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Πεξίιεςε 

Δηζαγσγή: Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή δσή ησλ αηφκσλ, επεξεάδνληαο ηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζε επαγγέικαηα θνηλσληθήο θχζεο 

ζηνπο θιάδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ηεο παξαγφλησλ ζε 

ςπρηάηξνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα, 

ιακβάλνληαο ππφςε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ηχπν 

εξγαζίαο. 

Μεζνδνινγία: Χο εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

Maslach Burnout Inventory (MBI), ην νπνίν κνηξάζηεθε ζε 185 ςπρηάηξνπο, ελψ ην 

ηειηθφ δείγκα απνηέιεζαλ 141 ςπρίαηξνη (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 76,2%). 

Τπνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach’s alpha γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο θαη 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηκεηαβιεηέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο αμηνινγψληαο ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson’s r θαη γηα ηηο 

ζπγθξίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνθηκαζίεο ηεο επαγσγηθήο 

παξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη one-way ANOVA.   

Απνηειέζκαηα: Σν 9,9% ησλ ςπρηάηξσλ εκθαλίδεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ην 

14,9% ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ην 23,4% απνπξνζσπνπνίεζε θαη ην 20,6% 

ρακειά πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. Ζ ειηθία επεξεάδεη ηνπο ηξεηο παξάγνληεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ν ηχπνο εξγαζίαο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Σν κεληαίν εηζφδεκα επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε, ελψ ην θχιν θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδνπλ 

θαλέλα παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

πκπεξάζκαηα: Οη ςπρίαηξνη δελ απνηεινχλ κία επαγγεικαηηθή νκάδα ηδηαίηεξα 

επάισηε ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, πηζαλφλ ιφγσ ησλ πςειψλ επηηεπγκάησλ 

πνπ γίλνληαη αληηιεπηά θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 



Λέμεηο θιεηδηά: ςπρίαηξνη, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, απνπξνζσπνπνίεζε, 

πξνζσπηθά επηηεχγκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Introduction: Job burnout is a global phenomenon associated with the individuals’ 

working life, affecting their mental and physical health, particularly in occupations of 

social nature in service sectors. 

Aim: The aim of this research is to investigate the levels of job burnout and its 

determining factors in psychiatrists working in the private and public sector in 

Greece, taking into account demographic characteristics and features of type of work. 

Methodology: Maslach Burnout Inventory (MBI) was used as a research tool, which 

was administered to 185 psychiatrists, and the final sample consisted of 141 

psychiatrists (response rate 76,2%). Parametric tests (t-test, one-way ANOVA and 

Pearson correlation test) were performed to assess statistical significant relationships 

regarding demographic and job-related features.  

Results: 9,9% of psychiatrists display job burnout, 14,9% emotional exhaustion, 

23,4% depersonalization and 20,6% low personal achievements. Age affects all three 

factors of burnout and years in service and type of work influence emotional 

exhaustion. Monthly income adversely affects depersonalization, while gender and 

educational level have no effect on any burnout dimension.  

Conclusions: Psychiatrists do not form an occupational group particularly vulnerable 

to job burnout, probably due to high perceived achievements during the exercise of 

their profession.  

Keywords: psychiatrists, emotional exhaustion, depersonalization, personal 

achievements. 
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Δηζαγσγή 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Job Burnout) αλαθέξεηαη ζε κία θαηάζηαζε 

εμάληιεζεο ηνπ αηφκνπ, σο απφξξνηα ηεο παξαηεηακέλεο έθζεζήο ηνπ ζε ρξφλην 

εξγαζηαθφ άγρνο. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεκα σο φξνο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε ζηαδηαθή ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε θαη ηελ απψιεηα ελδηαθέξνληνο 

εζεινληψλ εξγαδνκέλσλ ζε επαγγέικαηα θνηλσληθήο θχζεο θαη αξγφηεξα άξρηζε λα 

αλαγλσξίδεηαη σο έλα παγθφζκην θαηλφκελν ηεο επξχηεξεο επαγγεικαηηθήο δσήο. Χο 

απνηέιεζκα ηεο κεηαζηξνθήο ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεθαεηηψλ πξνο ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία παξνρήο ππεξεζηψλ, ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ζπλδέζεθε κε ηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

εκθάληζε πξσηφγλσξσλ ςπρνινγηθψλ πηέζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.   

Λφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ παξαηεξήζεθε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, δηάθνξα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαπηχρζεθαλ, βαζηδφκελα θπξίσο ζε ζεσξεηηθά 

κνληέια πνπ πιαηζηψλνπλ ην εξγαζηαθφ άγρνο είηε σο απνηέιεζκα ηεο επίκνλεο 

αληζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζσπηθψλ πφξσλ θαη εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ είηε σο 

θαηάιεμε ηεο αλαληηζηνηρίαο πξνζσπηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ. ε 

θάζε πεξίπησζε, ην δηαζεκφηεξν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Maslach & Jackson ηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

γλσζηφ σο Maslach Burnout Inventory (MBI), ζηνηρεηνζεηψληαο ηξεηο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο: ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ έιιεηςε 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπλαληάηαη 

ζήκεξα ζε έλα επξχ θάζκα επαγγεικάησλ, νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ κία ηδηαίηεξα επάισηε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο 

έθζεζήο ηνπο ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ άρζνπο πνπ 

θέξεη ε ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο. Παξάιιεια, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

εξεπλψλ έρεη θαηαδείμεη ηελ εππάζεηα ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο ςπρηθήο λφζνπ θαη 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο.  



Έηζη, ςπρνιφγνη, ςπρνζεξαπεπηέο, ζχκβνπινη θαη λνζειεπηέο ςπρηθήο πγείαο θαη 

ςπρίαηξνη έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο επαγγέικαηα πςεινχ επηπνιαζκνχ ηνπ ζπλδξφκνπ 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Χζηφζν, αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο 

ηδηαίηεξα ζηνπο ςπρηάηξνπο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ιηγφηεξν ζχλεζεο ζε 

ζρέζε ηνπιάρηζηνλ κε άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ηνκέα πγείαο, 

δεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ αληηιεπηψλ επηηεπγκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο επξχηεξεο αληίιεςεο ησλ ςπρηάηξσλ πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ςπρηάηξνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν κέηξεζεο MBI θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ε παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

πνπ πθίζηαληαη αλάκεζα ζηηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

(ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, απνπξνζσπνπνίεζε, πξνζσπηθά επηηεχγκαηα) θαη ζηελ 

πνξεία ησλ εηζνδεκαηηθψλ απνιαβψλ ησλ ςπρηάηξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην παξφλ 

πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ εξγαζία είλαη δνκεκέλε σο εμήο. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν πνπ δηέπεη ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ην δεχηεξν 

θεθάιαην επηρεηξείηαη κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο κε εζηίαζε ζηνπο 

ςπρηάηξνπο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη ζην 

ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  

 



Κεθάιαην 1 

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε: Βαζηθέο Έλλνηεο 

1.1 Ιζηνξηθή Δπηζθόπεζε 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Job Burnout) απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

δεηήκαηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ αηφκσλ θαη παξάιιεια κία έλλνηα πνπ ζπλερίδεη 

λα εμειίζζεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. ηνλ αθαδεκατθφ θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν, ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο έλαο φξνο γηα λα 

πεξηγξάςεη κία κνξθή εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, πξηλ αθφκα ε επηζηεκνληθή ςπρνινγία 

ηελ αλαδείμεη σο έλα παγθφζκην θαηλφκελν άμην έξεπλαο.  

Ο Freudenberger (1974) ήηαλ απηφο πνπ γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνίεζε επίζεκα ηελ 

νξνινγία ηνπ burnout γηα λα πιαηζηψζεη ελλνηνινγηθά ηε ζηαδηαθή ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε, ηελ απψιεηα παξαθίλεζεο θαη ην κεησκέλν βαζκφ δέζκεπζεο εζεινληψλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ θιηληθή St Mark’s Free Clinic ηεο Νέαο Τφξθεο, παξαηεξψληαο 

ηνπο σο ζχκβνπινο ςπρηαηξηθήο. Ο ίδηνο ν εξεπλεηήο έπεζε «ζχκα» ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δχν θνξέο, κε απνηέιεζκα ηα γξαπηά ηνπ λα είλαη 

απηνβηνγξαθηθήο θχζεο. Ζ ζεκαληηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ εμέιημε ηνπ ελ ιφγσ 

δεηήκαηνο αλαγλσξίζηεθε ην 1999, φηαλ θαη έιαβε ην βξαβείν “The Gold Medal 

Award” ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Φπρνιφγσλ APA. 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη αλεμάξηεηα ηεο έξεπλαο ηνπ Freudenberger, ε Maslach 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, εμεηάδνληαο ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θαη 

επξείαο πνηθηιίαο επαγγεικαηηψλ ζε επαγγέικαηα θνηλσληθήο θχζεο. Χο εξεπλήηξηα 

ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ε Maslach ελδηαθέξζεθε ηδηαίηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξεο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

φπσο ην «απνθνκκέλν εξγαζηαθφ ελδηαθέξνλ», γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην 

επαγγεικαηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ άρζνο. Χο απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, απνθαιχθζεθε 

πσο νη εξγαδφκελνη πνπ αηζζάλνληαη ζπρλά ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνη ηείλνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ αξλεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο πειάηεο ή αζζελείο 



ηνπο θαη παξάιιεια βηψλνπλ επαγγεικαηηθέο θξίζεηο σο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαηαξαγκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο (Maslach, 1976). 

Αθνχ, ινηπφλ, πιαηζηψζεθε ελλνηνινγηθά ν φξνο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

νη Maslach & Jackson (1981) άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο ςπρνκεηξηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε κέηξεζή ηνπ, θαηαιήγνληαο ζε έλα εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, σο έλα πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ 

θαηλφκελν. ηελ αξρή ηεο εμειηθηηθήο ηεο πνξείαο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

δηεξεπλήζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηα επαγγέικαηα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Οη Maslach 

et al (1996) ζεκεηψλνπλ πσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε «είλαη έλα ζχλδξνκν 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, απνπξνζσπνπνίεζεο θαη κεησκέλσλ πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ πνπ επηζπκβαίλεη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε άιινπο». Χζηφζν, ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα 

αλαγλσξίδνπλ πσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα ζπκβεί θαη εθηφο ηνπ 

πεδίνπ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, επεξεάδνληαο επηρεηξεκαηίεο, εξγάηεο θαη 

ζηειέρε επηρεηξήζεσλ.  

εκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί πσο ε κεηαζηξνθή ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ πξνο ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Απηή ε θνηλσληθή αιιαγή ζπλάδεη κε ηελ εκθάληζε ςπρνινγηθψλ 

πηέζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε δεκφζην δηάινγν (Loriol, 2002). 

χκθσλα κε ηε Maslach (1976) αληίζηνηρν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

θαηλφκελν ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο βηνκεραληθήο νηθνλνκίαο ζε κία νηθνλνκία 

ππεξεζηψλ παξαηεξήζεθε ζηηο ΖΠΑ ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φηαλ ην θαηλφκελν 

ηεο λεπξαζζέλεηαο, σο αδπλακία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, απνδφζεθε ελ πνιινίο 

ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο ζε βηνκεραληθή. 

ήκεξα, νη δξακαηηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ζέηνπλ πξνθιήζεηο ζηελ ςπρηθή, ςπρνινγηθή θαη δηαλνεηηθή επεκεξία 

ησλ εξγαδφκελσλ. χκθσλα κε ηνλ Hallsten (2005), ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζεσξνχληαη σο επηδεκίεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ελψ 

νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε θησρή ζσκαηηθή πγεία θαη ηελ εξγαζηαθή αλαπεξία έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί επξέσο (Schaufeli et al, 2009). Οη Spielberger & Reheiser (2005) 

επηζεκαίλνπλ πσο ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο 



εμνπζέλσζεο κπνξεί λα εμεγεζεί ηφζν απφ ηνλ εθηεηακέλν επηπνιαζκφ ηνπ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα φζν θαη απφ ηε δηαπίζησζε πσο απηφ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη 

λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο πξναγσγήο πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Σέινο, παξά ην γεγνλφο φηη κφλν πεξίπνπ ην 3-7% ηνπ εξγαζηαθνχ πιεζπζκνχ πάζρεη 

απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζνβαξήο κνξθήο, ρηιηάδεο εξγαδφκελνη 

αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα δπζθνιίεο δηαηήξεζεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο επεκεξίαο ηνπο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (Shirom, 2009).  

1.2 Δλλνηνινγηθή Δπηζθόπεζε 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αξρηθά ζεσξνχληαλ σο έλαο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο 

γηα ηνπο λένπο επαγγεικαηίεο ησλ θιάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, νη νπνίνη 

εμνπζελψλνληαλ θαη κεηαηξέπνληαλ ζε θπληθνχο θαη απξφζπκνπο εξγαδφκελνπο ιφγσ 

ησλ αξλεηηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ ζηα παιαηφηεξα απζηεξά γξαθεηνθξαηηθά 

πεξηβάιινληα. Χζηφζν, ζήκεξα ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο άπηεηαη 

κίαο πνηθηιίαο εξγαζηαθψλ δεηεκάησλ, έρνληαο ζαθείο θαη επξείεο θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο. ε γεληθέο γξακκέο, νη Maslach et al (1996) νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε σο έλα ζηάδην εμάληιεζεο, ζην νπνίν ην άηνκν γίλεηαη θπληθφ απέλαληη 

ζηηο αμίεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ακθίζπκν ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληαπεμέξρεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Schaufeli & Enzmann (1998) ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε νξίδεηαη σο κία αληίδξαζε ζην ρξφλην εξγαζηαθφ άγρνο, εζηηάδνληαο 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ. ήκεξα, 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ελλνηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ επηρεηξνχληαη 

βαζίδνληαη ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ησλ Maslach & Jackson (1981), νη νπνίνη 

αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο εμάληιεζεο, ηνπ θπληζκνχ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Ζ έξεπλα έρεη, επίζεο, αλαδείμεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο έλα ζηξεζνγφλν 

θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα αλακελφκελν πξφηππν παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ πγεία, κε θξίζηκεο επηδξάζεηο, φπσο είλαη νη ζπρλνί πνλνθέθαινη, ε ππέξηαζε θαη 

νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ (Leiter & Maslach, 2000). Χζηφζν, σο επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε έρεη αλαγλσξηζηεί θαη κία θαηάζηαζε ςπρηθνχ άγρνπο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ: (1) ζπκπηψκαηα δπζθνξίαο φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 



θαη ε θνχξαζε, (2) ςπρηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ζπκπηψκαηα παξά ζσκαηηθά, (3) 

ζπκπησκαηνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία, (4) εθδήισζε ζπκπησκάησλ ζε 

άηνκα πνπ δελ πάζρνπλ απφ πξνεγνχκελε ςπρνπαζνινγία, θαη (5) κεησκέλε 

εξγαζηαθή απφδνζε σο απνηέιεζκα αξλεηηθψλ εξγαζηαθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ (Maslach & Schaufeli, 1993). 

Αθφκε, αξθεηνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ πσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα 

θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ εξγαζηαθή δσή θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα, νη Kristensen et al (2005) 

δηαθξίλνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο, ηελ εξγαζηαθή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, απηή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο πειάηεο θαη ην πξνζσπηθφ, ζεκεηψλνληαο πσο ην αληίζηνηρν 

ζχλδξνκν κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε άλεξγνπο, ζε ζπληαμηνχρνπο ή αθφκα θαη ζε 

λνηθνθπξέο. Δθηφο απηνχ, ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη επεθηαζεί 

γηα λα πεξηγξάςεη έλα ςπρνινγηθφ θαηλφκελν ην νπνίν επηδέρεηαη θαη ηαηξηθήο 

δηάγλσζεο, ηνπιάρηζηνλ ζε κεξηθέο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Οιιαλδία θαη ε 

νπεδία (Friberg, 2006). 

Μπνξεί, ινηπφλ, λα ππνζηεξηρζεί πσο ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

πνηθίιεη, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζθνπνχο ρξήζεο ηεο, αλ θαη ην 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηεο Maslach είλαη απηφ πνπ έρεη επηηχρεη ζρεδφλ παγθφζκηα 

αλαγλψξηζε θαη απνδνρή. Αθφκε, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζεσξείηαη έλα 

ςπρνινγηθφ ζπλερέο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο Maslach & Leiter (1997) αθνξά ηε 

«δηάβξσζε» ηεο ζεηηθήο δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ πεξηνξηζκέλε δέζκεπζε πξνο ηνπο πειάηεο, ηνπο αζζελείο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο. Μάιηζηα, νη Maslach & Goldberg (1998: 24) αλαθέξνπλ πσο ε 

δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο μεθηλάεη κε ηε θζνξά ηεο εξγαζηαθήο 

δέζκεπζεο, φηαλ «ε ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε εμάληιεζε, ε εξγαζηαθή εκπινθή ζε 

θπληζκφ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε επαγγεικαηηθή αλεπάξθεηα».  

πκπεξαζκαηηθά, ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπλδέεηαη κε ην 

ππεξβνιηθφ άρζνο ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ην άγρνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

βηψκαηνο, ην νπνίν είλαη ρξφληαο θχζεο, θαζψο θαη κε κία ζηαζεξή ζπγθξνπζηαθή 

θαηάζηαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαζηαθψλ ξφισλ ή αθφκα θαη κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ αμηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ (Cordes & Dougherty, 

1993). Δζηηάδνληαο ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο εξγαζίαο, σο ηε 



ζεκειηψδε γελεζηνπξγφ αηηία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, απηή ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ελλνηνινγηθά πεξηζζφηεξν σο κία δηαδηθαζία παξά σο κία 

θαηάζηαζε. πλεπψο, ε έλαξμή ηεο δελ είλαη αηθλίδηα αιιά αληηζέησο εθηείλεηαη ζε 

κία αιπζίδα ζηαδίσλ θαη θαηαζηάζεσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηελ επξεία πνηθηιία ηεο θιηληθήο ηεο έθθξαζεο.  

1.3 Μεηξώληαο ηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε 

Σα εξγαιεία κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο, κε ζεκαληηθφηεξν εμ απηψλ ην Maslach Burnout Inventory 

(MBI), έρνπλ ελ πνιινίο βαζηζηεί ζε δχν ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απφ ηε κία 

πιεπξά, ε ζεσξία ηεο αληηζηνίρηζεο πφξσλ θαη απαηηήζεσλ πιαηζηψλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο ην απνηέιεζκα ηεο επίκνλεο αληζνξξνπίαο κεηαμχ 

ησλ δχν θαη σο εθ ηνχηνπ, φηαλ νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο απμάλνληαη (π.ρ. νη 

αζζελείο είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθνί), ε επάξθεηα ησλ πξνζσπηθψλ πφξσλ 

πεξηνξίδεηαη (Aiken et al, 2001). Έηζη, φηαλ νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα αλαπιεξψζνπλ ηε ρακέλε ελέξγεηα, ε αληζνξξνπία κεηαμχ πφξσλ θαη απαηηήζεσλ 

επηδεηλψλεη ηνλ αληίθηππν ηεο εξγαζηαθήο εμάληιεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζεσξία ησλ θηλήηξσλ εμεγεί ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο έλα απνηέιεζκα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο πξνζσπηθψλ εξγαζηαθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ αμηψλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε πσο νη εξγαδφκελνη ηνπ 21
νπ

 αηψλα αληηκεησπίδνπλ κε φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζθεπηηθηζκφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή απνζηνιή ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ 

(Hemingway & Maclagan, 2004). 

Βάζεη ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ζεσξηψλ θαη άιισλ ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, φπσο είλαη ην Copenhagen Burnout Inventory (Kristensen et al, 2005) ή 

ην Oldenburg Burnout Inventory (Demerouti et al, 2002). Χζηφζν, ην MBI παξακέλεη 

κέρξη θαη ζήκεξα ην πην επξέσο απνδεθηφ θαη ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν, 

αληηζηνηρψληαο ζην πεξίπνπ 97% ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί ζην πεδίν 

(Schaufeli et al, 2009). Παξάιιεια, ε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε αθνξά θαη ηνπο εξγαδφκελνπο εθηφο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

νδήγεζε ζηελ θαζηέξσζε κίαο γεληθεπκέλεο έθδνζεο ηνπ MBI, ην MBI-General 

Survey (MBI-GS) (Schaufeli et al, 1995). 



ην εξγαιείν MBI-GS, ε εμάληιεζε αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηεο θνχξαζεο 

πνπ απνξξέεη απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ άρζνο ηεο εξγαζίαο, ελψ ν θπληζκφο αληαλαθιά 

κία αδηάθνξε ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ηελ απψιεηα ελδηαθέξνληνο. Αθφκε, 

ε απφδνζε αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά επηηεχγκαηα (Maslach 

et al, 1996). Αμίδεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί πσο κέρξη θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη έλα 

θνηλψο απνδεθηφ εξγαιείν γηα φια ηα επαγγέικαηα, γεγνλφο πνπ επεμεγεί θαη ηελ 

αλππαξμία ζπγθεληξσηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ burnout ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ πνπ εξγάδεηαη (Ahola et al, 2006). Αθφκε, ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ πξννπηηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεξεπλήζεη ηελ πνξεία ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο εθ απηψλ πεξηνξίδνληαη ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεξηθψλ κελψλ (Bakker et al, 2000). 

Δπηπιένλ, ην MBI ζηνηρεηνζεηεί ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε (ή θπληζκφ) θαη ηελ έιιεηςε 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη παξά ηε δηεζλή ηνπ αλαγλψξηζε έρεη δερζεί θξηηηθή, 

θπξίσο ζε φηη αθνξά ηε κέηξεζε ηεο εμάληιεζεο σο έιιεηςε ελέξγεηαο, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (Enzmann, 2005). 

Γεληθφηεξα, ην έιιεηκκα ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή έλλνηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηα δηαθνξεηηθά εξγαιεία κέηξεζήο ηνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα αλαδεηθλχνπλ ην εξψηεκα αλ απηφ ζα 

πξέπεη λα κεηξάηαη βάζεη κίαο ζπλνιηθήο βαζκνιφγεζεο ή ζχκθσλα κε 

βαζκνινγήζεηο ζε ππνθιίκαθεο (Cox et al, 2005).  

Ζ ελ ιφγσ δηαθσλία ζηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζηάζκηζε ελαιιαθηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ θχξηνπ εξγαιείνπ MBI, θαζψο θαη άιισλ 

εξγαιείσλ, φπσο είλαη ην Shirom-Melamed burnout Measure (SMBM), ην νπνίν 

θαζνξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κία θαηάζηαζε ζσκαηηθήο θνχξαζεο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη γλσζηηθήο θφπσζεο (Shirom, 2003). ε θάζε 

πεξίπησζε, ε εξεπλεηηθή αμία ηνπ MBI, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη αλαιχεηαη δηεμνδηθφηεξα ζην θεθάιαην ηεο 

κεζνδνινγίαο, έρεη ειάρηζηα ακθηζβεηεζεί.  



1.4 Η Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε σο Παγθόζκην Φαηλόκελν 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλαδείρηεθε σο ζεκαληηθφ δήηεκα θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970, ζπιιακβάλνληαο έλα θξίζηκν ζέκα ηεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ αηφκσλ θαη 

ζπλερίδνληαο κέρξη θαη ζήκεξα λα πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη θαίλεηαη λα είλαη κία θνηλή εκπεηξία κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο θαη αλεμαξηήησο δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Χο 

παγθφζκην θαηλφκελν, έρεη εκπλεχζεη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ αθαδεκατθψλ θαη 

εξεπλεηψλ θαη αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα άμην πξνζνρήο θαη 

αληηκεηψπηζεο, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά φξηα ησλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηθά 

θαη εθβηνκεραληζκέλσλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο γηα πξψηε θνξά παξαηεξήζεθε.  

Παξά ηηο κεζνδνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηεζλή εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία, φπσο είλαη ε δεηγκαηνινγηθή κεξνιεςία, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ ππνζέηεη πσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ απνηειεί έλα 

θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε Βφξεηα Ακεξηθή ή ηηο δπηηθέο 

θνηλσλίεο (Savicki, 2002). Γηα παξάδεηγκα, νη Turnipseed & Turnipseed (1997), 

πξαγκαηνπνηψληαο κία δηαπνιηηηζκηθή κειέηε αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε λνζειεπηψλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηηο Φηιηππίλεο, απνδεηθλχνπλ πσο ηφζν ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ηα εζληθά αμηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ κε θξίζηκν 

ηξφπν ηα επίπεδα burnout θαη ζηηο δχν ρψξεο. Τπφ ην ίδην πξίζκα, ν Pines (2003) 

δείρλεη πσο παξά ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ Ηνπδαίσλ θαη Αξάβσλ 

εξγαδνκέλσλ, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί θνηλφ θαηλφκελν θαη ησλ δχν 

ιαψλ, αλεμαξηήησο ησλ θαηαβνιψλ ηνπο.  

Δπηρεηξψληαο κία ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κεηά ηελ αξρηθή ηεο εκθάληζε ζηηο ΖΠΑ, 

εηζήρζε σο έλλνηα ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη θπξίσο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Οιιαλδία, ην Βέιγην, ηε Γεξκαλία θαη ηηο ρψξεο ηεο 

θαλδηλαβίαο (Perrewe et al, 2002). Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην ελ ιφγσ 

δήηεκα άξρηζε λα κειεηάηαη θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, ηελ Αζία, ηε Μέζε 

Αλαηνιή, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαίλεηαη λα απαζρνιεί θαη ηηο ρψξεο ηεο 

Αθξηθήο, ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. Όπσο θαίλεηαη απφ απηήλ ηελ εμέιημε, ην απμεκέλν 



ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλάδεη απφιπηα κε ην ξπζκφ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ρσξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζήκεξα 

παξαηεξείηαη ηαρεία αλάπηπμε ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Κίλαο, 

φπνπ ην αληίζηνηρν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη απμεκέλν.  

Ο Kulkami (2006) ππνζηεξίδεη πσο ε εμέιημε απηή δελ είλαη ηπραία, θαζψο ε 

παγθνζκηνπνίεζε, ε ηάζε ηδησηηθνπνίεζεο θαη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ 

πξνθαινχλ ξαγδαίεο αιιαγέο ζηε ζχγρξνλε εξγαζηαθή δσή. Αλάινγα παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ κεηαβνιψλ είλαη ε απμεκέλε αλάγθε εξγαδνκέλσλ πςειήο εμεηδίθεπζεο, ε 

αλάγθε πηνζέηεζεο λέσλ ηχπσλ εξγαζίαο, νη πηέζεηο γηα πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

θαη πνηφηεηα εξγαζίαο, ε ρξνληθή πίεζε θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ γηα έλα κεγάιν αξηζκφ επαγγεικάησλ, νδεγψληαο ζε εληαηηθνπνίεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηαρείαο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φπσο νη BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa).  

Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχλδξνκν απνηειεί 

παγθφζκην θαηλφκελν, ην εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ πιαίζην δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε κεξηθέο ρψξεο, φπσο ε νπεδία θαη ε Οιιαλδία, ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε άπηεηαη επίζεκεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο, επηηξέπνληαο ζηνπο πάζρνληεο λα 

επσθεινχληαη απφ νηθνλνκηθή απνδεκίσζε, ςπρνζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε, φπσο 

ζπκβαίλεη κε άιιεο ηαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ην δηαβήηε), θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ.  

1.5 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε γεληθνχο φξνπο 

αθνξνχλ νξγαλσζηαθά, επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (Maslach et 

al, 2001), αλ θαη ηα ηειεπηαία έρνπλ δηεξεπλεζεί ειάρηζηα θαη κε αληηθαηηθά 

επξήκαηα (Kalimo et al, 2003). Έλαο κηθξφο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη, γηα παξάδεηγκα, 

αλαδείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο ή ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ηα 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ρσξίο λα θαηαιήγεη ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα 

(Alarcon et al, 2009). Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ε πιεηνςεθία 

ησλ εξεπλψλ έρεη βαζηζηεί ζηα αληίζηνηρα ζεσξεηηθά κνληέια, κε ζεκαληηθφηεξα ην 

Job Strain Model (JSM), ηε ζεσξία Αληζνξξνπίαο Ακνηβήο/Πξνζπάζεηαο (Effort-



Reward-Imbalance Theory) θαη ηε ζεσξία ηεο Κνηλσληθήο Αληαιιαγήο (Social 

Exchange Theory) (Maslach et al, 2001). 

πλνπηηθά, ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη πσο ε έιιεηςε ησλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ ζην ρψξν εξγαζίαο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πξνβιεπηηθή 

κεηαβιεηή ηνπ ζπλδξφκνπ, ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο απηφ 

επεξεάδεηαη θαη απφ ην ζπλδπαζκφ πςειψλ απαηηήζεσλ θαη ρακεινχ πξνζσπηθνχ 

ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο (Ahola & Hakanen, 2007). χκθσλα κε ηε κεηά-αλάιπζε ησλ 

Leiter & Maslach (2005), εληνπίδνληαη έμη βαζηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

αλάπηπμεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: (1) ν θφξηνο 

εξγαζίαο, (2) ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγθξνπζε θαη αζάθεηα 

ξφισλ θαη ην βαζκφ απηνλνκίαο, (3) νη νξγαλσζηαθέο πιηθέο θαη άπιεο ακνηβέο, (4) ε 

αληηιεπηή θνηλσληθή ζηήξημε, (5) ε δηθαηνζχλε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θαη (6) ν 

βαζκφο αληηζηνίρηζεο πξνζσπηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ.  

Όηαλ, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη ειιείκκαηα ή αλεπάξθεηεο ζηα πξναλαθεξζέληα πεδία, 

ηφηε ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

απμάλεηαη. Αθφκε, νη Leiter & Maslach (2005), ζπκπεξηιακβάλνληαο κειέηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν MBI, αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθέο πξνβιεπηηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ ζπλδξφκνπ ην θφξην εξγαζίαο, ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, ηελ 

έιιεηςε θνηλσληθήο ζηήξημεο, ηελ αλεπαξθή ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηελ 

πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηηο 

πςειέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επηβάξπλζε ηεο εξγαζίαο. Άιιεο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη 

νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ε θαθή πνηφηεηα ηεο εγεζίαο ζηνπο νξγαληζκνχο θαη νη 

ζπρλέο ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο (Borritz et al, 2006). 

Δθηφο ησλ νξγαλσζηαθψλ παξαγφλησλ, κία ζεηξά κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θχζε ηνπ επαγγέικαηνο έρεη επίζεο ζπλδεζεί κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

χκθσλα κε ηνπο Demerouti et al (2002), ε απνζχλδεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ νπζία 

ηεο εξγαζίαο ηνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε απμεκέλν βαζκφ αληηιεπηήο κνλνηνλίαο, ε 

νπνία εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε ρεηξνλαθηηθά ή ηερληθά επαγγέικαηα. Έηζη, ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ πςειά επίπεδα κνλνηνλίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ρακειφ βαζκφ ειέγρνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζπρλή ζε απηά ηα 



επαγγέικαηα, ελψ ζηα δηνηθεηηθά επαγγέικαηα ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο, ε αζάθεηα ξφισλ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο (Shirom & 

Melamed, 2005). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Rydstedt et al (2007), ρακειφηεξα 

επίπεδα ηνπ ζπλδξφκνπ ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ 

επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ειέγρνπ, ζέηνληαο ζπλερψο λέεο πξνθιήζεηο 

ζηνλ εξγαδφκελν. 

Αλαθνξηθά κε άιια δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη 

παξάιιεια κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάηαμε θαη ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

ηα επξήκαηα είλαη αληηθαηηθά. χκθσλα κε ηνπο Soares et al (2007), πςειφηεξα 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εκθαλίδνληαη ζε εξγαδνκέλνπο ρακειψλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο ρεηξνλαθηηθήο θχζεο, 

ζπκπέξαζκα ην νπνίν δελ απνδέρνληαη νη Maslach et al (2001), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη εξγαδφκελνη πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη πςειήο θαηεγνξίαο 

εθπαίδεπζεο ηείλνπλ λα εμνπζελψλνληαη επαγγεικαηηθά ζπρλφηεξα, πηζαλφλ ιφγσ 

ησλ κεγαιχηεξσλ απαηηήζεσλ, ησλ επζπλψλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. πκπεξαζκαηηθά, νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνηθίινπλ θαη εθηείλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα 

νξγαλσζηαθψλ, εξγαζηαθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Χζηφζν, νη Lindblom et al (2006) επηζεκαίλνπλ πσο ην επάγγεικα δελ είλαη απηφ 

θαζαπηφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αιιά αληηζέησο νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο 

εξγαζίαο.  

1.6 Δπηπηώζεηο 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο επηδξάζεηο ζηε 

ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ, ελψ 

έρεη ζπλδεζεί κε ρακειφ εξγαζηαθφ εζηθφ, κεησκέλε εξγαζηαθή απφδνζε θαη 

παξαγσγηθφηεηα, πςειά πνζνζηά απνπζηψλ, «θησρέο» δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε δηάθνξα εξγαζηαθά δεηήκαηα (Rabin et al, 1999). Οη 

Maslach & Jackson (1981), νη νπνίνη θαηαζθεχαζαλ ην εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ 

ζπλδξφκνπ, απέδεημαλ παξάιιεια πσο απηφ ζρεηίδεηαη κε ρακειά επίπεδα 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, απμεκέλα πνζνζηά απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία, 



επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ρεηξφηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη 

επεκεξία.  

ε κία πξφσξε κεηα-αλάιπζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ν Kahill (1988) πξνζδηφξηζε πέληε βαζηθέο πεξηνρέο ζπκπησκάησλ: (1) 

ηα ζσκαηηθά (θφπσζε, δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, ζπρλά 

θξπνινγήκαηα), (2) ηα ζπλαηζζεκαηηθά (επεξεζηζηφηεηα, άγρνο, θαηάζιηςε, αίζζεκα 

ελνρήο, πιήμε, θπληζκφο), (3) ηα ζπκπεξηθνξηθά (επηζεηηθφηεηα, αλαιγεζία, 

απαηζηνδνμία, απμεκέλε θαηάρξεζε αιθνφι), (4) ηα εξγαζηαθά (παξαίηεζε απφ ηελ 

εξγαζία, κεησκέλε απφδνζε, αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο, αξγνπνξία, θαηάρξεζε 

δηαιεηκκάησλ), θαη (5) ηα δηαπξνζσπηθά (αδπλακία απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, 

θνηλσληθή απφζπξζε, κεραληθέο αιιειεπηδξάζεηο).  

Δπηπιένλ, δηάθνξεο ηαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε ζσκαηηθή πγεία 

(έιθε, θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, λεθξηθέο δηαηαξαρέο) φζν θαη κε ηελ ςπρηθή 

(θαηάζιηςε, αγρψδεηο δηαηαξαρέο) έρνπλ ζπλδεζεί κε ην ζχλδξνκν, ελψ εηδηθά ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο σο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

έρνπλ αλαδεηρζεί ε κεησκέλε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο θαη ε πηζαλφηεηα 

αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζλεζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ (Dorz et al, 2003). Αθφκε, ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηνζέηεζε επηβιαβψλ γηα ηελ 

πγεία ζπκπεξηθνξψλ, φπσο είλαη ην θάπληζκα, ε ππεξθαηαλάισζε αιθνφι, ε 

απξφζεθηε νδήγεζε ή ε θαηάρξεζε θαξκάθσλ (Cordes  &  Dougherty,  1993).  

Δπηπξνζζέησο, νη Mein et al (2000) έρνπλ απνδείμεη πσο ηα ρακειά επίπεδα 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε θαθή ζσκαηηθή πγεία, σο απνηειέζκαηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο πσο ε θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε αηηία παξνρήο επηδνκάησλ αλαπεξίαο 

ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία (Ahola, 2007). Μάιηζηα, έρεη επξέσο ππνζηεξηρηεί 

πσο ε θαηάζιηςε απνηειεί επίπησζε ηνπ ζπλδξφκνπ θαη φρη πξφδξνκν παξάγνληα 

πνπ νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ. Βέβαηα, είλαη πξνθαλέο πσο νη πξναλαθεξζείζεο 

επηπηψζεηο έρνπλ ζαθείο αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνγελεηαθή δσή ησλ αηφκσλ.  



πιινγηθά, ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ππνδειψλνπλ πσο ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο φηαλ αθεζνχλ αλεμέιεγθηα, κπνξνχλ λα έρνπλ 

θαίξηεο επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή επεκεξία ησλ αηφκσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο επάξθεηα. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κάιηζηα, έρεη επξέσο αλαγλσξηζηεί σο 

κείδνλ πξφβιεκα γηα ηα επαγγέικαηα θνηλσληθήο θχζεο. Δηδηθφηεξα ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ επαθή κε ςπρηθά πάζρνληεο γηα 

παξαηεηακέλεο ρξνληθά πεξηφδνπο (Moore & Cooper, 1996), ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε απνηειεί έλα ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ θαη ζπρλφ θαηλφκελν ηεο 

εξγαζηαθήο ηνπο δσήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεθάιαην 2 

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε ζηνπο Δπαγγεικαηίεο Φπρηθήο 

Τγείαο: Δπξήκαηα Βηβιηνγξαθίαο 

2.1 Δπαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

Οη επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ιεηηνπξγνχλ ππφ 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθά ζπλζήθεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη εμαηξεηηθά 

επάισηνη ζην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη Rabin et al 

(1999) ππνζηεξίδνπλ πσο ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, σο απαξαίηεην ζπζηαηηθφ 

ηεο εξγαζίαο ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, είλαη ζπρλά ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε 

κε αηζζήκαηα άγρνπο, έληαζεο, απειπηζίαο, ακεραλίαο, θφβνπ θαη κεξηθέο θνξέο 

αθφκε θαη ερζξφηεηαο. Τπάξρνπλ, πιένλ, ηζρπξέο ελδείμεηο πσο νη επαγγεικαηίεο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ 

παξαηεηακέλν ρξνληθά εξγαζηαθφ ζηξεο, ην νπνίν έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα θαη πξνζσπηθή επεκεξία, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα 

ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο.  

χκθσλα κε ηνπο Leiter & Harvie (1996), νη επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ εξγαδνκέλνπο κίαο ζεηξάο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςπρηάηξσλ, ησλ ςπρνιφγσλ, ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ, ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηψλ, ησλ ςπραλαιπηψλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε εκπεηξία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειεί έλαλ 

θίλδπλν πνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλνο ζε επαγγέικαηα θνηλσληθήο θχζεο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, νη επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ 

πεξαηηέξσ επηβάξπλζε, ιφγσ ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο καθξνρξφλησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο αζζελείο ηνπο. Οη Moore & Cooper (1996) αλαθέξνπλ πσο ε 

ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ε ςπρνινγηθή έληαζε πνπ βηψλεηαη θαηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ απηψλ κπνξεί λα εμεγήζεη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη 

ζηελ εκπεηξία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο 

ςπρηθήο πγείαο θαη ζηα ππφινηπα επαγγέικαηα.  



Δπίζεο, νη Rabin et al (1999) ππνζηεξίδνπλ πσο βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ νδεγνχλ ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο είλαη ε ζπλερήο 

αληηκεηψπηζε θαη αλάγθε δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ άρζνπο ησλ αζζελψλ, νη 

πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ην εχξνο ησλ νξίσλ 

πνπ ηίζεληαη ζηηο επαγγεικαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, θαζψο θαη ε απαίηεζε 

πξνζεθηηθήο αθξφαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελψλ, ε νπνία νδεγεί ζε 

θαηλφκελα εζσηεξηθνπνίεζήο ηνπο.  

Οη Pines & Maslach (1978), αμηνινγψληαο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε 76 

εξγαδνκέλνπο ζε δηάθνξεο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςπρηάηξσλ, ςπρνιφγσλ, λνζειεπηψλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

θαη εζεινληψλ, ηεθκεξίσζαλ πσο ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ην πςειφ πνζνζηφ ζηνλ 

θιηληθφ πιεζπζκφ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα ζπζρεηίδνληαη κε 

απμεκέλε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία. πλνιηθά, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ πσο νη 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ζην επάγγεικα έλησζαλ 

ιηγφηεξν επηηπρεκέλνη σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελψλ 

ηνπο, ελψ παξάιιεια ήηαλ πεξηζζφηεξν θπληθνί απέλαληη ζηελ ςπρηθή αζζέλεηα, 

ελδείμεηο μεθάζαξεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

Οκνίσο, νη Shinn et al (1984), εμεηάδνληαο ηα επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο ζε 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, δηαπίζησζαλ πσο ε ζηξεζνγφλνο εξγαζία εληνπίδεηαη 

ζπρλφηεξα ζε κνλάδεο πγείαο «θησρνχ» ζρεδηαζκνχ ηεο εξγαζίαο, πξνθαιψληαο 

ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην θαη ηηο ζπγθξνχζεηο επαγγεικαηηθψλ 

ξφισλ. Μάιηζηα, ζηελ ίδηα έξεπλα απνδείρζεθε πσο ε έιιεηςε ζεηηθήο ελίζρπζεο 

απφ ηε δηνίθεζε κέζσ παξνρήο θηλήηξσλ θαη ε αλεπάξθεηα αλαγλψξηζεο ησλ 

εξγαζηαθψλ επηηεπγκάησλ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ζηελ 

αληίζηνηρε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. πλνιηθά, νη παξαπάλσ αξρηθέο 

κειέηεο ππνζέηνπλ πσο ε εκπεηξία ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαίλεηαη λα είλαη εκθαλέζηεξε ζε 

εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαζηέιινπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αμία ηνπο κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

ε πξφζθαηε κειέηε, νη Morse et al (2012) αλαθέξνπλ πσο ν επηπνιαζκφο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θπκαίλεηαη απφ 21% 

έσο 67%. Οη Webster & Hackett (1999), δηεξεπλψληαο ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 



εμνπζέλσζεο κέζσ ηνπ εξγαιείνπ MBI ζε 151 εξγαδνκέλνπο θνηλνηηθψλ κνλάδσλ 

ςπρηθήο πγείαο ζηελ Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ, βξίζθνπλ πσο ην 54% εμ απηψλ 

ππνθέξεη απφ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ην 38% απφ απνπξνζσπνπνίεζε, αλ 

θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αλαθέξεη πςειά πνζνζηά πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο 

κέζσ ησλ εξγαζηαθψλ επηηεπγκάησλ. Ο Rohland (2000) ζε δείγκα 29 δηεπζπληψλ 

θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο ζηηο ΖΠΑ θαηαγξάθεη πσο πάλσ απφ ηα 2/3 αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ην ήκηζπ εμ απηψλ αηζζάλνληαη 

θπληθνί απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο.  

Οκνίσο, ν Siebert (2005) δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο θαη απφςεηο 751 θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ απέλαληη ζε ζρεηηθά εξγαζηαθά δεηήκαηα, απνδεηθλχνληαο πσο ην 35% 

ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεη ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ελψ ην 18% αηζζάλεηαη 

επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλν. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη Oddie et al (2007), 

εμεηάδνληαο 71 ηαηξνδηθαζηέο ςπρηθήο πγείαο, θαηαγξάθνπλ πσο ην 54% αλαθέξεη 

πςειά πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, επηζεκαίλνληαο πσο ζπλνιηθά νη 

εξγαδφκελνη ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο έρνπλ απμεκέλα πνζνζηά ηνπ ζπλδξφκνπ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ πνπ εξγάδεηαη. Βέβαηα, ν επηπνιαζκφο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηα ηδηαίηεξα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε 

ζπλζέηνπλ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο ηεο ςπρηθήο 

πγείαο.  

Γηα παξάδεηγκα, νη Priebe et al (2005) εμεηάδνπλ ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ζε δχν επξσπατθέο πφιεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Βεξνιίλν θαη ην Λνλδίλν, βξίζθνληαο πσο νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο ςπρηάηξνπο. Χζηφζν, νη Onyett et al (1997) δε βξίζθνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο 

πγείαο, απνδεηθλχνληαο πςειά πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

απνπξνζσπνπνίεζεο ζε νιφθιεξν ην εμεηαδφκελν δείγκα.  

Αθφκε, νη Prosser et al (1997) θαηαγξάθνπλ ρακειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ςπρηάηξνπο, 

ππνδειψλνληαο πσο νη ηειεπηαίνη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εκπεηξία 



ηνπ ζπλδξφκνπ θαη ζηνπο ζπλαθείο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε απηφ αλάκεζα ζε 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ή 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κε ηνπο δεχηεξνπο λα παξνπζηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν εμνπζελσκέλνη, ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο.  

2.2 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηηο εηδηθόηεηεο ηεο ςπρηθήο πγείαο  

2.2.1 Κιηληθνί ςπρνιόγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ έρεη αζρνιεζεί κε ην θαηλφκελν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο θιηληθνχο ςπρνιφγνπο. Οη Ackerley et al (1988), 

εμεηάδνληαο ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο 

ζε δείγκα 562 ςπρνιφγνπο, θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ πνπ εξγάδνληαη ζε 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο κέζσ ηνπ εξγαιείνπ MBI, βξίζθνπλ πσο πάλσ απφ ην 1/3 

ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεη πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

απνπξνζσπνπνίεζεο. ε ζπλάξηεζε κε ην εχξεκα απηφ, νη Snibbe et al (1989) 

θαηαγξάθνπλ πσο νη θιηληθνί ςπρνιφγνη λεαξήο ειηθίαο θαη πεξηνξηζκέλσλ 

εηζνδεκαηηθψλ απνιαβψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο κε εηδίθεπζε 

ζηελ ςπρνζεξαπεία αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ ζε δεηήκαηα ζεξαπείαο.  

Δπίζεο, ν Farber (1985) βξίζθεη πσο ην 36% ηνπ δείγκαηνο θιηληθψλ ςπρνιφγσλ πνπ 

δηεξεπλά αηζζάλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο αζζελείο. ε πην πξφζθαηε έξεπλα, νη Rupert & 

Kent (2007) βξίζθνπλ πςειά επίπεδα πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο κέζσ ησλ 

εξγαζηαθψλ επηηεπγκάησλ ζε ςπρνιφγνπο πνπ εξγάδνληαη αλεμάξηεηα ή ζε νκάδεο 

ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ εξγάδνληαη ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ή πξνγξάκκαηα 

ςπρηθήο πγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

ππνζηήξημε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη ζηνρεπκέλεο 

παξεκβάζεηο δηαρείξηζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ εξγαζηαθψλ παξαγφλησλ κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο.  



Δπηπιένλ, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζεσξνχληαη σο κία επαγγεικαηηθή νκάδα 

ηδηαίηεξα επάισηε ζηνπο θηλδχλνπο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη Snibbe et al 

(1989) απνδεηθλχνπλ πσο ηφζν νη ςπρίαηξνη φζν θαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ ςπρηθή πγεία, 

ελψ νη Loyd & King (2004) δηαπηζηψλνπλ πσο νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα ηνπ ζπλδξφκνπ, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, αλ θαη απηφ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα πςειά πνζνζηά 

αληηιεπηψλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ.  

Οη Coyle et al (2005), πξαγκαηνπνηψληαο κία κεηα-αλάιπζε εξεπλεηηθψλ άξζξσλ 

απφ ην 1996 κέρξη θαη ην 2000 αλαθνξηθά κε ην εξγαζηαθφ άγρνο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πνπ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, βξίζθνπλ πσο 

απηή ε επαγγεικαηηθή νκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη 

εμάληιεζεο θαη ρακειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε άιια 

επαγγέικαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Σέινο, νη Soderfeldt et al (1995),  δηεξεπλψληαο 

ζρεηηθέο κειέηεο πνπ εθαξκφδνπλ ην εξγαιείν MBI, ππνζηεξίδνπλ πσο δελ είλαη 

ζαθέο αλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη ζε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, θαζψο απηή εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ιηγφηεξν απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ.  

2.2.2 ύκβνπινη ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνζεξαπεπηέο  

Παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ησλ ζπκβνχισλ ςπρηθήο πγείαο, ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ πσο απηή ε 

επαγγεικαηηθή νκάδα δε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο 

ςπρηθήο πγείαο. Ο McCarthy (2000) δηαπηζηψλεη πσο νη ζχκβνπινη ςπρηθήο πγείαο 

θαηαγξάθνπλ πςειφηεξα πνζνζηά εμνπζέλσζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο ζνβαξά ςπρηθά παζρφλησλ αζζελψλ, ελψ άιινη παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζην εξγαζηαθφ άγρνο είλαη ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη νη 

δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο, 

επηδεηλψλνληαο ζνβαξά ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή επεκεξία ηνπο.   

Ο Turner (1997), αμηνινγψληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη κίαο ζεηξάο παξαγφλησλ ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο 



ζε ζπκβνχινπο ςπρηθήο πγείαο (απνπζίεο, πξφζεζε παξαίηεζεο, ηθαλνπνίεζε, 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε), βξίζθεη πσο ηα απμεκέλα επίπεδα αληηιεπηνχ άγρνπο 

ζπλδένληαη κε βηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, κεησκέλε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη πεξηνξηζκέλε δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ πγείαο. ε 

αληίζεζε κε ηα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα, νη Carney et al (1993) δηαπηζηψλνπλ 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ ζηνπο ζπκβνχινπο ςπρηθήο πγείαο 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο, αλαθέξνληαο σζηφζν πσο νη αληίζηνηρεο 

επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη εμίζνπ ζνβαξέο, πεξηιακβάλνληαο κεησκέλε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, κεησκέλε απφδνζε θαη επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο.  

Οη ςπρνζεξαπεπηέο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ππφινηπεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ηνπ 

ηνκέα ςπρηθήο πγείαο, αληηκεησπίδνπλ νκνίσο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη Raquepaw & Miller (1989) αλαθέξνπλ πσο νη 

αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ επηζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο είλαη έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο, ελψ νη Rabin et al (1999) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε ςπρνζεξαπεία απνηειεί κία ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη κνλαρηθή 

εξγαζία, ιφγσ ησλ ζπρλά ππεξβνιηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ. Έηζη, ε 

ελαζρφιεζε κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν ησλ άιισλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε, εμάληιεζε ησλ πξνζσπηθψλ πφξσλ θαη επαθφινπζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

ε κία παιαηφηεξε έξεπλα, νη Farber & Heifetz (1982) εμέηαζαλ ην θαηλφκελν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε έλα εηεξνγελέο δείγκα ςπρνζεξαπεπηψλ, 

απνηεινχκελν απφ ςπρηάηξνπο, ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, 

ηεθκεξηψλνληαο πςειά επίπεδα άγρνπο, εμνπζέλσζεο θαη απνγνήηεπζεο, κε ηηο 

θπξηφηεξεο αηηίεο λα αθνξνχλ ην ζεξαπεπηηθφ ηνπο ξφιν (πςειέο απαηηήζεηο θαη 

επζχλεο θαηά ηελ αθξφαζε), ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (αξγφο θαη ζπρλά αζηαζήο 

ξπζκφο ζεξαπεπηηθήο πξνφδνπ) θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (ππεξβνιηθφο θφξηνο 

εξγαζίαο, δηνηθεηηθέο πνιηηηθέο). Δπίζεο, νη Schroder & Davis (2005) ππνζηεξίδνπλ 

πσο ην εξγαζηαθφ άγρνο ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ αληηιεπηή 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη δχζθνιεο ζπλζήθεο ζε ζεξαπεπηηθφ επίπεδν, φζν 

θαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, ελψ νη Therialut & Gazzola 



(2005) δηαπηζηψλνπλ πσο νη ελ ιφγσ δπζθνιίεο εληνπίδνληαη αθφκα θαη ζε έκπεηξνπο 

ςπρνζεξαπεπηέο.  

2.2.3 Ννζειεπηέο ςπρηθήο πγείαο 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη πην εππαζέο ζηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ. Οη Fagin et al (1996) εμεηάδνληαο ηα επίπεδα 

εξγαζηαθνχ άγρνπο, ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ θαη ηνπο παξάγνληεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε λνζειεπηέο ηεο ςπρηθήο πγείαο, δηαπηζηψλνπλ 

πςειά πνζνζηά λνζειεπηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθή δπζθνξία, ε νπνία 

κάιηζηα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνφι θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία. ηελ ίδηα έξεπλα, θαηαγξάθεηαη πσο νη ζεκαληηθφηεξνη 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε 

ςπρηαηξηθέο κνλάδεο αθνξνχλ ηελ ππνζηειέρσζε πνπ νδεγεί ζε ππεξβνιηθφ θφξην 

εξγαζίαο, ηηο ζπρλέο αιιαγέο πνιηηηθήο ςπρηθήο πγείαο θαη ην ρακειφ εζηθφ, σο 

απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο ζηήξημεο απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

Δπίζεο, νη Foxall et al (1990) δείρλνπλ πσο σο νη λνζειεπηέο ςπρηθήο πγείαο είλαη 

πεξηζζφηεξν επάισηνη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθή 

επαγγέικαηα, ελψ νη Sahraian et al (2008) δηαπηζηψλνπλ πσο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο είλαη ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη ε ζηήξημε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Αθφκε, νη Moustaka et al (2009) επηζεκαίλνπλ πσο ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ λνζειεπηψλ ςπρηθήο πγείαο ζρεηίδεηαη θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αζζελψλ, φπσο είλαη ε βίαηα ζπκπεξηθνξά ή ε έθθξαζε απηνθηνληθήο πξφζεζεο 

ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, θαζψο θαη κε ηηο κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζεξαπεπηηθή πξφνδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ. 

Σέινο, νη Ashtari et al (2009), εθαξκφδνληαο ην εξγαιείν MBI, βξίζθνπλ πσο νη 

λνζειεπηέο ησλ ςπρηαηξηθψλ κνλάδσλ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο, ε νπνία εθθξάδεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο.  



2.3 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο ςπρηάηξνπο  

Σν επάγγεικα ηνπ ςπρηάηξνπ ελέρεη ζεκαληηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ άρζνο πνπ βηψλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο εξγαζίαο. Οη Meier et al (2001) ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

ίδηα ε ζρέζε γηαηξνχ-αζζελή πξνθαιεί πνιχ ηζρπξά ζπλαηζζήκαηα ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ, φπσο είλαη ε αλάγθε απνζεξαπείαο ηνπ αζζελή, ε αίζζεζε 

απνηπρίαο ή απνγνήηεπζεο φηαλ ε ςπρηθή λφζνο εμειίζζεηαη ή δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηε ζεξαπεία, ην ζπλαίζζεκα αδπλακίαο απέλαληη ζηελ ηζρχ ηεο λφζνπ θαη ηηο 

ζπλαθείο επηδξάζεηο ηεο, ε ζιίςε, ν θφβνο ηεο λφζνπ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ή αθφκα 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θπληζκνχ πνπ πξνέξρνληαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο 

πξνζσπηθήο εκπινθήο κε ηνλ αζζελή ή ην θξνληηζηή ηνπ.  πλεπψο, νη παξάγνληεο 

απηνί πνπ θαζηζηνχλ ηελ ςπρηαηξηθή έλα ζηξεζνγφλν επάγγεικα αηηηνινγνχλ θαη ηελ 

επαηζζεζία ησλ ςπρηάηξσλ ζην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

Οη Deahl & Turner (1997) αλαδεηθλχνπλ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ή ην θφβν ηεο βίαο, 

ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, ηελ πςειή πιεξφηεηα ησλ ςπρηαηξηθψλ κνλάδσλ θαη 

ηελ ηάζε απφδνζεο επζπλψλ ζε πεξίπησζε κε απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο ζην 

γηαηξφ σο βαζηθέο πεγέο άγρνπο γηα ηνπο ςπρηάηξνπο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν 

Thompson (1998) ζεσξεί πσο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ησλ 

ςπρηάηξσλ είλαη ε αλαληηζηνηρία εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη επαξθψλ πφξσλ, νη 

θαθψο θαζνξηζκέλνη επαγγεικαηηθνί ξφινη ζηηο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, ε αλάγθε 

αλάιεςεο επζπλψλ ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα, ε αδπλακία επηξξνήο ησλ ζπζηεκηθψλ 

αιιαγψλ, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο λφζνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ε απνκφλσζε θαη ε έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο.  

Οη Reid et al (1996), δηεξεπλψληαο ηα επίπεδα θαη ηνπο παξάγνληεο εξγαζηαθνχ 

άγρνπο ζε έλα δείγκα επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ςπρηάηξσλ, απνδεηθλχνπλ πσο νη απαηηήζεηο δηνηθεηηθήο-γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο, 

ε απνπζία θαηάιιεισλ θιηληθψλ πφξσλ, ν θφξηνο εξγαζίαο, ε επζχλε γηα ηελ 

θιηληθή πνξεία ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ηα πνζνζηά ησλ ππνηξνπψλ ζε ζνβαξά 

ςπρηθά λνζήκαηα απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο πεγέο άγρνπο, ελψ νη Kendell & Pearce 

(1997) αλαγλσξίδνπλ σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πξφσξεο παξαίηεζεο ή 

ζπληαμηνδφηεζεο ςπρηάηξσλ ηελ ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία, ην θφξην εξγαζίαο θαη 



ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ. Μάιηζηα, νη Mears et al (2002) ππνζηεξίδνπλ πσο 

νη πξναλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο απνηεινχλ απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο 

γηαηξνχο πξηλ ηελ εηδηθφηεηα γηα λα αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ ςπρηάηξνπ.  

Δπηπιένλ, νη Rathod et al (2000) δηαπηζηψλνπλ πσο νη θπξηφηεξνη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο γηα ηνπο ςπρηάηξνπο είλαη νη πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, ε δηαρείξηζε 

δχζηξνπσλ ή επηζεηηθψλ ζπγγελψλ ησλ αζζελψλ, νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε 

αδπλακία εμηζνξξφπεζεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ε επζχλε 

δηαρείξηζεο απηνθηνληθψλ αζζελψλ, ε νπνία απνηειεί κία ηδηαίηεξα αγρσηηθή 

εξγαζηαθή εκπεηξία. Παξφια απηά, πνιιέο κειέηεο αλαθέξνπλ πσο νη ςπρίαηξνη 

πηζαλφλ δελ απνηεινχλ ηελ πην εππαζή επαγγεικαηηθή νκάδα ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, θπξίσο ιφγσ ηνπ θχξνπο πνπ απνξξέεη απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ηεο αίζζεζεο πξαγκαηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ επηηεπγκάησλ.  

Παξά, ινηπφλ, ηα βηψκαηα θαηάζιηςεο ή εμνπζέλσζεο, νη ςπρίαηξνη ηείλνπλ γεληθά 

λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, φπσο απνδεηθλχεηαη ζε ζρεηηθέο 

έξεπλεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Prosser et al, 1996), ζηελ Απζηξαιία (Rey et al, 

2004) θαη ζηηο ΖΠΑ (Vaccaro et al, 1987). Οη Firth et al (1997) εηθάδνπλ πσο απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο νη ςπρίαηξνη απνηεινχλ κία επαγγεικαηηθή νκάδα 

ηδηαίηεξα αθνζησκέλε ζηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηεο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε λα κε κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ επραξίζηεζε πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ πσο επεηδή νη 

ςπρίαηξνη αλαγθάδνληαη θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ ηνπο λα δηέξρνληαη 

δηάθνξσλ ςπρνινγηθψλ θάζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ δηάζεζεο, ελδερνκέλσο ζεσξνχλ 

πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απνηειεί έλα πξναπαηηνχκελν ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ν Kumar (2007) ππνζηεξίδεη πσο ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε σο πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πηζαλφλ, λα κε βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε απηήλ ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία.  

Παξάιιεια, νη Amstutz et al (2001), δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο 

θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ςπρηάηξνπο, ιακβάλνληαο ππφςε δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, απνδεηθλχνπλ πσο εηδηθά νη λεαξνί ςπρίαηξνη 

παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά λεπξσηηζκνχ θαη δπζθνξίαο, ελψ νη Deary et al (1996) 

θαηαγξάθνπλ πσο νη ςπρίαηξνη, σο επαγγεικαηηθή νκάδα, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ 



γηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη νη 

λεπξσηηθέο αληηδξάζεηο, ε θαηαλφεζε θαη ε επζπλεηδεζία. ηελ ίδηα έξεπλα, βξέζεθε 

πσο αλ θαη νη ςπρίαηξνη αλέθεξαλ ιηγφηεξεο θιηληθέο απαηηήζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο, 

παξφια απηά θαηέγξαςαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο θιίκαθεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε άιινπο γηαηξνχο θαη 

ρεηξνπξγνχο. Ο Kumar (2007) ππνζηεξίδεη πσο απηά ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ πσο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ ςπρηάηξνπ είλαη ηα ίδηα πνπ ηνπο θαζηζηνχλ 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηνπο ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο.  

Δπίζεο, νη Kumar et al (2005), εμεηάδνληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

ππεχζπλσλ παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη ςπρίαηξνη πηζαλφλ λα έρνπλ κία πξνδηάζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, ε νπνία νθείιεηαη ζε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ επηξξεπείο ζηελ εζσηεξίθεπζε αγρσηηθψλ εκπεηξηψλ ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Ο Hoop (2004) επηζεκαίλεη πσο ε πεξίνδνο ηεο εηδηθφηεηαο απνηειεί, 

επίζεο, παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ ςπρηάηξσλ, θαζψο νη 

εηδηθεπφκελνη ςπρίαηξνη έξρνληαη ζπρλφηεξα ζε ζηελή επαθή κε ηνπο αζζελείο ηνπο 

απ’ φηη άιιεο εηδηθφηεηεο, αηζζαλφκελνη πνιιέο θνξέο ακθηβνιία γηα ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο, θφβν ή θφπσζε.  

Δπηπξνζζέησο, ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ ςπρηάηξσλ απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ιφγσ θαη ησλ εμειίμεσλ ζηα ζπζηήκαηα ςπρηθήο πγείαο δηεζλψο, φπσο είλαη ε 

πξννδεπηηθή κεηαθίλεζε ηεο θξνληίδαο ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, ε ελίζρπζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ξφινπ ησλ γηαηξψλ θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ θαη 

θιηληθψλ πξνηχπσλ, δεδνκέλνπ κάιηζηα πσο παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηφκσλ πνπ επηιέγνπλ ηελ ςπρηαηξηθή σο θαξηέξα (Goldman, 2001). Αθφκε, κία 

επηπξφζζεηε πεγή επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηνπο ςπρηάηξνπο είλαη ηα ζπρλά 

πεξηζηαηηθά βίαο, ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθφο ζηξεζνγφλνο 

παξάγνληαο αλεμαξηήησο ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (Poster, 1996).  

Δπίζεο, νη Alexander et al (2000) δηαπηζηψλνπλ πσο νη πεξηζζφηεξνη ςπρίαηξνη 

βηψλνπλ κία πηζαλή απηνθηνλία ησλ αζζελψλ ηνπο σο πξνζσπηθή απνηπρία, ελψ νη 

Snyder & Kumar (2004) αλαθέξνπλ πσο άιινη παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζηνπο ςπρηάηξνπο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπρλέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα 



παξνρήο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο, ηηο ζπγθξνχζεηο ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή πξάμε, ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζηνπο ςπρηάηξνπο, νη Garfinkel et al (2001) δείρλνπλ πσο ν ηξφπνο δσήο θαη ε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή έρνπλ ζεκαληηθή πξνζηαηεπηηθή δξάζε 

θαη νη Agius et al (1996) βξίζθνπλ πσο ην αθαδεκατθφ έξγν ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε 

ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηε γεληθφηεξε εξγαζηαθή 

πίεζε. Δπίζεο, νη Rutter et al (2002) επηζεκαίλνπλ πσο νη ςπρίαηξνη πνπ δηδάζθνπλ 

παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ζε θιηληθφ επίπεδν ηείλνπλ λα 

είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπκέλνη απφ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ιφγσ ηεο 

αίζζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο νινθιήξσζεο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία 

ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά σο πξνο ην θφξην εξγαζίαο.  

ε φηη αθνξά ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη άιιεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ζηνπο ςπρηάηξνπο, νη Benbow & Jolley (1997) βξίζθνπλ πσο νη 

ςπρίαηξνη κεγάιεο ειηθίαο ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο 

ην θφξην εξγαζίαο, ηηο αθαηάιιειεο νξγαλσζηαθέο δνκέο θαη ην θαθφ εξγαζηαθφ 

θιίκα, ελψ νη Jolley & Benbow (1997) ππνζηεξίδνπλ πσο ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα 

πξνζσπηθή κειέηε θαη έξεπλα θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή εμηζνξξφπεζε 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζπλδξφκνπ ζε ςπρηάηξνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη εξγαζηαθήο εκπεηξίαο.  

Δπίζεο, νη Nayoung et al (2010) εληνπίδνπλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο αλάκεζα ζε ςπρηάηξνπο πνπ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο θαη ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, κε ηε δεχηεξε νκάδα λα εκθαλίδεηαη 

πεξηζζφηεξν επάισηε ζηελ εμνπζέλσζε ιφγσ ηνπ αηζζήκαηνο έιιεηςεο απηνλνκίαο 

θαη ησλ ελδερφκελσλ πεξηνξηζκψλ λα αλαπηχζζνπλ αλεμάξηεηνπο ζεξαπεπηηθνχο 

ξφινπο. Δπίζεο, νη Clark et al (1987) επηζεκαίλνπλ πσο νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρνπλ πεξηζζφηεξν έιεγρν πάλσ ζηελ 

εξγαζία ηνπο, αιιά απηφ δελ αξθεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην αίζζεκα απνκφλσζεο ή απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ελαζρφιεζή ηνπο κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Δπηπιένλ, νη Rabin et al 

(2011) ππνζηεξίδνπλ πσο δηαθνξέο πθίζηαληαη αλάκεζα ζηνπο ςπρηάηξνπο ηνπ 



ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο νη κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο, ε αλεπάξθεηα 

πφξσλ θαη ε ππνζηειέρσζε ζην δεκφζην ηνκέα απνηεινχλ βαζηθέο πεγέο άγρνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεθάιαην 3 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

3.1 θνπόο ηεο έξεπλαο - εξεπλεηηθνί ζηόρνη 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Διιήλσλ ςπρηάηξσλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη 

ζην δεκφζην ηνκέα θαηά ηε πεξίνδν ηεο Διιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο. 

Δπηπξνζζέησο, ηίζεληαη νη παξαθάησ εξεπλεηηθνί ζηφρνη: 

 Να δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 Να αμηνινγεζεί ε αληαπφθξηζε ησλ ςπρηάηξσλ ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ ζπλδξφκνπ 

 Να ζθηαγξαθεζεί ε επίδξαζε ηνπ ηχπνπ εξγαζίαο θαη άιισλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνπο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 Να δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

θαη δεκνζηνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Σειεηψλνληαο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη ε πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα πνπ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ακηγψο 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα Διιήλσλ ςπρηάηξσλ θαη, έηζη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ηελ αχμεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

3.2 Γείγκα θαη δεηγκαηνιεςία 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ  Έιιελεο ςπρηάηξνπο 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε επηινγή ηνπο έγηλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζηξσκαηνπνηεκέλεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο αλαθνξηθά κε ην ρψξν, ηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δηαλεκήζεθε κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ 



ςπρηάηξσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην επηέκβξην 2013 έσο θαη ην Γεθέκβξην 

2013. 

Μνηξάζηεθε ζε 185 ςπρηάηξνπο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ Διιάδα κε ηνλ θχξην φγθν ηνπ 

δείγκαηνο λα πξνέξρεηαη απφ ηα αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ήηαλ 76,2% θαη ην ηειηθφ δείγκα απνηέιεζαλ 141 

ςπρίαηξνη, νη νπνίνη κε ηε δηθή ηνπο θηιφηηκε θαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή βνήζεζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα έξεπλα. 

Σειηθψο γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα ησλ απαληήζεσλ, έρνπλ 

πξνηαζεί νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζπκπιήξσζεο: (α) ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ λα γίλεηαη αλψλπκα, (β) νη απαληήζεηο λα αθνξνχλ ηε ζηάζε ηνπο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο απέλαληη ζε εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά δεηήκαηα, (γ) 

λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, (δ) λα 

ζπκπιεξψλνληαη φιεο νη εξσηήζεηο (Maslach & Jackson, 1986). 

3.3 Όξγαλα κέηξεζεο 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε παξνχζα έξεπλα είλαη ην 

«Δξσηεκαηνιφγην Καηαγξαθήο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο» ηεο Christine 

Maslach. Απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηξά απφ 

θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν εξγαζίαο. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ 

είλαη κηα δηρνηνκηθή κεηαβιεηή ε νπνία είλαη παξνχζα ή απνχζα, αληηζέησο  

παξνπζηάδεηαη σο κηα ζπλερήο κεηαβιεηή. Οη απαληήζεηο αληηζηνηρνχλ ζε ίζν-

δηαζηεκηθή θιίκαθα 7 ζεκείσλ ηχπνπ Likert (0- Πνηέ δελ κνπ ζπκβαίλεη, 1- Λίγεο 

θνξέο ηνλ ρξφλν, 2- Μηα θνξά ην κήλα ή ιηγφηεξν, 3- Γπν-ηξεηο θνξέο ην κήλα, 4- 

Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, 5- Αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 6- Κάζε κέξα κνπ 

ζπκβαίλεη). 

Αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο νκαδνπνίεζεο κεηαβιεηψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ζπλδξφκνπ εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο δίλεηαη απφ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: 

1. πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 

2. Απνπξνζσπνπνίεζε 

3. Πξνζσπηθά επηηεχγκαηα 



Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο ελλέα 

παξάκεηξνη: 

1. Νηψζσ ζπλαηζζεκαηηθά άδεηνο απφ ηε δνπιεηά κνπ 

2. Νηψζσ ςπρηθά εμαληιεκέλνο ζην ηέινο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο 

3. Νηψζσ θνπξαζκέλνο φηαλ μππλάσ ην πξσί θαη έρσ λα αληηκεησπίζσ αθφκα 

κηα κέξα ζηε δνπιεηά 

4. Μνπ είλαη πνιχ θνπξαζηηθφ λα δνπιεχσ κε αλζξψπνπο φιε ηε κέξα 

5. Νηψζσ εμνπζελσκέλνο απφ ηε δνπιεηά κνπ 

6. Νηψζσ απνγνεηεπκέλνο απφ ηε δνπιεηά κνπ 

7. Νηψζσ φηη εξγάδνκαη πνιχ ζθιεξά ζηε δνπιεηά κνπ 

8. Μνπ δεκηνπξγεί κεγάιε έληαζε ην λα βξίζθνκαη ζε άκεζε επαθή κε άιινπο 

αλζξψπνπο 

9. Νηψζσ φηη βξίζθνκαη ζηα φξηα ηεο αληνρήο κνπ 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη έμεο πέληε 

παξάκεηξνη: 

1. Νηψζσ φηη ζπκπεξηθέξνκαη απξφζσπα ζε κεξηθνχο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ 

κνπ ζαλ λα ήηαλ αληηθείκελα 

2. Νηψζσ ιηγφηεξν επαίζζεηνο πξνο ηνπο αλζξψπνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζα απηή 

ηε δνπιεηά 

3. Αλεζπρψ κήπσο απηή ε δνπιεηά κε θάλεη ζπλαηζζεκαηηθά πην ζθιεξφ 

4. ηελ νπζία δελ κε ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε κεξηθνχο αζζελείο 

5. Νηψζσ πσο νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ κνπ ξίρλνπλ ηηο επζχλεο ζε κέλα γηα 

κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπο 

Σέινο, γηα ηε κέηξεζε ηνπ παξάγνληα ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη έμεο νθηψ παξάκεηξνη: 

1. Μπνξψ εχθνια λα θαηαιάβσ πσο ληψζνπλ νη αζζελείο κνπ γηα φζα ηνπο 

ζπκβαίλνπλ 

2. Αληηκεησπίδσ πνιχ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ απνδεθηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ κνπ 



3. Νηψζσ φηη επεξεάδσ ζεηηθά ηε δσή ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ κνπ κέζα 

απφ ηε δνπιεηά κνπ 

4. Νηψζσ γεκάηνο δχλακε θαη ελεξγεηηθφηεηα 

5. Νηψζσ πσο κπνξψ λα δεκηνπξγψ κηα άλεηε αηκφζθαηξα κε ηνπο απνδέθηεο 

ησλ ππεξεζηψλ κνπ 

6. Αηζζάλνκαη αλαδσνγνλεκέλνο φηαλ έρσ δνπιέςεη ζε ζηελή επαθή κε ηνπο 

απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ κνπ 

7. Νηψζσ φηη έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηφινγα πξάγκαηα ζε απηή ηε δνπιεηά 

8. Νηψζσ πσο κπνξψ λα αληηκεησπίζσ πνιχ ήξεκα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηε δνπιεηά κνπ 

Οη ηξείο απηέο δηαζηάζεηο ιακβάλνπλ ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρακειά, κέηξηα θαη 

πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν άηνκν πνπ παξνπζηάδεη πςειή ηηκή 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη πςειή ηηκή απνπξνζσπνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ρακειή ηηκή πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ζπλζέηεη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο (burnout). Ζ ζπλζήθε απηή απνηειεί θαη ην κφλν θξηηήξην δηάγλσζεο 

ηνπ ζπλδξφκνπ θαη φηαλ ν εξσηψκελνο δελ πιεξνί ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ 

δηαζηάζεσλ ζηα νξηζκέλα επίπεδα, ππνθέξεη απφ θάπνηα δηάζηαζε κεκνλσκέλα αιιά 

φρη απφ ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Πίλαθαο 1 Δξκελεία ηηκώλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε 

 
πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 
Απνπξνζσπνπνίεζε 

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

Υακειό ≤20 ≤5 ≤35 

Μέηξην 21-30 6-10 36-41 

Τςειό ≥31 ≥11 ≥42 

Παξάιιεια ην εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ έλα δεχηεξν κέξνο νθηψ εξσηήζεσλ 

δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα, φπνπ νη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ εθηφο απφ 

ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην ηχπν ηεο εξγαζίαο, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο, δχν εξσηήζεηο νηθνλνκηθήο θχζεο πνπ αθνξνχλ 

ην εηζφδεκα θαη πψο απηφ θπκαίλεηαη κεληαίσο θαη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, 

δειαδή  ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο ζηελ Διιάδα. 



Ζ επηινγή ηνπ παξαπάλσ νξγάλνπ κέηξεζεο έγηλε κε θξηηήξηα ηελ επθνιία ζηε 

ρξήζε ηνπ, ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηά ηνπ θαη επηπιένλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ζε δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο πιεζπζκνχο (Maslach et al, 

1996). Ζ ειιεληθή εθδνρή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Καηαγξαθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach απνηειεί έλα ζχληνκν, δνκηθά έγθπξν θαη εζσηεξηθά 

αμηφπηζην φξγαλν θαηαγξαθήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ 

εξγαζία ηνπ θαη ηεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζε φζνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο, ηνπιάρηζηνλ 

λνζειεπηηθέο (Αλαγλσζηφπνπινο & Παπαδάηνπ, 1992). 

3.4 Δξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζηαηηζηηθνί έιεγρνη κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 20.0. Γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο 

θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο 

Cronbach’s alpha. Ο ππνινγηζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ φισλ ησλ εξσηήζεσλ κε ηε δηαθχκαλζε θάζε εξψηεζεο μερσξηζηά 

θαη παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1 (Santos & Reynaldo, 1999). 

Πίλαθαο 2 Σηκέο ζπληειεζηή Cronbach’s alpha 

Σηκέο <0,60 0,60-0,79 >0,80 

πληειεζηήο 

Cronbach’s alpha 

Καζφινπ 

ηθαλνπνηεηηθφο 
Ηθαλνπνηεηηθφο 

Πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφο 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

Pearson’s r. Γηα ηηο ζπγθξίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάιιειεο 

δνθηκαζίεο ηεο επαγσγηθήο παξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

θαη one-way ANOVA.  Όια ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ (πίηεο θαη ξαβδνγξάκκαηα), κε ηε κνξθή 

πνζνζηψλ θαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

 

 



Κεθάιαην 4 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο  

4.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο  

Σν ζπλνιηθφ δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ ςπρηάηξσλ απνηειείηαη απφ 81 άλδξεο, 

πνζνζηφ 57,4% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο θαη 60 γπλαίθεο κε πνζνζηφ 42,6%. Ζ κέζε 

ειηθία ησλ ζπκκεηαζρφλησλ είλαη πεξίπνπ ηα 42 έηε (Σ.Α.= 8,23). Δπηπξνζζέησο, 

κεηξήζεθε ε εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ αηφκσλ ηεο έξεπλαο εθθξαδφκελε ζε έηε 

πξνυπεξεζίαο κε κέζε ηηκή ηα 10,6 έηε (Σ.Α.= 7,63). Χο εξγαζηαθή εκπεηξία 

ινγίζηεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα αθξηβψο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θνηηεηηθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ ηαηξηθή ζρνιή έσο θαη ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Γηάγξακκα 1 Φύιιν 

 

Οη 100 εξσηεζέληεο είλαη απφθνηηνη Α.Δ.Η, 24 θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ, 14 θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ θαη 3 άηνκα απφ ηνπο 141, δειαδή πνζνζηφ 2,1%, είλαη θάηνρνη κεηα-



δηδαθηνξηθνχ. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο παξνπζηάδεηαη πνζνζηηαία ζην παξαθάησ 

Γηάγξακκα 2.  

 

Γηάγξακκα 2 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

Παξάιιεια, 64 ςπρίαηξνη θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηδηθεπφκελνπ, 48 ηδησηεχνπλ, ην 

15,6% εξγάδνληαη ζην Δ..Τ θαη 5% ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ 

παλεπηζηεκηαθνχο ςπρηάηξνπο εξγαδφκελνπο ζε παλεπηζηεκηαθέο ςπρηαηξηθέο 

θιηληθέο κε ή ρσξίο ρξήζε ηδησηηθνχ ηαηξείνπ. Δπηπιένλ, παξαηεξψληαο ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ, 58 είλαη άγακνη, 74 είλαη έγγακνη θαη 

κφλν ην 6,4% ηνπ δείγκαηνο είλαη δηαδεπγκέλνη.  

 

 

 



Γηάγξακκα 3 Σύπνο εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηάγξακκα 4 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

Σν κεληαίν εηζφδεκα ησλ ςπρηάηξσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 1000 επξψ γηα ην 7,8% 

ηνπ δείγκαηνο, κεηαμχ 1001 θαη 1500 επξψ γηα ην 37,6%, απφ 1501 έσο 2500 επξψ 

γηα ην 23,4% θαη ην 31,2% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη νη κεληαίεο ρξεκαηηθέο 

απνιαβέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηηο 2500 επξψ. Χο κεληαίν εηζφδεκα νλνκάζηεθαλ νη 

αθαζάξηζηεο απφ δηάθνξεο θξαηήζεηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο θαη ππνινγίζηεθαλ κφλν 

απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε παξνρή δηαθφξσλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 

 

 

 



Γηάγξακκα 5 Μεληαίν εηζόδεκα 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα 100 εμ απηψλ αλαθέξνπλ φηη ηε 

ηειεπηαία ηξηεηία ην εηζφδεκα ηνπο έρεη κεησζεί, 28 άηνκα αλαθέξνπλ φηη ην 

εηζφδεκα ηνπο έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ θαη κφλν 13 ςπρίαηξνη απφ ηνπο 141 

ζπλνιηθά παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζην εηήζην εηζφδεκά ηνπο, απνηειψληαο ην 9,2% ηνπ 

δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Ζ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο κεηαμχ 2010 θαη 2013. 

 

 

 

 

 



Γηάγξακκα 6 Μεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο 

 

4.2 Αμηνπηζηία νξγάλνπ 

Αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο νκαδνπνίεζεο κεηαβιεηψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ζπλδξφκνπ εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο δφζεθε απφ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. 

Γηα λα είλαη ηθαλή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηξηψλ απηψλ ππφ-θιηκάθσλ, ζα πξέπεη λα 

ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ. 

Ο έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ παξαπάλσ θιηκάθσλ 

γίλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’s alpha. πγθεθξηκέλα, ε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’s alpha βξέζεθε 0,837 γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, 

0,781 γηα ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα θαη 0,765 γηα ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, 

ππνδειψλνληαο φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη 

ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. 

 



Πίλαθαο 3 Σηκέο Cronbach’s alpha νξγάλνπ κέηξεζεο 

Τπνθιίκαθεο πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

Απνπξνζσπνπνίεζε Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

Σηκέο a 0,837 0,765 0,781 

Οη παξαπάλσ ηηκέο ππεξβαίλνπλ ην φξην αμηνπηζηίαο 0,70 πνπ πξνηείλεηαη γηα 

νκαδηθέο ζπγθξίζεηο θαη είλαη επίζεο ζαθέο φηη νη θιίκαθεο αλαδεηθλχνπλ 

δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (Nunnaly & Bernstein, 1994). 

4.3 Μέζεο βαζκνινγίεο 

Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαγξαθήο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach (MBI), 

πεξηιακβάλεη 22 εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο δηαζηάζεηο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα.  

Οη κέζεο βαζκνινγίεο ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

βξέζεθαλ 18,41 (Σ.Α.=9,6) γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, 6,78 (Σ.Α.=5,5) γηα 

ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη 36,00 (Σ.Α.=6,8) γηα ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. 

Πίλαθαο 4 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη αμηνπηζηία ησλ παξαγόλησλ ηνπ MBI 

 

Ν 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

πληειεζηήο 

εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο 

πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

141 1,00 38,00 18,41 9,63 
0,837 

Απνπξνζσπνπνίε

ζε 

141 0,00 21,00 6,78 5,54 
0,765 

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

141 15,00 48,00 36,00 6,87 
0,781 

 

Πνζνζηηαία, ην 57,4% ησλ ςπρηάηξσλ παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο, ην 27,7% κέηξην βαζκφ ελψ ην 14,9% πςειφ βαζκφ. Δπίζεο, ην 50,4% 

ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδεη ρακειή απνπξνζσπνπνίεζε, ην 26,2% κέηξηα θαη ην 



23,4% πςειή. Σέινο, ην 20,6% εκθαλίδεη ρακειή επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ, ην 41,1% εκθαλίδεη κέηξηα θαη ην 38,3% πςειή. 

Πίλαθαο 5 Πνζνζηά δηαβάζκηζεο παξαγόλησλ ηνπ ζπλδξόκνπ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο 

 
πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 
Απνπξνζσπνπνίεζε 

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

Υακειή 57,4% 50,4% 20,6% 

Μέηξηα 27,7%            26,2% 41,1% 

Τςειή 14,9% 23,4% 38,3% 

 

πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, 14 ςπρίαηξνη, δειαδή ην 9,9% ηνπ 

δείγκαηνο παξνπζηάδεη εκθαλή ζεκάδηα ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, κε ηε πιεηνλφηεηα ησλ 127 εξσηεζέλησλ λα εκθαλίδνληαη ειεχζεξνη 

ζπκπησκάησλ. 

Πίλαθαο 6 Πνζνζηά ςπρηάηξσλ κε ή ρσξίο ζπκπηώκαηα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο 

 
Αξηζκόο 

ςπρηάηξσλ 
Πνζνζηά 

Burnout 14 9,9% 

No burnout 127 90,1% 

 

4.4 Έιεγρνη ππνζέζεσλ 

Αξρηθά, επηζπκψληαο λα αλαθαιχςνπκε πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζεκαληηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκνγξαθηθά θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα ζπλερίζνπκε ζε κία ζείξα ειέγρνπο ππνζέζεσλ. 



Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε ησλ ηξηψλ ππν-θιηκάθσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ χπαξμε 

ηνπ ζπλδξφκνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r, παξαηεξείηαη 

ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (p=0,000) κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο θαη ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο, κε ην ζπληειεζηή λα ιακβάλεη ηηκή ίζε κε 

0,584 θαη λα ηεθκεξηψλεη φηη φζν απμάλεη ν βαζκφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

ησλ ςπρηάηξσλ ηφζν απμάλεηαη θαη ν βαζκφο απνπξνζσπνπνίεζήο ηνπο. Αξλεηηθή 

είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ππν-θιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ κε ηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ίζε κε -0,380, 

θαηαδεηθλχνληαο αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (p=0,000) κεηαμχ ηνπο. 

Αξλεηηθή εκθαλίδεηαη θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηα 

πξνζσπηθά επηηεχγκαηα κε ηηκή -0,448 θαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p=0,000). 

πκπεξαζκαηηθά, ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ θαη ησλ 

ηξηψλ ππν-θιηκάθσλ, κε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο θαη αξλεηηθέο ζρέζεηο  αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά 

επηηεχγκαηα θαη ηηο ππφινηπεο δχν. 

Πίλαθαο 7 πζρεηίζεηο ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ 

 πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 
Απνπξνζσπνπνίεζε 

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

1   

Απνπξνζσπνπνίεζε 0,584 1  

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

-0,380 -0,448 1 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη ζηηο ππν-θιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη 

ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, νη ςπρίαηξνη 

πνπ παξνπζηάδνπλ ην ζχλδξνκν εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε βαζκνινγία 

34,00 θαη 15,78 αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηε κέζε βαζκνινγία ησλ  ππφινηπσλ 

ςπρηάηξσλ 16,70 θαη 5,78, ελψ αληηζέησο, νη ςπρίαηξνη πνπ εκθαλίδνπλ ην ζχλδξνκν 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε κέζε βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ησλ πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ ίζε κε 28,14 ζε ζρέζε κε ηνπο ςπρηάηξνπο πνπ δελ εκθαλίδνπλ ην 

ζχλδξνκν κε κέζε ηηκή 36,86. Όιεο νη παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κέζεο 



βαζκνινγίεο κεηαμχ ησλ δπν ειεγρψκελσλ νκάδσλ θαζίζηαληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (p=0,000). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε γίλεηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ t-test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.  

Πίλαθαο 8 Μέζεο βαζκνινγίεο ησλ ππν-θιηκάθσλ κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ 

 

 

 N 

Μέζε 

βαζκνινγία 

Σππηθή 

απόθιηζε p-value 

πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

No burnout 127 16,7008 8,52849 0,000 

Burnout 14 34,0000 2,32048 0,000 

Απνπξνζσπνπνίεζε No burnout 127 5,7874 4,83149 0,000 

Burnout 14 15,7857 2,83328 0,000 

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

No burnout 127 36,8661 6,47383 0,000 

Burnout 14 28,1429 5,40452 0,000 

 

Αληίζεηα, ζηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

ζπλδξφκνπ, δελ παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνίεζε ζηηο κέζεο βαζκνινγίεο ησλ 

παξαγφλησλ αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο θαη άλδξεο ςπρηάηξνπο, φπσο επίζεο δελ 

εκθαλίδεηαη θαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p>0,05). 

Πίλαθαο 9 Μέζεο βαζκνινγίεο ησλ ππν-θιηκάθσλ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

ςπρηάηξσλ 

 

Φύιν N 

Μέζε 

βαζκνινγία 

Σππηθή 

απόθιηζε p-value 

πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

Άλδξαο 81 18,4321 9,57854 0,984 

Γπλαίθα 60 18,4000 9,80176 0,985 

Απνπξνζσπνπνίεζε Άλδξαο 81 7,0000 5,59017 0,586 

Γπλαίθα 60 6,4833 5,51882 0,586 

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

Άλδξαο 81 36,5556 6,24099 0,267 

Γπλαίθα 60 35,2500 7,64160 0,281 

 



Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. Όιεο νη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p<0,05). Όζν απμάλνπλ ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο απμάλεη αζζελψο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 0,178 κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (p=0,034). Γελ παξνπζηάδεηαη ζρέζε κεηαμχ ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο θαη ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ 

(p>0,05). 

 

Πίλαθαο 10 πζρεηίζεηο ηεο ειηθίαο θαη ησλ εηώλ πξνϋπεξεζίαο κε ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ ζπλδξόκνπ 

 

Ηιηθία 

(έηε) 

Έηε 

πξνϋπεξεζίαο 

πλαηζζεκαη

ηθή 

εμάληιεζε 

Απνπξνζσ

πνπνίεζε 

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

Ηιηθία (έηε) ρέζε 1     

p-value 
 

    

N 141     

Έηε 

πξνϋπεξεζίαο 

ρέζε 0,841 1    

p-value 0,000 
 

   

N 141 141    

πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

ρέζε ,291 0,178 1   

p-value 0,000 0,034 
 

  

N 141 141 141   

Απνπξνζσπνπνί

εζε 

ρέζε 0,189 0,092 0,584 1  

p-value 0,025 0,278 0,000 
 

 

N 141 141 141 141  

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

ρέζε -0,170 0,001 -0,380 -0,448 1 

p-value 0,044 0,986 0,000 0,000 
 

N 141 141 141 141 141 



Δθαξκφδνληαο one way ANOVA γηα ηνλ έιεγρν ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, δελ 

παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ηξηψλ 

παξαγφλησλ ηνπ ζπλδξφκνπ (p>0,05). 

Αληίζεηα, ν ηχπνο εξγαζίαο ησλ ςπρηάηξσλ επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζή 

ηνπο (p=0,010) θαη φζν πςειφηεξε ηεξαξρηθά είλαη ε ζέζε εξγαζίαο ησλ 

εξσηεζέλησλ ηφζν απμάλεηαη θαη ε κέζε βαζκνινγία ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ςπρηάηξσλ. Οη 

δηαδεπγκέλνη εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε κέζε βαζκνινγία ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε απφ ηνπο άγακνπο θαη έγγακνπο κε ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

(p=0,034) ρσξίο φκσο λα επεξεάδνληαη αλάινγα απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε νη 

παξάγνληεο ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο (p=0,655) θαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα 

(p=0,081). 

Σν κεληαίν εηζφδεκα ησλ ςπρηάηξσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνλ παξάγνληα ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο (p=0,006), φρη φκσο ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (p=0,131) 

θαη ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ (p=0,489). 

Αληηζέησο, ε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,002) ηα πξνζσπηθά 

επηηεχγκαηα ησλ ςπρηάηξσλ κε απηά λα απμάλνληαη γηα ηνπο ςπρηάηξνπο πνπ ην 

εηζφδεκά ηνπο έρεη απμεζεί ηε ηειεπηαία ηξηεηία.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηα επηκέξνπο 

ηδηαίηεξα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ ςπρηάηξσλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Γίλεηαη ζεκαζία ζηηο ζρέζεηο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κφλν φηαλ απηέο εκθαλίδνπλ ηηκέο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

(p<0,05).   

 



Πίλαθαο 11 Σηκέο δείθηε ζεκαληηθόηεηαο (p-value) κεηαμύ δεκνγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ ηνπ ζπλδξόκνπ 

 Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Σύπνο 

εξγαζίαο 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Μεληαίν 

εηζόδεκα 

Μεηαβνιή 

εηζνδήκαηνο 

(ηξηεηία) 

πλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε 

0,055 0,010 0,034 0,131 0,586 

Απνπξνζσπνπνί

εζε 

0,112 0,154 0,655 0,006 0,139 

Πξνζσπηθά 

επηηεύγκαηα 

0,464 0,131 0,081 0,489 0,002 

 

Σειηθψο, ειέγρζεθαλ νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ δείγκαηνο ζε ζπλζήθεο αλεμαξηεζίαο ή κε, ζε ζρέζε κε ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή 

(χπαξμε ή αλππαξμία) ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Καλέλα απφ 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ δελ βξέζεθε λα επεξεάδεη ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (p>0,05). 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 12, δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο, ηνπ ηχπνπ εξγαζίαο, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο, ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία κε ηελ πξφθιεζε ή κε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

 

 

 



Πίλαθαο 12 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξόκνπ 

Pearson 

Chi-

Square 

Φύιν Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Σύπνο 

εξγαζίαο 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Μεληαίν 

εηζόδεκα 

Δηήζηα 

κεηαβνιή 

p-value 0,586 0,520 0,168 0,183 0,182 0,186 

Value 0,297 2,262 6,444 3,401 4,869 3,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαηλφκελα 

ηεο ζχγρξνλεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ αηφκσλ, επεξεάδνληαο θπξίσο επαγγεικαηίεο 

πνπ εξγάδνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη επηδξψληαο θαίξηα ζηελ ςπρηθή 

επεκεξία, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηε ζσκαηηθή πγεία. Ηδηαίηεξα ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ιακβάλεη φιν θαη 

επξχηεξεο δηαζηάζεηο, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ ζπλαθψλ επαγγεικάησλ 

θαη ησλ ζπζηεκηθψλ αιιαγψλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζην πεδίν πνιηηηθήο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο παγθνζκίσο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εληνπίδεηαη ζε 

πςειά πνζνζηά ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, νη εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο 

θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αξθεηέο κειέηεο έρνπλ 

ππνζηεξίμεη πσο νη ςπρίαηξνη, ίζσο, είλαη ιηγφηεξνη εππαζείο ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο ςπρηαηξηθήο θαη 

νξηζκέλσλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ επηιέγνπλ σο 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ, αξρηθά, ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζε δείγκα Διιήλσλ ςπρηάηξσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ηνκέα κε ηε ρξήζε ηνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείν MBI θαη, αθνινχζσο, 

εμεηάζηεθαλ νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ. Σέινο, επηρεηξήζεθε λα απνζαθεληζηεί αλ ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ ςπρηάηξσλ ζρεηίδεηαη κε κία ζεηξά δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ειηθίαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ θχινπ, 

ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ εηζνδεκαηηθψλ απνιαβψλ. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα, αξρηθά, θαηαγξάθηεθε πσο ην εξγαιείν MBI γηα ηε 

κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειεί έλα αμηφπηζην φξγαλν κέηξεζεο 

κε ηθαλνπνηεηηθά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο θαη 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο Gronbach’s alpha πνπ εθαξκφζηεθε απέδεημε πσο νη 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηηξέπνπλ ηηο νκαδηθέο ζπγθξίζεηο. Αθφκε, 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ Pearson r, απνδείρζεθε πσο νη ηξεηο παξάγνληεο ηεο 



επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ MBI ζπζρεηίδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα βξέζεθε πσο 

ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε πθίζηαηαη κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο θαη αξλεηηθέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζρέζεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ θαη κεηαμχ απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ.   

Γεπηεξεπφλησο, απνδείρζεθε πσο κφλν ην 9,9% (14 ςπρίαηξνη) εκθαλίδνπλ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

θιίκαθα MBI. Παξάιιεια, θαηαγξάθηεθε πσο ην 14,9% ησλ ςπρηάηξσλ εκθαλίδεη 

πςειή ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ην 23,4% πςειή απνπξνζσπνπνίεζε θαη ην 

20,6% ρακειά πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. Αληηζέησο, ην 57,4% ηνπ δείγκαηνο 

εκθαλίδεη ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ην 50,4% ρακειή απνπξνζσπνπνίεζε 

θαη 38,3% πςειά πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. Αθφκε, κέζσ ηνπ ειέγρνπ t-test 

απνδείρζεθε πσο νη ςπρίαηξνη πνπ είλαη επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλνη θαηαγξάθνπλ 

κεγαιχηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο θιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ρακειφηεξεο ζηελ θιίκαθα ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ.  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ Morse et al 

(2012), νη νπνίνη αλαθέξνπλ πσο ν επηπνιαζκφο ηνπ burnout ζηνπο επαγγεικαηίεο 

ςπρηθήο πγείαο ζε πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ θπκαίλεηαη απφ 21 έσο 67%, θαζψο θαη κε 

απηά ησλ Webster & Hackett (1999), νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ πσο πάλσ απφ ην ήκηζπ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηεο ςπρηθήο πγείαο παξνπζηάδνπλ πςειή 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Χζηφζν, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε ηηο 

δηαπηζηψζεηο ησλ Priebe et al (2005), νη νπνίνη βξίζθνπλ πσο νη ςπρίαηξνη είλαη 

ιηγφηεξν επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλνη ζε ζρέζε κε άιιεο εηδηθφηεηεο ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, θαζψο θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Prosser et al (1997), νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη ςπρίαηξνη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

burnout.  

Μπνξεί, ινηπφλ, λα ππνζηεξηρζεί πσο νη ςπρίαηξνη δελ απνηεινχλ κία επαγγεικαηηθή 

νκάδα εμαηξεηηθά επάισηε ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, φπσο έρεη ππνδεισζεί 

θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Prosser et al, 1996; Rey et al, 

2004; Vaccaro et al, 1987). Απηφ, πηζαλφλ, λα νθείιεηαη ηφζν ζηα πςειά αληηιεπηά 

πξνζσπηθά επηηεχγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο φζν θαη 

ζηελ θνηλή αληίιεςε κεηαμχ ησλ ςπρηάηξσλ πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε απνηειεί 



βαζηθή θαη απνδεθηή ζρεηηθά πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξάμεο (Firth et al, 

1997; Kumar, 2007). πκπεξαζκαηηθά, ε παξνχζα έξεπλα ηεθκεξηψλεη πσο ν 

επηπνιαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο αλάκεζα 

ζηνπο Έιιελεο ςπρηάηξνπο, παξφια απηά δελ κπνξεί λα θξηζεί θαη σο ακειεηένο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

ζηνπο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, δηαπηζηψζεθε πσο ην θχιν δελ 

επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ βαζκνινγηψλ, αιιά αληηζέησο 

θαηαγξάθηεθε πσο φζν απμάλεη ε ειηθία ησλ ςπρηάηξσλ ηφζν απμάλνληαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη κεηψλνληαη ηα πξνζσπηθά 

επηηεχγκαηα. Δπηπιένλ, φζν απμάλνληαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηφζν εληείλεηαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθέο πσο ε εξγαζηαθή εκπεηξία 

δελ απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ελψ έρεη 

ππνζηεξηρζεί πσο απηφ ην δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηηο αληηιήςεηο ησλ ςπρηάηξσλ ζρεηηθά κε δηάθνξνπο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο (Amstutz et al; Benbow & Jolley, 1997; Jolley & 

Benbow, 1997).  

Δπηπξνζζέησο, θαηαδείρηεθε  πσο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδεη ηε 

δηακφξθσζε ησλ παξαγφλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ελψ αληίζεηα ε 

ηχπνο εξγαζίαο επηδξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Όλησο, έρεη ππνζηεξηρζεί 

απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο πσο νη ςπρίαηξνη πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία ηείλνπλ 

λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζρέζε κε απηνχο 

πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα (Nayoung et al, 2010), θαζψο θαη πσο νη 

ςπρίαηξνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζρέζε απηνχο ηνπ ηδησηηθνχ είλαη πεξηζζφηεξν 

επάισηνη, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ειέγρνπ πνπ δηαηεξνχλ ζε δεηήκαηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο (Clark et al, 1987; Rabin et al, 2011). Αθφκε, ηα παξφληα επξήκαηα 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζρέζε ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

θαζψο νη δηαδεπγκέλνη θαηαγξάθνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηνλ ελ ιφγσ 

παξάγνληα, ελψ έρεη απνδεηρζεί πσο ε ηθαλνπνηεηηθή πξνζσπηθή δσή έρεη 

πξνζηαηεπηηθή δξάζε ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο 

ςπρηάηξνπο (Garfinkel et al, 2001).  

Σέινο, απνδείρζεθε πσο ην κεληαίν εηζφδεκα ησλ ςπρηάηξσλ επεξεάδεη κφλν ηνλ 

παξάγνληα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο, ρσξίο σζηφζν λα επηδξά ζηα πξνζσπηθά 



επηηεχγκαηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ζε αληίζεζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ε νπνία επεξεάδεη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα, θαζψο απηά απμάλνληαη 

ζηνπο ςπρηάηξνπο ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα έρεη απμεζεί ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

πλεπψο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ, πηζαλφλ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, έρεη επηπηψζεηο ζηελ αληηιεπηή επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε 

ησλ ςπρηάηξσλ κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνδειψλνπλ πσο νη 

ςπρίαηξνη πηζαλφλ δελ απνηεινχλ κία ηδηαίηεξα εππαζή επαγγεικαηηθή νκάδα ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο 

ηνπ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Χζηφζν, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ 

ζπκπεξάζκαηνο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, νη 

νπνίνη αθνξνχλ θπξίσο ην πεξηνξηζκέλν δείγκα θαη ην γεγνλφο φηη δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ επαγγεικαηίεο άιισλ εηδηθνηήησλ ηεο ςπρηθήο πγείαο, ψζηε λα 

επηηξέπνληαη αζθαιείο ζπγθξίζεηο. Ζ κειινληηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ςπρηάηξσλ θαη άιισλ 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ηεο πγείαο αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα θαη ηνπο παξάγνληεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε πεξαηηέξσ δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή δσή, φπσο ε απφδνζε, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε 

επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα.  
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