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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout Syndrome) αποτελεί ένα 

σύγχρονο φαινόμενο, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή της μακροχρόνιας 

εξάντλησης στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, η επαγγελματική εξουθένωση διατηρεί 

σαφείς διασυνδέσεις με την πρόθεση αποχώρησης από την εργασία, καθώς και με το 

επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης, ενώ είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο στους 

επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση 

της επαγγελματικής εξουθένωσης και συγκεκριμένα των υποπαραγόντων που την 

αποτελούν (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπικά επιτεύγματα), 

καθώς και τη σχέσης της με την αποχώρηση από την εργασία και την εργασιακή 

ικανοποίηση σε επαγγελματίες υγείας.  

Για την επίτευξη του ερευνητικού στόχου εφαρμόστηκε το ερωτηματολόγιο Maslach 

Burnout Inventory (MBI), το οποίο συμπληρώθηκε από 158 επαγγελματίες υγείας (93 

νοσηλευτές, 15 ιατρούς, 46 διοικητικούς υπαλλήλους, 4 υπαλλήλους τεχνικής 

υπηρεσίας) που έχουν αποχωρήσει από το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, το ποσοστό επαγγελματικής 

εξουθένωσης που καταγράφηκε μεσοσταθμικά στο 43% του δείγματος, είναι αρκετά 

υψηλό δεδομένου ότι αφορά όχι μόνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά 

αποτελεί το μέσο όρο ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος παραιτηθέντων όπου 

μετέχουν υπάλληλοι και της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας καθώς και του 

τεχνικού τομέα. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ επαγγελματικής 

εξουθένωσης και χρόνου αποχώρησης από την εργασία, ωστόσο αποδείχθηκε σαφής 

σχέση μεταξύ επαγγελματικής εξουθένωσης και εργασιακής ικανοποίησης.  

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, αποχώρηση από την εργασία, εργασιακή 

ικανοποίηση, επαγγελματίες υγείας 
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ABSTRACT 

 

Burnout Syndrome is a modern phenomenon, which is used for the description of long-

term exhaustion in the workplace. In addition, burnout has clear linkages with 

workplace turnover intention and job satisfaction, while it is particularly frequent in 

health professionals. Aim of this thesis is to investigate burnout syndrome and namely 

the subfactors that constitute it (emotional exhaustion, depersonalization, personal 

achievements), and its relationship with workplace turnover and job satisfaction for 

health professionals. In order to achieve these research objectives, the Maslach Burnout 

Inventory (MBI) was applied and completed by 158 health professionals (93 nurses, 15 

physicians, 46 administrators, 4 technicians) who have resigned from the General 

Hospital Papageorgiou, Thessaloniki. According to the research results, the percentage 

of burnout syndrome which uprised to 43% of the study sample was rather high, 

considered that referred not only to a population of physicians and nurses but constitutes 

the median of a typical sample from former hospital workers which part are also 

administration employees and technicians. No statistically significant relationship was 

found between burnout and time of leaving the working position, however, a clear 

relationship between burnout and job satisfaction was proven. 

Keywords: burnout, workplace turnover, job satisfaction, health professionals 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout syndrome) αποτελεί έναν όρο 

της επιστήμης της ψυχολογίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη 

μακροχρόνια εργασιακή εξάντληση και το περιορισμένο ενδιαφέρον για την εργασία, 

το οποίο εκφράζεται μέσω της διαδικασίας της αποπροσωποποίησης. Οι επαγγελματίες 

που εργάζονται στο χώρο της υγείας αποτελούν μία επαγγελματική κατηγορία ιδιαίτερα 

ευάλωτη στα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης, η οποία συνήθως είναι το 

αποτέλεσμα μία μακράς περιόδου υπερβολικής προσπάθειας χωρίς αυτή να 

διαμεσολαβείται από ένα χρονικό διάστημα ανάκτησης των προσωπικών 

συναισθηματικών και σωματικών πόρων. 

Η επαγγελματική εξουθένωση, η οποία ως φαινόμενο εντοπίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 στους επαγγελματίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, έχει 

περιγραφτεί ως η ανικανότητα αντιμετώπισης του συναισθηματικού άγχους στην 

εργασία ή ως η υπερβολική χρήση της προσωπικής ενέργειας των διαθέσιμων πόρων, 

οδηγώντας σε συναισθήματα εξάντλησης και αποτυχίας. 

Τα συμπτώματα και οι επιδράσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορούν να 

λάβουν εξαιρετικά επικίνδυνες προεκτάσεις, περιλαμβάνοντας τόσο τις διαστάσεις της 

κλινικής συμπτωματολογίας όσο και τις άλλες διαστάσεις σε προσωπικό και 

οργανωσιακό επίπεδο. Από κλινικής σκοπιάς, σημαντικές επιπτώσεις του συνδρόμου 

είναι η χρόνια κόπωση, οι συχνοί πονοκέφαλοι, τα διατροφικά προβλήματα, οι 

διαταραχές του ύπνου, η ευερεθιστότητα, η συναισθηματική αστάθεια και οι δυσκολίες 

στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων. Σε οργανωσιακό επίπεδο, οι 

σημαντικότερες επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ο χαμηλός βαθμός 

οργανωσιακής δέσμευσης, η περιορισμένη δέσμευση προς την εργασία, ο κυνισμός 

στην αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών, η χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, ο 

υψηλός βαθμός εργασιακού άγχους, ο αυξημένος αριθμός δικαιολογημένων και 

αδικαιολόγητων απουσιών και, τέλος, η ενισχυμένη πρόθεση αποχώρησης από την 

εργασία. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπέδων 

επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και των υπο-παραγόντων που την επηρεάζουν σε 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 2 

 

επαγγελματίες υγείας που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους στο Γενικό 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, εξετάζοντας παράλληλα τους λόγους και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αποχώρησης, καθώς και μία σειρά παραγόντων που 

σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση. Απώτερος στόχος της παρούσας μελέτης 

είναι η αποσαφήνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, η σκιαγράφηση 

των επιμέρους κλιμάκων που τη συνθέτουν, η διερεύνηση των παραγόντων 

αποχώρησης και η εξέταση των συσχετίσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

προαναφερθέντων μεταβλητών, ώστε να καταγραφεί σε ποιο βαθμό τα παρόντα 

αποτελέσματα συνάδουν με τα ευρήματα της προηγούμενης ερευνητικής 

βιβλιογραφίας.  

Για την εκπλήρωση του παραπάνω ερευνητικού σκοπού, η παρούσα εργασία εφαρμόζει 

το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο και διαδεδομένο εργαλείο μέτρησης και αξιολόγησης 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, το Maslach Burnout Inventory (MBI), το οποίο 

κατασκευάστηκε από τους Maslach et al τη δεκαετία του 1970, με στόχο την ανάπτυξη 

ενός έγκυρου ερωτηματολογίου που σταθμίσει τις επιδράσεις της συναισθηματικής 

εξουθένωσης, της αποπροσωποποίησης, δηλαδή των αρνητικών ή κυνικών στάσεων 

απέναντι στους ασθενείς, και της μειωμένης αίσθησης προσωπικών επιτευγμάτων. Το 

MBI έχει καταστεί διεθνώς το πρότυπο εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, καθώς οι επαγγελματίες που βιώνουν τα τρία προαναφερθέντα 

συμπτώματα έχουν και μεγαλύτερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, αν και 

πρέπει να σημειωθεί πως ιδιαίτερα η συναισθηματική εξάντληση έχει διεθνώς 

αναγνωριστεί ως το σήμα κατατεθέν του συνδρόμου burnout. 

Τέλος, η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και το φαινόμενο της εθελούσιας αποχώρησης από την εργασία, στο 

δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται τα ευρήματα της ερευνητικής βιβλιογραφίας σε 

διεθνές και εγχώριο επίπεδο, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική 

βιβλιογραφία και στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα στατιστικά ευρήματα. Τέλος, 

καταγράφονται τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

1.1.1 Εννοιολογική προσέγγιση 

 

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) αποτελεί ένα πρόβλημα παγκόσμιας ανησυχίας 

και αφορά το εργασιακό άγχος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογική και 

σωματική υγεία του ατόμου, καθώς και την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. Την 

τελευταία δεκαετία, διάφορες επιδημιολογικές μελέτες έχουν καταδείξει πως το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει πολύ υψηλό επιπολασμό, ιδιαίτερα 

στις δυτικές κοινωνίες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και σε συγκεκριμένες 

επαγγελματικές ομάδες, όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργάτες και οι 

εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης (Maslach et al, 2001). Στην 

πράξη, το σύνδρομο αυτό συναντάται κυρίως μεταξύ των επαγγελματιών των οποίων η 

εργασία συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις και έντονες αλληλεπιδράσεις με άλλους 

ανθρώπους που έχουν σημαντικές φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες.  

Ο όρος “burnout” περιγράφτηκε πρώτα από τον Freudenberger (1974) και από τότε 

έχουν αναπτυχθεί διάφορα θεωρητικά μοντέλα που τον πλαισιώνουν. Σύμφωνα με το 

Felton (1998), η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με καθημερινό και χρόνιο 

άγχος, καθώς και με αδυναμία αντιμετώπισης του συναισθηματικού άγχους στο χώρο 

εργασίας. Επιπλέον, τόσο προσωπικοί όσο και οργανωσιακοί παράγοντες εμπλέκονται 

στην εμφάνιση του φαινομένου αυτού, ενώ παράλληλα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους. Σύμφωνα με έρευνα των Cassitto et al (2003), τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

ατόμου, όπως είναι η προσωπικότητα, οι αξίες, οι στόχοι, η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και η οικογενειακή κατάσταση, αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και τους 

στρεσογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας, οξύνοντας ή λειτουργώντας 

προστατευτικά αναφορικά με τα επίπεδα αντιληπτού άγχους και εξουθένωσης. 
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Ακόμη, η επαγγελματική εξουθένωση έχει αποδειχτεί πως σχετίζεται με οργανικά 

προβλήματα (πονοκεφάλους, αϋπνία και διαταραχές του ύπνου, διατροφικά 

προβλήματα, κόπωση, ευερεθιστότητα), συναισθηματικά αστάθεια, προβλήματα στις 

κοινωνικές σχέσεις και, συνολικά, κακή υγεία, συμπεριλαμβανομένων της υπέρτασης, 

του αλκοολισμού και επεισοδίων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου (Embriaco et al, 2007). 

Σύμφωνα με μία μετά-ανάλυση των Maslach et al (2001), οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση σχετίζονται με τις εξής 

μεταβλητές: (1) αρνητικά χαρακτηριστικά της εργασίας (φόρτος εργασίας, εργασιακές 

συγκρούσεις, περιορισμένοι πόροι, εργασιακή ανασφάλεια, έλλειμμα 

ανατροφοδότησης, ανισορροπία προσπάθειας-αμοιβής), (2) επαγγελματικοί παράγοντες 

(ζητήματα ιεραρχίας, υποστελέχωσης, υψηλές απαιτήσεις, χρόνια εργασία στο τρέχον 

επάγγελμα και συνολικά χρόνια εργασίας), (3) οργανωσιακοί παράγοντες (συνεχείς και 

ραγδαίες οργανωσιακές αλλαγές), (4) δημογραφικές μεταβλητές (νεαρή ηλικία, άγαμες 

γυναίκες ή φροντιστές), (5) προσωπικά χαρακτηριστικά (χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ανοχή 

σε στρεσογόνους παράγοντες), και (6) χαρακτηριστικά της εργασίας (μη ρεαλιστικές 

προσδοκίες, οικονομικά ζητήματα). 

Ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας εστιάζει τόσο σε συγκεκριμένες καταστάσεις 

όσο και σε μεμονωμένους συσχετισμούς, σε μία προσπάθεια καθορισμού των 

μεταβλητών που προκαλούν επαγγελματική εξουθένωση και προσδιορισμού των 

επαγγελματιών που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο. Οι Leiter & Maslach (2004), πιο 

συγκεκριμένα, έχουν εντοπίσει έξι βασικούς τομείς της εργασιακής ζωής, στους 

οποίους οι δυσαρμονίες ή αναντιστοιχίες μεταξύ του ατόμου και της εργασίας 

αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες της εξουθένωσης, το φόρτο εργασίας, τον 

έλεγχο, τις ανταμοιβές, την κοινότητα του οργανισμού, τη δικαιοσύνη και τις αξίες. Εξ 

αυτών, οι δύο πρώτες μεταβλητές αφορούν την εργασιακή πίεση, οι ανταμοιβές 

αναφέρονται στη δύναμη της ενίσχυσης που διαμορφώνει εργασιακές συμπεριφορές, η 

κοινότητα αφορά τις διαστάσεις της κοινωνικής στήριξης και των διαπροσωπικών 

συγκρούσεων, η δικαιοσύνη σχετίζεται με την ισότητα και, τέλος, οι αξίες αναφέρονται 

στη γνωστική και συναισθηματική δύναμη των εργασιακών στόχων και προσδοκιών. 
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1.1.2 Θεωρητικά μοντέλα 

 

Διάφορα μοντέλα έχουν προταθεί κατά καιρούς για την επεξήγηση της διαδικασίας της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Το πιο ευρέως διαδεδομένο εξ αυτών είναι το μοντέλο 

των Maslach et al (2001), βάσει του οποίου η μη ικανοποιητική εργασία μπορεί να 

οδηγήσει σε μακροχρόνια αισθήματα συναισθηματικής εξάντλησης, 

αποπροσωποποίησης και κυνισμού (αρνητικής ή αναίσθητης συμπεριφοράς προς τα 

άτομα που είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών), σε έλλειψη συμμετοχής στην εργασία 

και χαμηλά επίπεδα προσωπικής ολοκλήρωσης και επιτευγμάτων. Βάσει του μοντέλου 

αυτού έχει αναπτυχθεί και το πιο γνωστό εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, το Maslach Burnout Inventory (MBI), του οποίοι οι ερωτήσεις 

αναπτύσσονται σύμφωνα με τους υπο-παράγοντες του burnout. 

Επίσης, οι Golembiewski et al (1986) πρότειναν πως η επαγγελματική εξουθένωση 

εξελίσσεται μέσω της αποπροσωποποίησης, λόγω έλλειψης προσωπικής ολοκλήρωσης 

και συναισθηματικής εξάντλησης. Το μοντέλο αυτό βασίστηκε σε μία προσέγγιση 

χρονικών σταδίων, διχοτομώντας έτσι τις υποκλίμακες του εργαλείου MBI και 

χρησιμοποιώντας μία μέση βαθμολογία ως όριο. Βάσει της διχοτόμησης αυτής, το 

μοντέλο των σταδίων διαχωρίζει τα υψηλά έναντι των χαμηλών σκορ στους διάφορους 

τομείς, επιτρέποντας την παραγωγή οχτώ πιθανών συνδυασμών (αποπροσωποποίηση, 

προσωπικά επιτεύγματα και συναισθηματική εξάντληση), οι οποίοι ονομάζονται 

στάδια-φάσεις. Οι Maslach et al (2001) υπέθεσαν πως η επαγγελματική εξουθένωση 

συμβαίνει όταν υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ του ατόμου και του οργανισμού σε σχέση 

με αυτό που αποκαλείται εργασιακή ζωή (worklife), ενώ οι Lee & Ashforth (1993) 

πρότειναν πως η διαδικασία εξουθένωσης εξελίσσεται μέσω της συναισθηματικής 

εξάντλησης προς την αποπροσωποποίηση και την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων.  

Οι Roelofs et al (2005) υποστηρίζουν πως η συναισθηματική εξάντληση είναι η 

σημαντικότερη διάσταση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

διατηρώντας στενή διασύνδεση με άλλες μορφές ψυχικών διαταραχών, όπως είναι η 

κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές. Ωστόσο, το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης θεωρείται συνήθως ως μία ατομική εμπειρία που εξειδικεύεται σε 

συγκεκριμένα εργασιακά πλαίσια. Ο Schaufeli (2003) σημειώνει πως οι στρεσογόνες 

διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας μπορούν επίσης να οφείλονται σε μία 

έλλειψη αμοιβαιότητας που επηρεάζει τόσο τις σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους 
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όσο και τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και οργανισμού. Τέλος, ο Felton (1998) 

επισημαίνει πως η επαγγελματική εξουθένωση προκαλείται στις περιπτώσεις όπου οι 

εργαζόμενοι αφιερώνουν πολύ μεγάλο ποσοστό του χρόνου τους στη δουλειά, χωρίς να 

λαμβάνουν την ίδια στιγμή επαρκή χρόνο για να ανακτήσουν τη συναισθηματική ή 

σωματική υγεία τους.  

1.1.3 Το κόστος της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

Το υπερβολικό εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στη σωματική και ψυχολογική υγεία, καθώς και στη γνωστική λειτουργία 

και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να οδηγήσουν σε ψυχικές 

διαταραχές (κατάθλιψη και χρόνιο άγχος) και προβλήματα υγείας (υψηλή αρτηριακή 

πίεση, καρδιαγγειακές νόσους) και, συνεπώς, σε μεγάλο αριθμό αναρρωτικών αδειών 

λόγω ανικανότητας προς εργασίας (Ahola et al, 2009). Οι Detaille et al (2009) 

αποδεικνύουν πως οι μυοσκελετικές παθήσεις και το στρεσογόνο εργασιακό 

περιβάλλον αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες αναρρωτικών αδειών, ενώ οι Balch et 

al (2009) βρίσκουν πως το επαγγελματικό άγχος μπορεί να λάβει ιδιαίτερα σοβαρές 

διαστάσεις, όπως η κατάθλιψη, οδηγώντας σε διαζύγια, διαταραγμένες κοινωνικές 

σχέσεις, αλκοολισμό, κατάχρηση ουσιών ή ακόμα και σε αυτοκτονικά επεισόδια.  

Επιπλέον, η υπερκόπωση και η εργασιακή εξουθένωση μπορούν να προκαλέσουν 

αντιπαραγωγική, ανθυγιεινή ή ακόμα και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, ενώ το 

χρόνιο εργασιακό άγχος έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στους εργαζόμενους, τις 

οικογένειές τους και τους αποδέκτες της φροντίδας τους. Σε μία προοπτική έρευνα των 

Rollman et al (1997) σε 1.118 παντρεμένους γιατρούς βρέθηκε πως το σωρευτικό 

ποσοστό διαζυγίων μετά από 30 χρόνια γάμου ήταν 29%, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να 

εντοπίζονται στους ψυχιάτρους, ενώ σε έρευνα των Frank et al (2000) αποδείχτηκε πως 

η θνησιμότητα των γιατρών λόγω αυτοκτονιών εκτιμάται περίπου 1,5 μέχρι 3,8 φορές 

μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Σε παρόμοιο συμπέρασμα 

καταλήγουν και οι Wallace et al (2009), οι οποίοι εκτιμούν πως τα ποσοστά 

αυτοκτονιών για τους γιατρούς είναι έξι φορές υψηλότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο 

πληθυσμό, όπως και η καρδιαγγειακή θνησιμότητα, ενώ οι ψυχίατροι αναπτύσσουν 

διαταραχές λόγω κατάχρησης ουσιών σε ποσοστό 8-12%.  



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 7 

 

Εκτός των επιπτώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, η 

επαγγελματική εξουθένωση επηρεάζει αρνητικά και την απόδοση και ποιότητα των 

δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Παραδειγματικά, οι West et al (2011) αναφέρουν αύξηση των ιατρικών λαθών λόγω 

υψηλών επιπέδων χρόνιου εργασιακού άγχους και εξουθένωσης, ενώ σημαντική 

καταθλιπτική συμπτωματολογία έχει καταγραφεί σε σπουδαστές καρδιολογίας, ως 

αποτέλεσμα της επαγγελματικής εξουθένωσης, του επιπέδου αντιληπτού άγχους και του 

φόρτου εργασίας. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως η αρνητική σχέση μεταξύ 

αποτελεσματικότητας στο χώρο εργασίας και επαγγελματικής εξουθένωσης 

διαμεσολαβείται από διαφορετικές μεταβλητές της εργασίας ανάλογα με τις εκάστοτε 

συνθήκες. Για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον εργασίας ρουτίνας (blue-collar), ο 

θόρυβος, η έλλειψη ελέγχου επί της εργασίας και το ανεπαρκές περιβάλλον 

αναδεικνύονται ως σημαντικότεροι στρεσογόνοι παράγοντες, ενώ σε επαγγέλματα 

περισσότερο κοινωνικής φύσης, σημαντικότεροι είναι οι παράγοντες των 

διαπροσωπικών σχέσεων και των συγκρουσιακών καταστάσεων (Tennant, 2001). 

Τέλος, η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να προκαλέσει αυξημένες άμεσες και 

έμμεσες δαπάνες. Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν τα κόστη απουσίας από την 

εργασία, την απώλεια παραγωγικότητας και τα έξοδα πρόσληψης και διοίκησης για την 

πλήρωση των κενών θέσεων, καθώς και τα κόστη εκπαίδευσης και κατάρτισης του νέου 

προσωπικού, ενώ οι έμμεσες δαπάνες αφορούν αυτές που προέρχονται από τον 

περιορισμένο βαθμό οργανωσιακής δέσμευσης, την αστάθεια του εργατικού δυναμικού 

και τον κίνδυνο εξάντλησης των υπόλοιπων εργαζομένων. Για παράδειγμα, σε έρευνα 

του McConnel (2010) στην Αυστραλία, βρέθηκε πως περίπου 1,5 εκατομμύριο 

εργαζόμενοι πάσχουν από κατάθλιψη λόγω του υπερβολικού εργασιακού άγχους, 

κοστίζοντας στις επιχειρήσεις πάνω από $8.000 κάθε χρόνο ανά άτομο.  

1.1.4 Πρόληψη και αντιμετώπιση 

 

Η επαγγελματική εξουθένωση έχει περισσότερες από μία αιτίες και για το λόγο αυτό η 

συμπτωματολογία τους θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε διάφορα επίπεδα, μέσω 

ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, της αυτοδιαχείρισης και της αυτοφροντίδας. Ιδιαίτερα η 

αυτοπεποίθηση, δηλαδή η βεβαιότητα ενός ατόμου ότι έχει την ικανότητα να είναι 

επιτυχημένος στην εργασία του, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαχείριση 
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στρεσογόνων καταστάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των διαπροσωπικών 

σχέσεων σε έναν οργανισμό (Bandura, 1986). Επίσης, η προώθηση στρατηγικών 

αυτοφροντίδας για τη διαχείριση της προσωπικής σωματικής και ψυχολογικής υγείας 

είναι εξίσου σημαντική για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς 

και η εμφύσηση προσωπικών δεξιοτήτων, όπως είναι η μεταδοτικότητα, η ομαδικότητα, 

η ανεκτικότητα, η ευελιξία και ο προσανατολισμός στις υπηρεσίες. Οι Cassitto et al 

(2003) επισημαίνουν πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την επαγγελματική 

εξουθένωση, τους παράγοντες και τις ομάδες κινδύνου είναι αναγκαία για την 

ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε σχετικά ζητήματα, ενώ σημαντική είναι και η 

υποστήριξη από την πλευρά της εργοδοσίας, της οικογένειας και του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Οι προσεγγίσεις για την πρόληψη του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης 

περιλαμβάνουν τόσο τροποποιήσεις στο περιβάλλον εργασίας όσο και βελτιώσεις της 

ικανότητας του ατόμου να αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις. Σύμφωνα με τους 

Leka et al (2004), τα επίπεδα της πρόληψης μπορούν να διακριθούν σε μέτρα 

πρωτογενούς πρόληψης (αποφυγή ή αφαίρεση των παραγόντων επαγγελματικής 

εξουθένωσης), δευτερεύουσας (έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση) και τριτογενούς 

(αντιμετώπιση των συνεπειών, αποκατάσταση και πρόληψη υποτροπών). Πιο 

συγκεκριμένα, η πρόληψη σε πρώτο επίπεδο αφορά τη λήψη μέτρων αναφορικά με την 

εργονομία, τις τροποποιήσεις του σχεδιασμού του εργασιακού περιβάλλοντος και την 

οργάνωση και διαχείριση της εργασίας, ενώ σε δεύτερο επίπεδο σκοπός της πρόληψης 

είναι η μείωση των παραγόντων κινδύνου μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

εργαζομένων. Τέλος, το τρίτο επίπεδο πρόληψης αποσκοπεί στη μείωση των 

επιπτώσεων του άγχους μέσω πιο ευέλικτων διαχειριστικών συστημάτων και ενίσχυσης 

της επαγγελματικής παροχής υπηρεσιών υγείας. 
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1.2 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1.2.1 Εννοιολογική προσέγγιση 

 

Η αποχώρηση από την εργασία αποτελεί έναν όρο που αναφέρεται στο ποσοστό των 

εργαζομένων που πρέπει να αντικατασταθεί σε μία δεδομένη χρονική περίοδο και 

συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης της οργανωσιακής απόδοσης, καθώς σχετίζεται 

άμεσα με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού (Agnes, 1999). 

Η παραίτηση από μία θέση εργασίας αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα στο 

πεδίο της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και παράλληλα χρησιμοποιείται ως όρος 

στο πλαίσιο της έρευνας αναφορικά με την αξιολόγηση και διαχείριση των σχέσεων 

μεταξύ των εργαζομένων. Ο αντίκτυπος της εθελούσιας αποχώρησης από την εργασία 

στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και το ηθικό των εργαζομένων τοποθετείται 

στο επίκεντρο της έρευνας τα τελευταία χρόνια, ενώ βάσει των αναμενόμενων 

αρνητικών επιπτώσεων αυτών οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα και 

αποτελεσματικότερους τρόπους για τη διατήρηση των ικανότερων εργαζομένων και την 

ενίσχυση της εργασιακής αποδοτικότητας.  

Το ζήτημα της πρόθεσης αποχώρησης από την εργασία διερευνείται πάνω από 50 

χρόνια. Σύμφωνα με τη θεωρία των March & Simon (1958), δύο είναι οι βασικές 

μεταβλητές που καθορίζουν την πρόθεση ενός εργαζόμενου να αποχωρήσει από την 

εργασία του, η αντιληπτή σκοπιμότητα της αποχώρησης, η οποία εννοιολογικά 

σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση, και η 

αντιληπτή ευκολία αποχώρησης, η οποία αναφέρεται στην ποιότητα των εναλλακτικών 

διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Αργότερα, ο Mobley (1977) προσδιόρισε τις ενδιάμεσες 

μεταβλητές που οδηγούν σε εργασιακή δυσαρέσκεια και ενδεχόμενη πρόθεση 

αποχώρησης, ενώ οι Price & Mueller (1986) δημιούργησαν ένα πιο ολοκληρωμένο 

μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν την πρόθεση αυτή 

είναι η αμοιβή, η κοινωνική ένταξη στον οργανισμό, η τυπική και άτυπη επικοινωνία, ο 

συγκεντρωτισμός, η επαναληψιμότητα των καθηκόντων, ο φόρτος εργασίας, οι 

ευκαιρίες προαγωγής, ο επαγγελματισμός, το επίπεδο εκπαίδευσης, η υποστήριξη από 

τους προϊσταμένους και τους συνεργάτες και η αντιληπτή οργανωσιακή δικαιοσύνη.  
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Συνοπτικά, η σύγχρονη προσέγγιση σχετικά με την εθελοντική αποχώρηση ή 

παραίτηση από μία θέση εργασίας βασίζεται σε δύο κυρίαρχα συμπεράσματα 

(Kammeyer-Mueller et al, 2005): πρώτον, λιγότερο ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι 

στον οργανισμό υπάλληλοι είναι πιθανότερο να σκέφτονται να αποχωρήσουν από 

αυτόν, ενώ η πρόθεση αυτή ενισχύεται όταν οι εναλλακτικές λύσεις εργασίας που 

διατίθενται χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αντιληπτής ποιότητας, και, δεύτερον, 

ένα ευρύ φάσμα παραγόντων και μεταβλητών σχετίζονται με την αποχώρηση, 

εστιάζοντας στην εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση. 

1.2.2 Πρόθεση αποχώρησης και εργασιακή ικανοποίηση 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση ορίζεται ως η αντιληπτή ικανοποίηση του ατόμου από την 

εργασία του και αφορά την προσωπική θετική ή αρνητική εκτίμηση σχετικά με τις 

εγγενείς και εξωγενείς πτυχές της εργασίας (Spector, 1997). Συνεπώς, η εργασιακή 

ικανοποίηση αποτελείται από μία σειρά μεταβλητών και είναι μία πολυδιάστατη δομή 

που περιλαμβάνει τους παράγοντες της εκτίμησης, των αμοιβών, των συνθηκών 

εργασίας, των πολιτικών προώθησης, εποπτείας και οργάνωσης και της ίδιας της φύσης 

της εργασίας (Law et al, 1998). 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μία ψυχολογική κατάσταση πολυεπίπεδη, καθώς 

εξαρτάται από τη δράση πολλών παραγόντων και επιδρούμενων μεταβλητών. Συνήθως, 

συνδέεται με την ίδια τη φύση της εργασίας, με το μισθό, την αναγνώριση, τις ευκαιρίες 

εξέλιξης και τις σχέσεις που αναπτύσσονται με τους συνεργάτες και τους 

προϊσταμένους (Mullins, 2005). Ωστόσο, όλα τα άτομα δεν αντιλαμβάνονται την 

εργασιακή ικανοποίηση με ένα καθολικό τρόπο, καθώς κάθε παράγοντας επιδρά 

διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες, την προσωπικότητα του εργαζόμενου και το 

γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. Οι Rue & Byars (2003) αναφέρουν πως η 

ικανοποίηση από την εργασία δεν είναι ένα εύκολα παρατηρήσιμο μέγεθος και πως 

συχνά καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα από την εργασία 

ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις αντίστοιχες προσδοκίες, οδηγώντας σε αυξημένο 

βαθμό δέσμευσης ως προς την εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων. 

Η εργασιακή ικανοποίηση έχει αποδειχθεί πως συνδέεται άμεσο με το ρυθμό και την 

πρόθεση αποχώρησης από την εργασία. Η σχέση αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά 

ζητήματα της οργανωσιακής έρευνας, καθώς όταν ο ρυθμός αποχώρησης από την 
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εργασία αυξάνεται πέρα των φυσιολογικών και αναμενόμενων ορίων, τότε προκύπτει 

επιπλέον κόστος για τον οργανισμό, το οποίο αφορά τη διατάραξη της φυσιολογικής 

λειτουργίας του, το έμμεσο κόστος της επιλογής και προσέλκυσης των νέων 

εργαζομένων, το άμεσο κόστος της εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των 

νέων θέσεων και το κόστος πιθανής απώλειας και ικανών και αποδοτικών εργαζομένων 

(Mc Shane & Glinow, 2005).  

Η σχέση μεταξύ ικανοποίησης και αποχώρησης έχει καταδειχθεί σε πολλές σχετικές 

έρευνες. Οι Lum et al (1998) και οι Griffeth et al (2000) αποδεικνύουν πως υπάρχει 

αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία 

και την εθελούσια αποχώρηση, ενώ οι Boxall et al (2003) βρίσκουν πως η 

σημαντικότερη μεταβλητή που καθορίζει την πρόθεση αποχώρησης είναι ο χαμηλός 

βαθμός εργασιακής ικανοποίησης. Σύμφωνα με το Mobley (1977), η ικανοποίηση από 

την εργασία διαμορφώνει τη γνωστική διαδικασία του ατόμου που σχετίζεται με την 

επιθυμία του απόσυρσης από αυτήν, ενώ οι Roznowksi & Hulin (1992) υποστηρίζουν 

πως ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της χαμηλής εργασιακής ικανοποίησης 

είναι ότι οι δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν 

συμπεριφορές πρόθεσης αποχώρησης, οι οποίες είναι εμφανείς ακόμα και πριν από 

αυτήν στον αριθμό των δικαιολογημένων ή αδικαιολόγητων απουσιών ή στην επιθυμία 

πρόωρης συνταξιοδότησης. 

1.2.3 Πρόθεση αποχώρησης και οργανωσιακή δέσμευση  

 

Η οργανωσιακή δέσμευση αναφέρεται σε μία ψυχολογική κατάσταση στην οποία το 

άτομο συνδέεται με τον οργανισμό για τον οποίο εργάζεται και σε αντίθεση με την 

εργασιακή ικανοποίηση, η οποία εστιάζει στην ίδια τη φύση της εργασίας, η 

οργανωσιακή δέσμευση εστιάζει στον οργανισμό (Meyer & Allen, 1990). Ουσιαστικά, 

η μέτρηση της οργανωσιακής δέσμευσης είναι μία αξιολόγηση του βαθμού 

συμβατότητας μεταξύ των ατομικών αξιών, στόχων και πεποιθήσεων με αυτούς του 

οργανισμού. Παράλληλα, η οργανωσιακή δέσμευση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 

της εργασιακής απόδοσης και της σταθερής και θετικής εργασιακής συμπεριφοράς, 

δεδομένου ότι όσο περισσότερο δεσμευμένοι αισθάνονται οι υπάλληλοι τόσο 

περισσότερο αναλαμβάνουν θετικούς εργασιακούς ρόλους, όπως είναι η 
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δημιουργικότητα, η καινοτομικότητα και η ανάληψη πρωτοβουλιών, οδηγώντας τελικά 

στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει τη σημαντική συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής 

δέσμευσης και της πρόθεσης αποχώρησης από την εργασία. Παραδειγματικά, οι Tang 

et al (2000) και οι Griffeth et al (2000) βρίσκουν πως το επίπεδο δέσμευσης στον 

οργανισμό αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του δείκτη εθελούσιας 

απόσυρσης από τη θέση εργασίας. Σύμφωνα με τους Allen & Meyer (1990), η φύση της 

σχέσης μεταξύ εργασιακής αποχώρησης και οργανωσιακής δέσμευσης έγκειται στις 

τρεις συνιστώσες της συμπεριφορικής δέσμευσης, τη συναισθηματική δέσμευση, η 

οποία αναφέρεται στη συναισθηματική προσκόλληση των εργαζομένων στον 

οργανισμό, τη χρονική συνέχεια της δέσμευσης, η οποία εστιάζει στο αντιληπτό κόστος 

της αποχώρησης από τον οργανισμό, και την κανονιστική δέσμευση, η οποία αφορά το 

αίσθημα υποχρέωσης του εργαζομένου προς τον οργανισμό. Αν και οι τρεις αυτές 

μεταβλητές είναι αρκετά σημαντικές για τη διαμόρφωση της πρόθεσης αποχώρησης 

από την εργασία, οι περισσότερες σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν πως η 

συναισθηματική έκφανση της οργανωσιακής δέσμευσης είναι η καθοριστικότερη 

μεταβλητή της επιθυμίας παραμονής σε έναν οργανισμό.   

Επιπλέον, οι Maertz et al (2007), εξετάζοντας τις επιδράσεις της αντιληπτής 

υποστήριξης από τον προϊστάμενο (Perceived Supervisor Support – PSS) και της 

αντιληπτής οργανωσιακής υποστήριξης (Perceived Organizational Support – POS) στις 

συμπεριφορές των εργαζομένων που υποδηλώνουν πρόθεση αποχώρησης από την 

εργασία, καταδεικνύουν πως η μεταβλητή POS έχει σημαντική επίπτωση στην πρόθεση 

αποχώρησης, διαμεσολαβούμενη μέσω της κανονιστικής και της συναισθηματικής 

οργανωσιακής δέσμευσης. Η ίδια έρευνα αποδεικνύει πως υπάρχει ισχυρή αρνητική 

σχέση μεταξύ του αντιληπτού βαθμού δέσμευσης στον οργανισμού και της πρόθεσης 

εύρεσης άλλης θέσης εργασίας, ενώ στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Simons & 

Jankowski (2008), οι οποίοι βρίσκουν πως όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός εμπλοκής 

του εργαζομένου στον οργανισμό τόσο μεγαλύτερη είναι η οργανωσιακή δέσμευση και 

η εργασιακή ικανοποίηση, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα αναζήτησης 

άλλης εργασίας και η αντίστοιχη πρόθεση αποχώρησης.  
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1.2.4 Πρόθεση αποχώρησης και επαγγελματική εξουθένωση  

 

Η σύγχρονη έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των συσχετίσεων ανάμεσα στην 

επαγγελματική εξουθένωση και τα σημαντικότερα αποτελέσματα της εργασίας. Οι 

Maslach et al (2001) αποδεικνύουν, για παράδειγμα, πως η επαγγελματική εξουθένωση 

σχετίζεται άμεσα με την αποδοτικότητα, την υγεία και ευημερία, τον αριθμό απουσιών 

και το ποσοστό αποχώρησης από την εργασία. Επιπλέον, οι Wright & Cropanzano 

(1998) αποδεικνύουν πως σε σταθερά περιβάλλοντα εργασία, η εθελούσια αποχώρηση 

σχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την επαγγελματική εξουθένωση, ενώ ο 

Alarcon (2011) βρίσκει πως οι προθέσεις αποχώρησης από την εργασία σχετίζονται 

θετικά με τη συναισθηματική εξάντληση και τον κυνισμό απέναντι στα εργασιακά 

καθήκοντα. 

Ομοίως, οι Swider & Zimmerman (2010) βρίσκουν πως η εργασιακή αποχώρηση 

συσχετίζεται με δύο βασικές εκφάνσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, ωστόσο η 

αποπροσωποποίηση αποτελεί τον πιο σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της 

αποχώρησης, ενώ η συναισθηματική εξάντληση αποτελεί την πιο σημαντική μεταβλητή 

των αδικαιολόγητων απουσιών από την εργασία. Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως 

υψηλά επίπεδα κυνισμού απομακρύνουν τον εργαζόμενο από την εργασία του, σύνδεση 

που εκδηλώνεται με τον πιο προφανή τρόπο στην πρόθεση αποχώρησης.  

Αντιθέτως, εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης είναι 

περισσότερο πιθανό να αισθάνονται προσωρινά απομακρυσμένοι από την εργασία, 

όπως καταδεικνύεται στον αριθμό απουσιών, σε μία προσπάθεια προσωρινής 

απομάκρυνσης από την εργασία και παράλληλης ανάκτησης των συναισθηματικών 

τους πόρων. Όπως, λοιπόν, φαίνεται από την έρευνα αυτή, ο υψηλός αριθμός 

δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών από την εργασία αποτελεί σημαντικό 

προβλεπτικό παράγοντα της πρόθεσης αποχώρησης και, τελικά, της πραγματικής 

αποχώρησης από αυτήν. Στην έρευνα των Schwab et al (1986) αποδεικνύεται, επίσης, 

πως οι συναισθηματικά εξαντλημένοι εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να έχουν 

αυξημένες προθέσεις να παραιτηθούν, παρουσιάζοντας παράλληλα αυξημένα ποσοστά 

αποχής από την εργασία, ενώ οι κυνικοί εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να ασκούν 

λιγότερη προσπάθεια κατά το εκπαιδευτικό τους έργο.  
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Σε πιο θεωρητικό επίπεδο, οι Bakker et al (2008) υποστηρίζουν πως η επαγγελματική 

εξουθένωση επιτελεί διαμεσολαβητικό ρόλο στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

των εργασιακών απαιτήσεων, των εργασιακών πόρων και ενός αριθμού εργασιακών 

αποτελεσμάτων, βάσει του μοντέλου Απαιτήσεων-Πόρων (Job Demands-Resources 

Model). Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές αποδεικνύουν πως ο κυνισμός αποτελεί 

διαμεσολαβητικό παράγοντα των εργασιακών πόρων (συναδελφική υποστήριξη, 

συνοχή της εργασιακής ομάδας, συνεργασία), καθώς και αντικειμενική μεταβλητή της 

αποδοτικότητας. Σε προηγούμενη έρευνα, οι ίδιοι ερευνητές βρίσκουν πως η 

συναισθηματική εξάντληση επηρεάζεται την αποδοτικότητα, η οποία συνδέεται με τις 

απαιτήσεις και την πίεση στη θέση εργασίας (Bakker et al, 2004). Επίσης, 

αποδεικνύουν πως οι εργασιακοί πόροι και συγκεκριμένα η αυτονομία και η κοινωνική 

στήριξη προβλέπουν την ανάληψη πρωτοβουλιών πέρα των αναμενόμενων 

απαιτήσεων.  

Επίσης, οι Hakanen et al (2006) υποστηρίζουν πως η επαγγελματική εξουθένωση και 

ιδιαίτερη η συναισθηματική εξάντληση σχετίζονται με την κακή υγεία και τη μειωμένη 

ευημερία των εργαζομένων, οδηγώντας σε αυξημένες προθέσεις αποχώρησης από την 

εργασία. Οι Schaufeli & Bakker (2004) υποστηρίζουν πως η επαγγελματική 

εξουθένωση είναι η αντίθετη εικόνα της εργασιακής δέσμευσης και παράλληλα 

σχετίζεται με ενισχυμένες προθέσεις αποχώρησης, ενώ οι Hu et al (2011) 

αποκαλύπτουν πως οι απαιτήσεις της εργασίας (φόρτος εργασίας, συναισθηματικές 

απαιτήσεις, σωματική προσπάθεια και διαπροσωπικές συγκρούσεις) προβλέπουν την 

επαγγελματική εξουθένωση και, ακολούθως, αποτελούν προβλεπτική μεταβλητή της 

οργανωσιακής δέσμευσης και της πρόθεσης αποχώρησης. Τέλος, οι Leiter & Maslach 

(2009) καταδεικνύουν πως η συναισθηματική εξάντληση και ο κυνισμός οδηγούν σε 

επιθυμία αποχώρησης από τη θέση εργασίας, καθώς επηρεάζουν άμεσα το βαθμό 

προσαρμογής του ατόμου σε σημαντικές περιοχές της εργασίας και συγκεκριμένα στο 

φόρτο εργασία, τις εργασιακές αξίες, τις αμοιβές, τον έλεγχο, τη δικαιοσύνης και τη 

συμπεριφορά στην κοινότητα του οργανισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1.1 Ευρώπη 

 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης αναφορικά με τους παράγοντες 

κινδύνου, τις επιπτώσεις του και τη σχέση του με την πρόθεση αποχώρησης από την 

εργασία στους επαγγελματίες υγείας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της 

σύγχρονης ερευνητικής βιβλιογραφίας. Μάλιστα, η επαγγελματική εξουθένωση στους 

επαγγελματίες υγείας αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο και εντοπίζεται τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες.  

Αρχικά, ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών ερευνών έχουν αξιολογήσει το σύνδρομο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης τόσο σε νοσηλευτές όσο και σε γιατρούς, ενώ 

σύμφωνα με τους Roth et al (2011), εκτιμάται ότι τα ποσοστά επαγγελματικά 

εξουθενωμένων γιατρών στην Ευρώπη κυμαίνονται από 2,4% έως 72%. Οι Lu et al 

(2005) υποστηρίζουν πως το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης επιδεινώνει 

την ευημερία των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, αυξάνει τον αριθμό των απουσιών 

από την εργασία, ενισχύει την πρόθεση αποχώρησης και μειώνει την ποιότητα 

φροντίδας, ιδιαίτερα του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Συνεχίζοντας την επισκόπηση των ευρωπαϊκών μελετών, οι Kilfedder et al (2001) στη 

Σκοτία καταδεικνύουν πως οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε ψυχιατρικές κλινικές 

αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς το 42% εξ αυτών 

εμφανίζει ανάλογη συμπτωματολογία συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης. Στη Γαλλία, οι Poncet et al (2007) βρίσκουν πως περίπου το 1/3 

των 2.497 νοσηλευτών του δείγματος και το ½ των 878 γιατρών μονάδων εντατικής 

θεραπείας αναφέρουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Στην ίδια έρευνα 

αναφέρεται πως η αποπροσωποποίηση εντοπίζεται στο περίπου 37% των 
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επαγγελματιών υγείας του δείγματος, ενώ στο νοσηλευτικό προσωπικό τα σοβαρά 

συμπτώματα εξουθένωσης σχετίζονται με μικρότερη ηλικία, με άλλους οργανωσιακούς 

παράγοντες, με τις συγκρουσιακές καταστάσεις με τους ασθενείς, τις σχέσεις με τους 

προϊσταμένους νοσηλευτές και γιατρούς και τον αριθμό περιπτώσεων παροχής 

φροντίδας σε ασθενείς τελικού σταδίου. Μάλιστα, η σύγκριση των νοσηλευτών με τους 

γιατρούς και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας έδειξε πως οι νοσηλευτές τείνουν 

να αναφέρουν σταθερά υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης.  

Σύμφωνα με έρευνα των Embriaco et al (2007) στη Γαλλία, πάνω από το 50% των 

νοσηλευτών και των γιατρών των μονάδων εντατικής θεραπείας επιθυμούν να 

αποχωρήσουν από την εργασία τους, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην 

επαγγελματική εξουθένωση, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με χαμηλή 

αποδοτικότητα στο χώρο εργασίας, με μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση και 

περιορισμένο βαθμό δέσμευσης τόσο απέναντι στην εργασία όσο και απέναντι στον 

οργανισμό.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Coomber & Barriball (2006) καταδεικνύουν πως η 

επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγελματίες υγείας συσχετίζεται αρνητικά με την 

εργασιακή ικανοποίηση και θετικά με την πρόθεση αποχώρησης από την εργασία, ενώ 

σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των παραπάνω μεταβλητών 

είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και οι οικονομικές αμοιβές. Στην ίδια χώρα, οι McManus 

et al (2004) διαπιστώνουν πως η επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγελματίες 

υγείας σχετίζεται με τις συνθήκες εργασίας, το φόρτο εργασίας και το εργασιακό κλίμα.  

Στην Ισπανία, οι Garcia et al (2009), εξετάζοντας τα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε νοσηλευτές μονάδων υγείας όπου φιλοξενούνται ασθενείς τελικού 

σταδίου, βρίσκουν πως αυτά δε διαφοροποιούνται ανάμεσα σε νοσηλευτές των εν λόγω 

μονάδων και άλλων μονάδων υγείας, αποδεικνύοντας παράλληλα πως η εμπειρία 

αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι τις εξουθένωσης, ενώ στην Ολλανδία, οι 

Olthius & Dekkers (2005) σε ίδιο περιβάλλον εργασίας, αποδεικνύουν πως οι 

επαγγελματίες υγείας τείνουν να αναπτύσσουν τεχνικές προσωπικής επιβράβευσης, 

αυξάνοντας την προσωπική και εργασιακή τους ικανοποίηση, ως μέσο αντιμετώπισης 

της συναισθηματικής εξάντλησης.  

Επίσης, στη Σουηδία, οι Peterson et al (2008) βρίσκουν πως ο σημαντικότερος 

παράγοντας κινδύνου της επαγγελματικής εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας 
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είναι το εργασιακό άγχος, το οποίο συνδέεται θετικά με την πρόθεση αποχώρησης. 

Τέλος, οι Aiken et al (2002) σε μία έρευνα σε επαγγελματίες υγείας 12 ευρωπαϊκών 

χωρών και των ΗΠΑ αποδεικνύουν πως οι μεταβλητές κινδύνου του φαινομένου 

burnout στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι η χρονική πίεση, ο φόρτος εργασίας, η 

ανεπαρκής στήριξη από τους προϊσταμένους, η στέρηση ύπνου, οι συγκρούσεις, η 

υποστελέχωση και οι περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. 

2.1.2 ΗΠΑ και Καναδάς 

 

Στον Καναδά, οι Grunfeld et al (2000) εντοπίζουν πως η επαγγελματική εξουθένωση 

είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο στους επαγγελματίες υγείας, ιδιαίτερα σε ορισμένες 

ειδικότητες όπως οι ψυχίατροι, ενώ σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι τα 

χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής συνοχής, ο φόρτος εργασίας, η περιορισμένη 

αυτονομία, η καθημερινή επαφή με τους ασθενείς και οι περιορισμένες δυνατότητες 

προαγωγής. Στον Καναδά, επίσης, οι Wilkins & Beaudet (1998) βρίσκουν πως η 

επαγγελματική εξουθένωση των γιατρών προέρχεται από το χαμηλό προσωπικό 

εισόδημα και το αυξημένο ωράριο εργασίας, ενώ παράλληλα συνδέεται με αυξημένη 

πρόθεση αποχώρησης και εξαρτάται και από το αν ο οργανισμός υγείας είναι ιδιωτικός 

ή δημόσιος.  

Στις ΗΠΑ, οι Balch et al (2009) αποδεικνύουν πως η επαγγελματική εξουθένωση των 

επαγγελματιών υγείας οδηγεί σε αυξημένες απουσίες, αυξημένη πρόθεση αποχώρησης, 

μειωμένη ικανοποίηση του ασθενή και επιδείνωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, λόγω περιπτώσεων λανθασμένης διάγνωσης ή λανθασμένης επιλογής 

θεραπείας. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) οι γιατροί αποτελούν την κυριότερη ομάδα κινδύνου εμφάνισης 

επαγγελματικής εξουθένωσης από όλους τους επαγγελματίες υγείας, με σημαντικότερες 

αιτίες το ωράριο, το φόρτο εργασία, την επαφή με ασθενείς τελικού σταδίου, τις 

συγκρούσεις με το νοσηλευτικό προσωπικό και το φόβο νομικών επιπτώσεων σε 

περιπτώσεις αμέλειας. Η ίδια έρευνα καταγράφει υψηλά ποσοστά αποχώρησης από την 

εργασία, κατάχρησης ουσιών, κατάθλιψης και περιπτώσεων αυτοκτονικών επεισοδίων 

στους επαγγελματίες υγείας σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.  

Σε έρευνα των Leveck & Jones (1996) σε 50 νοσηλευτικές μονάδες τεσσάρων 

νοσοκομείων στις ΗΠΑ αποδείχτηκε πως όταν οι προϊστάμενοι νοσηλευτές 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 18 

 

χρησιμοποιούν περισσότερο συμμετοχικές μορφές διοίκησης τότε το επίπεδο του 

εργασιακού άγχους τείνει να μειώνεται και η συνεκτικότητα της ομάδας εργασίας να 

αυξάνεται. Επίσης, αποδείχτηκε πως οι νοσηλευτές που εργάζονται στις χειρουργικές 

μονάδες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με 

άλλες μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της εντατικής, καθώς και πως η μείωση του 

εργασιακού άγχους συνεπάγεται μειωμένη πρόθεση αποχώρησης, καλύτερη ποιότητα 

νοσηλευτικής φροντίδας και αυξημένα ποσοστά διατήρησης του αντίστοιχου 

προσωπικού.  

Επίσης, οι Lee et al (1996), εξετάζοντας τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

νοσηλευτές μεσαίων και ανώτερων διοικητικών θέσεων περιφερειακών και αστικών 

νοσοκομείων, αποδεικνύουν πως το ήμισυ των νοσηλευτών έχει συναισθηματική 

εξάντληση, πως όσο αυξάνεται ιεραρχικά η διοικητική θέση μειώνεται ο βαθμός 

επαγγελματικής εξουθένωσης, ο οποίος παράλληλα σχετίζεται με αυξημένη πρόθεση 

αποχώρησης και με μειωμένη εμπιστοσύνη και υποστήριξη μεταξύ των συναδέλφων.  

Ομοίως σε έρευνα στις ΗΠΑ, οι Jackson et al (2008) εξετάζουν τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης, τους παράγοντες κινδύνου και τις επιπτώσεις της σε 

ογκολόγους που εργάζονται σε μονάδες παροχής υπηρεσιών φροντίδας ασθενών 

τελικού σταδίου, βρίσκοντας πως η επαγγελματική εξουθένωση είναι συχνό φαινόμενο 

στους γιατρούς αυτής της ειδικότητας. Επίσης, αυξημένα επίπεδα burnout βρέθηκε πως 

σχετίζονται με αυξημένη πρόθεση αποχώρησης, μη αποτελεσματική επικοινωνία με 

τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και χρονική πίεση στο χώρο εργασίας. Σε ίδιο 

περιβάλλον εργασίας, οι Di Tullio & McDonald (1999) στις ΗΠΑ αποδεικνύουν πως ο 

παράγοντας των μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων της κλίμακας MBI σχετίζεται 

με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, αποφυγή προσωπικής επαφής με τους ασθενείς, 

αρνητική αυτοαξιολόγηση της απόδοσης και χαμηλότερη επαγγελματική εξειδίκευση. 

2.1.3 Αφρική 

 

Η επαγγελματική εξουθένωση και η σχέση της με την πρόθεση αποχώρησης από την 

εργασία στους επαγγελματίες υγείας έχει διερευνηθεί και στις υπό ανάπτυξη χώρες της 

Αφρικής. Στο Μαλάουι, οι Thorsen et al (2011) καταδεικνύουν υψηλά ποσοστά 

εξουθένωσης σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε νοσοκομεία, καθώς το 72% 

αυτών αναφέρουν συναισθηματική εξάντληση, το 43% αποπροσωποποίηση και το 74% 
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περιορισμένα προσωπικά επιτεύγματα. Στην ίδια χώρα, οι McAuliffe et al (2009) 

καταγράφουν πως περίπου το 1/3 των περιπτώσεων επαγγελματικής εξουθένωσης 

προέρχεται από τον παράγοντα της συναισθηματικής εξάντλησης, ενώ στην Κένυα, οι 

Ndetei et al (2008) αποδεικνύουν πως το 47% των επαγγελματιών υγείας που 

εργάζονται σε ψυχιατρικές κλινικές εμφανίζουν συμπτώματα αποπροσωποποίησης, το 

38% συναισθηματική εξάντληση και το 37% μειωμένα επιτεύγματα.  

Στη Νότια Αφρική, οι Thomas & Valli (2006) βρίσκουν πως οι γιατροί των δημόσιων 

νοσοκομείων έχουν πολύ υψηλά ποσοστά εργασιακού στρες, με κυριότερες αιτίες την 

υποστελέχωση, την έλλειψη πόρων, την έλλειψη ελέγχουν και εργασιακής ασφάλειας, 

τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες ευκαιρίες ανέλιξης, με αποτέλεσμα να 

επιθυμούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Τέλος, οι Davhana & Igumbor 

(2008) στη Νότια Αφρική εξετάζουν επαγγελματικά εξουθενωμένους εργαζόμενους στο 

χώρο της υγείας, υποστηρίζοντας πως η παροχή φροντίδας σε χρόνιους ασθενείς μη 

θεραπεύσιμων νόσων, όπως το AIDS, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, τόσο 

του συνδρόμου burnout όσο και της πρόθεσης αποχώρησης από την εργασία. Μάλιστα, 

στην έρευνα αυτή καταγράφεται πως τα συμπτώματα του συνδρόμου κυμαίνονται από 

μέτριες διαταραχές της διάθεσης μέχρι σοβαρή κατάθλιψη, ενώ συχνές είναι 

αισθήματος θυμού που σχετίζεται με την ανικανότητα βοήθειας ασθενών τελικού 

σταδίου.  

2.1.4 Νότια Αμερική  

 

Ο επιπολασμός του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες 

υγείας των κοινοτικών υπηρεσιών στη Βραζιλία εκτιμάται, σύμφωνα με τους Da Silva 

& Menezes (2008), περίπου στο 24%, ενώ ο επιπολασμός ψυχικών διαταραχών στο 

43%. Στην ίδια έρευνα, καταγράφονται ποσοστά 71% συναισθηματικής εξάντλησης, 

35% αποπροσωποποίησης και 47% μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων, βάσει της 

κλίμακας MBI, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 17% των επαγγελματιών υγείας 

χρησιμοποιεί αντικαταθλιπτικές φαρμακευτικές αγωγές για την αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων του burnout. Σε άλλη έρευνα στη Βραζιλία, οι De Moreira et al (2009) 

εξετάζουν 151 νοσηλευτές που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, καταγράφοντας ένα 

ποσοστό 35% που μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά εξουθενωμένο. 
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Επίσης, οι Tironi et al (2009) βρίσκουν πως η επαγγελματική εξουθένωση και η 

πρόθεση αποχώρησης είναι περισσότερο συχνό φαινόμενο στο νοσηλευτικό προσωπικό 

που εργάζεται σε συγχωνευμένα νοσοκομεία, σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε 

μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών, ενώ σημαντικοί παράγοντες κινδύνου είναι ο 

φόρτος εργασίας και η δυσανάλογη σχέση μεταξύ οικονομικών απολαβών και 

συνολικών ωρών απασχόλησης. Τέλος, οι Benevides et al (2007) υποστηρίζουν πως 

στη Λατινική Αμερική ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της εξουθένωσης 

σε επαγγελματίες υγείας είναι ο υψηλός επιπολασμός του υιού HIV, προκαλώντας 

μεγάλα ποσοστά συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης. 

2.1.5 Ασία  

 

Οι Lim et al (2010) στη Σιγκαπούρη καταγράφουν πως το νοσηλευτικό προσωπικό 

βιώνει υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους, ενώ υψηλότερα ποσοστά αναφέρονται σε 

νοσηλευτές που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε χειρουργικές 

μονάδες νοσοκομείων. Στην ίδια έρευνα αποδεικνύεται πως οι σημαντικότεροι 

στρεσογόνοι παράγοντες είναι οι δυσκολίες στη συναναστροφή με τους ασθενείς και οι 

συγκρούσεις με τους συναδέλφους, ενώ ακολουθούν διάφοροι οργανωσιακοί 

παράγοντες, όπως η έλλειψη συμμετοχής στο σχεδιασμό και οι δυσκολίες στην 

εφαρμογή οργανωσιακών αλλαγών. Τέλος, οι Lim et al (2010) αναφέρουν πως οι 

επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται σε κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης έχουν 

προβλήματα να εκπληρώνουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.  

Οι Bagaajav et al (2011) στη Μογγολία εντοπίζουν αυξημένα επίπεδα εργασιακού 

άγχους στους γιατρούς, με σημαντικότερη αιτία τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, 

υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης στις γυναίκες γιατρούς από ότι 

στους άνδρες και υψηλότερα επίπεδο δέσμευσης των νοσηλευτών σε σχέση με τους 

γιατρούς, λόγω της καθημερινής επαφής με τους ασθενείς. Διερευνώντας τις ισλαμικές 

χώρες, στην Τουρκία οι Demir et al (2003) βρίσκουν σημαντική σχέση ανάμεσα στη 

συναισθηματική εξάντληση και την παροχή παιδιατρικής φροντίδας σε επαγγελματίες 

υγείας, στο Ιράν οι Lagerstrom et al (2010) αποδεικνύουν πως το νοσηλευτικό 

προσωπικό είναι περισσότερο επαγγελματικά εξουθενωμένο από ότι το ιατρικό, και 

στην Τυνησία οι Halayem et al (2010) καταγράφουν ομοίως υψηλά επίπεδα 
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συναισθηματικής εξάντλησης σε νοσηλευτές, τα οποία σχετίζονται με ισχυρή πρόθεση 

αποχώρησης από την εργασία, κατάθλιψη και προσωπικές δυσκολίες.  

Τέλος, στη Σαουδική Αραβία, οι Al-Turki et al (2010) χρησιμοποιούν την κλίμακα MBI 

και βρίσκουν πως το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι συχνό στο 

νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ η συχνότητα εμφάνισης της αποπροσωποποίησης είναι 

42%, της συναισθηματικής εξάντλησης 45% και των μειωμένων προσωπικών 

επιτευγμάτων 71%. Μάλιστα, οι έγγαμοι νοσηλευτές καταγράφουν υψηλότερα 

ποσοστά εθελούσιας αποχώρησης από την εργασία, καθώς και υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης.  

2.1.6 Αυστραλία 

 

Οι Markwell & Wainer (2009) στην Αυστραλία καταδεικνύουν πως οι νεαροί γιατροί 

και οι ειδικευόμενοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης επαγγελματικής 

εξουθένωσης και κακής υγείας. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα της έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε σε 914 ειδικευόμενους γιατρούς στην Αυστραλία και τη Νέα 

Ζηλανδία, βρέθηκε πως το 71% αυτών είχε χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, το 69% 

συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης και το 54% συναισθηματική εξάντληση, 

κυρίως λόγω του φόρτου εργασίας.  

Οι Surgenor et al (2009) στη Νέα Ζηλανδία αναφέρουν υψηλά ποσοστά 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων. Πιο συγκεκριμένα, 

ένας στους πέντε γιατρούς αξιολογήθηκε με υψηλό συνολικό ποσοστό burnout, ενώ 

ένας στους τρεις ανέφερε χαμηλό βαθμό προσωπικών επιτευγμάτων και αυξημένα 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. Τέλος, σε έρευνα των Kumar et al (2007) σε 

ψυχιάτρους στη Νέα Ζηλανδία καταγράφτηκε πως τα 2/3 αυτών έχουν από μέτρια 

μέχρι πολύ υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ ανάλογο βρέθηκε το 

ποσοστό για αυτούς που αισθάνονται πως έχουν περιορισμένα προσωπικά επιτεύγματα. 
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2.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης και οι επιπτώσεις του στη διαμόρφωση 

της πρόθεσης αποχώρησης έχει διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό σε επαγγελματίες υγείας 

στην Ελλάδα. Οι Papathanasiou et al (2011) εξετάζουν τις διαφοροποιήσεις που 

υφίστανται ανάμεσα σε 240 επαγγελματίες υγείας και 217 επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο MBI. Οι ερευνητές 

βρίσκουν πως πάνω από το 50% των εργαζομένων στην ψυχική υγεία χαρακτηρίζονται 

από χαμηλό βαθμό συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, ενώ το 1/3 

αυτών καταγράφουν υψηλές βαθμολογίες στην υποκλίμακα των προσωπικών 

επιτευγμάτων, αν και αποδείχτηκε πως οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας έχουν 

υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους υπόλοιπους.  

Οι Msaouel et al (2010) διερευνούν τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης βάσει των 

υποκλιμάκων της συναισθηματικής εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης και των 

προσωπικών επιτευγμάτων, καθώς και το βαθμό ικανοποίησης από τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε 311 ειδικευόμενους στον εγχώριο 

κλάδο της δημόσιας υγείας, εξετάζοντας παράλληλα τις επιδράσεις τους στην 

προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Οι ερευνητές αποδεικνύουν πως το 49,5% των 

ειδικευόμενων γιατρών πληρούν τα κριτήρια του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, ενώ το 31,8% χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικά εξουθενωμένο σύμφωνα 

και με τα τρία υποκριτήρια. Τέλος, οι Msaouel et al (2010) καταλήγουν πως τόσο το 

σύνδρομο burnout όσο και ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης από τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο στους Έλληνες ειδικευόμενους γιατρούς, 

αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη αντίστοιχων παρεμβάσεων. 

Οι Anagnostopoulos et al (2012) προσθέτουν μία ακόμα μεταβλητή που σχετίζεται με 

την επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας και συγκεκριμένα την 

ικανοποίηση του ασθενή, δεδομένου ότι το εν λόγω σύνδρομο έχει συνδεθεί με 

επιδείνωση της ποιότητας φροντίδας του ασθενή και της σχέσης ασθενή και 

επαγγελματία υγείας. Έτσι, οι ερευνητές εξετάζουν ένα δείγμα 30 γιατρών και 300 

ασθενών στην πρωτοβάθμια υγείας στην Ελλάδα, καταδεικνύοντας πως η ικανοποίηση 

του ασθενή σχετίζεται σημαντικά τόσο με τη συναισθηματική εξάντληση όσο και τον 

παράγοντα της αποπροσωποποίησης του γιατρού. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς των 

γιατρών με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, σε 
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σχέση με τους ασθενείς γιατρών χαμηλότερων επιπέδων, βρέθηκαν να καταγράφουν 

σημαντικά χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα της φροντίδας. 

Οι Τραγέα και συν (2012) διερευνούν τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε ένα 

δείγμα 176 φυσιοθεραπευτών που εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και 

κέντρα αποκατάστασης στο νομό Αττικής μέσω του ερωτηματολογίου MBI, 

βρίσκοντας πως ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την επαγγελματική εξέλιξη 

των επαγγελματιών είναι το μορφωτικό επίπεδο και η προσωπικότητα. Αναφορικά με 

την επαγγελματική εξουθένωση, το 52% του δείγματος έδειξε χαμηλά επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης, το 45,3% μέτρια επίπεδα προσωπικών επιτευγμάτων και 

το 49,1% χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης, ενώ ως σημαντικότεροι παράγοντες 

κινδύνου αναδείχθηκαν το φύλο σχετικά με τη συναισθηματική εξάντληση και η ηλικία 

αναφορικά με τα προσωπικά επιτεύγματα. 

Οι Σταυροπούλου και συν (2010) εξετάζουν τα επίπεδα, τις επιπτώσεις και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό που 

απασχολείται σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως 

στην ελληνική πραγματικότητα και σε ότι αφορά τους νοσηλευτές το σύνδρομο burnout 

έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Με τη μέθοδο των ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε 

δείγμα νοσηλευτών του δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, οι ερευνητές αποδεικνύουν πως 

δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους νοσηλευτές ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε 

ότι αφορά την πρώιμη αναγνώριση των συμπτωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν 

σεξουαλικές διαταραχές, αϋπνίες, γαστρεντερικές διαταραχές και πονοκεφάλους. 

Τέλος, αποδείχτηκε πως οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι ο φόρτος 

εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί και το κακό εργασιακό περιβάλλον. 

Οι Tselebis et al (2001) αξιολογούν τις διασυνδέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του 

συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, της κατάθλιψης και της αίσθησης 

συνοχής (Sense of Coherence – SOC), χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο MBI και 

την κλίμακα κατάθλιψης του Beck σε ένα δείγμα 70 Ελλήνων νοσηλευτών. Σύμφωνα 

με τα ερευνητικά αποτελέσματα, η αίσθηση συνοχής του νοσηλευτικού προσωπικού 

συνδέεται με την επαγγελματική εξουθένωση και την κατάθλιψη, οδηγώντας στο 

συμπέρασμα πως ο βαθμός συνοχής καθιστά τους επαγγελματίες υγείας είτε ευάλωτους 

είτε ανθεκτικούς τόσο απέναντι στην κατάθλιψη όσο και στην επαγγελματική 

εξουθένωση.  



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 24 

 

Οι Panagopoulou et al (2006) εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική 

εξουθένωση και τα χαρακτηριστικά της εργασίας σε γιατρούς που εργάζονται στο 

Εθνικό Σύστημα υγείας, σημειώνοντας πως το σύνδρομο burnout αποτελεί κρίσιμο 

πρόβλημα των Ελλήνων επαγγελματιών υγείας, επιδεινώνοντας τόσο την ευημερία τους 

όσο και την ποιότητα της φροντίδας. Χρησιμοποιώντας την κλίμακα MBI σε 246 

γιατρούς και εντοπίζοντας ως σημαντικά χαρακτηριστικά της εργασίας τις απαιτήσεις 

(χρονική πίεση, ψυχική προσπάθεια και συναισθηματικό βάρος) και το φόρτο εργασίας, 

οι ερευνητές αποδεικνύουν πως οι απαιτήσεις της εργασίας αποτελούν προβλεπτικό 

παράγοντα της συναισθηματικής εξάντλησης, το συναισθηματικό βάρος αποτελεί 

αντίστοιχο παράγοντα της αποπροσωποποίησης, η οποία για τους ειδικευόμενους 

γιατρούς επηρεάζεται και από τον αριθμό των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. 

Οι Kiekkas et al (2010) διερευνούν τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και τους 

σχετικούς παράγοντες κινδύνου σε νοσηλευτικό προσωπικό ορθοπεδικών τμημάτων 

τριών δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας επίσης το 

ερωτηματολόγιο MBI. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ οι μη 

ικανοποιητικές σχέσεις με τους γιατρούς, οι δυσκολίες κάλυψης των αναγκών των 

ασθενών και τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης βρέθηκαν να αποτελούν 

προβλεπτικούς παράγοντες της υψηλής συναισθηματικής εξάντλησης, της 

αποπροσωποποίησης και των περιορισμένων προσωπικών επιτευγμάτων. Επιπλέον, 

στην έρευνα αυτή αποδείχθηκε πως ο μεγάλος φόρτος εργασίας σχετίζεται με τη 

συναισθηματική εξάντληση, η μη ικανοποιητική κοινωνική ζωή με τη συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση και η μεγάλη διάρκεια του επαγγελματικού 

βίου με τη συναισθηματική εξάντληση και τα μειωμένα προσωπικά επιτεύγματα. 

Οι Anagnostopoulos & Niakas (2010) εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η 

επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με τον αριθμό και την έκταση των αδειών 

εργασίας λόγω ασθένειας, καθώς και με την ποιότητα ζωής σε 487 νοσηλευτές του 

ΕΣΥ, χρησιμοποιώντας την κλίμακα MBI και το ερωτηματολόγιο Short-Form Health 

Survey (SF-36) για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής. Βάσει της λογιστικής 

παλινδρόμησης που εφαρμόζεται, οι ερευνητές καταδεικνύουν πως τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης και συγκεκριμένα ο βαθμός συναισθηματικής 

εξάντλησης αποτελούν σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες των απουσιών από την 
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εργασία λόγω ασθένειας σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, ενώ σε μακροχρόνιο επίπεδο οι 

απουσίες από την εργασία προβλέπονται από την κακή σωματική υγεία. 

Οι Malliarou et al (2008) διερευνούν τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

νοσηλευτικό προσωπικό όλων των ιεραρχικών βαθμίδων σε ένα ελληνικό περιφερειακό 

δημόσιο νοσοκομείο, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο MBI, βρίσκοντας πως 

γενικά τα επίπεδα burnout είναι μέτρια. Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά ευρήματα, 

το 9,37% των νοσηλευτών παρουσιάζει υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, 

ενώ η συναισθηματική εξάντληση συσχετίζεται τόσο με την εργασία σε βάρδιες εκ 

περιτροπής όσο και με την απόφαση παραίτησης από το νοσοκομείο. Επιπλέον, ο 

παράγοντας της αποπροσωποποίησης σχετίζεται με την ποιότητα της διεπιστημονικής 

συνεργασίας με το υπόλοιπο προσωπικό. Τέλος, σημαντικό εύρημα της εν λόγω 

έρευνας είναι πως η συναισθηματική εξάντληση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της 

πρόθεσης αποχώρησης από το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα 

όσο αυξάνονται τα επίπεδα αποπροσωποποίησης και μειώνονται τα προσωπικά 

επιτεύγματα τόσο αυξάνονται η επιθυμία αποχώρησης από το επάγγελμα και η επιθυμία 

του νοσηλευτή το παιδί του να μην ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα.  

Σε έρευνα των Aiken et al (2012), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τα αποτελέσματα για τη χώρα ήταν ιδιαίτερα 

ανησυχητικά, καθώς τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης του νοσηλευτικού 

προσωπικού ήταν τα υψηλότερα από όλες τις χώρες. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πως στην 

Ελλάδα το 78% των νοσηλευτών παρουσιάζει επαγγελματική εξουθένωση, το 56% 

είναι δυσαρεστημένο από την εργασία του και το 49% αναφέρει πρόθεση αποχώρησης 

από αυτήν. Μάλιστα, η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών σχετίζεται και με 

την αντιληπτή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας από αυτούς, εύρημα 

που συνάδει και με το γεγονός ότι το 53% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στα 

δημόσια νοσοκομεία της έρευνας αναφέρει πως δε θα συνιστούσε σε άλλους το 

νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε.  

Ακόμη, οι Trivellas et al (2013) αποδεικνύουν πως το εργασιακό άγχος αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου των επαγγελματιών υγείας και 

ιδιαίτερα των νοσηλευτών στην Ελλάδα και σχετίζεται άμεσα με χαμηλά επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης, βρίσκοντας πως οι εργασιακές συγκρούσεις, ο φόρτος 

εργασίας και η έλλειψη αυτονομίας σχετίζονται αρνητικά με την ικανοποίηση, ενώ 
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θετικά σχετίζονται οι μεταβλητές της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της 

ανατροφοδότησης. Επιπλέον, οι Moustou et al (2013) εξετάζουν τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε 347 επαγγελματίες υγείας του ΕΚΑΒ, βρίσκοντας πως 

αυτή σχετίζεται θετικά με την ανάληψη επικίνδυνων για την υγεία συμπεριφορών, όπως 

είναι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή και η έλλειψη φυσικής 

άσκησης.  

Επιπλέον, οι Antoniou & Antonodimitrakis (2001) αποδεικνύουν πως οι βασικότεροι 

παράγοντες ανάπτυξης και διατήρησης του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σχετίζονται με την ίδια τη φύση του ιατρικού επαγγέλματος και 

συγκεκριμένα με την καθημερινή επαφή με τους ασθενείς τελικού σταδίου και τις 

αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας, ενώ σημαντικές πηγές κινδύνου του συνδρόμου 

σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας, όπως είναι 

τα περιορισμένα μέσα, η υποστελέχωση του νοσηλευτικού προσωπικού και η 

ανεπάρκεια επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου.  

Επίσης, οι Αδαλή και συν (2002), διερευνώντας το βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης 

σε νοσηλευτικό προσωπικό πέντε δημόσιων νοσοκομείων της Αθήνας, καταδεικνύουν 

πως ιδιαίτερα τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ, 

τέλος, οι Κανδρή και συν (2004) αποδεικνύουν πως η προστασία των νοσηλευτών από 

τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης προέρχεται από 

παράγοντες όπως η καλή συνεργασία και επικοινωνία, η αποτελεσματική οργάνωση της 

εργασίας και τα άτυπα υποστηρικτικά εργασιακά συστήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ο όρος μεθοδολογία έχει οριστεί από τον Jankowicz ως «η ανάλυση και η λογική μίας 

συγκεκριμένης μεθόδου ή μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε μία μελέτη και στις 

μελέτες γενικά». 

Ως έρευνα ορίζεται η «μεθοδική αναζήτηση που επιχειρεί κάποιος για να επαυξήσει τις 

γνώσεις του και να προσθέσει κάτι επιπλέον  στις γνώσεις των άλλων, με την 

ανακάλυψη σημαντικών θέσεων ή απόψεων» (Παππάς, 2002). Η επιστημονική έρευνα 

αποβλέπει στην προώθηση της επιστήμης, στην προσθήκη νέων στοιχείων στην 

υφιστάμενη γνώση, ή στην επανεξέταση υπό διαφορετικό πρίσμα ήδη γνωστών 

δεδομένων. Ως μέθοδος της επιστημονικής έρευνας θεωρείται ένα ειδικό σύστημα 

κανόνων, βάσει των οποίων οργανώνονται οι διαδικασίες για την απόκτηση νέων 

γνώσεων, που στοχεύουν στην πρακτική αναδιάρθρωση της πραγματικότητας, στην 

απάντηση ερωτημάτων ή στη λύση προβλημάτων (Τσιπλητάρης & Μπαμπάλης, 2006). 

Η οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας στηρίζεται σε μία λογική διάρθρωση 

ενεργειών. Η ερευνητική διαδικασία ξεκινάει με τη διατύπωση ενός προβλήματος ή 

υπόθεσης (η οποία προϋποθέτει εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική επισκόπηση για 

ενημέρωση πάνω στα πορίσματα που προέκυψαν από προηγούμενες έρευνες για το 

θέμα), συνεχίζεται με το σχεδιασμό της έρευνας, τη συλλογή, οργάνωση και ανάλυση 

των δεδομένων και ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων και γενικεύσεων 

σχετικών με την υπόθεση της έρευνας (Θεοφιλίδης, 1995). 

O σκοπός της έρευνας μπορεί να είναι (Εγχειρίδιο Project Methodology, Kingston 

University): 

1. Να δημιουργήσει νέα γνώση 

2. Να διερευνήσει μια υπάρχουσα κατάσταση ή πρόβλημα. 

3. Να εξηγήσει νέα φαινόμενα. 

4. Να αναθεωρήσει και να συνθέσει. 
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5. Να κατασκευάσει κάτι καινούργιο 

3.2 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

3.2.1 Δευτερογενείς πηγές 

Οι δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης μιας έρευνας (Κυριαζή, 1998), αναφέρονται 

ουσιαστικά στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, σχετικής αρθρογραφίας  και ηλεκτρονικών 

πηγών. Η δευτερογενής έρευνα προηγείται της πρωτογενούς κατά την αναζήτηση 

στοιχείων, λόγω της ανάγκης πληροφόρησης και σωστής αντίληψης του θεωρητικού 

πλαισίου που σχετίζεται με το θέμα της έρευνας.  Η διερεύνηση μέσω δευτερογενών 

πηγών συνήθως είναι ευκολότερη και μπορεί να μην επιφέρει σημαντικές δαπάνες.  

Οι δευτερογενείς πηγές έχουν το μειονέκτημα της έμμεσης πληροφόρησης και συνήθως 

δεν δίνουν απαντήσεις σε όλους τους επιμέρους στόχους της έρευνας. 

3.2.2 Πρωτογενείς πηγές  

Η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας συμβάλλει σημαντικά στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Οι πρωτογενείς πηγές δίνουν άμεση απάντηση σε τρέχοντα, 

εστιασμένα στο σκοπό της έρευνας ερωτήματα και έχουν επικαιρότητα. Οι πιο συχνές 

πρωτογενείς μέθοδοι είναι αυτές της συνέντευξης και του ερωτηματολογίου (Κυριαζή, 

1998).   

Τα πλεονεκτήματα της συνέντευξης έναντι του ερωτηματολογίου εστιάζονται κυρίως 

στο γεγονός ότι ο ερευνητής αποκτά άμεση σχέση με το υποκείμενο και ανιχνεύει ιδέες, 

κίνητρα, συναισθήματα, διαθέσεις και ερμηνείες που ενισχύουν το ερωτηματολόγιο, 

όπως επίσης μπορεί και να μεταβάλλουν το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο.  Στα 

μειονεκτήματα ανήκει το γεγονός ότι μέσω συνεντεύξεων αναγκαστικά περιορίζεται η 

έρευνα σε λιγότερα υποκείμενα. Ακόμη, επειδή υπεισέρχεται ο προσωπικός 

παράγοντας, είναι δυνατόν να υπάρξει προκατάληψη, να παραποιηθούν στοιχεία ή να 

παρερμηνευθούν οι απαντήσεις. Η συνέντευξη απαιτεί προσωπικό χρόνο και 

ενδεχομένως έξοδα (Τσιπλητάρης & Μπαμπάλης, 2006). 

Το ερωτηματολόγιο είναι κατά βάση πιο χρονοβόρο, αλλά επιτρέπει την έρευνα σε 

μεγαλύτερο δείγμα. Μειονέκτημά του μπορεί να είναι τα στατιστικά λάθη, η αδυναμία 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 29 

 

ταύτισης κάθε ξεχωριστού προσώπου με τις απαντήσεις και το ότι δεν είναι εφικτό να 

εμβαθύνει ο ερευνητής σε συμπληρωματικές, σύνθετες ή διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

3.3 ΕΙΔΗ EΡΕΥΝΑΣ 

Τα δυο βασικότερα είδη έρευνας είναι η Ποιοτική και η Ποσοτική έρευνα. Η Ποιοτική 

έρευνα είναι μία διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης βασισμένη σε σαφείς 

μεθοδολογικές παραδόσεις στρατηγικής οι οποίες διερευνούν ένα κοινωνικό ή ατομικό 

πρόβλημα. Ο ερευνητής σχεδιάζει μία μη απλοϊκή, συνολική παρατήρηση, ερμηνεύει 

συμπεριφορές, αναλύει τα χαρακτηριστικά των πηγών πληροφόρησης και δρα στο 

φυσικό χώρο του ερευνητικού υποκειμένου (Creswell, 1998). 

Η ποσοτική έρευνα βασίζεται στην άντληση ποσοτικών δεδομένων από ένα 

συγκεκριμένο πληθυσμιακό δείγμα, χρησιμοποιώντας δομημένο ερωτηματολόγιο. Με 

την εξαγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν ο ερευνητής σκοπεύει 

να γενικεύσει τη συμπεριφορά του εξεταζόμενου δείγματος στο σύνολο ολόκληρου του 

πληθυσμού (Creswell, 1994) . Οι δυο ερευνητικές μεθοδολογίες είναι δυνατόν να 

αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την σύγκριση ή την επαλήθευση των τελικών 

συμπερασμάτων. 

3.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε είχε ως σκοπό την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την εργασιακή εξουθένωση γενικά, αλλά και 

ειδικότερα στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία. Σκοπός του εμπειρικού 

μέρους της μελέτης είναι η στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων και η συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων με στόχο τη διερεύνηση υποθέσεων και την επαλήθευση ή όχι 

διαπιστώσεων σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

Για την αποτύπωση της πραγματικότητας και την πραγματοποίηση των 

προαναφερθέντων στόχων, υλοποιήθηκε η πρωτογενής έρευνα. 

Για την περάτωση του εν λόγω εγχειρήματος είναι ανάγκη να τεθούν εκ των προτέρων 

μια σειρά από ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάλυση των 

ζητημάτων της παρούσας μελέτης, κατευθύνοντας την έρευνα. Έτσι, ουσιαστικά, η 

παρακάτω έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει το βαθμό επαγγελματικής 
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εξουθένωσης και ικανοποίησης των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, θέτοντας ως 

επιμέρους στόχους τους εξής: 

 Να αποσαφηνίσει τους λόγους που προκαλούν την εμφάνιση του φαινομένου 

του εργασιακής εξουθένωσης 

 Να αξιολογήσει την ανταπόκριση των εργαζομένων απέναντι στην εργασιακή 

εξουθένωση 

 Να σκιαγραφήσει τους λόγους που οδηγούν στην εργασιακή εξουθένωση 

 Να διερευνήσει τη σχέση του φαινομένου της εργασιακής εξουθένωσης και 

αιτιών αποχώρησής τους από το νοσοκομείο 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής μελέτης αξιολογούνται κριτικά ώστε, να εξαχθούν τα 

ανάλογα συμπεράσματα που θα χρησιμοποιηθούν στη διατύπωση προτάσεων. 

3.5 ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην παρούσα έρευνα, η συλλογή των δεδομένων διεξήχθη με προσωπική συνέντευξη. 

Η έρευνα είναι ποσοτική και διεξάγεται μέσω δειγματοληψίας και χρήσης 

ερωτηματολογίου κλειστού τύπου.  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το «Ερωτηματολόγιο Καταγραφής 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης» της Christine Maslach. Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις που αναφέρονται σε μια σειρά από 

καταστάσεις που σχετίζονται με το χώρο εργασίας. Οι ερωτώμενοι καλούνται να 

αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό οι παρουσιαζόμενοι παράγοντες συνδράμουν στη 

δημιουργία πίεσης στο χώρο εργασίας τους με βάση 7βαθμη κλίμακα Likert (0- Ποτέ 

δεν μου συμβαίνει, 1- Λίγες φορές τον χρόνο, 2- Μια φορά το μήνα ή λιγότερο, 3- Δυο-

τρεις φορές το μήνα, 4- Μια φορά την εβδομάδα, 5- Αρκετές φορές την εβδομάδα, 6- 

Κάθε μέρα μου συμβαίνει). 

Ακολουθώντας τη διαδικασία της ομαδοποίησης μεταβλητών, ο προσδιορισμός του 

συνδρόμου εργασιακής εξουθένωσης δίνεται από τρεις υποκατηγορίες: 

1. Συναισθηματική εξάντληση 

2. Αποπροσωποποίηση 

3. Προσωπικά επιτεύγματα 
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Για τη μέτρηση της συναισθηματικής εξάντλησης χρησιμοποιούνται οι εξής εννέα 

παράμετροι: 

1. Νιώθω συναισθηματικά άδειος από τη δουλειά μου 

2. Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας 

3. Νιώθω κουρασμένος όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμα μια 

μέρα στη δουλειά 

4. Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη τη μέρα 

5. Νιώθω εξουθενωμένος από τη δουλειά μου 

6. Νιώθω απογοητευμένος από τη δουλειά μου 

7. Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου 

8. Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους 

ανθρώπους 

9. Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου 

Για τη μέτρηση της αποπροσωποποίησης χρησιμοποιούνται οι έξης πέντε παράμετροι: 

1. Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς αποδέκτες των υπηρεσιών 

μου σαν να ήταν αντικείμενα 

2. Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή τη 

δουλειά 

3. Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο σκληρό 

4. Στην ουσία δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς ασθενείς 

5. Νιώθω πως οι αποδέκτες των υπηρεσιών μου ρίχνουν τις ευθύνες σε μένα για 

μερικά από τα προβλήματα τους 

Τέλος, για τη μέτρηση του παράγοντα των προσωπικών επιτευγμάτων 

χρησιμοποιούνται οι έξης οκτώ παράμετροι: 

1. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως νιώθουν οι ασθενείς μου για όσα τους 

συμβαίνουν 

2. Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των αποδεκτών των 

υπηρεσιών μου 

3. Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των αποδεκτών των υπηρεσιών μου μέσα 

από τη δουλειά μου 

4. Νιώθω γεμάτος δύναμη και ενεργητικότητα 
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5. Νιώθω πως μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών μου 

6. Αισθάνομαι αναζωογονημένος όταν έχω δουλέψει σε στενή επαφή με τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών μου 

7. Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά 

8. Νιώθω πως μπορώ να αντιμετωπίσω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που 

προκύπτουν στη δουλειά μου  

Παράλληλα, το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 4 επιπλέον μέρη που προσδιορίζουν 

την κινητικότητα και την εργασιακή αποκατάσταση των ερωτηθέντων, το βαθμό της 

εργασιακής ικανοποίησης τους από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και την μετέπειτα 

εργασία τους, τις αιτίες αποχώρησης τους από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τέλος 

τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.  

3.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου και την ανάληψη όλων των παραπάνω 

αποφάσεων, το ερωτηματολόγιο απεστάλη στους παραιτηθέντες υπαλλήλους που 

αποτέλεσαν το δείγμα. Το δείγμα συγκροτήθηκε από τους 866 πρώην εργαζομένους του 

νοσοκομείου αποτελούμενο αναλογικά από γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό 

προσωπικό και τεχνικούς. Για κάθε κατηγορία εργαζομένων επιλέχθηκε δείγμα με τη 

μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Μοιράστηκαν συνολικά 194 

ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα 158, δηλαδή το ποσοστό ανταπόκρισης στην 

έρευνα ήταν στο 81,4%. Η περίοδος διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων 

ήταν από την 20/1/2013 έως την 25/6/2013. 
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3.7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Οι απαντήσεις του δείγματος καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πακέτο SPSS 20.0. Το 

σύνολο των δεδομένων και των μεταβλητών που δημιουργήθηκαν είναι κατηγορικές, 

με το 10% αυτών να είναι ονομαστικές και το υπόλοιπο 90% ιεραρχικές. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται σε διαγράμματα (ραβδογράμματα και 

πίτες) με τη μορφή ποσοστών καθώς και με τη μορφή πινάκων περιγραφικής 

στατιστικής. Για τις συσχετίσεις των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης rho του Spearman, το t-test για ανεξάρτητα δείγματα και ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας μεταβλητών χ
2
 με προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας της τάξης 

του α=5%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας εκκινεί με την παρουσίαση των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος που συμμετέχει σε αυτή. Αρχικά, 

παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων 75,9% είναι γυναίκες και το 

υπόλοιπο 24,1% άνδρες. 

Εικόνα 1: Φύλο ερωτηθέντων 

 

Το 51,6% του δείγματος είναι ηλικίας 26 έως 35 ετών, το 41,3% 46 έως 45 ετών, το 

3,9% 46 έως 55 ετών και το 3,2% ηλικίας 18 έως 25 ετών, ενώ παράλληλα 

παρατηρείται ότι το 57,2% των ερωτηθέντων είναι έγγαμοι, το 37,5% άγαμοι και το 

5,3% διαζευγμένοι. 
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Εικόνα 2: Ηλικία ερωτηθέντων 

 

Εικόνα 3: Οικογενειακή κατάσταση ερωτηθέντων 

 

Το χρονικό διάστημα εργασίας στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ήταν 3 έως 6 έτη για το 

38,6% των ερωτηθέντων, 6-9 έτη για το 25,3%, 1 έως 3 έτη για το 22,2%, πάνω από 9 
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έτη για το 8,2%, ενώ τέλος το 5,7% των ατόμων του δείγματος της έρευνας εργάστηκε 

στο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. 

Εικόνα 4: Διάστημα εργασίας στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Όσον αφορά τις καθαρές απολαβές των ερωτηθέντων κατά την διάρκεια της εργασίας 

τους στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, αυτές κυμαινόταν μεταξύ 900 και 1200 ευρώ για 

το70,7% του δείγματος, μεταξύ 1201 και 1500 ευρώ για το 15,3%, ανώτερες των 1501 

ευρώ για το 7,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα και μικρότερες των 900 ευρώ για το 

5,7% του δείγματος. 
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Εικόνα 5: Καθαρό μηνιαίο εισόδημα ερωτηθέντων στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Παράλληλα, το 57,1% των ερωτηθέντων εργαζόταν στη Νοσηλευτική υπηρεσία του 

νοσοκομείου, το 28,8% στη Διοικητική/Οικονομική, το 11,5% στην Ιατρική και το 

2,6% στην Τεχνική/Πληροφορική. 
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Εικόνα 6: Υπηρεσία εργασίας ερωτηθέντων  στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων του δείγματος είναι απόφοιτοι Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (55,1%), το 23,4% είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 

16,5% απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εκ των οποίων ερωτηθέντων το 50,0% 

αντιστοιχεί σε ειδικευμένους ιατρούς και το υπόλοιπο 50,0% σε μη ιατρικό προσωπικό 

και το 5,1% απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 
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Εικόνα 7: Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτηθέντων 

 

Εικόνα 8: Ειδίκευση ερωτηθέντων 
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ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ-ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Περνώντας στο μέρος του ερωτηματολογίου που εξετάζει το χρόνο αποχώρησης των 

ερωτηθέντων από το νοσοκομείο και την πορεία τους μετά από αυτή, αρχικά 

παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων του δείγματος της έρευνας 

αποχώρησε από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3-4 ή 5-6 έτη πριν (28,5% σε κάθε 

περίπτωση), το 19,6% των ερωτηθέντων αποχώρησε από το νοσοκομείο 2 έτη πριν τη 

διεξαγωγή της έρευνας, το 12,7% 7-8 έτη πριν, το 5,7% πριν περισσότερα από 9 έτη και 

το 5,1% το τελευταίο έτος. 

Εικόνα 9: Χρόνος αποχώρησης από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Εν συνεχεία παρατηρείται ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο. Το σύνολο σχεδόν 

των συμμετεχόντων στη μελέτη (93,0%) μετά την αποχώρηση του από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέλαβε άλλη θέση στον Δημόσιο τομέα, αντίθετα, το 3,8% του 

δείγματος συνέχισε άμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το 3,2% δεν κατέλαβε κάποια θέση 

εργασίας άμεσα αλλά παρέμεινε κάποιο διάστημα χωρίς απασχόληση. Παράλληλα, το 

86,7% των ερωτηθέντων που κατέλαβαν κάποια θέση αμέσως μετά την αποχώρησή 

τους από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συνεχίζει να υπηρετεί σε αυτή. 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 41 

 

Εικόνα 10: Θέση μετά την αποχώρηση από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Εικόνα 11: Τρέχουσα θέση υπηρεσίας 

 

Όσον αφορά συγκεκριμένα τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο τομέα 

μετά την αποχώρησή τους από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, το 73,2% αυτών 
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μετακινήθηκε σε κάποιο άλλο Δημόσιο νοσοκομείο ή άλλη δομή υγείας, το 3,8% σε 

ασφαλιστικούς φορείς, το 4,5% σε Οργανισμούς ΟΤΑ, το 3,2% στην εκπαίδευση και το 

15,3% σε άλλους οργανισμούς του Δημοσίου. 

Εικόνα 12: Υπηρεσία εργασίας μετά την αποχώρηση από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Επιπρόσθετα, για το 20,3% των ερωτηθέντων η αποχώρηση από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συνοδεύτηκε και με επιστροφή στον τόπο καταγωγής τους και για 

το 12,7% με μετακίνηση σε κάποιο ξένο μέρος. Το 67,1% των εργαζομένων που 

αποχώρησαν από το νοσοκομείο παρέμειναν στο νομό Θεσσαλονίκης. 
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Εικόνα 13: Ισχύς αλλαγής τόπου κατοικίας μετά την αποχώρηση από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στο επίπεδο της ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τις εργασιακές συνθήκες 

παρατηρείται ότι το 41,4% αυτών αθροιστικά παρουσιάζει υψηλό ή πολύ υψηλό βαθμό 

εργασιακής ικανοποίησης από την εργασία του στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, το 

36,3% αθροιστικά αδιάφορο ή μέτριο βαθμό ικανοποίησης και το 22,2% χαμηλό ή 

πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης. 

Εικόνα 14: Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία σας στο Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Ελαφρώς διαφοροποιημένα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν αναφορικά με το 

βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων από την θέση που κατέλαβαν αμέσως μετά την 

αποχώρησή τους από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Συγκεκριμένα, το 56,4% των 

ερωτηθέντων παρουσιάζει υψηλό ή πολύ υψηλό, το 32,9% αδιάφορο ή μέτριο και το 

10,8% πολύ χαμηλό ή χαμηλό βαθμό ικανοποίησης. 
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Εικόνα 15: Βαθμός ικανοποίησης από την θέση που κατέλαβαν οι ερωτηθέντες 

αμέσως μετά την αποχώρησή τους από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Επιπρόσθετα, ο βαθμός ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τη θέση στην οποία 

υπηρετούν σήμερα εφόσον αυτή διαφοροποιείται από τη θέση που κατέλαβαν αμέσως 

μετά την αποχώρηση τους από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, είναι υψηλός ή πολύ 

υψηλός για το 72,2% του δείγματος, μέτριος ή αδιάφορος για το 19,7% αυτού και 

χαμηλός μόλις για το 8,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 46 

 

Εικόνα 16: Βαθμός ικανοποίησής από την παρούσα εργασία 
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ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Σαν κυριότερη αιτία αποχώρησης από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ παρουσιάζεται να 

είναι οι εντατικοί ρυθμοί και ο φόρτος εργασίας του νοσοκομείου ενώ ακολουθούν 

λόγοι που σχετίζονται με την εργασιακή ασφάλεια στους χώρους του. Αρκετά 

σημαντικός λόγος αποχώρησης παρουσιάζεται να είναι οι συνθήκες εργασίας που 

επικρατούν στο νοσοκομείο, ενώ εξίσου σημαντική εμφανίζεται να είναι η μετακίνηση 

των ερωτηθέντων στον τόπο καταγωγής ή τη γενέτειρα τους. Λιγότερο σημαντικοί 

λόγοι αποχώρησης παρουσιάζονται να είναι η αναζήτηση άλλου εργασιακού 

προσανατολισμού, η εισοδηματική αναβάθμιση και επαγγελματική εξέλιξη 

Πίνακας 1: Αιτίες αποχώρησης από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
Δεν 

επιλέγει 

1
ος

 

λόγος 

2
ος

 

λόγος 

3
ος

 

λόγος 

Αναζήτηση άλλου εργασιακού 

προσανατολισμού 
88,6% 4,4% 1,3% 5,7% 

Εισοδηματική αναβάθμιση 89,9% 1,9% 4,4% 3,8% 

Επαγγελματική εξέλιξη 88,6% 3,8% 3,8% 3,8% 

Εντατικοί ρυθμοί εργασίας/φόρτος 61,4% 23,4% 10,1% 5,1% 

Εργασιακή ασφάλεια 65,2% 13,3% 15,2% 6,3% 

Μετακίνηση σε τόπο καταγωγής/γενέτειρα 77,8% 18,4% 2,5% 1,3% 

Συνθήκες εργασίας 62,0% 8,2% 15,2% 14,6% 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ BURN OUT 

Στη συνέχεια της μελέτης μας ακολουθείται η διαδικασία της ομαδοποίησης 

μεταβλητών διαχωρίζοντας τους παράγοντες προσδιορισμού του συνδρόμου 

εργασιακής εξουθένωσης σε τρεις υποκατηγορίες: 

4. Συναισθηματική εξάντληση 

5. Αποπροσωποποίηση 

6. Προσωπικά επιτεύγματα 
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Για τη μέτρηση της συναισθηματικής εξάντλησης χρησιμοποιήθηκαν οι εξής εννέα 

παράμετροι: 

1. Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου. 

2. Νιώθω άδειος/α, σα να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου, την ώρα που σχολάω 

από τη δουλειά. 

3. Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμη 

μια μέρα στη δουλειά. 

4. Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα. 

5. Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου. 

6. Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου. 

7. Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου. 

8. Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους 

ανθρώπους. 

9. Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια… νιώθω πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι. 

Για τη μέτρηση της αποπροσωποποίησης χρησιμοποιήθηκαν οι έξης πέντε παράμετροι: 

1. Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς ασθενείς, σα να ήταν 

αντικείμενα. 

2. Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή 

τη δουλειά. 

3. Με προβληματίζει ότι σιγά-σιγά αυτή η δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο 

σκληρό/η. 

4. Στην ουσία, δεν μ’ ενδιαφέρει τι συμβαίνει με μερικούς ασθενείς (μου). 

5. Νομίζω ότι οι ασθενείς επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά από τα 

προβλήματά τους. 

Τέλος, για τη μέτρηση του παράγοντα των προσωπικών επιτευγμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν οι έξης οκτώ παράμετροι: 

1. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως νιώθουν οι ασθενείς (μου) για όσα τους 

συμβαίνουν. 

2. Κανονίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των ασθενών (μου). 

3. Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των ασθενών μέσα από τη δουλειά μου. 

4. Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα. 
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5. Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους 

ανθρώπους. 

6. Στο τέλος της ημέρας, έχω καλή διάθεση που δούλεψα στενά με τους ασθενείς 

(μου). 

7. Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σ’ αυτή τη δουλειά. 

8. Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου. 

Δεδομένης της ομαδοποίησης ερωτήσεων και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι 

παραπάνω κλίμακες θα πρέπει να ελεγχθούν και ως προς την αξιοπιστία τους. Για τον 

έλεγχο της εσωτερικής συνάφειας των παραπάνω κλιμάκων υπολογίστηκε ο 

συντελεστής a-Cronbach, επειδή είναι ο πιο συνηθισμένος σε ότι αφορά τις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου όπως είναι οι ερωτήσεις τις κλίμακας Likert. Σύμφωνα με τους Santos 

& Reynaldo (1999) ο δείκτης αυτός είναι ο αριθμητικός συντελεστής που αφορά την 

αξιοπιστία. Ο υπολογισμός του βασίζεται στην εσωτερική αξιοπιστία και σταθερότητα 

συγκρίνοντας το άθροισμα των διακυμάνσεων όλων των ερωτήσεων με την 

διακύμανση κάθε ερωτήσης ξεχωριστά. 

Οι τιμές που παίρνει είναι από 0 έως 1 και χωρίζεται ως εξής ανάλογα με τις τιμές που 

παίρνει. 

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ a-Cronbach 

Τιμές <0,60 0,60-0,79 >0,80 

Συντελεστής a 

Cronbach 

Καθόλου 

ικανοποιητικός 
Ικανοποιητικός 

Πολύ 

ικανοποιητικός 

Εν προκειμένω, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται όπως περιγράφονται παρακάτω με 

τον συντελεστή a να έχει λαμβάνει 0,831 για την «Συναισθηματική εξάντληση», 0,872 

για την «Αποπροσωποποίηση» και 0,815 για τα «Προσωπικά επιτεύγματα» γεγονός που 

υποδηλώνει ότι είναι πολύ ικανοποιητικός και στις τρεις περιπτώσεις. 
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Πίνακας 2: Cronbach's Alpha υποκατηγοριών 

 
Συναισθηματική 

εξάντληση 
Αποπροσωποποίηση 

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

 0,831 0,872 0,815 

 

Οι υποκατηγορίες που συνθέτουν το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης 

λαμβάνουν διαβάθμιση η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με τις 

παρουσιαζόμενες τιμές το άτομο που παρουσιάζει Υψηλό σκορ συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποίησης αλλά και χαμηλό σκορ προσωπικών επιτευγμάτων 

παρουσιάζει σύνδρομο burnout. 

Πίνακας 3: Διαβάθμιση υποκατηγοριών που συνθέτουν το σύνδρομο 

επαγγελματικής εξουθένωσης 

 
Συναισθηματική 

εξάντληση 
Αποπροσωποποίηση 

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

Χαμηλό ≤20 ≤5 ≤35 

Μέτριο 21-30 6-10 36-41 

Υψηλό ≥31 ≥11 ≥42 

 

Με βάση τους μέσους όρους των δεδομένων παρατηρείται ότι στις περιπτώσεις των 

κατηγοριών «Συναισθηματική εξάντληση» και «Αποπροσωποποίηση» η μέση 

βαθμολογία παρουσιάζεται ανώτερη του υψηλού ορίου (32,24 και 11,33 αντίστοιχα), 

ενώ στις κατηγορία «Προσωπικά επιτεύγματα» μικρότερη του χαμηλού ορίου (24,67). 

Πίνακας 4: Μέσες βαθμολογίες υποκατηγοριών του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Συναισθηματική εξάντληση 32,24 13,015 

Αποπροσωποποίηση 11,33 6,557 

Προσωπικά επιτεύγματα 24,67 10,328 

Ως συνέπεια των παραπάνω παρατηρείται ότι το 24,7% των ερωτηθέντων 

παρουσιάζουν χαμηλή συναισθηματική εξάντληση, το 13,9% μέτρια και το 61,4% 

υψηλή. Παράλληλα, το 21,7% του δείγματος εμφανίζει χαμηλό βαθμό 

αποπροσωποίησης, το 18,5% μέτριο και το 59,9% υψηλό. Τέλος, το 80,9% των 

ερωτηθέντων παρουσιάζει χαμηλό σκορ προσωπικών επιτευγμάτων, το 14,6% μέτριο 
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και το 4,5% υψηλό. Κατά συνέπεια από την σταχυολόγηση των παραπάνω 

αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το 43,0% των ερωτηθέντων παρουσιάζει εμφανή 

σημάδια συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Πίνακας 5: Ποσοστά διαβάθμισης υποκατηγοριών του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης 

 
Συναισθηματική 

εξάντληση 
Αποπροσωποποίηση 

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

Χαμηλή 24,7% 21,7% 80,9% 

Μέτρια 13,9% 18,5% 14,6% 

Υψηλή 61,4% 59,9% 4,5% 

 

Πίνακας 6: Ποσοστά εργαζομένων με ή χωρίς Burnout 

 Συχνότητες Ποσοστά 

Burned out 68 43,0% 

Non burned out 90 57,0% 

 

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Στη συνέχεια της μελέτης προχωρούμε σε μια σειρά ελέγχους υποθέσεων ώστε να 

διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ καθοριζόμενων στην έρευνα μεταβλητών που σχετίζονται 

με την ερμηνεία της συμπεριφοράς των ατόμων που παρουσιάζουν συμπτώματα 

συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Αρχικά, όσον αφορά τη συσχέτιση των τριών υποκατηγοριών που προσδιορίζουν την 

ύπαρξη συνδρόμου burnout με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης rho του Spearman, 

παρατηρούμε θετική και στατιστικά σημαντική σχέση (p-value=0,000) ανάμεσα στη 

συναισθηματική εξάντληση και στην αποπροσωποποίηση με τον συντελεστή 

συσχέτισης να λαμβάνει τιμή ίση με 0,601 η οποία καταδεικνύει αρκετά υψηλή θετική 

συσχέτιση των δυο παραγόντων με συνέπια να εξάγεται το συμπέρασμα ότι όσο 

αυξάνεται ο βαθμός συναισθηματικής εξάντλησης τόσο αυξάνεται και ο βαθμός 
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αποπροσωποποίησης των εργαζομένων του νοσοκομείου. Αντιστρόφως ανάλογη είναι 

η σχέση ανάμεσα στους παράγοντες της συναισθηματικής εξάντλησης και των 

προσωπικών επιτευγμάτων. Ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στις δυο μεταβλητές 

λαμβάνει τιμή -0,263 γεγονός που καταδεικνύει αρνητική στατιστικά σημαντική σχέση 

(p-value=0,001). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί αναμενόμενο καθώς 

είναι λογικό όσο αυξάνεται ο βαθμός συναισθηματικής εξάντλησης να μειώνεται ο 

βαθμός της θετικής ανταπόκρισης των εργαζομένων απέναντι στα καθήκοντα τους 

αλλά και στους κοινωνούς των υπηρεσιών τους που είναι οι ίδιοι οι ασθενείς. Τέλος, η 

συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση δεν 

καθίσταται στατιστικά σημαντική. 

Πίνακας 7: Συσχέτιση υποκατηγοριών burn out 

 
Συναισθηματική 

εξάντληση 
Αποπροσωποποίηση 

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

Συναισθηματική 

εξάντληση 
1,000 

0,601 

(0,000) 

-0,263 

(0,001) 

Αποπροσωποποίηση 
0,601 

(0,000) 
1,000 

0,028 

(0,732) 

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

-0,263 

(0,001) 

0,028 

(0,732) 
1,000 

 

 

Παράλληλα, όπως είναι αναμενόμενο μέσω του ελέγχου t για ανεξάρτητα δείγματα 

παρατηρείται ότι στις υποκατηγορίες της συναισθηματικής εξάντλησης και της 

αποπροσωποποίησης οι εργαζόμενοι που παρουσιάζουν σύνδρομο burnout εμφανίζουν 

σημαντικά υψηλότερη μέση βαθμολογία σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

και χαμηλότερη μέση βαθμολογία στην υποκατηγορία των προσωπικών επιτευγμάτων 

με τις συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις να καθίστανται στατιστικά σημαντικές (p-

value<0,05). 
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Πίνακας 8: Μέσοι όροι υποκατηγοριών εργαζομένων με ή χωρίς Burnout 

  Μ.Ο. Τ.Α. 

Συναισθηματική εξάντληση 

Burned out 42,23 5,272 

Non burned 

out 
24,70 12,004 

Αποπροσωποποίηση 

Burned out 16,33 4,814 

Non burned 

out 
7,50 4,940 

Προσωπικά επιτεύγματα 

Burned out 22,04 7,777 

Non burned 

out 
26,68 11,558 

 

Πίνακας 9: t-test για ανεξάρτητα δείγματα των μέσων όρων των εργαζομένων με ή 

χωρίς Burnout 

 t β.ε. p-value 

Συναισθηματική εξάντληση 11,247 156 0,000 

Αποπροσωποποίηση 11,222 155 0,000 

Προσωπικά επιτεύγματα -2,853 155 0,005 

 

Επιπλέον, όπως παρατηρείται με βάση τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ
2
, οι ερωτηθέντες που 

παρουσιάζουν burnout η όχι διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τα 

επέδιδα που παρουσιάζουν συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και 

χαμηλά προσωπικά επιτεύγματα. 

Πίνακας 10: χ
2
 test συσχέτισης burn out και συναισθηματικής εξάντλησης 

 
Συναισθηματική εξάντληση 

Total 
Χαμηλή Μέτρια Υψηλή 

Burn 

out 

Burned out 
Count 0 1 67 68 

% 0,0% 1,5% 98,5% 100,0% 

Non burned out 
Count 39 21 30 90 

% 43,3% 23,3% 33,3% 100,0% 

Total 
Count 39 22 97 158 

% 24,7% 13,9% 61,4% 100,0% 

χ
2
=69,581, β.ε.=2, p-value=0,000 
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Πίνακας 11: χ
2
 test συσχέτισης burn out και αποπροσωποποίησης 

 
Αποπροσωποποίηση 

Total 
Χαμηλή Μέτρια Υψηλή 

Burn 

out 

Burned out 
Count 0 0 69 69 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Non burned out 
Count 34 29 26 89 

% 38,2% 32,6% 29,2% 100,0% 

Total 
Count 34 29 95 158 

% 21,7% 18,5% 59,9% 100,0% 

χ
2
=80,395, β.ε.=2, p-value=0,000 

 

Πίνακας 12: χ
2
 test συσχέτισης burn out και προσωπικών επιτευγμάτων 

 
Προσωπικά επιτεύγματα 

Total 
Χαμηλή Μέτρια Υψηλή 

Burn 

out 

Burned out 
Count 68 0 0 68 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Non burned out 
Count 59 23 7 89 

% 66,3% 25,8% 7,9% 100,0% 

Total 
Count 127 23 7 157 

% 80,9% 14,6% 4,5% 100,0% 

χ
2
=28,336, β.ε.=2, p-value=0,000 

Προχωρώντας σε συσχέτιση του χρόνου αποχώρησης από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ύπαρξης ενδείξεων burnout στους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, παρατηρείται ότι μέσω του ελέγχου ανεξαρτησίας χ
2
, το p-value που προκύπτει 

είναι σημαντικά υψηλότερο του επίπεδου σημαντικότητας α=0,05 (p-value=0,495). 

Παράλληλα, όπως παρατηρείται τα ποσοστά των ατόμων με burnout και χωρίς burnout 

δεν διαφοροποιούνται σημαντικά όσον αφορά το χρόνο αποχώρησης τους από το 

νοσοκομείο. Ως συμπέρασμα των παραπάνω εξάγεται ότι η εμφάνιση του συνδρόμου 

δε σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τον χρόνο αποχώρησης από το νοσοκομείο. 
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Πίνακας 13: χ
2
-test των εργαζομένων με ή χωρίς Burn out με βάση τον χρόνο 

αποχώρησης 

 

Πότε αποχωρήσατε από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ; 

Σύνολο 
Το 

τελευταίο 

έτος 

2 έτη 

πριν 

3-4 

έτη 

πριν 

5-6 

έτη 

πριν 

7-8 

έτη 

πριν 

9 και 

παραπάνω 

έτη πριν 

Burn 

out 

Burned 

out 

 3 14 20 23 5 3 68 

 4,4% 20,6% 29,4% 33,8% 7,4% 4,4% 100,0% 

Non 

burned 

out 

 5 17 25 22 15 6 90 

 5,6% 18,9% 27,8% 24,4% 16,7% 6,7% 100,0% 

Σύνολο 
 8 31 45 45 20 9 158 

 5,1% 19,6% 28,5% 28,5% 12,7% 5,7% 100,0% 

χ
2
=4,390, β.ε.=5, p-value=0,495 

 

Ακόλουθα, εξετάζοντας αν η αποχώρηση από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

συνοδεύτηκε και από αλλαγή τόπου κατοικίας με βάση το εάν οι εργαζόμενοι 

παρουσιάζουν σημάδια συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης παρατηρείται ότι το 

ποσοστό αυτών που παρουσιάζουν Burn out και παρέμειναν στο νομό Θεσσαλονίκης 

μετά την αποχώρηση από το νοσοκομείο αγγίζει το 73,5%, ενώ εξίσου υψηλό είναι το 

ποσοστό των εργαζομένων που παρέμειναν στο νομό και δεν παρουσιάζουν Burnout, 

με τις διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των δύο ομάδων εργαζομένων να μην 

καθίστανται στατιστικά σημαντικές (p-value=0,159. 
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Πίνακας 14: χ
2
-test των εργαζομένων με ή χωρίς Burn out με βάση το εάν η 

αποχώρηση συνοδεύτηκε και από αλλαγή τόπου κατοικίας 

 

Η αποχώρηση σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

συνοδεύτηκε και από αλλαγή τόπου κατοικίας; 

Σύνολο Όχι, παρέμεινα 

εντός του νομού 

Θεσσαλονίκης 

Ναι, επέστρεψα στον 

τόπο 

καταγωγής/κατοικίας της 

οικογένειας μου 

Ναι, 

χρειάστηκε να 

μετακομίσω σε 

ξένο μέρος 

Burn 

out 

Burned 

out 

 50 9 9 68 

 73,5% 13,2% 13,2% 100,0% 

Non 

burned 

out 

 56 23 11 90 

 62,2% 25,6% 12,2% 100,0% 

Σύνολο 
 106 32 20 158 

 67,1% 20,3% 12,7% 100,0% 

χ
2
=3,673, β.ε.=2, p-value=0,159 

 

Εν συνεχεία, μέσω του ελέγχου t για ανεξάρτητα δείγματα ελέγχεται η ύπαρξη ή μη 

στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων στο βαθμού ικανοποίησης από την εργασία 

στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο βαθμό ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την 

θέση που κατέλαβαν αμέσως μετά την αποχώρησή τους από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και το βαθμό ικανοποίησης από την παρούσα εργασία τους. 

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου υποθέσεων δείχνουν την ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικών διαφορών μόνο στην περίπτωση του βαθμού ικανοποίησης από 

την εργασία των συμμετεχόντων στην έρευνα στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (p-

value=0,002), όπου είναι εμφανώς μεγαλύτερη για τους εργαζόμενους που δεν 

παρουσιάζουν σημάδια συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (μ.ο. 4,17) έναντι των 

ατόμων που παρουσιάζουν burnout (μ.ο. 3,52). Αντίθετα, ο βαθμό ικανοποίησης των 

ερωτηθέντων από την θέση που κατέλαβαν αμέσως μετά την αποχώρησή τους από το 

Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και ο βαθμός ικανοποίησης από την παρούσα εργασία τους 

δεν διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά στα ανάμεσα άτομα που παρουσιάζουν ή όχι 

(p-value ίσο με 0,708 και 0,230 αντίστοιχα). 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 57 

 

Πίνακας 15: Μέσοι όροι ικανοποίησης των εργαζομένων με ή χωρίς Burn out 

 Burn out Μ.Ο. Τ.Α. 

Περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησης σας από την 

εργασία σας στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Burned out 3,52 1,407 

Non burned 

out 
4,17 1,195 

Περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησης σας από την 

θέση που καταλάβατε αμέσως μετά την αποχώρησή 

σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Burned out 4,42 1,150 

Non burned 

out 
4,35 1,192 

Σε περίπτωση που υπηρετείτε σήμερα σε άλλη θέση 

από αυτήν που καταλάβατε αμέσως μετά την 

αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησή σας από την 

παρούσα εργασία σας 

Burned out 4,95 0,740 

Non burned 

out 
4,60 1,215 

 

Πίνακας 16: t-test για ανεξάρτητα δείγματα των μέσων όρων των εργαζομένων με 

ή χωρίς Burn out 

 t β.ε. 
p-

value 

Περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησης σας από την εργασία σας στο 

Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-

3,149 
155 0,002 

Περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησης σας από την θέση που καταλάβατε 

αμέσως μετά την αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
0,376 156 0,708 

Σε περίπτωση που υπηρετείτε σήμερα σε άλλη θέση από αυτήν που 

καταλάβατε αμέσως μετά την αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησή σας από την 

παρούσα εργασία σας 

1,213 59 0,230 

Ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συσχετίζεται 

αρνητικά και στατιστικά σημαντικά τόσο με το βαθμό ικανοποίησης από τη θέση που 

κατέλαβαν οι ερωτηθέντες αμέσως μετά την αποχώρηση από το νοσοκομείο (rho=-

0,254, p-value=0,001), όσο και με την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την παρούσα 

εργασία τους σε περίπτωση που αυτή δεν είναι η εργασία που κατέλαβαν αμέσως μετά 

την αποχώρησή τους από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (rho=-0,263, p-value=0,040). 

Αντίθετα, η συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης από τη θέση που κατέλαβαν οι 

ερωτηθέντες αμέσως μετά την αποχώρηση από το νοσοκομείο με την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από την παρούσα εργασία τους σε περίπτωση που αυτή δεν είναι η εργασία 

που κατέλαβαν αμέσως μετά την αποχώρησή τους από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

είναι θετική (rho=0,524, p-value=0,000). 
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Πίνακας 17: Συσχετίσεις ικανοποίησης βάση του Spearman’s rho για το σύνολο 

του δείγματος 

 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την εργασία στο 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Βαθμός ικανοποίησης από 

την θέση που κατέλαβαν 

αμέσως μετά την 

αποχώρησή από το 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Βαθμός 

ικανοποίησης 

από την 

παρούσα 

εργασία 

Βαθμός ικανοποίησης από 

την εργασία στο Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1,000 
-0,254 

(0,001) 

-0,263 

(0,040) 

Βαθμός ικανοποίησης από 

την θέση που κατέλαβαν 

αμέσως μετά την 

αποχώρησή από το 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-0,254 

(0,001) 
1,000 

0,524 

(0,000) 

Βαθμός ικανοποίησης από 

την παρούσα εργασία  

-0,263 

(0,040) 

0,524 

(0,000) 
1,000 

 

Διαχωρίζοντας το δείγμα της έρευνας στους εργαζόμενους που παρουσίασαν σημάδια 

ύπαρξης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης και σε αυτούς που δεν 

παρατηρήθηκε σύνδρομο burnout, παρατηρείται ότι στην πρώτη υποκατηγορία δεν 

παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης από 

την εργασία στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, το βαθμό ικανοποίησης από την θέση που 

κατέλαβαν οι ερωτηθέντες αμέσως μετά την αποχώρησή τους από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και το βαθμό ικανοποίησή τους από την παρούσα εργασία τους 

καθότι το εκτιμηθέν p-value είναι σε όλες τις περιπτώσεις των ανά ζεύγη συσχετίσεων 

ανώτερο του επίπεδου σημαντικότητας α=0,05. 
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Πίνακας 18: Συσχετίσεις ικανοποίησης βάση του Spearman’s rho για τους 

εργαζόμενους που παρουσιάζουν Burn out 

 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την εργασία στο 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Βαθμός ικανοποίησης σας 

από την θέση που 

κατέλαβαν αμέσως μετά 

την αποχώρησή από το 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Βαθμός 

ικανοποίησης 

από την 

παρούσα 

εργασία 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την εργασία στο 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1,000 
-0,208 

(0,901) 

-0,289 

(0,203) 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την θέση που 

κατέλαβαν αμέσως μετά 

την αποχώρησή από το 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-0,208 

(0,901) 
1,000 

0,385 

(0,085) 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την παρούσα εργασία  

-0,289 

(0,203) 

0,385 

(0,085) 
1,000 

 

Αντίθετα στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν παρουσίασαν burnout 

παρατηρείται ότι ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία στο νοσοκομείο συσχετίζεται 

αρνητικά με το βαθμό ικανοποίησης από τη θέση που κατέλαβαν οι εργαζόμενοι 

αμέσως μετά την αποχώρηση τους από αυτό (rho=-0,300, p-value=0,004), ενώ 

παράλληλα παρατηρείται θετική συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης από τη θέση που 

κατέλαβαν οι ερωτηθέντες αμέσως μετά την αποχώρηση τους από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και του βαθμού ικανοποίησή τους από την παρούσα εργασία τους 

(rho=0,598, p-value=0,000). 
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Πίνακας 19: Συσχετίσεις ικανοποίησης βάση του Spearman’s rho για τους 

εργαζόμενους που δεν παρουσιάζουν Burn out 

 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την εργασία στο 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Βαθμός ικανοποίησης σας 

από την θέση που 

κατέλαβαν αμέσως μετά 

την αποχώρησή από το 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Βαθμός 

ικανοποίησης 

από την 

παρούσα 

εργασία 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την εργασία στο 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1,000 
-0,300 

(0,004) 

-0,227 

(0,158) 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την θέση που 

κατέλαβαν αμέσως μετά 

την αποχώρησή από το 

Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-0,300 

(0,004) 
1,000 

0,598 

(0,000) 

Βαθμός ικανοποίησης 

από την παρούσα εργασία  

-0,227 

(0,158) 

0,598 

(0,000) 
1,000 

 

Επιπλέον, όπως παρατηρείται στο πίνακα 20, οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρουσιάζουν 

burnout απαντούν σε αρκετά μεγαλύτερα ποσοστά ότι οι εντατικοί ρυθμοί και ο φόρτος 

εργασίας, η εργασιακή ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας αποτελούν λόγους για τους 

οποίους αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ σε σχέση με 

τους εργαζόμενους που δεν παρουσιάζουν σημάδια εργασιακής εξάντλησης. 
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Πίνακας 20: Αιτίες αποχώρησης από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για τις δυο 

ομάδες ερωτηθέντων 

  
Δεν 

επιλέγει 

1
ος

 

λόγος 

2
ος

 

λόγος 

3
ος

 

λόγος 

Αναζήτηση άλλου εργασιακού 

προσανατολισμού 

Burned out 86,8% 5,9% 1,5% 5,9% 

Non burned 

out 
90,0% 3,3% 1,1% 5,6% 

Εισοδηματική αναβάθμιση 

Burned out 88,2% 2,9% 1,5% 7,4% 

Non burned 

out 
91,1% 1,1% 6,7% 1,1% 

Επαγγελματική εξέλιξη 

Burned out 91,2% 1,5% 4,4% 2,9% 

Non burned 

out 
86,7% 5,6% 3,3% 4,4% 

Εντατικοί ρυθμοί εργασίας/φόρτος 

Burned out 41,2% 33,8% 16,2% 8,8% 

Non burned 

out 
76,7% 15,6% 5,6% 2,2% 

Εργασιακή ασφάλεια 

Burned out 60,3% 11,8% 20,6% 7,4% 

Non burned 

out 
68,9% 14,4% 11,1% 5,6% 

Μετακίνηση σε τόπο 

καταγωγής/γενέτειρα 

Burned out 85,3% 10,3% 2,9% 1,5% 

Non burned 

out 
72,2% 24,4% 2,2% 1,1% 

Συνθήκες εργασίας 

Burned out 45,6% 14,7% 17,6% 22,1% 

Non burned 

out 
74,4% 3,3% 13,3% 8,9% 

 

Εν συνεχεία και μέσω του ελέγχου ανεξαρτησίας χ
2
, διερευνάται η ύπαρξη ή μη 

στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων στην συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου 

επαγγελματικής με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Όπως 

παρατηρείται οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν είναι στατιστικά σημαντικές μόνο 

στην περίπτωση του ελέγχου χ
2
 με βάση το φύλο των εργαζομένων (p-value=0,044). 

Ποιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ότι οι γυναίκες εμφανίζουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες σημάδια του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης (47,5% έναντι 28,9%). 
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Πίνακας 21: χ
2
-test των εργαζομένων με ή χωρίς Burn out με βάση το φύλο 

 
Burn out 

Σύνολο 
Burned out Non burned out 

Φύλο 

Άνδρας 
 11 27 38 

 28,9% 71,1% 100,0% 

Γυναίκα 
 57 63 120 

 47,5% 52,5% 100,0% 

Σύνολο 
 68 90 158 

 43,0% 57,0% 100,0% 

χ
2
=4,052, β.ε.=1, p-value=0,044 

 

Παράλληλα, τα λοιπά δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν παρουσιάζεται να εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την πιθανότητα εμφάνισης συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης καθότι το παρουσιαζόμενο p-value είναι ανώτερο του 

επιπέδου σημαντικότητας α=0,05 σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

Πίνακας 22: χ
2
-test των εργαζομένων με ή χωρίς Burn out με βάση τα λοιπά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 χ
2
 β.ε. p-value 

Ηλικία 1,742 3 0,628 

Οικογενειακή κατάσταση 2,928 2 0,231 

Διάστημα εργασίας στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ 3,341 4 0,502 

Καθαρό μηνιαίο σας εισόδημα στο Γ.Ν.Θ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ 
3,423 4 0,490 

Υπηρεσία του νοσοκομείου που εργαστήκαν 4,424 3 0,219 

Βαθμίδα εκπαίδευσής 1,025 3 0,795 

Ειδικότητα 0,158 1 0,691 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί μία ψυχολογική κατάσταση που προκύπτει 

μετά από παρατεταμένη έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες της εργασίας και 

διαφοροποιείται από την καταθλιπτική συμπτωματολογία που σχετίζεται τόσο με την 

επαγγελματική όσο και με την ιδιωτική ζωή, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά τα 

εκάστοτε επαγγελματικά πλαίσια. Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει 

τρεις βασικές διαστάσεις, τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και 

την αίσθηση χαμηλού βαθμού επίτευξης προσωπικών επιτευγμάτων και 

επαγγελματικής ολοκλήρωσης, αν και η συναισθηματική εξάντληση αποτελεί βασικό 

συστατικό του συνδρόμου burnout στους επαγγελματίες υγείας.  

Επιπλέον, η επαγγελματική εξουθένωση έχει τόσο κλινικές προεκτάσεις για τους 

εργαζόμενους, όπως είναι η ευερεθιστότητα, η συναισθηματική αστάθεια, η δυσκαμψία 

στις κοινωνικές σχέσεις, η κόπωση και οι διαταραχές του ύπνου και της διάθεσης, όσο 

και αποτελέσματα σε οργανωσιακό επίπεδο, με σημαντικότερα εξ αυτών τη μειωμένη 

οργανωσιακή και εργασιακή δέσμευση, τη χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και τον 

υψηλό βαθμό εργασιακού άγχους. Παράλληλα, υψηλός βαθμός επαγγελματικής 

εξουθένωσης έχει συνδεθεί στην ερευνητική βιβλιογραφία με αυξημένο αριθμό 

δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών και, εν τέλει, με ενισχυμένη πρόθεση 

αποχώρησης από την εργασία, η οποία συνεπάγεται υψηλό κόστος για τις μονάδες 

υγείας και για τα σύγχρονα συστήματα υγείας, εν γένει.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η παρουσίαση του θεωρητικού 

υπόβαθρου που διέπει το ζήτημα της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε συνάρτηση με 

την πρόθεση αποχώρησης από την εργασία, αναφορικά με τους επαγγελματίες υγείας, 

Σε ερευνητικό επίπεδο, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου 

και των παραγόντων που συνθέτουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

επαγγελματίες υγείας που έχουν αποχωρήσει από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Παπαγεωργίου, χρησιμοποιώντας την κλίμακα MBI και εξετάζοντας παράλληλα τους 

λόγους αποχώρησης από την προηγούμενη θέση εργασίας τους, ώστε να αποσαφηνιστεί 

τελικά η σχέση των δύο προαναφερθέντων μεταβλητών. 

Βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καταγράφτηκε πως το 24,7% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζουν χαμηλή συναισθηματική εξάντληση, το 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 64 

 

13,9% μέτρια και το 61,4% υψηλή, ενώ το 21,7% εμφανίζει χαμηλό βαθμό 

αποπροσωποποίησης, το 18,5% μέτριο και το 59,9% υψηλό. Ακόμη, το 80,9% 

παρουσιάζει χαμηλό βαθμό προσωπικών επιτευγμάτων, το 14,5% μέτριο και το 4,5% 

υψηλό. Λαμβάνοντας υπόψη πως το σύνδρομο burnout υφίσταται σε συνδυασμό 

υψηλών επιπέδων συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης και χαμηλού 

βαθμού προσωπικών επιτευγμάτων, στην παρούσα έρευνα προέκυψε πως το 43,0% των 

επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζει συμπτώματα 

επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Επιπλέον, καταγράφτηκε θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης, οδηγώντας στο 

συμπέρασμα πως όσο αυξάνεται ο βαθμός συναισθηματικής εξάντλησης τόσο 

αυξάνεται και ο βαθμός αποπροσωποποίησης των εργαζομένων του νοσοκομείου. 

Αντίστροφη αποδείχτηκε η σχέση μεταξύ συναισθηματικής εξάντλησης και 

προσωπικών επιτευγμάτων, οδηγώντας στη διαπίστωση πως όσο αυξάνεται ο βαθμός 

συναισθηματικής εξάντλησης να μειώνεται ο βαθμός της θετικής ανταπόκρισης των 

εργαζομένων απέναντι στα καθήκοντα τους αλλά και στους κοινωνούς των υπηρεσιών 

τους που είναι οι ίδιοι οι ασθενείς. Τέλος, η συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική. 

Αναφορικά με τον έλεγχο υποθέσεων, στην παρούσα έρευνα αποδείχτηκε πως η 

εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης δε σχετίζεται στατιστικά 

σημαντικά με το χρόνο αποχώρησης από το νοσοκομείο, καθώς και πως η εργασιακή 

ικανοποίηση σχετίζεται με την εμφάνιση του συνδρόμου. Επίσης, αποδείχτηκε πως ο 

βαθμός ικανοποίησης από την εργασία στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου συσχετίζεται 

αρνητικά με το βαθμό ικανοποίησης από τη θέση εργασίας μετά την αποχώρηση. 

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, βρέθηκε πως μόνο 

το φύλο επηρεάζει την πιθανότητα επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς αποδείχτηκε 

πως οι γυναίκες εμφανίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους 

άνδρες συμπτώματα burnout. Τέλος, ως σημαντικότεροι παράγοντες αποχώρησης από 

την εργασία εντοπίστηκαν να είναι αυτοί που σχετίζονται με το φόρτο εργασίας στο 

νοσοκομείο τις συνθήκες εργασίας αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων 

ιδιαίτερα για τους ερωτηθέντες που παρουσίασαν το σύνδρομο της εργασιακής 

εξουθένωσης. 
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Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας συνάδουν απόλυτα με τα ευρήματα της 

προηγούμενης ερευνητικής βιβλιογραφίας στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, 

όπως αυτά αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, τα οποία αναδεικνύουν το υψηλό 

ποσοστό επαγγελματικής εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας, το γεγονός ότι οι 

τρεις βασικότεροι παράμετροι της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η 

συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και τα περιορισμένα προσωπικά 

επιτεύγματα, καθώς και τη διαπίστωση πως το εξεταζόμενο σύνδρομο, συνδεόμενο με 

χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, μπορεί να οδηγήσει σε ενισχυμένη πρόθεση 

αποχώρησης από την εργασία και επιθυμία εύρεσης εναλλακτικής εργασιακής θέσης.  

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από μία σειρά περιορισμών, οι οποίοι αφορούν το 

περιορισμένο δείγμα της έρευνας που αφορά αποκλειστικά επαγγελματίες υγείας που 

έχουν αποχωρήσει από το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, το ποσοστό απωλειών κατά τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που πιθανόν περιορίζει τη στατιστική ισχύ των 

ευρημάτων, την αποκλειστική χρήση του εργαλείου MBI και το γεγονός ότι οι 

επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στην έρευνα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

MBI μετά την αποχώρηση από τη θέση εργασίας, δημιουργώντας έτσι μία σημαντική 

χρονική υστέρηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για τους παραπάνω λόγους, τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή και να μη 

γενικοποιούνται.  

Οι προεκτάσεις των παρόντων ευρημάτων είναι σαφείς για τα σύγχρονα συστήματα 

υγείας, καθώς η αποτελεσματική διαχείριση των εργαζομένων στο χώρο της υγείας και 

ιδιαίτερα στα νοσοκομεία είναι καίριο συστατικό της μελλοντικής τους βιωσιμότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως το κόστος σε ανθρώπινο, οικονομικό και οργανωσιακό 

επίπεδο της κακοδιαχείρισης των ανθρώπινων πόρων της υγείας είναι τεράστιο, είναι 

σημαντικό να καταστεί αντιληπτό από τους υπεύθυνους χάραξης των πολιτικών για την 

υγεία πως η ποιότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον 

ανθρώπινο παράγοντα. Η διαπίστωση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία 

αναλογιζόμενοι το παρόν δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις αναγκαίες περικοπές 

στις δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, 

 Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε πρώην εργαζόμενους του Γ. Ν. Παπαγεωργίου  

Θεσσαλονίκης και κύριος σκοπός της αποτελεί ο προσδιορισμός των αιτιών αποχώρησής τους 

από το νοσοκομείο και κατά πόσο συσχετίζεται με την εκδήλωση συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης (burnout). Δεδομένου ότι, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης εξαρτάται 

από το βαθμό της συναισθηματικής εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης και της προσωπικής 

επίτευξης σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας θα αποτελέσει και η μελέτη της ψυχολογικής 

κατάστασης των παραιτηθέντων που ενδεχομένως δεν παρουσίασαν burnout.  

Η παρούσα έρευνα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική σας 

ουσιαστική και φιλότιμη συμβολή, η οποία συνίσταται στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου που επισυνάπτεται. Παρακαλούμε αφιερώστε 10 λεπτά από τον 

πολύτιμο χρόνο σας και απαντήστε με προσοχή και ειλικρίνεια στις ερωτήσεις. Το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, κάθε πληροφορία θα επεξεργαστεί με απόλυτη 

εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να υποστηρίξει την παρούσα 

ακαδημαϊκή έρευνα. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το 

ερωτηματολόγιο μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.  

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα  της έρευνας, παρακαλώ 

συμπληρώστε την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο σχετικό κομμάτι στο 

τέλος του ερωτηματολογίου. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας και για την πολύτιμη συνεργασία σας! 

 Με τιμή, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπανού Βασιλική, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας 

Τηλ. 6947029515 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1. Πότε αποχωρήσατε από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ; 
 

□ Το τελευταίο έτος 

□ 2 έτη πριν 

□ 3-4 έτη πριν 

□ 5-6 έτη πριν 

□ 7-8 έτη πριν 

□ 9 και παραπάνω έτη πριν 
 

2. Καταλάβατε κάποια θέση αμέσως μετά την αποχώρησή σας από το 

Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ; 
 

□ Όχι άμεσα, παρέμεινα κάποιο διάστημα χωρίς απασχόληση 

□ Ναι, στον Ιδιωτικό τομέα 

□ Ναι, στο Δημόσιο τομέα 
 

3. Εάν ΝΑΙ υπηρετείτε ΣΗΜΕΡΑ στη θέση που καταλάβατε αμέσως 

μετά την αποχώρησή σας; 
 

□ Ναι   

□ Όχι  
 

4. Αν προσληφθήκατε στο Δημόσιο τομέα μετά την αποχώρησή σας, 

σε τι είδους υπηρεσία εργαστήκατε; 
 

□ Δημόσιο νοσοκομείο ή άλλη δομή Υγείας  

□ Ασφαλιστικό φορέα 

□ Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχία 

□ Εκπαίδευση 

□ Άλλη 
 

5. Η αποχώρηση σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συνοδεύτηκε 

και από αλλαγή τόπου κατοικίας; 

□ Όχι, παρέμεινα εντός του νομού Θεσσαλονίκης   

□ Ναι, επέστρεψα στον τόπο καταγωγής/κατοικίας της 

οικογένειας μου 
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□ Ναι, χρειάστηκε να μετακομίσω σε ξένο μέρος   

 

 

Β. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 

1. Περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησης σας από την εργασία σας στο 

Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

□ Πολύ χαμηλό 

□ Χαμηλό  

□ Αδιάφορο  

□ Μέτριο  

□ Υψηλό  

□ Πολύ υψηλό 
 

2. Περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησης σας από την θέση που 

καταλάβατε αμέσως μετά την αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

□ Πολύ χαμηλό 

□ Χαμηλό  

□ Αδιάφορο  

□ Μέτριο  

□ Υψηλό  

□ Πολύ υψηλό 
 

3. Σε περίπτωση που υπηρετείτε σήμερα σε άλλη θέση από αυτήν που 

καταλάβατε αμέσως μετά την αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησή σας από την 

παρούσα εργασία σας 
 

□ Πολύ χαμηλό 

□ Χαμηλό  

□ Αδιάφορο  

□ Μέτριο  

□ Υψηλό  

□ Πολύ υψηλό 
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Γ. ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Ποιες παράμετροι θεωρείτε ότι σας οδήγησαν στην απόφασή σας να 

αποχωρήσετε από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ; (επιλέξατε έως 3) 

 

□ Αναζήτηση άλλου εργασιακού προσανατολισμού  

□ Εισοδηματική αναβάθμιση 

□ Επαγγελματική εξέλιξη 

□ Εντατικοί ρυθμοί εργασίας/φόρτος 

□ Εργασιακή ασφάλεια 

□ Μετακίνηση σε τόπο καταγωγής/γενέτειρα 

□ Συνθήκες εργασίας 
 

Δ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ  

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στη στάση σας απέναντι σε 

εργασιακά και επαγγελματικά ζητήματα. Επιλέξτε την απάντηση που 

ταιριάζει, κάθε φορά, στη δική σας περίπτωση, ως εξής: 

 

Συχνότητα 

Ποτέ  

δεν μου 

συμβαίνει 

Λίγες 

φορές 

τον 

χρόνο 

Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Δυο-τρεις 

φορές το 

μήνα 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα 

 

Απάντηση 0 1 2 3 4 5 6 

 

Πόσο συχνά….. (βαθμολογείστε την κάθε πρόταση από 0 έως 6) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι απαντήσεις σας αφορούν την περίοδο που εργαζόσασταν στο Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ! 
  

1. Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου.  

2. 
Νιώθω άδειος/α, σα να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου, την ώρα που σχολάω από τη 

δουλειά. 
 

3. 
Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμη μια μέρα 

στη δουλειά. 
 

4. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως νιώθουν οι ασθενείς (μου) για όσα τους συμβαίνουν.  

5. Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς ασθενείς, σα να ήταν αντικείμενα.  

6. Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα.  

7. Κανονίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των ασθενών (μου).  
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8. Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου.  

9. Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των ασθενών μέσα από τη δουλειά μου.  

10. 
Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή τη 

δουλειά. 
 

11. Με προβληματίζει ότι σιγά-σιγά αυτή η δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο σκληρό/η.  

12. Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα.  

13. Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου.  

14. Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου.  

15. Στην ουσία, δεν μ’ ενδιαφέρει τι συμβαίνει με μερικούς ασθενείς (μου).  

16. Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους.  

17. Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους ασθενείς (μου).  

18. Στο τέλος της ημέρας, έχω καλή διάθεση που δούλεψα στενά με τους ασθενείς (μου).  

19. Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σ’ αυτή τη δουλειά.  

20. Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια… νιώθω πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι.  

21. Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου.  

22. Νομίζω ότι οι ασθενείς επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά από τα προβλήματά τους.  

 

Ε. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν σε στοιχεία σας, τα οποία θα μας 

βοηθήσουν στην καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων και σχετίζονται 

με το χρονικό σημείο της αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ:  

 

1. Φύλο:             άνδρας   □                         γυναίκα    □ 
 

2. Ηλικία :  18-25 □           26-35 □         36-45 □           46-55 □           

πάνω από 56 □ 
 

3. Οικογενειακή κατάσταση:      άγαμος  □           έγγαμος  □         

διαζευγμένος □  
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4. Πόσο διάστημα εργαστήκατε στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ;   

      Έως ένα έτος  □           1 έως 3 έτη  □         3 έως 6 έτη  □           6 έως  9 

έτη  □             

      πάνω από 9 έτη  □ 

 

5. Το καθαρό μηνιαίο σας εισόδημα στο Γ.Ν.Θ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ 

ήταν:  

 Έως 900€ □           900 – 1200€  □        1201 - 1500€  □           1501 

– 1800€  □         πάνω από 1801€ □ 

 

6. Σε ποια Υπηρεσία του νοσοκομείου εργαστήκατε;   

ιατρική  □    νοσηλευτική  □     διοικητική/οικονομική □    

τεχνική/πληροφορική □ 

 

7. Ποια είναι η βαθμίδα εκπαίδευσής σας; 

ΠΕ  □             ΤΕ  □             ΔΕ  □            ΥΕ  □           

 

8. Σε περίπτωση που ανήκετε σε βαθμίδα εκπαίδευσης  ΠΕ είσαστε: 

Ειδικευμένος ιατρός  □                     Μη ιατρικό προσωπικό  □            

 

 

(παρακαλώ αποστείλατε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο e-mail vasia2508@gmail.com) 

 

Ευχαριστώ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vasia2508@gmail.com
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 Φύλο 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 38 24,1 24,1 24,1 

Γυναίκα 120 75,9 75,9 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 Ηλικία 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 5 3,2 3,2 3,2 

26-35 80 50,6 51,6 54,8 

36-45 64 40,5 41,3 96,1 

46-55 6 3,8 3,9 100,0 

Total 155 98,1 100,0   

Missing System 3 1,9     

Total 158 100,0     

 

 

 Οικογενειακή κατάσταση 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άγαμος 57 36,1 37,5 37,5 

Έγγαμος 87 55,1 57,2 94,7 

Διαζευγμένος 8 5,1 5,3 100,0 

Total 152 96,2 100,0   

Missing System 6 3,8     

Total 158 100,0     
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 Πόσο διάστημα εργαστήκατε στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ; 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έως ένα έτος 9 5,7 5,7 5,7 

1 έως 3 έτη 35 22,2 22,2 27,8 

3 έως 6 έτη 61 38,6 38,6 66,5 

6 έως 9 έτη 40 25,3 25,3 91,8 

Πάνω από 9 έτη 13 8,2 8,2 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 Το καθαρό μηνιαίο σας εισόδημα στο Γ.Ν.Θ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ήταν: 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έως 900€ 9 5,7 5,7 5,7 

900 – 1200€ 111 70,3 70,7 76,4 

1201 - 1500€ 24 15,2 15,3 91,7 

1501 – 1800€ 4 2,5 2,5 94,3 

Πάνω από 1801€ 9 5,7 5,7 100,0 

Total 157 99,4 100,0   

Missing System 1 ,6     

Total 158 100,0     
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 Σε ποια Υπηρεσία του νοσοκομείου εργαστήκατε; 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ιατρική 18 11,4 11,5 11,5 

Νοσηλευτική 89 56,3 57,1 68,6 

Διοικητική/Οικονομική 45 28,5 28,8 97,4 

Τεχνική/Πληροφορική 4 2,5 2,6 100,0 

Total 156 98,7 100,0   

Missing System 2 1,3     

Total 158 100,0     

 

 Ποια είναι η βαθμίδα εκπαίδευσής σας; 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΕ 26 16,5 16,5 16,5 

ΤΕ 87 55,1 55,1 71,5 

ΔΕ 37 23,4 23,4 94,9 

ΥΕ 8 5,1 5,1 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 Σε περίπτωση που ανήκετε σε βαθμίδα εκπαίδευσης  ΠΕ είσαστε: 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ειδικευμένος ιατρός 13 8,2 50,0 50,0 

Μη ιατρικό προσωπικό 13 8,2 50,0 100,0 

Total 26 16,5 100,0   

Missing System 132 83,5     

Total 158 100,0     
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 Πότε αποχωρήσατε από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ; 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Το τελευταίο έτος 8 5,1 5,1 5,1 

2 έτη πριν 31 19,6 19,6 24,7 

3-4 έτη πριν 45 28,5 28,5 53,2 

5-6 έτη πριν 45 28,5 28,5 81,6 

7-8 έτη πριν 20 12,7 12,7 94,3 

9 και παραπάνω έτη πριν 9 5,7 5,7 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 Καταλάβατε κάποια θέση αμέσως μετά την αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ; 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι άμεσα, παρέμεινα 

κάποιο διάστημα χωρίς 

απασχόληση 

5 3,2 3,2 3,2 

Ναι, στον Ιδιωτικό τομέα 6 3,8 3,8 7,0 

Ναι, στο Δημόσιο τομέα 147 93,0 93,0 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

Εάν ΝΑΙ υπηρετείτε ΣΗΜΕΡΑ στη θέση που καταλάβατε αμέσως μετά την αποχώρησή σας; 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 137 86,7 86,7 86,7 

Όχι 21 13,3 13,3 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 85 

 

 

 

 Αν προσληφθήκατε στο Δημόσιο τομέα μετά την αποχώρησή σας, σε τι είδους υπηρεσία 

εργαστήκατε; 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δημόσιο νοσοκομείο 

ή άλλη δομή Υγείας 
115 72,8 73,2 73,2 

Ασφαλιστικό φορέα 6 3,8 3,8 77,1 

Οργανισμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή 

Νομαρχία 

7 4,4 4,5 81,5 

Εκπαίδευση 5 3,2 3,2 84,7 

Άλλη 24 15,2 15,3 100,0 

Total 157 99,4 100,0   

Missing System 1 ,6     

Total 158 100,0     

 

 

Η αποχώρηση σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συνοδεύτηκε και από αλλαγή τόπου κατοικίας; 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι, παρέμεινα εντός του 

νομού Θεσσαλονίκης 
106 67,1 67,1 67,1 

Ναι, επέστρεψα στον τόπο 

καταγωγής/κατοικίας της 

οικογένειας μου 

32 20,3 20,3 87,3 

Ναι, χρειάστηκε να 

μετακομίσω σε ξένο μέρος 
20 12,7 12,7 100,0 

Total 158 100,0 100,0   
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Περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησης σας από την εργασία σας στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ χαμηλό 12 7,6 7,6 7,6 

Χαμηλό 23 14,6 14,6 22,3 

Αδιάφορο 2 1,3 1,3 23,6 

Μέτριο 55 34,8 35,0 58,6 

Υψηλό 62 39,2 39,5 98,1 

Πολύ υψηλό 3 1,9 1,9 100,0 

Total 157 99,4 100,0   

Missing System 1 ,6     

Total 158 100,0     

 

 

Περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησης σας από την θέση που καταλάβατε αμέσως μετά την 

αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ χαμηλό 5 3,2 3,2 3,2 

Χαμηλό 12 7,6 7,6 10,8 

Αδιάφορο 6 3,8 3,8 14,6 

Μέτριο 46 29,1 29,1 43,7 

Υψηλό 72 45,6 45,6 89,2 

Πολύ υψηλό 17 10,8 10,8 100,0 

Total 158 100,0 100,0   
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Σε περίπτωση που υπηρετείτε σήμερα σε άλλη θέση από αυτήν που καταλάβατε αμέσως μετά την 

αποχώρησή σας από το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, περιγράψτε το βαθμό ικανοποίησή σας από την 

παρούσα εργασία σας 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Χαμηλό 5 3,2 8,2 8,2 

Αδιάφορο 2 1,3 3,3 11,5 

Μέτριο 10 6,3 16,4 27,9 

Υψηλό 32 20,3 52,5 80,3 

Πολύ υψηλό 12 7,6 19,7 100,0 

Total 61 38,6 100,0   

Missing System 97 61,4     

Total 158 100,0     

 

 

 Αναζήτηση άλλου εργασιακού προσανατολισμού 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 140 88,6 88,6 88,6 

1,00 7 4,4 4,4 93,0 

2,00 2 1,3 1,3 94,3 

3,00 9 5,7 5,7 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 Εισοδηματική αναβάθμιση 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 142 89,9 89,9 89,9 

1,00 3 1,9 1,9 91,8 

2,00 7 4,4 4,4 96,2 

3,00 6 3,8 3,8 100,0 

Total 158 100,0 100,0   
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 Επαγγελματική εξέλιξη 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 140 88,6 88,6 88,6 

1,00 6 3,8 3,8 92,4 

2,00 6 3,8 3,8 96,2 

3,00 6 3,8 3,8 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 Εντατικοί ρυθμοί εργασίας/φόρτος 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 97 61,4 61,4 61,4 

1,00 37 23,4 23,4 84,8 

2,00 16 10,1 10,1 94,9 

3,00 8 5,1 5,1 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 Εργασιακή ασφάλεια 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 103 65,2 65,2 65,2 

1,00 21 13,3 13,3 78,5 

2,00 24 15,2 15,2 93,7 

3,00 10 6,3 6,3 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 89 

 

 

 Μετακίνηση σε τόπο καταγωγής/γενέτειρα 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 123 77,8 77,8 77,8 

1,00 29 18,4 18,4 96,2 

2,00 4 2,5 2,5 98,7 

3,00 2 1,3 1,3 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

 

 Συνθήκες εργασίας 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 98 62,0 62,0 62,0 

1,00 13 8,2 8,2 70,3 

2,00 24 15,2 15,2 85,4 

3,00 23 14,6 14,6 100,0 

Total 158 100,0 100,0   

 

Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 3 4,8 4,8 4,8 

1,00 10 16,1 16,1 21,0 

2,00 14 22,6 22,6 43,5 

3,00 10 16,1 16,1 59,7 

4,00 9 14,5 14,5 74,2 

5,00 10 16,1 16,1 90,3 

6,00 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 
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Νιώθω άδειος/α, σα να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου, την ώρα που σχολάω από τη δουλειά.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 11 17,7 17,7 17,7 

1,00 11 17,7 17,7 35,5 

2,00 13 21,0 21,0 56,5 

3,00 5 8,1 8,1 64,5 

4,00 12 19,4 19,4 83,9 

5,00 4 6,5 6,5 90,3 

6,00 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμη μια μέρα στη 

δουλειά.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 4 6,5 6,5 6,5 

1,00 10 16,1 16,1 22,6 

2,00 17 27,4 27,4 50,0 

3,00 12 19,4 19,4 69,4 

4,00 7 11,3 11,3 80,6 

5,00 7 11,3 11,3 91,9 

6,00 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 91 

 

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως νιώθουν οι ασθενείς (μου) για όσα τους συμβαίνουν.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 11 17,7 18,0 18,0 

1,00 4 6,5 6,6 24,6 

2,00 6 9,7 9,8 34,4 

3,00 14 22,6 23,0 57,4 

4,00 7 11,3 11,5 68,9 

5,00 15 24,2 24,6 93,4 

6,00 4 6,5 6,6 100,0 

Total 61 98,4 100,0   

Missing System 1 1,6     

Total 62 100,0     

a  Burn out = Non burned out 

 

Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς ασθενείς, σα να ήταν αντικείμενα.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 20 32,3 32,8 32,8 

1,00 11 17,7 18,0 50,8 

2,00 16 25,8 26,2 77,0 

3,00 7 11,3 11,5 88,5 

4,00 6 9,7 9,8 98,4 

5,00 1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 98,4 100,0   

Missing System 1 1,6     

Total 62 100,0     

a  Burn out = Non burned out 
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 Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 13 21,0 21,0 21,0 

1,00 13 21,0 21,0 41,9 

2,00 18 29,0 29,0 71,0 

3,00 7 11,3 11,3 82,3 

4,00 7 11,3 11,3 93,5 

5,00 2 3,2 3,2 96,8 

6,00 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 Κανονίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των ασθενών (μου).(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 12 19,4 19,7 19,7 

1,00 1 1,6 1,6 21,3 

2,00 11 17,7 18,0 39,3 

3,00 10 16,1 16,4 55,7 

4,00 7 11,3 11,5 67,2 

5,00 11 17,7 18,0 85,2 

6,00 9 14,5 14,8 100,0 

Total 61 98,4 100,0   

Missing System 1 1,6     

Total 62 100,0     

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 93 

 

 Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 4 6,5 6,5 6,5 

1,00 7 11,3 11,3 17,7 

2,00 13 21,0 21,0 38,7 

3,00 12 19,4 19,4 58,1 

4,00 14 22,6 22,6 80,6 

5,00 5 8,1 8,1 88,7 

6,00 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των ασθενών μέσα από τη δουλειά μου.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 9 14,5 14,8 14,8 

1,00 4 6,5 6,6 21,3 

2,00 7 11,3 11,5 32,8 

3,00 13 21,0 21,3 54,1 

4,00 8 12,9 13,1 67,2 

5,00 12 19,4 19,7 86,9 

6,00 8 12,9 13,1 100,0 

Total 61 98,4 100,0   

Missing System 1 1,6     

Total 62 100,0     

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 94 

 

Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή τη δουλειά.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 12 19,4 19,4 19,4 

1,00 17 27,4 27,4 46,8 

2,00 17 27,4 27,4 74,2 

3,00 12 19,4 19,4 93,5 

4,00 3 4,8 4,8 98,4 

5,00 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

Με προβληματίζει ότι σιγά-σιγά αυτή η δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο σκληρό/η.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 13 21,0 21,0 21,0 

1,00 17 27,4 27,4 48,4 

2,00 16 25,8 25,8 74,2 

3,00 11 17,7 17,7 91,9 

4,00 4 6,5 6,5 98,4 

5,00 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 95 

 

 

 Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 2 3,2 3,2 3,2 

1,00 8 12,9 12,9 16,1 

2,00 10 16,1 16,1 32,3 

3,00 15 24,2 24,2 56,5 

4,00 9 14,5 14,5 71,0 

5,00 13 21,0 21,0 91,9 

6,00 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 7 11,3 11,3 11,3 

1,00 13 21,0 21,0 32,3 

2,00 13 21,0 21,0 53,2 

3,00 8 12,9 12,9 66,1 

4,00 8 12,9 12,9 79,0 

5,00 10 16,1 16,1 95,2 

6,00 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 96 

 

 Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 6 9,7 9,7 9,7 

2,00 6 9,7 9,7 19,4 

3,00 12 19,4 19,4 38,7 

4,00 11 17,7 17,7 56,5 

5,00 10 16,1 16,1 72,6 

6,00 17 27,4 27,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 Στην ουσία, δεν μ’ ενδιαφέρει τι συμβαίνει με μερικούς ασθενείς (μου).(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 26 41,9 42,6 42,6 

1,00 15 24,2 24,6 67,2 

2,00 15 24,2 24,6 91,8 

3,00 2 3,2 3,3 95,1 

4,00 3 4,8 4,9 100,0 

Total 61 98,4 100,0   

Missing System 1 1,6     

Total 62 100,0     

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 97 

 

Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 14 22,6 22,6 22,6 

1,00 19 30,6 30,6 53,2 

2,00 19 30,6 30,6 83,9 

3,00 4 6,5 6,5 90,3 

4,00 5 8,1 8,1 98,4 

6,00 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους ασθενείς (μου).(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 11 17,7 18,0 18,0 

1,00 3 4,8 4,9 23,0 

2,00 20 32,3 32,8 55,7 

3,00 10 16,1 16,4 72,1 

4,00 1 1,6 1,6 73,8 

5,00 14 22,6 23,0 96,7 

6,00 2 3,2 3,3 100,0 

Total 61 98,4 100,0   

Missing System 1 1,6     

Total 62 100,0     

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 98 

 

Στο τέλος της ημέρας, έχω καλή διάθεση που δούλεψα στενά με τους ασθενείς (μου).(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 10 16,1 16,4 16,4 

1,00 3 4,8 4,9 21,3 

2,00 16 25,8 26,2 47,5 

3,00 12 19,4 19,7 67,2 

4,00 10 16,1 16,4 83,6 

5,00 9 14,5 14,8 98,4 

6,00 1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 98,4 100,0   

Missing System 1 1,6     

Total 62 100,0     

a  Burn out = Non burned out 

 

 Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σ’ αυτή τη δουλειά.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 2 3,2 3,2 3,2 

1,00 3 4,8 4,8 8,1 

2,00 9 14,5 14,5 22,6 

3,00 24 38,7 38,7 61,3 

4,00 9 14,5 14,5 75,8 

5,00 13 21,0 21,0 96,8 

6,00 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 99 

 

Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια… νιώθω πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 9 14,5 14,5 14,5 

1,00 15 24,2 24,2 38,7 

2,00 10 16,1 16,1 54,8 

3,00 7 11,3 11,3 66,1 

4,00 7 11,3 11,3 77,4 

5,00 7 11,3 11,3 88,7 

6,00 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου.(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 5 8,1 8,1 8,1 

2,00 19 30,6 30,6 38,7 

3,00 18 29,0 29,0 67,7 

4,00 7 11,3 11,3 79,0 

5,00 9 14,5 14,5 93,5 

6,00 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0   

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burnout  Syndrome 
Σελίδα 100 

 

 

Νομίζω ότι οι ασθενείς επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά από τα προβλήματά τους.(a) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 25 40,3 41,0 41,0 

1,00 8 12,9 13,1 54,1 

2,00 14 22,6 23,0 77,0 

3,00 11 17,7 18,0 95,1 

4,00 2 3,2 3,3 98,4 

5,00 1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 98,4 100,0   

Missing System 1 1,6     

Total 62 100,0     

a  Burn out = Non burned out 

 

 

 


