effect-keeping mum about undesirable messages).  

Επίσης, µια σηµαντική επισήµανση σχετικά µε την διαφοροποίηση µεταξύ των Ιατρών 

στο θέµα του εργασιακού στρες έκαναν οι Olkinuora et al (1990), οι οποίοι κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι οι Ιατροί που εργάζονται σε Νοσοκοµεία εκτίθενται σε 

µεγαλύτερο βαθµό σε στρεσογόνες καταστάσεις από ότι οι συνάδελφοι τους που ακούν 

το επάγγελµα σε διαφορετικό περιβάλλον (πχ ιδιωτικό ιατρείο, ερευνητικά ιδρύµατα 

κλπ). 

 

4.2 Επαγγελµατική Εξουθένωση & Ιατρικό επάγγελµα 

 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες το ετήσιο ρίσκο των αυτοκτονιών των Ιατρών είναι διπλάσιο 

από εκείνο του γενικού πληθυσµού, γεγονός που πολύ συχνά οφείλεται στην ύπαρξη 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Υπάρχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στο εργασιακό 

περιβάλλον που έχουν εντοπισθεί ότι ευθύνονται για την ανάπτυξη επαγγελµατικής 

εξουθένωσης στους επαγγελµατίες υγείας: ο µεγάλος φόρτος εργασίας, η σύγκρουση 

ρόλων, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, η έλλειψη ανταµοιβών, η διάψευση των 

εργασιακών προσδοκιών, η έλλειψη καινοτοµιών και φυσικής άνεσης, η έλλειψη 

υποστηρικτικού δικτύου, η έλλειψη ανατροφοδότησης, η έλλειψη εναλλαγών στην 

εργασία, περιβάλλον που υπονοµεύει την αυτονοµία του προσωπικού, η έλλειψη 

συµµετοχής των εργαζοµένων στις αποφάσεις, ασάφεια των καθηκόντων και των 

υποχρεώσεων του επαγγελµατία (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου,1999). 
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 Έτσι, αρνητικά επιδρά το γεγονός ότι πολλές φορές οι ιατροί χρειάζεται να εργάζονται 

για πολλές ώρες και γενικότερα να µην έχουν την δυνατότητα ενός ευέλικτου 

προγράµµατος εργασίας. Επίσης, όταν ένας ασθενής µπορεί να επιθυµεί κάτι, όπως πχ η 

ευθανασία, ή το νοσοκοµείο µπορεί να επιβάλει κανόνες, όπως η γρήγορη και 

απρόσωπη εξυπηρέτηση, αυτά ενδεχοµένως µπορεί να αντίκεινται στις αξίες ή τις 

πρακτικές του ιατρού (Pines, Aronson & Kafry,1980).  

Άλλη πάλι κλασική περίπτωση είναι όταν οι ιατροί έρχονται σε επαφή µε περιστατικά 

ασθενών, η κατάσταση των οποίων κρίνεται µη αναστρέψιµη, ή από την άλλη η µικρής 

διάρκειας –πάντα εστιασµένη σε ένα πρόβληµα- σχέση που αναπτύσσουν µε τους 

ασθενείς τους, επιβαρύνοντάς τους ψυχολογικά, και αυτά αποτελούν πάλι πηγές 

επαγγελµατικής εξουθένωσης (Cherniss,1980).  Όλα αυτά οδηγούν πρώτα από όλα σε 

συναισθηµατική εξάντληση που µε την σειρά της αναπαράγει αντιεπαγγελµατικές 

συµπεριφορές: πολλές έρευνες έδειξαν ότι οι εργαζόµενοι στην παροχή ιατρικής 

βοήθειας βαθµιαία αναπτύσσουν µια επαγγελµατική κόπωση που προκαλεί µια 

αρνητική, ακόµη και επιθετική, στάση απέναντι στην πίεση η οποία κάνει όλους τους 

συναναστρεφόµενους τους ( πχ Νοσηλευτές, ασθενείς και συνοδούς) να υποφέρουν 

(Sanders & Suls,1982). 

 Μία άλλη στάση που υιοθετούν, συνήθως,  εξαιτίας αυτής της συναισθηµατικής 

κούρασης είναι να «ξεκόβουν» ψυχολογικά και να κρατούν αποστάσεις 

συναισθηµατικά από τους ασθενείς τους. Αυτή αποτελεί την δεύτερη διάσταση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, δηλαδή την αποπροσωποποίηση, η οποία παρουσιάζεται 

ως µια κυνική και αρνητική συµπεριφορά των Ιατρών, αλλά και των Νοσηλευτών 

απέναντι στους ασθενείς τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 

συµπεριφοράς είναι η τάση να αναφέρονται στους ασθενείς τους όχι µε τα ονόµατά 

τους αλλά µε τον αριθµό του δωµατίου ή τον τύπο της ασθένειας (Maslach,1982).  

Μια άλλη διάσταση της αποπροσωποποίησης µπορεί να οδηγήσει, πάλι, τον Ιατρό να 

πιστεύει ότι ο ασθενής που υποφέρει το αξίζει (Maslach,1982). 

 

4.3 Εργασιακό Στρες & Νοσηλευτικό επάγγελµα 

 

Από την φύση τους ορισµένα επαγγέλµατα είναι περισσότερο στρεσογόνα από κάποια 

άλλα. Κυρίως πρόκειται για επαγγέλµατα που συνεπάγονται σχέσεις µε ανθρώπους, 

απαιτούν ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων ή οι αποφάσεις που λαµβάνονται ενδέχεται 

να έχουν σοβαρές οικονοµικές, κοινωνικές ή άλλου είδους συνέπειες (Cooper & 
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Eaker,1988 ). Το επαγγελµατικό στρες στο νοσηλευτικό επάγγελµα αποτελεί µείζον 

πρόβληµα σε παγκόσµιο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια. Για παράδειγµα, έρευνα σε ένα 

αρκετά µεγάλο δείγµα νοσηλευτών στην Σουηδία αποκάλυψε ότι περισσότερο από το 

80% των νοσηλευτών που πήραν µέρος ανέφεραν υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους 

(Petterson et al, 1995). Μια άλλη έρευνα πάλι στο Ηνωµένο Βασίλειο ανέδειξε ότι οι 

νοσηλευτές δέχονταν την µεγαλύτερη πίεση και στρες από όλους τους επαγγελµατίες 

στον χώρο της υγείας (Rees & Cooper, 1992).  

Επίσης, για τους Νοσηλευτές, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τους Ιατρούς, έχει 

αποδειχθεί ότι η ευθύνη που απορρέει από το αντικείµενο της εργασίας, επειδή έχει να 

κάνει µε ανθρώπους συσχετίζεται µε πολύ υψηλότερα επίπεδα άγχους, σε σύγκριση µε 

την υπευθυνότητα που απορρέει για αντικείµενα και µάλιστα έχει περισσότερες 

πιθανότητες να οδηγήσει σε καρδιακά προβλήµατα (Wardwell, Hyman & 

Bahnson,1964). Έτσι, το νοσηλευτικό επάγγελµα θεωρείται ευρέως ότι είναι ιδιαίτερα 

στρεσσογόνο. Ήδη από την δεκαετία του 1960 ο Menzies (1960) ήταν ο πρώτος που 

προσδιόρισε τέσσερις πηγές δηµιουργίας άγχους στους νοσηλευτές: η φροντίδα του 

ασθενούς, η λήψη αποφάσεων, η ανάληψη ευθυνών και οι συνεχείς εναλλαγές.  

Οι Gray-Toft & Anderson (1981), µεταγενέστερα αναγνώρισαν επτά κύριες πηγές 

στρες στη νοσηλευτική: η επαφή µε τον θάνατο, οι διαµάχες µε τους ιατρούς, η έλλειψη 

υποστήριξης, η ανεπαρκής προετοιµασία για την κάλυψη των συναισθηµατικών 

αναγκών του ασθενούς, οι διαµάχες µε τους συναδέλφους, ο αυξηµένος φόρτος 

εργασίας και η αβεβαιότητα σχετικά µε την θεραπεία του ασθενούς.  

Αντίστοιχα, µια πιο πρόσφατη έρευνα του Mc Vicar (2003) υποδεικνύει ως κύριους 

παράγοντες δηµιουργίας στρες στους νοσηλευτές τον φόρτο εργασίας, τις συγκρούσεις 

στον χώρο εργασίας, την συναισθηµατική φόρτιση από τη νοσηλεία, τις αµοιβές και την 

εργασία µε βάρδιες.  

Επίσης, σηµαντικό ρόλο παίζει και η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ οικογενειακής-

προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Το στρες µπορεί να οφείλεται από την πίεση που 

απορρέει από τον συνδυασµό των ευθυνών στην δουλειά, στο σπίτι και τα παιδιά. Το 

πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο στις γυναίκες  - και δη στον χώρο της νοσηλευτικής αν 

αναλογιστεί κανείς ότι θεωρείται γυναικοκρατούµενος- καθώς καλούνται να παίξουν 

πολλαπλούς ρόλους (εργαζόµενη-σύζυγος- µητέρα) και µάλιστα έχοντας την κύρια 

υπευθυνότητα (Haw,1982).  

Οι επιπτώσεις, τώρα, όλων των παραπάνω στον χώρο της νοσηλευτικής, είναι ότι το 

εργασιακό άγχος συµβάλλει στις συχνές απουσίες από την εργασία και στις συχνές 

εναλλαγές στην σύνθεση του νοσηλευτικού προσωπικού (προσλήψεις-αποχωρήσεις), 
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που και τα δύο έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

(Jennings,1994). 

 Όσον αφορά το µέγεθος του προβλήµατος τόσο για το νοσηλευτικό επάγγελµα, όσο 

και για τον αντίκτυπο που έχει στην παροχή υπηρεσιών υγείας αποκαλυπτική είναι 

έρευνα που διεξάχθηκε σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες τα αποτελέσµατα των οποίων 

συγκρίθηκαν µε αντίστοιχα των Η.Π.Α. (Aiken et al,2012). Συγκεκριµένα, έλαβαν 

µέρος περίπου 60.000 νοσηλευτές και 130.000 ασθενείς από 488 νοσοκοµεία στην 

Ευρώπη και 617 στις Η.Π.Α. και τα αποτελέσµατα για την Ελλάδα ήταν 

απογοητευτικά: παρουσίασε τα πιο αρνητικά αποτελέσµατα από όλες τις χώρες που 

πήραν µέρος στην έρευνα. Γενικά, µεταξύ των νοσηλευτών σε όλες τις χώρες 

παρουσιάστηκαν σχετικά υψηλά ποσοστά επαγγελµατικής εξουθένωσης, µη 

ικανοποίησης από την εργασία και πρόθεσης αποχώρησης, ενώ τα αποτελέσµατα των 

ασθενών διέφεραν σηµαντικά από χώρα σε χώρα. Πιο συγκεκριµένα,  βρέθηκε ότι το 

78% των Ελλήνων νοσηλευτών θεωρούν ότι πάσχουν από  επαγγελµατική εξουθένωση, 

το 56% ότι είναι δυσαρεστηµένο από την εργασία του και το 49%  ότι έχει την πρόθεση 

να αποχωρήσει, ενώ το 47% ανέφερε χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες νοσηλευτικής 

φροντίδας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και από το ότι οι ασθενείς απάντησαν πως 

µόνο το 53% από αυτούς θα συνιστούσε το νοσοκοµείο στο οποίο νοσηλεύτηκε.  

 

4.3.1 Στρες & Νοσηλευτικές ειδικότητες  

 

Αν και στην εργασιακή πραγµατικότητα θεωρείται ότι ορισµένες νοσηλευτικές 

ειδικότητες παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες εµφάνισης στρες σε σχέση µε 

άλλες, κυρίως λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών που παρουσιάζουν, όπως πχ η 

εργασία σε «κλειστά» τµήµατα δηλαδή χειρουργεία, µονάδες εντατικής θεραπείας κλπ, 

που έχουν ως αποτέλεσµα µια διαφορετικότητα της έντασης και του είδους του στρες,  

εντούτοις κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται σε όλες τις σχετικές έρευνες και έτσι 

παρουσιάζονται αντικρουόµενα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, ενώ από την µια υπάρχουν 

µελέτες που υποστηρίζουν ότι οι εξειδικευµένοι νοσηλευτές, ειδικά αυτοί που 

εργάζονται σε στεφανιαίες µονάδες και στις µονάδες εντατικής θεραπείας, βρίσκονται 

σε αυξηµένο κίνδυνο για εργασιακό στρες (Vreeland & Ellis, 1969; Hay & Oken 1972), 

από την άλλη πάλι κάποιες άλλες που ακολούθησαν, δεν πέτυχαν να αναδείξουν κάποια 

διαφορά µεταξύ των νοσηλευτών στους διάφορους νοσοκοµειακούς χώρους ( Johnson, 

1979; Nichols et al, 1981; Keane et al, 1985). Την ίδια άποψη είχαν και οι Hipwell et al 
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(1989), αφού σε έρευνά τους, µελετώντας την παρουσία στρεσογόνων παραγόντων 

στους νοσηλευτές τεσσάρων νοσοκοµειακών τµηµάτων (Στεφανιαία Μονάδα, Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού, Γενική Κλινική Νοσηλείας Ασθενών και Τµήµα Νοσηλείας 

Ηλικιωµένων), κατέληξαν ότι οι οµοιότητες όσον αφορά τα στρεσογόνα εργασιακά 

χαρακτηριστικά των νοσηλευτών ήταν πολύ πιο έντονες από ότι οι διαφορές τους, αφού 

ο µέσος όρος των επτά στρεσογόνων παραγόντων που εξετάστηκαν στα τέσσερα αυτά  

διαφορετικά νοσηλευτικά περιβάλλοντα ήταν πανοµοιότυπος.  Εκείνο που καθίσταται, 

πάντως, σαφές είναι ότι τα υψηλότερα επίπεδα στρες εµφανίζουν οι νοσηλευτές που 

έχουν άµεση ευθύνη για την φροντίδα του ασθενή, σε σύγκριση µε τους βοηθούς  

νοσηλευτές και τους νοσηλευτές που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, γεγονός που 

αποδείχθηκε και σε µεγάλη έρευνα σε 20 νοσοκοµεία της Αυστραλίας (Bates,1975). 

Άµεση συνάφεια µε το προηγούµενο έχει το γεγονός ότι το στρες, ως αποτέλεσµα των 

προσπαθειών του νοσηλευτή να ανταποκριθεί στις ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών 

και των οικογενειών τους, αντανακλά την σύγκρουση µε το νοσηλευτικό ρόλο (Gray & 

Anderson, 1981). Τέλος, µια σηµαντική επισήµανση που αφορά όλες τις έρευνες που 

πραγµατοποιούνται και αφορούν τους νοσηλευτές αποτελεί το γεγονός ότι δεν γίνεται 

πάντα ευδιάκριτος ο διαχωρισµός µεταξύ των πιστοποιηµένων – εγγεγραµµένων 

νοσηλευτών και των βοηθών νοσηλευτών ή πρακτικών κλπ, ώστε να διαπιστωθεί αν 

εµφανίζονται διαφορές ή όχι. 

 

4.3.2 Στρες & Νοσηλευτές σε ∆ηµόσιο & Ιδιωτικό τοµέα 

 

Ο ιδιωτικός τοµέας στην Ελλάδα συνηθίζει να εµφανίζει ως βασικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι του δηµοσίου την υψηλή παροχή υπηρεσιών. Έχει αποδειχθεί ότι 

αυτό διακυβεύεται όταν το νοσηλευτικό προσωπικό κυριεύεται από την ύπαρξη στρες. 

Μελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί µεταξύ Νοσηλευτών έχουν δείξει ότι όσο 

αυξάνονται τα επίπεδα στρες στην εργασία τους, τόσο λιγότερο συµπεριφέρονται µε 

ζεστασιά και ευαισθησία προς τους ασθενείς, γίνονται ολοένα και λιγότερο ανεκτικοί 

και χάνουν την υποµονή τους όλο και πιο συχνά, παρουσιάζουν έλλειψη 

αυτοσυγκέντρωσης και χάνουν την προσαρµοστικότητά τους (Motowidlo,Packard & 

Manning,1986;Brady & Sonnie,1999).  

Σύµφωνα µε έρευνα του Clay (1989) οι περισσότεροι εργαζόµενοι στον τοµέα της 

υγείας βιώνουν πίκρα και απογοήτευση σε κάποια στιγµή της καριέρας τους και 
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ιδιαίτερα µάλιστα στον δηµόσιο τοµέα, όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ύπαρξης 

αυξηµένης πίεσης και µειωµένου ηθικού σε µεγαλύτερη συχνότητα.  

Οι Patrick et al (1991) προχώρησαν την έρευνα και πραγµατοποίησαν µια σύγκριση 

ανάµεσα σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να διαπιστώσουν αν όντως 

υπάρχουν ή όχι διαφοροποιήσεις. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι και στον 

ιδιωτικό καθώς και στον δηµόσιο τοµέα οι νοσηλευτές βιώνουν στρεσογόνα γεγονότα 

µε την ίδια υψηλή συχνότητα, αφού το γενικό σκορ της κλίµακας δεν διέφερε στις δύο 

οµάδες. Προέκυψαν όµως διαφορές στις υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου, αφού στον 

ιδιωτικό τοµέα οι πιο ισχυροί στρεσσογόνοι παράγοντες βρέθηκαν να είναι η 

αβεβαιότητα για την θεραπεία του ασθενούς και οι διαµάχες µε τους ιατρούς, ενώ στον 

δηµόσιο τοµέα ο πιο συχνός παράγοντας βρέθηκε να είναι ο φόρτος εργασίας. Στο 

συνολικό δείγµα της έρευνας (ιδιωτικός και δηµόσιος τοµέας), οι πιο συχνοί 

στρεσογόνοι παράγοντες φάνηκε ότι ήταν η επαφή µε τον θάνατο και ο φόρτος 

εργασίας (Patrick et al, 1991). 

 

4.3.3 Στρες & Νοσηλευτές σε Νοσοκοµεία της πρωτεύουσας & σε Νοσοκοµεία 

της περιφέρειας 

 

Σε πολλές µελέτες παρουσιάζονται διαφορές µε βάση την γεωγραφική περιοχή στην 

οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. Σύµφωνα µε µια τέτοια έρευνα των  Μουστάκα κ.α. 

(2008) έγινε προσπάθεια να συγκριθεί το αν και κατά πόσο διαφέρουν τα επίπεδα στρες 

µεταξύ Νοσηλευτών που απασχολούνται σε νοσοκοµεία της πρωτεύουσας και σε 

νοσοκοµεία της ελληνικής περιφέρειας. Παρόλα αυτά η έρευνα δεν έδειξε να υπάρχει 

σηµαντική διαφοροποίηση όσον αφορά το επίπεδα του στρες. Παρατηρήθηκε, όµως, 

διαφοροποίηση όσον αφορά τους παράγοντες-αιτίες που προκαλούν το επαγγελµατικό 

άγχος, όπως δηλαδή ακριβώς και µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.  

Επίσης, στο συγκεντρωτικό δείγµα οι σηµαντικότεροι παράγοντες ήταν ο φόρτος 

εργασίας και η δυσκολία συντονισµού προσωπικής-οικογενειακής ζωής και εργασίας. 

 

4.4 Επαγγελµατική Εξουθένωση & Νοσηλευτικό επάγγελµα 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι Νοσηλευτές παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα εξουθένωσης. Η 

Firth-Cozens (1997) αναφέρει πως το 1/3 των νοσηλευτών σε ολόκληρο τον κόσµο 

παρουσιάζουν συµπτώµατα επαγγελµατικής εξουθένωσης από τα αρχικά ακόµα στάδια 
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της καριέρας τους, ενώ παράλληλα ο κίνδυνος για την εµφάνιση ψυχικών διαταραχών 

στην συγκεκριµένη επαγγελµατική οµάδα είναι πολύ υψηλός και αυτό γιατί απαιτείται  

συνεχής κοινωνική προσπάθεια από το νοσηλευτή, γεγονός που αντιπροσωπεύει 

εκτεταµένα ποσά συναισθηµατικής έκθεσης. Υπάρχει ένας µεγάλος βαθµός 

συναισθηµατικής και ψυχολογικής εργασίας που εµπλέκεται στην φροντίδα κάθε 

ασθενή και κάθε κατάστασης, και στην αντιµετώπισή του σαν ένα ξεχωριστό και 

σηµαντικό περιστατικό. Η σχέση µε τους ασθενείς είναι διαφορετική από την 

µεµονωµένη εργασία όπου κάποιος αναπτύσσει ιδέες ή χειρίζεται εξοπλισµό. Για να 

χειριστεί κάποιος αποτελεσµατικά ασθενείς, πρέπει να είναι εκεί, και να βρίσκεται σε 

συνεχή «εµπλοκή» µε τους ασθενείς. Σε µια τέτοια σχέση, εργάζεται µε προσδοκίες 

αλλά και µε παρανοήσεις / παρεξηγήσεις και πρέπει να τα καταφέρνει µε τις 

απογοητεύσεις τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο και ως εκ τούτου, αγχογόνο και 

συνάµα ψυχοφθόρο.  

Επίσης, οι νοσηλευτές προσπαθούν υπό την επήρεια σωµατικής και ψυχικής κόπωσης, 

να διατηρήσουν υψηλά τα επίπεδα της επαγγελµατικής τους απόδοσης, σε συνδυασµό 

µε πλήθος στρεσογόνων παραγόντων που βιώνουν καθηµερινά µε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα έντασης και στρες. Ιδιαίτερα για επαγγελµατίες που εργάζονται σε νοσοκοµεία 

ή άλλα ιδρύµατα φροντίδας και περίθαλψης, η πίεση του χρόνου, ο υπερβολικός φόρτος 

εργασίας και οι ακανόνιστες βάρδιες αποτελούν σοβαρές πηγές επαγγελµατικής 

εξουθένωσης και ανάπτυξης ψυχιατρικών και σωµατικών προβληµάτων 

(Beechman,2000). Ειδικά, µάλιστα, το γεγονός ότι οι νοσηλευτές εργάζονται σε 

νυχτερινές βάρδιες εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη εξουθένωση, αίσθηση 

αποπροσωποποίησης και µείωση ενέργειας σε σύγκριση µε τις πρωινές βάρδιες (Demir, 

Ulusoy & Ulusoy,2003). ). Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι η  διατάραξη του κιρκάδιου 

ρυθµού και του ύπνου δεν έχουν µόνο επιπτώσεις στην οικογενειακή και κοινωνική 

ζωή των νοσηλευτών, αλλά επιβαρύνουν την υγεία τους και σωµατικά και ψυχικά. 

Μία άλλη παράµετρος που συµβάλλει έµµεσα στην ανάπτυξη του συνδρόµου της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης αποτελεί η ιδιαιτερότητα ότι το νοσηλευτικό επάγγελµα 

δεν απέκτησε ποτέ στην Ελλάδα το κύρος, αλλά ούτε τις συνθήκες εργασίας που έχει σε 

άλλες χώρες, ίσως γιατί µέχρι πρότινος οι σχετικές σπουδές ήταν εντελώς στοιχειώδους 

επιπέδου και οι εργαζόµενοι στον τοµέα αυτό είχαν –και ακόµη έχουν - συνήθως 

βοηθητικό και όχι ουσιαστικό ρόλο, όπως συµβαίνει σε µερικές χώρες (Κάντας,1996).  
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4.5 Αναδυόµενα Ερωτήµατα 

 

Κατόπιν, της όλης παραπάνω ανάλυσης, προκύπτουν εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε το 

εάν και κατά πόσον ισχύουν όλα τα παραπάνω. ∆ηλαδή, από την µια τα αποτελέσµατα 

της έρευνας επαληθεύουν ή όχι όλα όσα υποστηρίζονται από την θεωρία και από την 

άλλη τι ισχύει στην ελληνική πραγµατικότητα; Πιο συγκεκριµένα τίθενται τα παρακάτω 

βασικά ερωτήµατα: 

- Σε τι βαθµό διακατέχονται από στρες στην εργασιακή τους καθηµερινότητα οι 

Ιατροί και Νοσηλευτές στον ιδιωτικό τοµέα; 

- Ποιοι είναι οι παράγοντες που το προκαλούν σε κάθε µια περίπτωση; 

- Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ιατροί και Νοσηλευτές εµφανίζουν συµπτώµατα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης; 

- Οι Ιατροί και Νοσηλευτές που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα υγείας 

νιώθουν ή όχι εργασιακή ανασφάλεια; 

- Τι συσχετίσεις παρουσιάζονται µεταξύ εργασιακού στρες και επαγγελµατικής 

εξουθένωσης και µεταξύ εργασιακού στρες και ανασφάλειας; 

- Τι ρόλο παίζουν στην ύπαρξη ή µη εργασιακού άγχους ο τύπος 

προσωπικότητας, η εργασιακή ικανοποίηση και ο βαθµός εµπλοκής µε το 

επάγγελµα που ασκεί ο Ιατρός και ο Νοσηλευτής; 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα θα βοηθήσουν να δοθεί µια ικανοποιητική 

εικόνα της εργασιακής πραγµατικότητας στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και θα 

φωτίσουν τα σηµεία στα οποία πιθανόν να παρουσιάζεται πρόβληµα, ώστε να 

µπορέσουν να επικεντρωθούν οι προσπάθειες επίλυσής τους. 
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Κεφάλαιο 5 

Μεθοδολογία 

 

5.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο το 

Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής 

υγείας στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί από την ραγδαία επιδείνωση του εργασιακού 

κλίµατος στην χώρα, πως βιώνει τις αλλαγές αυτές και τι επιπτώσεις έχουν επιφέρει 

στην εργασιακή του ζωή. Αν έχει αλλάξει ο τρόπος και η ένταση του εργασιακού 

άγχους στην εργασιακή καθηµερινότητα και πως αυτό επηρεάζει το παραγόµενο 

αποτέλεσµα, αν δηλαδή διατηρείται το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών ή 

αναφέρονται  προβλήµατα, παραλείψεις και παρενέργειες. Επίσης, αν ο βαθµός, η 

ένταση και το χρονικό διάστηµα στο οποίο βιώνεται το εργασιακό άγχος µπορεί να 

οδηγήσει σε επαγγελµατική εξουθένωση τους επαγγελµατίες υγείας του ιδιωτικού 

τοµέα. 

Συγκεκριµένα, προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει: 

- Να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο υπάρχει  εργασιακό στρες  στους 

επαγγελµατίες που απασχολούνται στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στην 

Ελλάδα, από ποιους παράγοντες  οφείλεται και µε τι πιθανούς τρόπους µπορεί 

να αντιµετωπιστεί. 

- Να διερευνηθεί η ύπαρξη ή µη επαγγελµατικής εξουθένωσης, τι µορφή έχει και 

σε τι λόγους οφείλεται, καθώς και ο βαθµός  τυχόν συσχέτισης µε το εργασιακό 

άγχος. 

- Να διερευνηθεί ο βαθµός στον οποίο υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια, το πώς 

αυτή επηρεάζει την δηµιουργία επαγγελµατικού στρες και αν µπορεί να 

οδηγήσει µέχρι και την επαγγελµατική εξουθένωση. 

- Να διερευνηθούν ποιοι άλλοι παράγοντες ενδεχοµένως επηρεάζουν το 

επαγγελµατικό άγχος και µε ποιόν τρόπο. Συγκεκριµένα, να αναλυθούν οι 

διαστάσεις της προσωπικότητας τύπο Α ή Β, της εργασιακής ικανοποίησης και 

της εργασιακής εµπλοκής των επαγγελµατιών υγείας. 
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- Η έρευνα να εστιάσει στο πως το εργασιακό στρες, η επαγγελµατική 

εξουθένωση και η εργασιακή ανασφάλεια επηρεάζουν το Ιατρικό και 

Νοσηλευτικό προσωπικό που δραστηριοποιείται στον χώρο της Ιδιωτικής 

Υγείας στην Ελλάδα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει σε σχέση µε 

τον ∆ηµόσιο τοµέα  και να γίνουν οι σχετικές συγκρίσεις. 

- Να αναλυθούν τα αποτελέσµατα και βαθµός της µεταξύ τους συσχέτισης. 

- Να συγκριθούν τα αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα ευρήµατα συναφών 

επαγγελµατικών οµάδων. 

- Να συγκριθούν τα αποτελέσµατα µε την ∆ιεθνή θεωρία και να διαπιστωθεί το 

αν και το πώς επηρεάζουν ή όχι οι συσχετίσεις αυτές την ελληνική 

πραγµατικότητα. 

Τέλος, σηµαντική επισήµανση αποτελεί το γεγονός ότι η έρευνα θα εστιάσει 

αποκλειστικά και µόνο στον Ιδιωτικό τοµέα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της 

βιβλιογραφίας που σχετίζεται µε τον χώρο της υγείας στην Ελλάδα αφορά έρευνα στον 

∆ηµόσιο τοµέα. 

 

5.2 Υποθέσεις 

 

Η βασική υπόθεση της παρούσας έρευνας συµβαδίζει µε το γενικότερο αίσθηµα που 

επικρατεί στην ελληνική εργασιακή πραγµατικότητα τα τελευταία χρόνια λόγω των 

ραγδαίων αλλαγών στην εργατική νοµοθεσία µε τις συνεχείς µειώσεις των αποδοχών 

των εργαζοµένων, τον αυξανόµενο αριθµό των ανέργων και την διαρκώς αυξανόµενη 

εργασιακή ανασφάλεια που προκαλεί η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση. Έτσι, η 

υπόθεση που κάνουµε είναι ότι έχει αγγίξει και τους απασχολούµενους Ιατρούς και 

Νοσηλευτές στον ιδιωτικό τοµέα Υγείας στην Ελλάδα και ότι και αυτοί βιώνουν 

µεγαλύτερα επίπεδα εργασιακού άγχους, παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες για 

ανάπτυξη επαγγελµατικής εξουθένωσης και νιώθουν περισσότερο από ποτέ εργασιακή 

ανασφάλεια για το µέλλον τους. Επίσης, θεωρούµε ότι θα αποδειχθεί ότι υπάρχει 

µεγάλος βαθµός συσχέτισης µεταξύ τους, όπως ακριβώς αναφέρεται και στην σχετική 

διεθνή βιβλιογραφία, που σηµαίνει ότι αλληλοεπηρεάζονται µεταξύ τους. Μία 

σηµαντική επισήµανση, όµως,  είναι ότι αναµένουµε τους Ιατρούς να εµφανίσουν 

σαφώς χαµηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους και ανασφάλειας συγκριτικά µε το 

Νοσηλευτικό προσωπικό, κυρίως λόγω της εργασιακής σχέσης που έχουν στον ιδιωτικό 

τοµέα σε σχέση µε τον δηµόσιο, δηλαδή ενώ στο δηµόσιο οι ιατροί απασχολούνται ως 
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επί το πλείστον µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ως έµµισθο προσωπικό, στον ιδιωτικό 

τοµέα αντίθετα αποτελούν κυρίως εξωτερικούς συνεργάτες µε συµβάσεις παροχής 

υπηρεσιών. Λαµβάνοντας  υπόψη, λοιπόν, τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλούν τόσο 

στους ίδιους τους εργαζόµενους, όσο και στις επιχειρήσεις η διαρκώς αυξανόµενη 

εργασιακή ανασφάλεια, το εργασιακό στρες και η επαγγελµατική εξουθένωση, οι 

βασικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 

 

Η1  Υπάρχει σηµαντικός βαθµός συσχέτισης µεταξύ εργασιακού στρες και 

επαγγελµατικής εξουθένωσης 

Η2  Τα επίπεδα εργασιακού στρες που βιώνουν οι εργαζόµενοι επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό από την  εργασιακή ανασφάλεια, η οποία και αποτελεί βασικό 

στρεσογόνο παράγοντα  

Η3  Το εργασιακό στρες επηρεάζεται από τον τύπο προσωπικότητας  

Η4  Σηµαντικό ρόλο στην ύπαρξη ή µη εργασιακού στρες παίζει ο βαθµός εργασιακής 

εµπλοκής 

Η5  Η εργασιακή ικανοποίηση µειώνει το εργασιακό στρες  

Η6  Το εργασιακό στρες επηρεάζεται από την επαγγελµατική εξουθένωση, την 

εργασιακή ανασφάλεια, τον τύπο προσωπικότητας, την εργασιακή εµπλοκή και 

την εργασιακή ικανοποίηση. 
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5.3 ∆είγµα 

 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 10 Οκτωβρίου 2012 έως 

και 20 Νοεµβρίου 2012, οπότε και  µοιράστηκαν 166 εκτυπωµένα ερωτηµατολόγια και 

455 ηλεκτρονικά από τα οποία επιστράφηκαν  96 εκτυπωµένα και 137 ηλεκτρονικά µε 

ποσοστά ανταπόκρισης 58% και 30% αντίστοιχα, δηλαδή επί συνόλου 621 

ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν απαντήθηκαν τα 233, σηµειώνοντας ποσοστό 

ανταπόκρισης (response rate) 37,5%.   

Βασικοί λόγοι στους οποίους οφείλεται το χαµηλό ποσοστό ανταπόκρισης αποτελεί 

αφενός η αντικειµενική δυσκολία συγκέντρωσης δειγµάτων αφού η συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων ήταν φυσικά ανώνυµη και δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα και ως 

εκ τούτου επαφιόταν στην διαθεσιµότητα και τη βούληση κάθε εργαζόµενου και 

αφετέρου στο γεγονός ότι στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα ο ανταγωνισµός 

είναι ιδιαίτερα έντονος και το να λάβει κανείς άδεια για την πραγµατοποίηση 

οποιουδήποτε είδους έρευνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έτσι, έγινε προσπάθεια ώστε το 

δείγµα να είναι διευρυµένο για να µπορεί να αποτελέσει όσο το δυνατό γίνεται πιο 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου των επαγγελµατιών υγείας του ιδιωτικού τοµέα στην 

Ελλάδα, αφού µε αυτό τον τρόπο θα γίνονταν πιο εύκολη η συλλογή µιας και η µη 

εστίαση σε συγκεκριµένες οµάδες δεν θα δηµιουργούσε ενδεχοµένως κάποιο 

πρόβληµα.  

Εκτός, λοιπόν, περιορισµένου αριθµού  εκτυπωµένων ερωτηµατολογίων που 

στάλθηκαν σε επίσης περιορισµένο αριθµό προσωπικού σε αρκετές Ιδιωτικές Κλινικές 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια 

τα οποία δηµιουργήθηκαν µέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Google® 

Drive. Για την συµπλήρωση των online ερωτηµατολογίων αποστάλθηκε ένας 

µοναδικός ηλεκτρονικός σύνδεσµος  ο οποίος ήταν απαραίτητος για την πρόσβαση και 

συµµετοχή στην έρευνα. Για την πραγµατοποίηση  της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η 

επαγγελµατική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Linkedin® µέσω της οποίας 

στάλθηκαν τα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια αυστηρά και µόνο σε επαγγελµατίες 

Ιατρούς και Νοσηλευτές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην 

Ελλάδα και µε τους οποίους προϋπήρχε ή δηµιουργήθηκε προσωπική διασύνδεση .  

Όσον αφορά το θέµα της διαδικτυακής έρευνας (e-survey), αυτή παρουσιάζει και 

πλεονεκτήµατα (πχ εξοικονόµηση πόρων, αποτελεσµατικότητα, εξασφάλιση ανωνυµίας 

κλπ), αλλά και µειονεκτήµατα ( πχ πιθανά σφάλµατα κάλυψης πληθυσµού, δυσκολία 
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στον καθορισµό του δείγµατος και στην αντιπροσωπευτικότητα αυτού, απουσία 

προσωπικής επαφής µε τον ερωτώµενο, δυσκολία ελέγχου του δείγµατος κλπ ) 

(Λιναρδής, Παπαγιαννόπουλος & Καλησπεράτη,2011). Παρόλα αυτά µε τον 

συνδυασµό που επιτεύχθηκε, δηλαδή µέσω της συγκεκριµένης ιστοσελίδας 

επαγγελµατικής κοινωνικής δικτύωσης (social media) που χρησιµοποιήθηκε, πολλά από 

τα προαναφερθέντα µειονεκτήµατα ξεπεράστηκαν. 

Το δείγµα, λοιπόν, από συνόλου 233  αποτελείται από 130 Ιατρούς (55,8%) και 103 

Νοσηλευτές (44,2%) διαφορετικών ειδικοτήτων. Το µεγαλύτερο ποσοστό των Ιατρών 

ήταν άνδρες (70,8%), ηλικίας 41-55 ετών (54,6%) και έγγαµοι (66,2%), ενώ των 

Νοσηλευτών ήταν γυναίκες (71,8%), ηλικίας 26-40 ετών (70,9%) και άγαµες (49,5%). 

Οι Ιατροί που έλαβαν µέρος στην έρευνα προέρχονται από Αθήνα κατά 46,2%, από 

Θεσσαλονίκη επίσης 46,2% και 7,6% από την λοιπή Ελλάδα, ενώ οι Νοσηλευτές 

αντίστοιχα από Αθήνα το 37,9%,από Θεσσαλονίκη το 60,2% και µόλις 1% από την 

υπόλοιπη Ελλάδα. Η γεωγραφική κατανοµή κρίνεται φυσιολογική, καθώς διαφαίνεται 

καθαρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία δραστηριοποιούνται 

κυρίως στα 2 µεγάλα αστικά κέντρα. Όσον αφορά το επαγγελµατικό προφίλ των 

Ιατρών αυτό αποτελείται από 23 διαφορετικές ειδικότητες, είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή 

µεταπτυχιακού (93,8%), είναι κυρίως εξωτερικοί συνεργάτες (28,5%), έµµισθοι 

(23,8%) ή επιστηµονικά υπεύθυνοι (17,7%) και διαθέτουν από 5-15 έτη προϋπηρεσίας 

(50,8%). Αντίστοιχα για τους Νοσηλευτές  κατέχουν τίτλο σπουδών ΤΕΙ (46,6%), δεν 

κατέχουν θέση ευθύνης (63,1%) και έχουν έως 15 έτη προϋπηρεσίας (56,3%). 

Αναλυτικά τα δηµογραφικά στοιχεία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκαν και 

µεµονωµένες συνεντεύξεις µε υψηλόβαθµα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο της ιδιωτικής υγείας σε θέσεις ευθύνης, ώστε να ληφθεί υπόψη και η άποψη τους 

για το πώς βιώνουν στην καθηµερινότητα τις επιπτώσεις του επαγγελµατικού άγχους, 

λόγω της σηµαντικής εµπειρίας που κατέχουν στον χώρο. 
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Πίνακας 10. ∆ηµογραφικά στοιχεία ∆είγµατος 

ΙΑΤΡΟΙ Ν % ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ν % 

ΦΥΛΟ   ΦΥΛΟ   

ΑΡΡΕΝ 92 70,8% ΑΡΡΕΝ 28 27,2% 

ΘΥΛΗ 37 28,5% ΘΥΛΗ 74 71,8% 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 0,7% ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0% 

ΗΛΙΚΙΑ   ΗΛΙΚΙΑ   

18-25 0 0,0% 18-25 13 12,6% 

26-40 56 43,1% 26-40 73 70,9% 

41-55 71 54,6% 41-55 15 14,5% 

56-65 2 1,5% 56-65 1 1,0% 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 0,8% ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0% 

ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

ΑΓΑΜΟΣ/Η 32 24,6% ΑΓΑΜΟΣ/Η 51 49,5% 

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η 86 66,2% ΕΓΓΑΜΟΣ/Η 45 43,7% 

∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 11 8,5% ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 5 4,9% 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 0,7% ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9% 

ΤΕΚΝΑ   ΤΕΚΝΑ   

0 33 25,4% 0 63 61,2% 

1 18 13,8% 1 10 9,7% 

2 37 28,5% 2 15 14,6% 

3+ 6 4,6% 3 3 2,9% 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 36 27,7% ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 12 11,6% 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ   

ΤΕΕ/ΙΕΚ 0 0,0% ΤΕΕ/ΙΕΚ 41 39,8% 

ΑΕΙ 61 46,9% ΤΕΙ 48 46,5% 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 61 46,9% ΑΕΙ 5 4,9% 

ΑΛΛΟ 7 5,4% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 8 7,8% 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 0,8% ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0% 

ΓΕΩΓΡ.ΠΕΡΙΟΧΗ   ΓΕΩΓΡ.ΠΕΡΙΟΧΗ   

ΑΘΗΝΑ 59 45,4% ΑΘΗΝΑ 39 37,8% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 60 46,2% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 62 60,2% 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α 10 7,7% ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α 1 1,0% 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 0,7% ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0% 

ΒΑΘΜΙ∆Α   ΒΑΘΜΙ∆Α.ΝΟΣΗΛEYTH   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 37 28,5% ΑΠΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 65 63,1% 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 23 17,7% ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 17 16,5% 

ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 10 7,7% ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ 12 11,6% 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 7 5,4% ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 9 8,8% 

ΕΜΜΙΣΘΟΣ 31 23,8%     

ΑΛΛΟ 18 13,8%     

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 4 3,1%     

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ   

0-5 34 26,2% 0-5 24 23,3% 

6-15 66 50,8% 6-15 34 33,0% 

16-30 27 20,8% 16-30 7 6,8% 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 3 2,3% ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 38 36,9% 
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Όσον αφορά τις ειδικότητες των Ιατρών, που αποτελεί µια πολύ βασική παράµετρο και 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την σχετική 

βιβλιογραφία, το δείγµα αποτελείται από 23 διαφορετικές ειδικότητες. Συγκεκριµένα, οι 

περισσότεροι Ιατροί που έλαβαν µέρος στην έρευνα ήταν κυρίως Χειρουργοί (10,8%), 

Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι (10%), Καρδιολόγοι (6,9%), Ορθοπεδικοί (6,9%) και 

Παθολόγοι (9,2%), ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό δεν απάντησε (11,5%). Τα 

αποτελέσµατα παρατίθενται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

Πίνακας 11. Ειδικότητες Ιατρών ∆είγµατος 

 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ Ν %   
1 Αναπάντητο ή άνευ ειδικότητας 15 11,5% 11,5% 

2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 14 10,8% 22,3% 

3 ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 13 10,0% 32,3% 

4 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 12 9,2% 41,5% 

5 ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ 9 6,9% 48,5% 

6 ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ 9 6,9% 55,4% 

7 ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 8 6,2% 61,5% 

8 ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 7 5,4% 66,9% 

9 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 6 4,6% 71,5% 

10 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 5 3,8% 75,4% 

11 ΩΡΛ 5 3,8% 79,2% 

12 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 4 3,1% 82,3% 

13 ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 4 3,1% 85,4% 

14 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 3 2,3% 87,7% 

15 ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 3 2,3% 90,0% 

16 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 3 2,3% 92,3% 

17 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 2 1,5% 93,8% 

18 ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ 2 1,5% 95,4% 

19 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 2 1,5% 96,9% 

20 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 0,8% 97,7% 

21 ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 0,8% 98,5% 

22 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 0,8% 99,2% 

23 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1 0,8% 100,0% 

  ΣΥΝΟΛΟ 130 100,0%   

 

 

Όπως παρατηρούµε το δείγµα αποτελείται από πολλές και διαφορετικές ειδικότητες, οι 

οποίες µάλιστα δεν µπορούν να οµαδοποιηθούν σε υψηλού ή χαµηλού κινδύνου, 

τουλάχιστον βάσει όσων αναφέρει η βιβλιογραφία. Συνεπώς, το δείγµα χαρακτηρίζεται 

ως ιδιαίτερα ανοµοιογενές, όπως διαφαίνεται άλλωστε και στο σχετικό διάγραµµα, 

όπως παρατίθεται ακριβώς παρακάτω. 



∆ιάγραµµα

Αντίστοιχα, για τους Νοσηλευτές

µάλιστα και στην βιβλιογραφία

άσκησης Νοσηλευτή και όσων

σχετικής νοµοθεσίας περί επαγγελµατικών

καθηκόντων και αρµοδιοτήτων

έρευνας φαίνεται στο κάτωθι διάγραµµα

 

∆ιάγραµµα

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αναπάντητο ή άνευ ειδικότητας

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

∆ιάγραµµα 10. Ειδικότητες Ιατρών ∆είγµατος 

τους Νοσηλευτές µια βασική διαφοροποίηση που συναντάται

στην βιβλιογραφία, αποτελεί ο διαχωρισµός µεταξύ όσων

Νοσηλευτή και όσων έχουν άδεια άσκησης Βοηθού Νοσηλευτή

νοµοθεσίας περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων υπάρχει σαφής

αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο και η ποσόστωση του δείγµατος

στο κάτωθι διάγραµµα : 

∆ιάγραµµα 11. Ειδικότητες Νοσηλευτών ∆είγµατος 

0 2 4 6 8 10 12 14

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

άνευ ειδικότητας

1
1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4

5
5

6
7

8
9
9

12
13

14

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ

Αναπάντητο ή 
άνευ ειδικότητας

1%

Άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 
Νοσηλευτή

59%

Άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 

Βοηθού 
Νοσηλευτή

40%

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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διαφοροποίηση που συναντάται συχνά, 

µεταξύ όσων έχουν άδεια 

Βοηθού Νοσηλευτή. Βάση της 

αφής διαχωρισµός 

ποσόστωση του δείγµατος της 

 

 

16

14
15
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5.4 Ερευνητικά Εργαλεία 

 

Βασική µέριµνα ήταν να εξασφαλιστεί τόσο η αξιοπιστία των δεδοµένων, όσο και η 

αξιοπιστία των µετρήσεων. Για την πραγµατοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 6 

ερωτηµατολόγια και το ακριβές δείγµα -όπως δόθηκε στους συµµετέχοντες- υπάρχει 

διαθέσιµο στο προσάρτηµα του παρόντος. Η εγκυρότητα τους θεωρείται πιστοποιηµένη 

γιατί αφενός µεν προέρχονται από έγκυρες ακαδηµαϊκές πηγές, αφετέρου δε 

χρησιµοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αποδεδειγµένα υψηλό δείκτη 

αξιοπιστίας. Η παραγοντική ανάλυση, µάλιστα, επαλήθευσε σε γενικές γραµµές την 

παραγοντική δοµή, όπως προτείνεται από τους κατασκευαστές των ερωτηµατολογίων. 

 

Ερωτηµατολόγιο Εργασιακού Άγχους 

Για την µέτρηση του εργασιακού άγχους χρησιµοποιήθηκε το ευρέως διαδεδοµένο 

ερωτηµατολόγιο των Cooper & Cartwright (1994) το οποίο αποτελείται από 27 

ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν τους πιθανούς παράγοντες (Daily Hassles at Work)  

που προκαλούν στρες. Προκειµένου να διερευνηθούν περαιτέρω παράγοντες 

προστέθηκαν 7 επιπλέον ερωτήσεις και έτσι έφτασαν τις 34 στο σύνολο. Το 

ερωτηµατολόγιο ελέγχθηκε για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του και 

συγκεκριµένα για τους Ιατρούς η τιµή του συντελεστή Cronbach a ήταν 0,912 και για 

τους Νοσηλευτές 0,935, αποτελέσµατα ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Οι απαντήσεις   

δίνονται βάση µίας 6βάθµιας κλίµακας τύπου Likert. Η χρήση κλιµάκων τύπου Likert 

επιτρέπει στον ερευνητή αντί για ερωτήσεις να θέτει έναν αριθµό δηλώσεων θετικά ή 

αρνητικά διατυπωµένων. Κάθε δήλωση διαβαθµίζεται σε κλίµακα από την απόλυτη 

συµφωνία έως την απόλυτη διαφωνία. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ξεκινάει από 0 το 

οποίο αντιπροσωπεύει την απάντηση «δεν είναι πηγή στρες» και καταλήγει σε 5 για την 

απάντηση «πηγή πολύ υψηλού στρες». 

 

Ερωτηµατολόγιο Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

Για την µέτρηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης (burnout) χρησιµοποιήθηκε το 

Abbreviated Maslach Burnout Inventory MBI (Maslach et al,1996) . Ο απογραφικός 

κατάλογος επαγγελµατικής εξουθένωσης της Maslach, χρησιµοποιείται για να 

αποτιµήσει τις τρεις όψεις του συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης: 

Συναισθηµατική Εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, και έλλειψη Προσωπικής 

Εκπλήρωσης-Προσωπικών Επιτευγµάτων. Κάθε πτυχή µετριέται έπειτα από µία 
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χωριστή υποκλίµακα. Η υποκλίµακα συναισθηµατικής εξάντλησης µετρά τα αισθήµατα 

συναισθηµατικής υπερέντασης και της σωµατικής εξάντλησης. Η υποκλίµακα 

Αποπροσωποποίησης µετρά µία µη ευαίσθητη και απρόσωπη ανταπόκριση προς τους 

ασθενείς, τους συναδέλφους ή συνεργάτες. Η υποκλίµακα Προσωπικής Ολοκλήρωσης 

(Προσωπικών Επιτευγµάτων) µετρά τα συναισθήµατα της ικανότητας και του 

επιτυχούς επιτεύγµατος στην εργασία του σχετικά µε τους ασθενείς ενός ιατρού ή 

νοσηλευτή αντίστοιχα.  Πρόκειται για το πιο ευρύτερα χρησιµοποιούµενο εργαλείο 

διεθνώς για την µέτρηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης, η συγκεκριµένη έκδοση 

του οποίου περιλαµβάνει 12 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 9 αφορούν τα 3 παραπάνω 

στοιχεία που απαρτίζουν τον κατάλογο, ενώ οι υπόλοιπες 3 αφορούν µια νέα µέτρηση 

της ικανοποίησης του να ασκείς το Ιατρικό/Νοσηλευτικό επάγγελµα (McManus et 

al,2003). Η διαβάθµιση της κλίµακας Likert ξεκινάει από 0= «Ποτέ» και καταλήγει σε 

6=«Κάθε µέρα». Για κάθε µια οµάδα ερωτήσεων αθροίζεται το σύνολο και 

υπολογίζεται ο µέσος όρος, ενώ αντίστροφη βαθµολόγηση ισχύει µόνο για µια ερώτηση 

(BQ11). Υψηλή βαθµολογία στις υποκλίµακες Συναισθηµατικής Εξάντλησης 

(ερωτήσεις BQ3,BQ4,BQ7)  και  Αποπροσωποποίησης (ερωτήσεις BQ2,BQ5,BQ8) 

αποτελεί ένδειξη υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη του συνδρόµου επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, ενώ αντίστοιχα για τις υποκλίµακες Προσωπικής Ολοκλήρωσης 

(ερωτήσεις BQ1,BQ6,BQ9) και Επαγγελµατικής Ικανοποίησης (ερωτήσεις 

BQ10,BQ11,BQ12) αποτελεί ένδειξη χαµηλού κινδύνου. Αναλυτικά, οι υποκλίµακες 

του ερωτηµατολογίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Πίνακας 11. Υποκλίµακες ερωτηµατολογίου Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 

BQ3 Νιώθω συναισθηµατικά εξαντληµένος από την εργασία µου 

BQ4 Νιώθω κουρασµένος όταν σηκώνοµαι το πρωί κι έχω να αντιµετωπίσω µια ακόµη ηµέρα στην εργασία µου 

BQ7 Μου είναι πολύ εξαντλητικό να δουλεύω µε ασθενείς όλη την ηµέρα 

 ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΙΗΣΗ 

BQ2 Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι απρόσωπα σε µερικούς ασθενείς, σα να ήταν αντικείµενα 

BQ5 Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή την δουλειά 

BQ8 Επί της ουσίας, δεν µε νοιάζει πραγµατικά τι συµβαίνει σε µερικούς ασθενείς µου 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

BQ1 ∆ιαχειρίζοµαι πολύ αποτελεσµατικά τα προβλήµατα των ασθενών µου 

BQ6 Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά την ζωή των ασθενών µέσα από την δουλειά µου 

BQ9 Στο τέλος της ηµέρας, νιώθω όµορφα που δούλεψα στενά µε τους ασθενείς µου 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

BQ10 Σκέφτοµαι να παρατήσω το επάγγελµα µου και να κάνω κάποια άλλη δουλειά 

BQ11 Αντανακλώ την ικανοποίηση που λαµβάνω από την άσκηση του επαγγέλµατος µου 

BQ12 Έχω µετανιώσει για την απόφαση µου να ακολουθήσω αυτό το επάγγελµα 



66 

 

 

Ερωτηµατολόγιο Εργασιακής Ανασφάλειας 

Το Job Insecurity Inventory (JII) (De Witte, 2000) χρησιµοποιήθηκε για να µετρηθεί ο 

βαθµός εργασιακής ανασφάλειας. Σύµφωνα µε τον De Witte (2000) και ενώ διάφοροι 

ερευνητές επικεντρώνονταν άλλοι στην πιθανότητα της απώλειας θέσεως εργασίας και  

άλλοι σε ένα ευρύτερο φάσµα της εργασιακής ανασφάλειας, όπως αλλαγές στο 

περιεχόµενο της εργασίας, απώλειες προαγωγής και εξέλιξης της καριέρας ή 

υποβιβασµός, τότε διαγνώστηκε η ανάγκη δηµιουργίας ενός ολιστικού παγκόσµιου 

εργαλείου µέτρησης της εργασιακής ανασφάλειας. Εµπνευσµένος από τον Borg (1992) 

δηµιούργησε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο και αποτελείται από 11 ερωτήσεις µε τις 

απαντήσεις να δίνονται βάση µίας 6βάθµιας κλίµακας τύπου Likert ( ∆ιαφωνώ απόλυτα 

έως Συµφωνώ απόλυτα ). Η διαφοροποίηση του ερωτηµατολογίου έγκειται στο ότι  

µετράει τόσο την γνωστική διάσταση ( πχ. «Πιστεύω ότι θα καταφέρω να συνεχίσω να 

δουλεύω εδώ» ), όσο και την συναισθηµατική διάσταση της εργασιακής ανασφάλειας   

(πχ. «Φοβάµαι ότι µπορεί να χάσω την δουλειά µου»).  

Ο De Witte (2000) έχει αναφέρει τιµή δείκτη αξιοπιστίας  Cronbach alpha coefficient 

0,92 για το συνολικό ερωτηµατολόγιο και 0,85 και 0,90 για την συναισθηµατική και 

την γνωστική διάστασή του αντίστοιχα, χρησιµοποιώντας το ίδιο ερωτηµατολόγιο 

συγκεντρωτικά. Επιπρόσθετα, ο Heymans (2002) χρησιµοποιώντας το ίδιο 

ερωτηµατολόγιο έλαβε 0,81 για το συνολικό και 0,86 για την συναισθηµατική 

διάσταση. Για την γνωστική διάσταση έλαβε 0,47, δηλαδή κάτω από το επιτρεπτό όριο, 

παρόλα αυτά όµως ικανό να χρησιµοποιηθεί για περαιτέρω ανάλυση. 

 

Ερωτηµατολόγιο Τύπου Προσωπικότητας 

Για να διερευνηθεί η προσωπικότητα των ερωτηθέντων και συγκεκριµένα αν ανήκουν 

στον τύπο Α ή Β χρησιµοποιήθηκε η σύντοµη διαβαθµισµένη κλίµακα του Bortner 

(1966) η οποία και αποτελείται από 7 προτάσεις που κάθε µια υποδηλώνει διαφορετικό 

τρόπο συµπεριφοράς. Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνεται ο τύπος προσωπικότητας, 

αφού όσο µεγαλύτερη βαθµολογία συγκεντρωθεί, ή αλλιώς όσο πιο πολύ συµφωνεί ο 

ερωτώµενος µε τις προτάσεις που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του ερωτηµατολογίου, 

τόσο πιο πολύ ανήκει στον τύπο Α και αντίστροφα.  

 

Ερωτηµατολόγιο Εργασιακής Εµπλοκής 

Για να µετρηθεί το πόσο ο ιατρός/νοσηλευτής  είναι εµπλεκόµενος µε το επάγγελµα 

που ασκεί χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του Kanungo (1982). Ο βαθµός 
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εµπλοκής υπολογίζεται βάση 10 ερωτήσεων και οι απαντήσεις δίνονται βάση µίας 

κλίµακας τύπου Likert. Η συγκεκριµένη έχει 6 διαβαθµίσεις και είναι διαρθρωµένη ως 

εξής: 1-διαφωνώ πάρα πολύ, 2-διαφωνώ µέτρια, 3-διαφωνώ ελαφρώς, 4- συµφωνώ 

ελαφρώς, 5-συµφωνώ µέτρια, 6-συµφωνώ πάρα πολύ. Το αποτέλεσµα υπολογίζεται 

αθροίζοντας την βαθµολογία των ερωτήσεων 1,3,4,5,6,8,9 και 10 ενώ για τις ερωτήσεις 

2 και 7 αθροίζεται η αντίστροφη βαθµολογία τους. Το τελικό άθροισµα διαιρείται µε το 

10 και έτσι προκύπτει ο Μέσος Όρος για το κάθε ερωτηµατολόγιο. 

 

Ερωτηµατολόγιο Εργασιακής Ικανοποίησης 

Το τελευταίο ερωτηµατολόγιο εξετάζει τον βαθµό εργασιακής ικανοποίησης, πάλι µε 

τη χρησιµοποίηση µίας κλίµακας τύπου Likert, αυτή την φορά 7 διαβαθµίσεων                        

( 1: καθόλου ικανοποιηµένος έως 7: εξαιρετικά ικανοποιηµένος ). Πρόκειται για το 

Michigan Organizational Assessment Questionnaire των Cammann et al. (1979) το 

οποίο και περιλαµβάνει 3 ερωτήσεις µε την δεύτερη ερώτηση να έχει αντίστροφη 

βαθµολόγηση. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων είχε ως 

βασικό σκοπό οι συµµετέχοντες να απαντάνε στις ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο 

ανεπηρέαστοι από τις δικές µας ερµηνείες ή απόψεις, προκειµένου να αποφευχθούν 

φαινόµενα καθοδήγησης των τελευταίων και κατά συνέπεια αλλοίωσης των 

αποτελεσµάτων. Το βασικότερο πρόβληµα, όµως, που έπρεπε να αντιµετωπίσουµε ήταν 

να µην παρεξηγηθεί ο σκοπός της έρευνας από την πλευρά των συµµετεχόντων και να 

λάβουµε µη αληθείς απαντήσεις. Και αυτό διότι η χρονική περίοδος στην οποία 

πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης που πλήττει την χώρα 

µας, έχει δηµιουργήσει ένα κλίµα εργασιακής ανασφάλειας το οποίο και σαφώς 

επηρεάζει τις στάσεις, σχέσεις  και συµπεριφορές των εργαζοµένων µέσα στον  

εργασιακό τους χώρο. Για αυτό τον λόγο και δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην 

επικοινωνία ότι η έρευνα διεξάγεται για ακαδηµαϊκούς και µόνο λόγους και επίσης ότι 

διασφαλίζεται η πλήρης ανωνυµία των συµµετεχόντων. 

 

5.5 Στατιστική Μέθοδος  

 

Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του 

υπολογιστικού προγράµµατος στατιστικής ανάλυσης SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences, version 17.0 for Windows).  
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Το δείγµα διαχωρίστηκε εξαρχής ανάµεσα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό, προκειµένου 

την εξαγωγή ξεχωριστών αποτελεσµάτων για τις δύο αυτές οµάδες.  

Οι στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: η περιγραφική στατιστική 

(descriptive statistics) για την οργάνωση και περιγραφή των δεδοµένων και η 

επαγωγική στατιστική (internal statistics) για την εξαγωγή συµπερασµάτων, καθώς και 

το κριτήριο της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis), ώστε να µελετηθούν οι 

επιδράσεις περισσότερων από µία ανεξάρτητων µεταβλητών.  

Ειδικότερα, τα δεδοµένα της έρευνας αναλύθηκαν µε τη µέθοδο παραγοντικής 

ανάλυσης κύριων αξόνων (Principal Axis Factoring, PAF) και περιστράφηκαν µε το 

σύστηµα Varimax, όπως προτείνεται από τους ερευνητές Fabrigar et al. (1999). Η 

συγκεκριµένη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε για να βρεθούν οι παράγοντες οι οποίοι 

συσχετίζονται µε οµάδες ερωτήσεων και δηµιουργούν τις αντίστοιχες αθροιστικές 

κλίµακες. Το κατώτατο όριο συσχέτισης ενός παράγοντα προκειµένου να 

συµπεριληφθεί σε µία αθροιστική κλίµακα ήταν το 0,50 . Στη συνέχεια, µε τον 

υπολογισµό του συντελεστή Cronbach alpha ερευνήθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνοχής (internal consistency reliability) η οποία εκτιµά τον βαθµό στον οποίο όλα τα 

στοιχεία µιας αθροιστικής κλίµακας µετρούν το ίδιο δηµιούργηµα. Έτσι, τιµές του 

συντελεστή Cronbach a µεγαλύτερες του 0,80 υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα εσωτερικής 

συνοχής, δηλαδή ότι πράγµατι τα επιµέρους στοιχεία ανήκουν στο ίδιο δηµιούργηµα 

(Cronbach,1951), ενώ τιµές του συντελεστή µικρότερες από 0,70 υποδηλώνουν ότι 

πιθανόν κάποιο από τα στοιχεία της αθροιστικής κλίµακας πρέπει να εξαιρεθεί και να 

επανεξετασθεί αν η συνοχή βελτιώνεται (Van  Saane et al. 2003).  

Βάση του ελέγχου αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων που πραγµατοποιήθηκε για κάθε 

ένα ερωτηµατολόγιο ξεχωριστά, αποδείχθηκε ότι έπρεπε να αναθεωρηθεί µια ερώτηση 

και συγκεκριµένα η δεύτερη ερώτηση του ερωτηµατολογίου της εργασιακής 

ικανοποίησης, ώστε να βελτιωθεί ο βαθµός αξιοπιστίας. Για αυτό τον λόγο, λοιπόν, δεν 

λήφθηκαν υπόψη στις στατιστικές αναλύσεις οι απαντήσεις που αφορούσαν την 

συγκεκριµένη ερώτηση, που όπως αποδείχθηκε δηµιούργησε σύγχυση, µάλλον λόγω 

του αντίθετου νοήµατος που είχε συγκριτικά µε τις άλλες δύο διατυπώσεις για την 

εργασιακή ικανοποίηση. Επίσης, βάση του ελέγχου των απαντήσεων (plot analysis) δεν 

βρέθηκαν πολύ ακραίες τιµές που πιθανόν να αλλοιώνουν τον µέσο όρο  και θα 

µπορούσαν ενδεχοµένως να απαλειφθούν. Έτσι, µετά τους ελέγχους και τις διορθωτικές 

κινήσεις, βάση του πίνακα όπως παρατίθεται παρακάτω, ο βαθµός αξιοπιστίας των 

ερωτηµατολογίων κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητικός. 
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Πίνακας 12. ∆είκτες Αξιοπιστίας Ερωτηµατολογίων 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Cronbach's 

Alpha 

Ν 

ερωτήσεις 

Ν 

δείγµα 

Cronbach's 

Alpha 

Ν 

ερωτήσεις 

Ν 

δείγµα 

Εργασιακό Άγχος 0,912 34 130 0,935 34 103 

Επαγγελµατική Εξουθένωση 0,799 12 130 0,794 12 103 

Εργασιακή Ανασφάλεια 0,911 11 130 0,852 11 103 

Τύπος Προσωπικότητας Α ή Β 0,519 7 130 0,506 7 103 

Εργασιακή Εµπλοκή 0,880 10 130 0,826 10 103 

Εργασιακή Ικανοποίηση 0,834 2 130 0,717 2 103 

 

Επίσης, όσον αφορά τους ελέγχους της παραγοντικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε 

εκεί χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο Eigenvalue, το οποίο είναι ίσως το πιο διαδεδοµένο 

και ευρέως χρησιµοποιούµενο όσον αφορά τον αριθµό παραγόντων που εξάγονται. 

Συγκεκριµένα εξάγονται όσοι παράγοντες έχουν τιµή Eigenvalue>1. Σε συνδυασµό µε 

το κριτήριο αυτό, λήφθηκε υπόψη και το κριτήριο γνωστό ως Kaiser το οποίο αναφέρει 

ότι παράγοντες µε τιµή Eigenvalue<1 δίνουν µικρότερη τυπική απόκλιση από µια 

τυποποιηµένη παρατηρούµενη µεταβλητή (Zwick & Velicer,1986). Τέλος, για την 

αλληλεξάρτηση των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή του δείκτη Pearson r 

και για την περιγραφή των αιτιωδών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών που 

συσχετίστηκαν προκειµένου να γίνουν προβλέψεις, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση 

ευθύγραµµης (linear) γραµµικής παλινδρόµησης (regression analysis). Στο µοντέλο 

παλινδρόµησης η εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν το εργασιακό άγχος και ανεξάρτητες 

µεταβλητές η επαγγελµατική εξουθένωση, η εργασιακή ανασφάλεια, η εργασιακή 

εµπλοκή, ο τύπος προσωπικότητας, η εργασιακή ικανοποίηση και το σύνολο των 

δηµογραφικών στοιχείων του δείγµατος. 
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Κεφάλαιο 6 

Αποτελέσµατα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των αποτελεσµάτων και 

συγκεκριµένα οι µέσοι όροι των ερωτηµατολογίων, όπως µετρήθηκαν, οι συσχετίσεις 

µεταξύ τους, καθώς και τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης και της 

γραµµικής παλινδρόµησης. Στην συνέχεια ακολουθεί συζήτηση των αποτελεσµάτων, 

εξάγονται τα συµπεράσµατα και τέλος παρουσιάζονται οι προτάσεις. 

 

6.1 Μέσοι Όροι  

 

Προχωρώντας στην ανάλυση των αποτελεσµάτων, διαπιστώνουµε πρώτα από όλα ότι 

βάση των συγκεντρωτικών µέσων όρων των ερωτηµατολογίων, τόσο οι Ιατροί, όσο και 

οι Νοσηλευτές παρουσιάζουν µεσαία επίπεδα εργασιακού άγχους, γεγονός ιδιαίτερα 

θετικό αν συνυπολογίσουµε ότι πρόκειται για το επιθυµητό άγχος που χρειάζεται να 

υπάρχει πάντοτε, ώστε να διατηρούν τον σωστό βαθµό ετοιµότητας και εγρήγορσης.  

Συγκεκριµένα  -σύµφωνα µε την βιβλιογραφία - ο µέσος όρος του δείγµατος βάση των 

ως άνω αποτελεσµάτων, τόσο για τους Ιατρούς όσο και για τους Νοσηλευτές, τους 

κατατάσσει στο 2ο επίπεδο, δηλαδή στο Μεσαίο ( βαθµοί 72 και 77 αντίστοιχα ), 

σύµφωνα, βέβαια, µε την αντίστοιχη κλίµακα του ερωτηµατολογίου που 

χρησιµοποιήθηκε και παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα : 

 

Πίνακας 13. Κλίµακα διαβάθµισης επιπέδου Εργασιακού Στρες 

Βαθµοί Επίπεδο 

0-34 ΧΑΜΗΛΟ 

35-102 ΜΕΣΑΙΟ 

103-170 ΥΨΗΛΟ 

 

Αυτό, µπορεί να γίνει ιδιαίτερα εύκολα αντιληπτό βάση του κάτωθι διαγράµµατος, 

όπου τα αποτελέσµατα εµφανίζονται πάνω στην προσαρµοσµένη καµπύλη του στρες 

των Yerkes-Dodson : 
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∆ιάγραµµα 12. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση επιπέδου Εργασιακού Στρες  

Ιατρών & Νοσηλευτών 

 

Το ίδιο ισχύει και για τον βαθµό επαγγελµατικής εξουθένωσης, όπου και οι δύο οµάδες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα µε τους Ιατρούς να κυµαίνονται στο 19,8% 

του µέσου όρου και τους Νοσηλευτές στο 29,2%. Αντίθετα, όσον αφορά την εργασιακή 

ανασφάλεια εκεί παρουσιάζονται αυξηµένα επίπεδα στους Ιατρούς (44%) και ακόµη 

περισσότερο στους Νοσηλευτές (61 %). Σε αυτό το σηµείο διαφαίνεται µια βασική 

διαφοροποίηση του δείγµατος όσον αφορά την συµπεριφορά µεταξύ Ιατρών και 

Νοσηλευτών, καθώς οι πρώτοι κατά πλειοψηφία αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες 

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ενώ οι δεύτεροι φέρεται να απασχολούνται 

αποκλειστικά και µόνο µε έµµισθη σχέση εξαρτηµένης εργασίας.  

 

Πίνακας 14. Μέσοι Όροι Ερωτηµατολογίων Ιατρών 

    

Εργασιακό 

Άγχος 

Επαγ/τική 

Εξουθένωση 

Εργασιακή 

Ανασφάλεια 

Προσ/τα               

Τύπος Α ή Β 

Εργασιακή 

Εµπλοκή 

Εργασιακή 

Ικανοποίηση 

N 

Valid 130 130 130 130 130 130 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,1298 1,1853 2,6413 5,4033 3,9238 5,5231 

 

 

Πίνακας 15. Μέσοι Όροι Ερωτηµατολογίων Νοσηλευτών 

    

Εργασιακό 

Άγχος 

Επαγ/τική 

Εξουθένωση 

Εργασιακή 

Ανασφάλεια 

Προσ/τα               

Τύπος Α ή Β 

Εργασιακή 

Εµπλοκή 

Εργασιακή 

Ικανοποίηση 

N 

Valid 103 103 103 103 103 103 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,2551 1,7539 3,6616 5,5368 3,4010 4,9806 
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Για τον προσδιορισµό του τύπου προσωπικότητας σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

δείγµατος της έρευνας ο µέσος όρος αντιστοιχεί, τόσο για τους Ιατρούς όσο και για 

τους Νοσηλευτές, στον τύπο Α ( βαθµοί 113 και 116 αντίστοιχα ). 

 

Πίνακας 16. Κλίµακα διαβάθµισης Τύπου Προσωπικότητας Α ή Β 

Βαθµοί Τύπος 

< 90 Β 

90-99 Β+ 

100-105 Α- 

106-119 Α 

> 120 Α+ 

 

Φαίνεται, δηλαδή να κλίνουν προς τον τύπο προσωπικότητας τύπου Α, δηλαδή έχουν 

την τάση να θεωρούνται αγχωτικοί χαρακτήρες, να µην µοιράζονται εύκολα, να είναι 

ανυπόµονοι και βιαστικοί να τελειώνουν µε τις υποχρεώσεις τους. Ίσως το ότι µοιάζουν 

σε αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τους, να οφείλονται τα προβλήµατα 

επικοινωνίας και οι συγκρούσεις µεταξύ τους.  

Ακόµη, οι Ιατροί εµφανίζονται να είναι πιο εµπλεκόµενοι µε το επάγγελµα τους 

(65,4%) σε σχέση µε τους Νοσηλευτές (56,7%).  

Τέλος, και οι Ιατροί και οι Νοσηλευτές εµφανίζονται να είναι αρκετά ικανοποιηµένοι 

από την εργασία τους (µε 78,9% και 71,2% αντίστοιχα), γεγονός που ίσως δικαιολογεί 

το χαµηλά επίπεδα στρες και επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

Σίγουρα, πάντως, συµβαδίζει µε τα όσα αναφέρονται στην βιβλιογραφία, αφού τα 

αποτελέσµατα φαίνεται να έχουν τουλάχιστον µια λογική συνέχεια, συνυπολογίζοντας 

πάντα και το γεγονός ότι σε όλα τα ερωτηµατολόγια υπήρξε υψηλός βαθµός 

αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

6.2 Συσχετίσεις 

 

Στους Ιατρούς οι µεγαλύτερες συσχετίσεις εµφανίζονται µεταξύ του στρες και της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης (∆είκτης Pearson = 0,305) , του στρες και της εργασιακής 

ανασφάλειας (,347) και της εργασιακής ανασφάλειας µε την ικανοποίηση ( αντίστροφη 

σχέση -,377), όπου και στις τρείς περιπτώσεις υπάρχει πληθώρα µελετών που το 

επικυρώνει (Lazarus & Folkman,1984;De Witte,1999;Maslach,1982; Maslach & 

Schaufeli,1993). Αντίστοιχα αποτελέσµατα εµφανίζονται και στους Νοσηλευτές, όπου 

παρατηρούµε συσχετίσεις ανάµεσα σε στρες και εργασιακή ανασφάλεια (,358), 

εργασιακή ανασφάλεια  και ικανοποίηση από την εργασία (-,364), εργασιακή 

ικανοποίηση και εµπλοκή στο ασκούµενο επάγγελµα (,487) και στρες και εργασιακή 

ικανοποίηση (-,304). 

 

6.2.1 Συσχετίσεις Ιατρών 

Πιο συγκεκριµένα, στους Ιατρούς η µεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρείται µεταξύ 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και εργασιακής ανασφάλειας (p=0,463**), µεταξύ 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και εργασιακής ικανοποίησης (p= -0,435**) και µεταξύ 

εργασιακής ανασφάλειας και εργασιακής ικανοποίησης (p= -0,377**). Επίσης, το 

εργασιακό στρες φαίνεται να συσχετίζεται περισσότερο µε την εργασιακή ανασφάλεια 

(p=0,347**), την επαγγελµατική εξουθένωση (p=0,305**) και τον τύπο 

προσωπικότητας (p=0,241**). Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό από τις 

παρατηρούµενες τιµές, όπως φαίνονται και στον πίνακα που ακολουθεί, δεν πρόκειται 

για ιδιαίτερα υψηλές συσχετίσεις.  

 

Πίνακας 17. Συσχετίσεις Ιατρών 

Descriptive Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

Εργασιακό Άγχος 2,1298 ,70438 130 

Επαγγελµατική Εξουθένωση 1,1853 ,79215 130 

Εργασιακή Ανασφάλεια 2,6413 1,17185 130 

Τύπος Προσωπικότητας 5,4033 ,96914 130 

Εργασιακή Εµπλοκή 3,9238 ,98986 130 

Εργασιακή Ικανοποίηση 5,5231 1,12212 130 
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6.2.2 Συσχετίσεις Νοσηλευτών 

Από την άλλη, στους Νοσηλευτές παρουσιάστηκαν διαφορετικά αποτελέσµατα. 

Συγκεκριµένα, οι µεγαλύτερες συσχετίσεις παρουσιάστηκαν µεταξύ εργασιακής 

εµπλοκής και εργασιακής ικανοποίησης (p=0,487**), µεταξύ εργασιακής ανασφάλειας 

και εργασιακής ικανοποίησης (p=-0,364**) και µεταξύ επαγγελµατικής εξουθένωσης 

και εργασιακής ικανοποίησης (p=-0,349**). Επίσης, το εργασιακό στρες φαίνεται να 

συσχετίζεται περισσότερο µε την εργασιακή ανασφάλεια (p=0,358**) και την 

εργασιακή ικανοποίηση (p=-0,304**). Ωστόσο, όπως γίνεται και εδώ αντιληπτό από τις 

παρατηρούµενες τιµές, όπως φαίνονται και στον πίνακα που ακολουθεί, δεν πρόκειται 

για ιδιαίτερα υψηλές συσχετίσεις.  

 

Πίνακας 18. Συσχετίσεις Νοσηλευτών 

Descriptive Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

Εργασιακό Άγχος 2,2551 ,82446 103 

Επαγγελµατική Εξουθένωση 1,7539 1,00638 103 

Εργασιακή Ανασφάλεια 3,6616 ,98897 103 

Τύπος Προσωπικότητας 5,5368 1,07529 103 

Εργασιακή Εµπλοκή 3,4010 ,94293 103 

Εργασιακή Ικανοποίηση 4,9806 1,48839 103 

 

  
Εργασιακό 

Άγχος 

Επαγ/κή 

Εξουθένωση 

Εργασιακή 

Ανασφάλεια 

Τύπος 

Προσ/τητας 

Εργασιακή 

Εµπλοκή 

Εργασιακή 

Ικανοποίηση 

Εργασιακό Άγχος   ,305**  ,347**  ,241**  -,016 -,165 

Επαγγελµατική 

Εξουθένωση 

   ,463**  ,189* -,333**  -,435**  

Εργασιακή 

Ανασφάλεια 

    ,116 -,275**  -,377**  

Τύπος Προσ/τητας      ,108 -,011 

Εργασιακή Εµπλοκή       ,276**  

Εργασιακή 

Ικανοποίηση 

       

       

(*) στατιστικά σηµαντικό σε p < 0,05 

(**) στατιστικά σηµαντικό σε p < 0,01 
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6.3 Παραγοντική Ανάλυση 

Προχωρώντας στην παραγοντική ανάλυση του επαγγελµατικού στρες στους Ιατρούς, 

εκεί αναδείχθηκαν έξι παράγοντες που επηρεάζουν την δηµιουργία άγχους: ως κύριο 

πρόβληµα φέρεται να είναι οι συνθήκες εργασίας (έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού 

εξοπλισµού, κακή αισθητική, βλάβες στον τεχνολογικό εξοπλισµό κλπ)  και κατά 

δεύτερο λόγο ο φόρτος εργασίας (τελικές προθεσµίες, πίεση χρόνου, λήψη αποφάσεων 

κλπ). Επίσης, οι διαπροσωπικές σχέσεις µε τους ανωτέρους και τους συναδέλφους, τα 

προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ διοίκησης, ασθενών και εργαζοµένων, η διαχείριση 

των ασθενών και προβλήµατα µε τους συνοδούς-συγγενείς τους και τέλος η έλλειψη 

ενδιαφέροντος. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των Νοσηλευτών αναδεικνύουν ως 

νούµερο ένα στρεσογόνο παράγοντα τα προβλήµατα επικοινωνίας τόσο µε τους 

συγγενείς ή τους επισκέπτες των ασθενών, όσο και µεταξύ συναδέλφων και ιατρών. 

Εκτός της ελλιπούς επικοινωνίας ο φόρτος εργασίας επηρεάζει εξίσου σηµαντικά την 

δηµιουργία άγχους, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η έλλειψη ενδιαφέροντος και τέλος τα 

εµπόδια που εµφανίζονται στην ανάπτυξη της καριέρας τους. Όσον αφορά την 

επαγγελµατική εξουθένωση εκεί για τους Ιατρούς εµφανίζεται κυρίως µε την µορφή της 

συναισθηµατικής εξάντλησης, την ίδια στιγµή που στους Νοσηλευτές εκφράζεται µε 

την διάσταση της αποπροσωποποίησης. Σύµφωνα µε τα στάδια εξέλιξης της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης της Masclach (1982) αντικατοπτρίζονται τα 

αποτελέσµατα, αφού οι Νοσηλευτές φαίνεται να είναι ένα στάδιο παραπέρα από τους 

Ιατρούς, δηλαδή έχουν περάσει στο στάδιο της αποπροσωποποίησης, ενώ οι Ιατροί 

Correlations 

  
Εργασιακό 

Άγχος 

Επαγ/κή 

Εξουθένωση 

Εργασιακή 

Ανασφάλεια 

Τύπος 

Προσ/τητας 

Εργασιακή 

Εµπλοκή 

Εργασιακή 

Ικανοποίηση 

Εργασιακό Άγχος   ,176 ,358**  ,137 -,045 -,304**  

Επαγγελµατική 

Εξουθένωση 

   ,282**  ,109 -,314**  -,349**  

Εργασιακή 

Ανασφάλεια 

    ,225* -,199* -,364**  

Τύπος Προσ/τητας      ,194* -,073 

Εργασιακή Εµπλοκή       ,487**  

Εργασιακή 

Ικανοποίηση 

       

       

(*) στατιστικά σηµαντικό σε p < 0,05 

(**) στατιστικά σηµαντικό σε p < 0,01 
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βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της συναισθηµατικής εξάντλησης. Επίσης, µια σηµαντική 

διαφοροποίηση µεταξύ Ιατρών και Νοσηλευτών αφορά το είδος της εργασιακής 

ανασφάλειας που αποτυπώνει και τον τρόπο µε τον οποίο η κάθε µια επαγγελµατική 

οµάδα την βιώνει. Συγκεκριµένα, µέσω της παραγοντικής ανάλυσης βρέθηκε ότι οι 

Ιατροί φέρεται να νιώθουν γνωστική εργασιακή ανασφάλεια, ενώ οι Νοσηλευτές 

συναισθηµατική. Η πρώτη περίπτωση, έχει να κάνει µε µια γενικότερη ανησυχία 

σχετικά µε το µέλλον της εργασίας, και ειδικότερα όχι τόσο µε την ίδια την θέση 

εργασίας, όσο µε άλλα στοιχεία όπως οι απολαβές, οι παροχές, το status κλπ, ενώ η 

δεύτερη σχετίζεται ξεκάθαρα µε τον φόβο που νιώθει ένας εργαζόµενος ότι θα χάσει 

την δουλειά του. 

 

6.3.1 Παραγοντική Ανάλυση Ιατρών 

Πίνακας 19. Ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης Εργασιακού Άγχους Ιατρών 

ΙΑΤΡΟΙ 

F1 AQ28 
Πεπαλαιωµένος τεχνολογικός εξοπλισµός (π.χ. ιατρικά εργαλεία και µηχανήµατα, προγράµµατα 
υπολογιστών κτλ.) 

Συνθήκες AQ30 
Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού και εργαλείων (π.χ. πληροφοριακά συστήµατα, 
ιατρικά µηχανήµατα κτλ.) 

Εργασίας AQ29 
Μη λειτουργική σχεδίαση του περιβάλλοντος εργασίας όπως κακή χωροθέτηση γραφείων τµηµάτων 
και εξοπλισµού, στενότητα, θόρυβος, φωτεινότητα, εξαερισµός, θερµοκρασία κτλ. 

  AQ19 Κακή αισθητική του χώρου εργασίας (π.χ. διακόσµηση, επίπλωση, χρώµατα, ένδυση κ.τ.λ.)  

  AQ31 Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ διοίκησης και προσωπικού  

  AQ25 Βλάβες και διακοπές στον τεχνολογικό εξοπλισµό (π.χ. υπολογιστές, ιατρικά µηχανήµατα κτλ.) 

  AQ20 Σύγκρουση µε τους στόχους της διοίκησης του νοσοκοµείου 

F2 AQ7 Πάρα πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα 

Φόρτος AQ8 Τελικές προθεσµίες και οι πιέσεις χρόνου 

Εργασίας AQ6 
Νέες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. νέα προγράµµατα υπολογιστών, νέα ιατρικά µηχανήµατα , νέες 
τεχνολογίες θεραπείας κ.τ.λ.) 

  AQ4 Να παίρνω αποφάσεις 

  AQ2 Να έχω να δουλέψω µέχρι αργά 

F3 AQ5 Προβλήµατα µε τους ανώτερους (προϊστάµενους ) 

∆ιαπροσωπικές AQ11 Ανησυχία για το εάν θα παραµείνω στη δουλειά  

Σχέσεις AQ12 Προβλήµατα µε τους συναδέλφους µου 

  AQ24 ∆εν γνωρίζω προς τα που 'βαδίζει' η καριέρα µου 

  AQ26 Έλλειψη συµπαράστασης από τον/την σύντροφο ή την οικογένεια ως προς τη δουλειά  

F4 AQ32 Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ διοίκησης και ασθενών 

Προβλήµατα AQ33 Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ εργαζοµένων και ασθενών 

Επικοινωνίας AQ34 
Μη κατάλληλη εφαρµογή των στόχων της διοίκησης από  τα διοικητικά [υπεύθυνα] στελέχη και 
προϊσταµένους 

F5 AQ1 Προβλήµατα µε τους ασθενείς   

∆ιαχείριση AQ16 Προβλήµατα µε τους συγγενείς ή τους επισκέπτες των ασθενών 

Ασθενών AQ15 Πάρα πολύ µεγάλος βαθµός ευθύνης 

F6 AQ22 ∆εν µπορώ να πω όχι όταν πρέπει να δουλέψω 

Έλλειψη AQ23 Πολλές συναντήσεις και συνελεύσεις 

Ενδιαφέροντος AQ21 Ελάχιστα ενδιαφέροντα πράγµατα να κάνω στη δουλειά  
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Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης που αφορούν το εργασιακό άγχος των  

Ιατρών, όπως παρατίθενται και στον πίνακα που ακολουθεί, είναι στατιστικά 

σηµαντικά, η µέτρηση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin είναι αποδεκτή (0,805>0,5) και 

οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε οµάδα παραγόντων υψηλοί ή τουλάχιστον αποδεκτοί. 

Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν 6 παράγοντες και το µοντέλο παραγοντικής ανάλυσης 

εξηγεί ποσοστό 57,002% του συνόλου του δείγµατος. Επίσης, ο πρώτος παράγοντας 

ερµηνεύει το µεγαλύτερο ποσοστό (27,561%) της συνολικής διακύµανσης των 

µεταβλητών, ο δεύτερος το 9,525%, ο τρίτος το 6,317%, ο τέταρτος το 5,512%, ο 

πέµπτος το 4,628% και ο έκτος το 3,459%. 

 
Πίνακας 20. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης Εργασιακού Άγχους Ιατρών 
 

 

Ερωτήσεις F1 F2 F3 F4 F5 F6 
AQ28 ,852           
AQ30 ,850           
AQ29 ,807           
AQ19 ,602           
AQ31 ,560           
AQ25 ,548           
AQ20 ,531           
AQ7   ,806         
AQ8   ,674         
AQ6   ,637         
AQ4   ,600         
AQ2   ,433         
AQ5     ,765       
AQ11     ,702       
AQ12     ,592       
AQ24     ,509       
AQ26     ,494       
AQ32       ,795     
AQ33       ,710     
AQ34       ,600     
AQ1         ,778   
AQ16         ,604   
AQ15         ,594   
AQ22           ,613 
AQ23           ,606 
AQ21           ,597 

Eigenvalue 9,371 3,238 2,148 1,874 1,574 1,176 
Cronbach α 0,872 0,729 0,788 0,873 0,698 0,598 
Mean 2,235 2,08 2,165 2,115 2,492 1,597 

Variance 1,822 1,838 2,456 1,806 1,941 1,799 
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Πίνακας 21. Ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης Επαγ.Εξουθένωσης Ιατρών 
 

ΙΑΤΡΟΙ 

F1 BQ4 
Νιώθω κουρασµένος όταν σηκώνοµαι το πρωί κι έχω να αντιµετωπίσω µια ακόµη ηµέρα στην 
εργασία µου 

Συναισθηµατική BQ12 Μου είναι πολύ εξαντλητικό να δουλεύω µε ασθενείς όλη την ηµέρα 

Εξάντληση BQ3 Νιώθω συναισθηµατικά εξαντληµένος από την εργασία µου 

  BQ10 Σκέφτοµαι να παρατήσω το επάγγελµα µου και να κάνω κάποια άλλη δουλειά 

  BQ7 Έχω µετανιώσει για την απόφαση µου να ακολουθήσω αυτό το επάγγελµα 

F2 BQ2 Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι απρόσωπα σε µερικούς ασθενείς, σα να ήταν αντικείµενα 

Αποπροσωποίηση BQ5 Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή την δουλειά 

  BQ8 Επί της ουσίας , δεν µε νοιάζει πραγµατικά τι συµβαίνει σε µερικούς ασθενείς µου 

F3 BQ9 Στο τέλος της ηµέρας, νιώθω όµορφα που δούλεψα στενά µε τους ασθενείς µου 

Προσωπική BQ11 Αντανακλώ την ικανοποίηση που λαµβάνω από την άσκηση του επαγγέλµατος µου 

Ολοκλήρωση BQ6 Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά την ζωή των ασθενών µέσα από την δουλειά µου 
 

Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης που αφορούν την επαγγελµατική 

εξουθένωση των  Ιατρών, όπως παρατίθενται και στον πίνακα που ακολουθεί, είναι 

στατιστικά σηµαντικά, η µέτρηση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin είναι αποδεκτή 

(0,729>0,5) και οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε οµάδα παραγόντων υψηλοί ή 

τουλάχιστον αποδεκτοί. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν 3 παράγοντες, όπως ακριβώς 

αναφέρει και η βιβλιογραφία του σχετικού ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε και 

το µοντέλο παραγοντικής ανάλυσης εξηγεί ποσοστό 55,862% του συνόλου του 

δείγµατος. Επίσης, ο πρώτος παράγοντας ερµηνεύει το µεγαλύτερο ποσοστό (31,542%) 

της συνολικής διακύµανσης των µεταβλητών, ο δεύτερος το 12,63% και ο τρίτος το 

µικρότερο ποσοστό 11,69 %. 
 

Πίνακας 22. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

Ιατρών 

Ερωτήσεις 1 2 3 
BQ4 ,746     
BQ12 ,693     
BQ3 ,686     
BQ10 ,685     
BQ7 ,683     
BQ2   ,816   
BQ5   ,750   
BQ8   ,722   
BQ9     ,829 
BQ11     ,822 
BQ6     ,575 

Eigenvalue 3,785 1,516 1,403 
Cronbach α 0,781 0,703 0,689 

Mean 1,392 1,11 1,09 

Variance 2,502 2,068 1,589 
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Πίνακας 23. Ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης Εργασιακής Ανασφάλειας Ιατρών 
 

ΙΑΤΡΟΙ 
F1 CF9 Πιστεύω ότι θα καταφέρω να συνεχίσω να δουλεύω εδώ 

Γνωστική CF8 Είµαι πολύ σίγουρος ότι θα µπορέσω να διατηρήσω την δουλειά µου  

Εργασιακή CF3 Νιώθω αβεβαιότητα για το µέλλον της δουλειάς µου 

Ανασφάλεια CF2 Ανησυχώ για την συνέχιση της καριέρας µου 

  CF11 Είµαι σίγουρος για το εργασιακό µου περιβάλλον 

  CF5 Αγχώνοµαι στην ιδέα ότι µπορεί να µείνω άνεργος 

F2 CF7 Πιστεύω ότι µπορεί να απολυθώ στο κοντινό µέλλον 

Συναισθηµατική CF4 Φοβάµαι µήπως τεθώ υπό αµφισβήτηση 

Εργασιακή CF6 Υπάρχει µια πιθανότητα να χάσω την δουλειά µου στο κοντινό µέλλον 

Ανασφάλεια CF1 Φοβάµαι ότι µπορεί να χάσω την δουλειά µου 
 

 

Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης που αφορούν την εργασιακή 

ανασφάλεια των  Ιατρών, όπως παρατίθενται και στον πίνακα που ακολουθεί, είναι 

στατιστικά σηµαντικά, η µέτρηση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin είναι αποδεκτή 

(0,887>0,5) και οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε οµάδα παραγόντων υψηλοί ή 

τουλάχιστον αποδεκτοί. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν 2 παράγοντες, όπως ακριβώς 

αναφέρει και η βιβλιογραφία του σχετικού ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε και 

το µοντέλο παραγοντικής ανάλυσης εξηγεί ποσοστό 67,184% του συνόλου του 

δείγµατος. Επίσης, ο πρώτος παράγοντας ερµηνεύει το µεγαλύτερο ποσοστό (57,228%) 

της συνολικής διακύµανσης των µεταβλητών, ενώ ο δεύτερος µόλις το 9,956%. 

 

Πίνακας 24. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης Εργασιακής Ανασφάλειας Ιατρών 

 

Ερωτήσεις 1 2 
CQ9 ,823   
CQ8 ,789   
CQ3 ,778   
CQ2 ,769   
CQ11 ,755   
CQ5 ,575   
CQ7   ,872 
CQ4   ,851 
CQ6   ,823 
CQ1   ,697 

Eigenvalue 6,295 1,095 
Cronbach α 0,899 0,905 
Mean 2,906 2,044 

Variance 2,786 2,071 
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6.3.2 Παραγοντική Ανάλυση Νοσηλευτών 

 

 

Πίνακας 25. Ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης Εργασιακού Άγχους Νοσηλευτών 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

F1 AQ32 Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ διοίκησης και ασθενών 

Προβλήµατα AQ33 Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ εργαζοµένων και ασθενών 

Επικοινωνίας AQ31 Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ διοίκησης και προσωπικού  

  AQ34 
Μη κατάλληλη εφαρµογή των στόχων της διοίκησης από  τα διοικητικά [υπεύθυνα] στελέχη και 
προϊσταµένους 

  AQ27 
Να έχω να πω στους υφισταµένους µου δυσάρεστα πράγµατα όπως αύξηση καθηκόντων, µείωση 
αποδοχών, απολύσεις κτλ. 

  AQ29 
Μη λειτουργική σχεδίαση του περιβάλλοντος εργασίας όπως κακή χωροθέτηση γραφείων τµηµάτων 
και εξοπλισµού, στενότητα, θόρυβος, φωτεινότητα, εξαερισµός, θερµοκρασία κτλ. 

  AQ20 Σύγκρουση µε τους στόχους της διοίκησης του νοσοκοµείου 

  AQ16 Προβλήµατα µε τους συγγενείς ή τους επισκέπτες των ασθενών 

F2 AQ8 Τελικές προθεσµίες και οι πιέσεις χρόνου 

Φόρτος AQ7 Πάρα πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα 

Εργασίας AQ6 
Νέες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. νέα προγράµµατα υπολογιστών, νέα ιατρικά µηχανήµατα , νέες 
τεχνολογίες θεραπείας κ.τ.λ.) 

  AQ10 Αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας στη δουλειά 

  AQ18 Να κάνω λάθη 

F3 AQ13 Βαρετά καθήκοντα, ρουτίνα στη δουλειά   

Έλλειψη AQ14 Ανάµειξη της δουλειάς µε το σπίτι και την  οικογενειακή ζωή 

Ενδιαφέροντος AQ21 Ελάχιστα ενδιαφέροντα πράγµατα να κάνω στη δουλειά  

  AQ22 ∆εν µπορώ να πω όχι όταν πρέπει να δουλέψω 

  AQ23 Πολλές συναντήσεις και συνελεύσεις 

F4 AQ1 Προβλήµατα µε τους ασθενείς   

∆ιαπροσωπικές AQ12 Προβλήµατα µε τους συναδέλφους µου 

Σχέσεις AQ4 Να παίρνω αποφάσεις 

  AQ5 Προβλήµατα µε τους ανώτερους (προϊστάµενους ) 

  AQ11 Ανησυχία για το εάν θα παραµείνω στη δουλειά  

  AQ15 Πάρα πολύ µεγάλος βαθµός ευθύνης 

  AQ9 Προβλήµατα µε τους κατώτερους (υφιστάµενους ) 

F5 AQ24 ∆εν γνωρίζω προς τα που 'βαδίζει' η καριέρα µου 

Εµπόδια AQ25 Βλάβες και διακοπές στον τεχνολογικό εξοπλισµό (π.χ. υπολογιστές, ιατρικά µηχανήµατα κτλ.) 

ανάπτυξης 
καριέρας AQ26 Έλλειψη συµπαράστασης από τον/την σύντροφο ή την οικογένεια ως προς τη δουλειά 

 

Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης που αφορούν το εργασιακό άγχος των  

Νοσηλευτών, όπως παρατίθενται και στον πίνακα που ακολουθεί, είναι στατιστικά 

σηµαντικά, η µέτρηση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin είναι αποδεκτή (0,831>0,5) και 

οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε οµάδα παραγόντων υψηλοί ή τουλάχιστον αποδεκτοί. 

Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν 5 παράγοντες και το µοντέλο παραγοντικής ανάλυσης 

εξηγεί ποσοστό 57,180% του συνόλου του δείγµατος. Επίσης, ο πρώτος παράγοντας 
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ερµηνεύει το µεγαλύτερο ποσοστό (33,142%) της συνολικής διακύµανσης των 

µεταβλητών, ο δεύτερος το 8,035%, ο τρίτος το 7,585%, ο τέταρτος το 4,713%, και ο 

πέµπτος το µικρότερο ποσοστό 3,705%. 
 
 
Πίνακας 26. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης Εργασιακού Άγχους Νοσηλευτών 
 
 

Ερωτήσεις F1 F2 F3 F4 F5 
AQ32 ,855         
AQ33 ,803         
AQ31 ,787         
AQ34 ,716         
AQ27 ,551         
AQ29 ,544         
AQ20 ,519         
AQ16 ,412         
AQ8   ,814       
AQ7   ,790       
AQ6   ,637       
AQ10   ,588       
AQ18   ,430       
AQ13     ,796     
AQ14     ,707     
AQ21     ,667     
AQ22     ,582     
AQ23     ,566     
AQ1       ,675   
AQ12       ,673   
AQ4       ,649   
AQ5       ,518   
AQ11       ,490   
AQ15       ,486   
AQ9       ,468   
AQ24       ,731 
AQ25       ,495 
AQ26       ,465 

Eigenvalue 11,268 2,732 2,579 1,603 1,26 
Cronbach α 0,899 0,826 0,804 0,797 0,659 
Mean 2,374 2,569 1,735 2,43 2,353 

Variance 2,232 1,931 1,934 2,197 2,423 
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Πίνακας 27. Ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης Επαγγελµατικής Εξουθένωσης Νοσηλευτών 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

F1 BQ12 Επί της ουσίας , δεν µε νοιάζει πραγµατικά τι συµβαίνει σε µερικούς ασθενείς µου 

Αποπροσωποίηση BQ10 Σκέφτοµαι να παρατήσω το επάγγελµα µου και να κάνω κάποια άλλη δουλειά 

  BQ2 Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι απρόσωπα σε µερικούς ασθενείς, σα να ήταν αντικείµενα 

  BQ8 Έχω µετανιώσει για την απόφαση µου να ακολουθήσω αυτό το επάγγελµα 

F2 BQ6 Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά την ζωή των ασθενών µέσα από την δουλειά µου 

Προσωπική BQ9 Στο τέλος της ηµέρας, νιώθω όµορφα που δούλεψα στενά µε τους ασθενείς µου 

Ολοκλήρωση BQ11 Αντανακλώ την ικανοποίηση που λαµβάνω από την άσκηση του επαγγέλµατος µου 

F3 BQ3 Νιώθω συναισθηµατικά εξαντληµένος από την εργασία µου 

Συναισθηµατική BQ4 
Νιώθω κουρασµένος όταν σηκώνοµαι το πρωί κι έχω να αντιµετωπίσω µια ακόµη ηµέρα στην 
εργασία µου 

Εξάντληση BQ1 ∆ιαχειρίζοµαι πολύ αποτελεσµατικά τα προβλήµατα των ασθενών µου 

 

Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης που αφορούν την επαγγελµατική 

εξουθένωση των  Νοσηλευτών, όπως παρατίθενται και στον πίνακα που ακολουθεί, 

είναι στατιστικά σηµαντικά, η µέτρηση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin είναι αποδεκτή 

(0,724>0,5) και οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε οµάδα παραγόντων υψηλοί ή 

τουλάχιστον αποδεκτοί. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν 3 παράγοντες, όπως ακριβώς 

αναφέρει και η βιβλιογραφία του σχετικού ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε και 

το µοντέλο παραγοντικής ανάλυσης εξηγεί ποσοστό 59,904% του συνόλου του 

δείγµατος. Επίσης, ο πρώτος παράγοντας ερµηνεύει το µεγαλύτερο ποσοστό (32,486%) 

της συνολικής διακύµανσης των µεταβλητών, ο δεύτερος το 15,728% και ο τρίτος το 

µικρότερο ποσοστό 11,691 %. 
 

Πίνακας 28. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

Νοσηλευτών 

Ερωτήσεις 1 2 3 
BQ12 ,779     
BQ10 ,772     
BQ2 ,663     
BQ8 ,549     
BQ6   ,772   
BQ9   ,695   
BQ11   ,677   
BQ3     ,831 
BQ4     ,746 
BQ1     -,612 

Eigenvalue 3,898 1,887 1,403 
Cronbach α 0,747 0,677 0,148 
Mean 1,316 1,689 2,353 

Variance 2,983 3,28 3,635 
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Πίνακας 29. Ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης Εργασιακής Ανασφάλειας Νοσηλευτών 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
F1 CF1 Φοβάµαι ότι µπορεί να χάσω την δουλειά µου 

Συναισθηµατική CF3 Νιώθω αβεβαιότητα για το µέλλον της δουλειάς µου 

Εργασιακή CF6 Υπάρχει µια πιθανότητα να χάσω την δουλειά µου στο κοντινό µέλλον 

Ανασφάλεια CF5 Αγχώνοµαι στην ιδέα ότι µπορεί να µείνω άνεργος 

  CF4 Φοβάµαι µήπως τεθώ υπό αµφισβήτηση 

  CF7 Πιστεύω ότι µπορεί να απολυθώ στο κοντινό µέλλον 

  CF2 Ανησυχώ για την συνέχιση της καριέρας µου 

F2 CF8 Είµαι πολύ σίγουρος ότι θα µπορέσω να διατηρήσω την δουλειά µου  

Γνωστική CF9 Πιστεύω ότι θα καταφέρω να συνεχίσω να δουλεύω εδώ 

Εργασιακή CF11 Είµαι σίγουρος για το εργασιακό µου περιβάλλον 

Ανασφάλεια CF10 Υπάρχει µία µικρή πιθανότητα µόνο να µείνω άνεργος 

 

Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης που αφορούν την εργασιακή 

ανασφάλεια των  Νοσηλευτών, όπως παρατίθενται και στον πίνακα που ακολουθεί, 

είναι στατιστικά σηµαντικά, η µέτρηση του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin είναι αποδεκτή 

(0,782>0,5) και οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε οµάδα παραγόντων υψηλοί ή 

τουλάχιστον αποδεκτοί. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν 2 παράγοντες, όπως ακριβώς 

αναφέρει και η βιβλιογραφία του σχετικού ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε και 

το µοντέλο παραγοντικής ανάλυσης εξηγεί ποσοστό 58,802% του συνόλου του 

δείγµατος. Επίσης, ο πρώτος παράγοντας ερµηνεύει το µεγαλύτερο ποσοστό (41,969%) 

της συνολικής διακύµανσης των µεταβλητών, ενώ ο δεύτερος το 16,833%. 
 
Πίνακας 30. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης Εργασιακής Ανασφάλειας 

Νοσηλευτών 

Ερωτήσεις 1 2 
CQ1 ,817   
CQ3 ,811   
CQ6 ,774   
CQ5 ,765   
CQ4 ,727   
CQ7 ,720   
CQ2 ,717   
CQ8   ,801 
CQ9   ,765 
CQ11   ,683 
CQ10   ,610 

Eigenvalue 4,617 1,852 
Cronbach α 0,887 0,7 

Mean 4,008 3,068 

Variance 2,629 2,165 
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6.4 Γραµµική Παλινδρόµηση 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση, η γραµµική παλινδρόµηση πραγµατοποιήθηκε µε το 

εργασιακό στρες ως την εξαρτηµένη µεταβλητή και ως ανεξάρτητες την επαγγελµατική 

εξουθένωση, την εργασιακή ανασφάλεια, τον τύπο προσωπικότητας, την εργασιακή 

εµπλοκή, την εργασιακή ικανοποίηση και τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος.  

Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν ως κύρια ανεξάρτητη µεταβλητή και στους Ιατρούς και 

στους Νοσηλευτές την εργασιακή ανασφάλεια, φυσικά µε τις διαφορετικές µορφές 

όπως εµφανίστηκαν στην παραγοντική ανάλυση. Από εκεί και πέρα, για τους Ιατρούς οι 

υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές του µοντέλου γραµµικής παλινδρόµησης ήταν ο 

τύπος προσωπικότητας Α και η συναισθηµατική εξάντληση, ενώ από τα δηµογραφικά 

στοιχεία αναδείχθηκαν ότι επηρεάζουν περισσότερο οι τύποι πτυχίου ΑΕΙ και 

διδακτορικό. Στους Νοσηλευτές από την άλλη η εργασιακή ικανοποίηση, η ηλικιακή 

οµάδα 41-55 ετών και η γεωγραφική περιοχή (Αθήνα).  

 

6.4.1 Γραµµική Παλινδρόµηση Ιατρών 

 

Τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης για τους Ιατρούς ανέδειξαν ως 

κυριότερους στρεγόνους παράγοντες την γνωστική εργασιακή ανασφάλεια, την 

συναισθηµατική εξάντληση και τον τύπο προσωπικότητας, ενώ από τα δηµογραφικά 

στοιχεία αναδείχθηκαν ότι επηρεάζουν περισσότερο το φύλο (γυναίκες) και ο τίτλος 

σπουδών (ΑΕΙ και διδακτορικό). 

 

 

Πίνακας 31. Αποτελέσµατα γραµµικής παλινδρόµησης Εργασιακού Στρες Ιατρών 

Μεταβλητές Εργασιακό 
Άγχος 

 
Β 

(Constant) ,033* 0,729 
Εργασιακή Ανασφάλεια ,000*** 0,189 
Τύπος Προσωπικότητας ,010** 0,154 
Φύλο (θύλη) ,045* 0,257 

F 9,692 

n 130 

R2 0,189 

+ p<0,10 , * p<0,05 , ** p<0,01 , *** p<0,001 
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Πίνακας 32. Αποτελέσµατα γραµµικής παλινδρόµησης Παραγοντικής Ανάλυσης 

Εργασιακού Στρες Ιατρών 

Μεταβλητές Εργασιακό 
Άγχος 

 
Β 

(Constant) 0,007** 0,793 
Γνωστική Εργασιακή 
Ανασφάλεια 

0,004** 0,130 

Τύπος Προσωπ.Α 0,020* 0,102 
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ 0,005** 0,318 
Τίτλος σπουδών ∆ιδακτ. 0,009** 0,655 
Συναισθηµατική Εξάντληση 0,019* 0,125 

F 9,137 

n 130 

R2 0,271 

+ p<0,10 , * p<0,05 , ** p<0,01 , *** p<0,001 

 

 

6.4.2 Γραµµική Παλινδρόµηση Νοσηλευτών 

 

Τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης για τους Νοσηλευτές ανέδειξαν ως 

κυριότερους στρεγόνους παράγοντες την συναισθηµατική εργασιακή ανασφάλεια και 

τον εργασιακή ικανοποίηση, ενώ από τα δηµογραφικά στοιχεία αναδείχθηκαν ότι 

επηρεάζουν περισσότερο η ηλικιακή οµάδα 41-55 και η γεωγραφική περιοχή (Αθήνα). 

 

 

Πίνακας 33. Αποτελέσµατα γραµµικής παλινδρόµησης Εργασιακού Στρες Νοσηλευτών 

 

Μεταβλητές Εργασιακό 
Άγχος 

 
Β 

(Constant) 0,002** 0,950 

Εργασιακή Ανασφάλεια 0,000*** 0,321 

Γεωγραφική Περιοχή (Αθήνα) 0,030* 0,343 

F 10,157 

n 103 

R2 0,169 

+ p<0,10 , * p<0,05 , ** p<0,01 , *** p<0,001 
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Πίνακας 34. Αποτελέσµατα γραµµικής παλινδρόµησης Παραγοντικής Ανάλυσης 

Εργασιακού Στρες Νοσηλευτών 

Μεταβλητές Εργασιακό 
Άγχος 

 
Β 

(Constant) 0,000*** 1,919 

Συναισθηµατική Εργασιακή 
Ανασφάλεια 

0,005** 0,183 

Εργασιακή Ικανοποίηση 0,045* -0,107 

Ηλικιακή οµάδα (41-55) 0,028* 1,680 

Γεωγραφική Περιοχή (Αθήνα) 0,045* 0,320 

F 6,721 

n 103 

R2 0,215 

+ p<0,10 , * p<0,05 , ** p<0,01 , *** p<0,001 

 

 

6.5 Συµπεράσµατα και προτάσεις 

 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας από την µια µεριά έδειξαν ότι Ιατροί και Νοσηλευτές 

παρουσιάζουν µεσαία επίπεδα εργασιακού άγχους (35,5% και 37,6% αντίστοιχα), το 

οποίο έχει ως συνέπεια να εµφανίζουν χαµηλά έως µεσαία επίπεδα επαγγελµατικής 

εξουθένωσης (19,8% και 29,2% αντίστοιχα), γεγονός που ίσως να οφείλεται και στα 

υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης που νιώθουν τόσο οι Ιατροί (78,9%), όσο και 

οι Νοσηλευτές (71,2%).  

Από την άλλη µεριά, όµως, και οι δύο επαγγελµατικές οµάδες παρουσιάζουν αυξηµένα 

επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας µε 44% για τους Ιατρούς και 61% για τους 

Νοσηλευτές. Και οι µεν και οι δε συµπεραίνεται ότι ανήκουν στον τύπο 

προσωπικότητας τύπου Α, ωστόσο βάση των αποτελεσµάτων της γραµµικής 

παλινδρόµησης φάνηκε να επηρεάζει την ύπαρξη άγχους µόνο στους Ιατρούς. 

Αντίθετα, η εργασιακή ανασφάλεια αποδείχθηκε ως ο κυριότερος στρεσογόνος 

παράγοντας, αφού παρουσιάστηκε, µε διαφορετική παρόλα αυτά µορφή και στις δύο 

οµάδες της έρευνας. Συγκεκριµένα, οι Ιατροί αποδείχθηκε ότι επηρεάζονται από την 

γνωστική ανασφάλεια, που έχει να κάνει µε µια γενικότερη ανησυχία για το µέλλον της 

εργασίας (De Witte & Näswall, 2003), γεγονός που συνάδει µε τον γενικότερο 

χαρακτήρα του ελεύθερου επαγγέλµατος, όπως το ασκούν οι περισσότεροι Ιατροί, ενώ 

από την άλλη οι Νοσηλευτές φάνηκε να διακατέχονται από την συναισθηµατική 

εργασιακή ανασφάλεια που εκφράζεται µε αισθήµατα όπως είναι για παράδειγµα ο 
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φόβος της απώλειας εργασίας, επειδή ακριβώς η συντριπτική πλειοψηφία απασχολείται 

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

Τέλος, βάση των αποτελεσµάτων της παραγοντικής ανάλυσης για τους Ιατρούς οι 

συνθήκες εργασίας (πχ ο πεπαλαιωµένος τεχνολογικός εξοπλισµός, η έλλειψη 

σύγχρονων εργαλείων, η µη λειτουργική σχεδίαση του περιβάλλοντος εργασίας κλπ) 

παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο στην ύπαρξη στρες στην εργασιακή τους 

καθηµερινότητα και ακολουθούν ο φόρτος εργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα 

προβλήµατα επικοινωνίας, η διαχείριση των ασθενών και η έλλειψη ενδιαφέροντος. 

Αντίστοιχα, για τους Νοσηλευτές ως ο βασικότερος στρεσογόνος παράγοντας 

αναδείχθηκαν τα προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ ασθενών, διοίκησης και 

συναδέλφων , ενώ ακολουθούν ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη ενδιαφέροντος, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και εµπόδια που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη της 

καριέρας τους. 

 

Συµπεράσµατα 

Το κύριο ερώτηµα της παρούσας έρευνας είναι το αν και κατά πόσο το Ιατρικό και 

Νοσηλευτικό προσωπικό που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στην 

Ελλάδα έχει επηρεαστεί από την συνεχιζόµενη επιδείνωση του εργασιακού κλίµατος 

στην χώρα, κυρίως λόγω των δηµοσιονοµικών µέτρων προσαρµογής που 

αναγκάστηκαν να παρθούν στα πλαίσια του µνηµονίου και είχαν ως αποτέλεσµα την 

ραγδαία αύξηση της ανεργίας στην χώρα (26,8%, ΕΛΣΤΑΤ Οκτώβριος 2012) και µια 

σειρά αλλαγών στην εργατική νοµοθεσία που οδήγησε σε µειώσεις αποδοχών, 

κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των κλαδικών συµβάσεων εργασίας, 

ελαστικοποίηση των συµβάσεων εργασίας κλπ.  

Για να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό µελετήθηκαν οι κύριες εκφάνσεις των σύγχρονων 

ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία: το εργασιακό άγχος και η επαγγελµατική 

εξουθένωση. Η εργασία κινήθηκε πάνω σε αυτό τον άξονα και συγκεκριµένα στην 

διερεύνηση των παραγόντων που προκαλούν στρες στους επαγγελµατίες υγείας και 

αυτό διότι το άγχος είναι ο κυριότερος λόγος στον οποίο οφείλονται τα ιατρικά λάθη 

και παραλείψεις (Aiken et al.,2002). Πιο συγκεκριµένα, έχει αποδειχθεί ότι όταν το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται κάτω υπό πίεση και στρες, οι 

πιθανότητες είναι πολύ περισσότερες ώστε να γίνουν λάθη και να συµβούν ατυχήµατα 

και αυτό γιατί το υψηλό στρες αποσπά την προσοχή, µειώνει την απαιτούµενη 

αυτοσυγκέντρωση και δηµιουργεί προβλήµατα στην επεξεργασία των δεδοµένων κατά 

την διαδικασία λήψης αποφάσεων (Furney,1986). Ειδικά, ο φόρτος εργασίας (πχ η 
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πίεση χρόνου) φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε εργατικά ατυχήµατα 

(Frone,1998;Zohar,2000) και κακές ιατρικές πρακτικές (Jones et al.,1988). Όλα τα 

παραπάνω έχουν ως άµεση συνέπεια την χαµηλή ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Αυτό, όµως, είναι βασικό πρόβληµα, καθώς το ζητούµενο στον ιδιωτικό 

τοµέα υγείας είναι η υψηλή παροχή υπηρεσιών που επιτυγχάνεται πρώτα από όλα µέσω 

της ελαχιστοποίησης ή και του µηδενισµού των ιατρικών λαθών και του υψηλού 

επιπέδου νοσηλείας των ασθενών.  

Παράλληλα, διερευνήθηκαν και άλλοι πιθανοί παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν 

και βάση της βιβλιογραφίας έχουν άµεση συνάρτηση µε το επαγγελµατικό στρες όπως 

είναι η εργασιακή ικανοποίηση, ο τύπος προσωπικότητας, ο βαθµός εργασιακής 

ανασφάλειας και η εµπλοκή του ιατρού ή νοσηλευτή µε το επάγγελµά του.  

Όπως ειπώθηκε και προηγούµενα προκειµένου να αναλυθούν τα αποτελέσµατα και να 

εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες 

που παρουσιάζει ο κλάδος της υγείας στην Ελλάδα και ειδικά µάλιστα στον χώρο της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έτσι, διαπιστώνεται ότι η αρχική υπόθεση της παρούσας 

έρευνας δεν επιβεβαιώνεται πλήρως, αφού δεν αποκαλύφθηκαν υψηλά επίπεδα στρες, 

ούτε παρατηρήθηκε να υπάρχει µεγάλος βαθµός επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία (Πίνακας 1) η τάση δείχνει ότι οι µισοί εργαζόµενοι στην 

Ευρώπη πιστεύουν ότι θα αυξηθούν τα επίπεδα του στρες στην εργασία, την ίδια ώρα 

που στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 83%, πολύ περισσότερο πάνω από 

τον γενικό µέσο όρο.  

Επιπρόσθετα, συγκρίνοντας µε τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας στους νοσηλευτές 

(Aiken et al,2012), που  έδειξε ότι το 78% των  Ελλήνων νοσηλευτών νιώθουν ότι 

βιώνουν επαγγελµατική εξουθένωση, η διαφορά είναι πολύ µεγάλη. Σε αυτό το σηµείο, 

αναδεικνύεται και µια σηµαντική δυσκολία σύγκρισης των αποτελεσµάτων, καθώς 

διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα υγείας στην Ελλάδα, καθώς και η συγκεκριµένη έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε κατά βάση σε δηµόσια νοσοκοµεία. Παρόλο, βέβαια που η 

βιβλιογραφία αναφέρει το αντίθετο, δηλαδή ότι η διαφοροποίηση αφορά κυρίως στους 

στρεσογόνους παράγοντες, τα αποτελέσµατα της έρευνας οδηγούν στο αντίθετο 

συµπέρασµα.  

Εκεί, όµως που επιβεβαιώθηκε η βασική µας υπόθεση ήταν στα επίπεδα της εργασιακής 

ανασφάλειας. Τόσο οι Ιατροί, όσο και οι Νοσηλευτές, όπως είναι λογικό φαίνεται ότι 

έχουν επηρεαστεί και αυτοί σηµαντικά από το όλο εργασιακό κλίµα όπως έχει 
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διαµορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα στην χώρα. Αυτό σηµαίνει ότι το 

πρόβληµα υπάρχει και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να περιµένουν, ώστε να εκδηλωθεί 

για να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες.  

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης για τους Ιατρούς φαίνεται ότι 

επιβεβαιώνεται η δεύτερη υπόθεση (Η2) που αναφέρεται στο γεγονός ότι η εργασιακή 

ανασφάλεια επηρεάζει το στρες, καθώς και η τρίτη (Η3) σχετικά µε το ότι ο τύπος 

προσωπικότητας παίζει ρόλο στο πως βιώνει κάποιος εργασιακό στρες . Επίσης, όσον 

αφορά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά φαίνεται να επηρεάζουν εκείνα που έχουν 

σχέση µε το φύλο (θύλη) και το επίπεδο σπουδών (ΑΕΙ & ∆ιδακτορικό). Ακόµη, η 

πρώτη υπόθεση (Η1) που έχει να κάνει µε τον βαθµό συσχέτισης µεταξύ εργασιακού 

στρες και επαγγελµατικής εξουθένωσης επιβεβαιώνεται στην διάσταση της 

συναισθηµατικής εξάντλησης. Αντίθετα, δεν επιβεβαιώθηκαν οι υποθέσεις Η4 και Η5 

που αφορούν την συσχέτιση µεταξύ του εργασιακού στρες και του βαθµού εµπλοκής 

στο επάγγελµα και στρες και εργασιακής ικανοποίησης αντίστοιχα. 

Από την άλλη, στους Νοσηλευτές παρουσιάστηκαν διαφορετικά αποτελέσµατα. 

Συγκεκριµένα, δεν επιβεβαιώθηκε η πρώτη υπόθεση (Η1) σχετικά µε την σχέση µεταξύ 

εργασιακού στρες και επαγγελµατικής εξουθένωσης, ούτε η τρίτη (Η3) που έχει σχέση 

µε το πώς επηρεάζει το στρες ο τύπος προσωπικότητας, αλλά ούτε και η τέταρτη (Η4) 

σχετικά µε την εργασιακή εµπλοκή. Αντίθετα, επιβεβαιώθηκαν  η δεύτερη υπόθεση 

(Η2) που αφορά την έντονη επιρροή της εργασιακής ανασφάλειας στην δηµιουργία 

στρες στους εργαζοµένους , η πέµπτη (Η5) δηλαδή το ότι η εργασιακή ικανοποίηση που 

νιώθει κάποιος, µειώνει το εργασιακό στρες που µπορεί να βιώσει, και τέλος σχετικά µε 

τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά αποδεικνύεται ότι επηρεάζουν η ηλικιακή οµάδα (41-

55) και η γεωγραφική περιοχή (Αθήνα). 
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Προτάσεις 

Η πρόταση της παρούσας έρευνας είναι ότι πρέπει να γίνουν στοχευµένες δράσεις που 

έχουν να κάνουν από την µια µε τον περιορισµό των παραγόντων που προκαλούν το 

επαγγελµατικό άγχος και από την άλλη µε την αντιµετώπιση της εργασιακής 

ανασφάλειας.  

Πιο συγκεκριµένα, όλοι οι παράγοντες που αναδείχθηκαν αφορούν οργανωσιακά 

προβλήµατα τα οποία η επιχείρηση µπορεί να καταπολεµήσει: πρώτα από όλα µέσω της 

επιτυχηµένης στελέχωσης, δηλαδή επιλέγοντας τους κατάλληλους υποψηφίους που θα 

µπορούν να ανταπεξέρθουν στις συγκεκριµένες θέσεις εργασίας, µε την κατάλληλη 

εκπαίδευση, ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να φέρουν σε πέρας τις µεταβαλλόµενες 

ανάγκες που εµφανίζει η κάθε θέση εργασίας, µε την ύπαρξη προγραµµάτων για την 

ανάπτυξη των εργαζοµένων, ώστε οι εργαζόµενοι να µην χάνουν το ενδιαφέρον τους 

και να διατηρούνται κίνητρα για την εξέλιξη της καριέρας τους, µε την 

επανατροφοδότηση, γιατί οι εργαζόµενοι αποδίδουν καλύτερα όταν έχουν να πετύχουν 

συγκεκριµένους και προκλητικούς στόχους και µε τον επανασχεδιασµό των θέσεων 

εργασίας, που πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε ο εργαζόµενος να µπορεί να 

εκπληρώνει τις απαιτήσεις χωρίς να καταστρέφεται η υγεία του (Robbins & 

Judge,2009).  

Ειδικά τώρα για τους Ιατρούς που ως κύριος παράγοντας αναδείχθηκαν οι συνθήκες 

εργασίας, φαίνεται ότι ακόµη και στον ιδιωτικό τοµέα που ως επί τον πλείστον 

υπερτερεί σε υλικό-τεχνολογικό εξοπλισµό σε σύγκριση µε τον δηµόσιο, αποτελεί τον 

πρωτεύοντα στρεσογόνο παράγοντα. Θα πρέπει, δηλαδή, να συνεχιστεί η επένδυση σε 

νέα µηχανήµατα, η ελαχιστοποίηση των βλαβών και ίσως µια πιο εργονοµική και 

λειτουργική σχεδίαση των χώρων.  

Από την άλλη στους Νοσηλευτές, ο πιο αγχογόνος παράγοντας ήταν τα προβλήµατα 

επικοινωνίας, οπότε εκεί πιο κατάλληλη µέθοδος θεωρείται ότι πρέπει να είναι η 

εκπαίδευση πάνω σε θέµατα επικοινωνίας και αντιµετώπισης κρίσεων. 

Τέλος, όσον αφορά τον φόρτο εργασίας, που παρατηρήθηκε και στις δύο οµάδες, ίσως 

χρειάζεται να γίνει επαναθεώρηση και επανασχεδιασµός κάποιων θέσεων εργασίας, 

καλύτερη κατανοµή εργασιών και εξορθολογισµός των προγραµµάτων εργασίας.   

Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της εργασιακής ανασφάλειας ως οι πλέον 

ενδεδειγµένες µέθοδοι προτείνονται η κατάλληλη επικοινωνία και ενηµέρωση των 

εργαζοµένων, προκειµένου να διαλυθεί η όποια αίσθηση αβεβαιότητας, η συµµετοχή 

στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων και η αύξηση του αισθήµατος της δικαιοσύνης 

µέσα στον οργανισµό-επιχείρηση (De Witte,2005). 
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Επίλογος 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε κάποιους βασικούς περιορισµούς της παρούσας έρευνας: 

Οπωσδήποτε, υπάρχει πρώτα από όλα ο περιορισµός του δείγµατος, που σηµαίνει ότι 

µελλοντικά θα πρέπει να υπάρξει µεγαλύτερης κλίµακας έρευνα για να αποδειχθεί αν 

όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Σε συνδυασµό, µάλιστα, µε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

αντίστοιχες έρευνες που να αφορούν τον ιδιωτικό τοµέα θεωρούµε ότι είναι αναγκαία η 

περαιτέρω έρευνα και µέτρηση του εργασιακού άγχους, της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης και της εργασιακής ανασφάλειας στους Ιατρούς και Νοσηλευτές. 

Επίσης, όσον αφορά στους Ιατρούς µια αδυναµία της έρευνας ίσως να είναι το γεγονός 

ότι πρέπει να αναλυθούν µε ιδιαίτερη προσοχή οι διαφορετικές ειδικότητες και σίγουρα 

να διευρυνθεί το δείγµα, γιατί εκεί η βιβλιογραφία αναφέρει ότι υπάρχουν σαφώς 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων.  

Ολοκληρώνοντας,  στο σύγχρονο περιβάλλον της οικονοµικής κρίσης µε τον δείκτη 

ανεργίας να φτάνει σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα και την εργασιακή ανασφάλεια να 

κυριαρχεί, ίσως θεωρείται φυσιολογικό να υπάρχει υψηλό επαγγελµατικό άγχος. 

Ωστόσο,  πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα του προβλήµατος για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, και αυτό γιατί ως εντάσεως 

εργασίας που είναι οφείλουν να δίνουν ύψιστη σηµασία στο ανθρώπινο δυναµικό τους.  

Ο βασικός λόγος δεν είναι µόνο το ότι το επαγγελµατικό άγχος αποδεδειγµένα 

αποπροσανατολίζει και αποσυντονίζει τους εργαζοµένους από την αδιάκοπτη εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, µε όλες τις συνέπειες που µπορεί να αναλογιστεί κανείς, ιδίως 

όταν πρόκειται για τους επαγγελµατίες υγείας, και ειδικά µάλιστα, όταν οι συνθήκες 

είναι τόσο ιδιαίτερες και ο συνδυασµός µε το γενικότερο αίσθηµα της εργασιακής 

ανασφάλειας θεωρείται επικίνδυνος, αλλά ο βασικός λόγος είναι ο ίδιος µε οποιαδήποτε 

άλλη επιχείρηση δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε κλάδο, ότι προκειµένου να 

επιβιώσει από την κρίση, πρέπει να προστατέψει πρώτα από όλα τους ανθρώπους της, 

αφού µόνο αυτοί µπορούν να την βοηθήσουν να τα καταφέρει και να ξεπεράσει την 

κρίση.  
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