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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική εξουθένωση αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα 

από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν εργαζόμενοι ως 

αποδέκτες των επιπτώσεων αλλά και οι εργοδότες ως διαχειριστές αυτής της κατάστασης και 

για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης του εργατικού τους δυναμικού αλλά και ως 

προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού του οποίου 

προΐστανται.   

 

 Πρόσφατα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία (EU-OSHA) έδειξαν ότι το στρες καταλαμβάνει σταθερά τη δεύτερη θέση 

ανάμεσα στα σχετιζόμενα με την εργασία προβλήματα υγείας, ενώ περίπου ένας στους δύο 

εργαζόμενους στην Ευρώπη  τις θεωρεί ως αναπόσπαστο γεγονός το οποίο συνυπάρχει με 

την εργασιακή καθημερινότητα τους.  

 

Με στόχο την επαλήθευση των παραπάνω αλλά και την περαιτέρω διερεύνηση των 

αιτιών που δημιουργούν αυτήν την κατάσταση σε ένα εργασιακό περιβάλλον 

πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφή  της συναισθηματική και εργασιακής 

φόρτισης των εργαζομένων, του εργασιακού τους περιβάλλοντος όπως και οι γενικότερες 

απόψεις των εργαζομένων για το αντικείμενο της εργασίας αλλά και η εξέταση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τις απόψεις αυτές.   

 

Τα αποτελέσματα τη έρευνας παρουσίασαν ότι το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον 

λειτουργεί ως παράγοντας μετάδοσης του άγχους δημιουργώντας καταστάσεις στρες, 

υπερβολικής εργασίας και χαμηλής εκτίμησης προς τους εργαζόμενους μη αναγνωρίζοντας 

τις προσπάθειες τους. Το γεγονός αυτό εξαντλεί  ψυχικά και εργασιακά τους υπαλλήλους και 

τα αρνητικά αποτελέσματα είναι άμεσα και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

αλλά και στον απρόσωπο  τρόπο αντιμετώπισης των πολιτών   

 

Λέξεις κλειδιά : Εργασιακό άγχος, Επαγγελματική εξουθένωση, Στατιστική ανάλυση, Έρευνα  
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ABSTRACT 

  

 Stress and exhaustion at work is recognized worldwide as one of the biggest issues 

concerning work related health problems. These issues should not and do not concern solely 

employers but their employers as well since the failure of administrating these kinds of 

problems from both parties reflect not only on the mental state of the employees but on the 

quality of the provided services or products from the company or organization they work for.  

 

 Recent evidence from the European Agency for Safety and Health at Work, (EU-

OSHA) have shown that stress steadily occupies the second place among the work-related 

health problems whilst one out of two European employees considers them as coexisting 

“necessity” coexisting within their working environment.  

 

 In order to verify the above as well as further investigation of the primary causes for 

this fact in the working environment a research took place among civil servant workers. This 

research aimed to investigate and describe emotional and working stress of the civil servants, 

their working environment as well as their views and opinions on this matter as well as the 

factors that may affect them.  

 

 Results have shown that the working environment itself is the primary factor that 

produces and transmits a stressing situation that lead to anxiety as well as the fact of tired and 

overworked employees by not compensating analogously to their efforts. In turn, this leads to 

low quality of provided services and in the way that employees treat citizens which is 

characterized by an emotionless and anonymous behavior that brings disappointment to both 

parties.  

 

Key words: Working stress, Exhaustion at work, Statistical analysis, Research. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική εξουθένωση αναγνωρίζεται πλέον παγκοσμίως 

ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

εργαζόμενοι/ες και εργοδότες στις μέρες μας. Πρόσφατα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and 

Health at Work, EU-OSHA) δείχνουν ότι το στρες καταλαμβάνει σταθερά τη δεύτερη θέση 

ανάμεσα στα σχετιζόμενα με την εργασία προβλήματα υγείας, μετά τις μυοσκελετικές 

παθήσεις, ενώ το 46% των εργαζόμενων στην Ευρώπη αναφέρει ότι είναι πολύ συνηθισμένες 

και το 36% ότι είναι μάλλον συνηθισμένες οι περιπτώσεις εργασιακού στρες στο χώρο 

εργασίας τους (EU-OSHA, 2013). Στατιστικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσοστό της 

τάξης του 22-28% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περίπου 1 στους/στις 

3 εργαζόμενους/ες, υποφέρει από υπερβολικό στρες που οφείλεται στην εργασία (EU-OSHA, 

2009; Τούκας, 2010). Λαμβάνοντας δε υπόψη αφενός το κόστος που το φαινόμενο 

συνεπάγεται για μία επιχείρηση ή/και για έναν οργανισμό, καθώς χάνονται εκατοντάδες 

εργάσιμες ώρες ετησίως λόγω ασθενειών που σχετίζονται με το εργασιακό στρες, απουσιών 

του/της εργαζόμενου/ης ή/και μειωμένης εργασιακής απόδοσης, και αφετέρου τις 

οικονομικές προκλήσεις που απορρέουν από την οικονομική ανασφάλεια που χαρακτηρίζει 

τον 21ο αιώνα, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του επαγγελματικού στρες και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται να αποτελεί βασική προϋπόθεση επιβίωσης και 

κρίσιμη παράμετρο διαρκούς ανταγωνιστικότητας και επιτυχίας για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Το εργασιακό στρες και η επαγγελματική εξουθένωση έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

πολλών και εκτεταμένων ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι σχετικές μελέτες 

επικεντρώνονται τόσο στις επιπτώσεις που το στρες και η εξουθένωση που σχετίζονται με το 

χώρο της εργασίας φέρουν για την – σωματική και ψυχική - υγεία του/της εργαζομένου/ης 

και για την επιχείρηση, όσο και στη διερεύνηση των συνθηκών εκείνων που ασκούν έντονη 

πίεση στο άτομο, στα συναισθήματα, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του και τα οποία στη 

συνέχεια επηρεάζουν, μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς, την «επαγγελματική του 

υγεία» (Αντωνίου, 2006∙ Siegrist, 1995). Τις τελευταίες δεκαετίες, δεδομένης της διαρκώς 

αυξανόμενης έκτασης του προβλήματος, οι ερευνητές έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη 
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μελέτη των δύο αυτών παραγόντων προσανατολιζόμενοι στους παράγοντες που λειτουργούν 

αναδραστικά αυτών και συμβάλλουν στη μείωση των ποσοστών εργασιακού στρες και 

επαγγελματικής εξουθένωσης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα σχετικές στρατηγικές και 

προγράμματα αντιμετώπισης και πρόληψης σε επίπεδο διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού (Hannigan, Edwards & Burnard, 2004). 

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτό το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι 

πολλαπλοί: 

1. Ο εργασιακός χώρος αποτελεί αντικειμενικά ένα χώρο που απαιτεί υψηλή 

αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Ο εργαζόμενος δρα κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι 

αρκετά πιεστικές, με τους παράγοντες του χρόνου και της περιρρέουσας οικονομικής και 

εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας να παίζουν συχνά σημαντικό ρόλο. Τα στοιχεία 

αυτά φαίνεται να εντείνονται ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη αγορά εργασίας 

(Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

2. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, ο εργασιακός χώρος αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα κοινωνικά πλαίσια αποδοχής και αναγνώρισης του ενήλικου ατόμου 

(Siegrist, 1996). Η σημαντικότητά του γίνεται πιο εύκολα κατανοητή, αν αναλογιστεί κανείς 

την κατάσταση της ανεργίας και τις επιπτώσεις που αυτή φέρει στη ζωή του ατόμου 

(Winefield, Tiggemann & Winefield, 1991). 

3. Το πλήθος των ερευνητικών δεδομένων που καταδεικνύει τις ιδιαίτερα αρνητικές 

επιπτώσεις του εργασιακού στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης όχι μόνο στην 

ποιότητα της εργασίας καθαυτή, στο επίπεδο παραγωγικότητας και ασφάλειας, αλλά και 

στην υγεία των εργαζομένων (βλέπε ενδεικτικά Burke, Greenglass & Schwarzer, 1996∙ 

Guglielmi & Tatrow, 1998∙ Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001, κ.λπ.). Η έρευνα έχει 

ασχοληθεί τόσο με τους ψυχοφυσιολογικούς μηχανισμούς που ευθύνονται για την επίδραση 

του εργασιακού περιβάλλοντος στην υγεία του/της εργαζομένου/ης, καθώς και με τη μελέτη 

ψυχοκοινωνικών και επαγγελματικών παραγόντων (Αντωνίου, 2006∙ Cox & Ferguson, 

1994). Εάν στα παραπάνω προστεθούν οι ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές εντάσεις και 

συγκρούσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται στο χώρο εργασίας, αλλά μεταφέρονται και στο 

οικογενειακό περιβάλλον (Burke & Greenglass, 2001), τότε προκύπτει μια σχεδόν 

ολοκληρωμένη εικόνα των συνεπειών που έχει το εργασιακό στρες και η εξουθένωση για τα 

άτομα και τους οργανισμούς. 
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Η παρούσα μελέτη σε πρώτο επίπεδο θα επιχειρήσει να καταγράψει τα ποσοστά 

εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης σε ένα δείγμα εργαζομένων του 

Δημόσιου Τομέα στη χώρα μας και σε δεύτερο επίπεδο να διερευνήσει εμπειρικά τη σχέση 

ανάμεσα στο εργασιακό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση. Οι σχετικές 

δημοσιευμένες μελέτες στη χώρα μας αναφορικά με το Δημόσιο Τομέα έχει φανεί να 

περιορίζονται αποκλειστικά σε εργαζόμενους/ες του χώρου της υγείας, εξαιτίας κυρίως της 

ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος τους, της καθημερινής επαφής με τον ανθρώπινο πόνο 

και των αντίξοων εργασιακών συνθηκών (βλέπε ενδεικτικά Αλεξιάς, Αναγνωστόπουλος, & 

Πιλάτης, 2010), αλλά και του χώρου της εκπαίδευσης (βλέπε ενδεικτικά Platsidou & 

Agaliotis, 2008). Ωστόσο, το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση έχει φανεί 

ότι είναι καταστάσεις που μπορούν να βιωθούν από κάθε εργαζόμενο/η που συναλλάσσεται 

με ανθρώπους και απασχολείται στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών (Kyriacou & Sutcliffe, 

1979∙ Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001), ένα πεδίο που δεν έχει μελετηθεί αρκετά στην 

Ελλάδα.  

Επιπροσθέτως, η αναγκαιότητα διερεύνησης των προαναφερθέντων διαστάσεων στο 

Δημόσιο Τομέα στη χώρα μας προκύπτει και από ένα ακόμη γεγονός. Τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας δείχνουν ότι παρότι ο Δημόσιος Τομέας συνδέεται με μια αίσθηση 

εργασιακής ασφάλειας και σταθερότητας λόγω της μονιμότητας που ενέχει, αποτελεί ένα 

εργασιακό πλαίσιο που ειδικά στις μέρες μας, μετά την εφαρμογή πληθώρας μέτρων 

δημοσιονομικής προσαρμογής και αναδιάρθρωσης, φαίνεται να κυριαρχείται από την 

ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Κάθε δημόσιος υπάλληλος, όπως και κάθε Έλληνας 

πολίτης άλλωστε, καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από άλλες δύσκολες καταστάσεις στην 

ιδιωτική του ζωή ως συνέπειες της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα τα 

τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστικές και αιφνίδιες περικοπές των μισθών και 

των επιδομάτων, η αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς και η είσοδος νέων όρων στην 

εργασιακή σχέση, ο εξαναγκασμός σε αποχωρήσεις ή σε πρόωρη συνταξιοδότηση, η 

εφαρμογή αυστηρών ελεγκτικών πρακτικών είναι μόνο ορισμένα παραδείγματα μέτρων και 

αλλαγών, τα οποία σε συνδυασμό με την υπέρογκη αύξηση της φορολογίας, το αυξημένο 

κόστος διαβίωσης, και τις μειωμένες παροχές υγείας και πρόνοιας επηρέασαν σημαντικά την 

καθημερινή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, ανατρέποντας τον οικογενειακό τους 

προγραμματισμό και οδηγώντας στην έκπτωση του βιοτικού τους επιπέδου (Kondilis, 
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Giannakopoulos, Gavana, Ierodiakonou, Waitzkin & Benos, 2013). Όπως εύκολα μπορεί να 

κατανοήσει κανείς, το άγχος και τα συμπτώματα της εξουθένωσης που ενδεχομένως 

πλήττουν τον δημόσιο υπάλληλο στην εργασία του, δεν φαίνεται πιθανό να αποσυμπιέζονται 

στην ιδιωτική του ζωή, αλλά αντίθετα να διογκώνονται.  

Έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες αναφορικά με τον εντοπισμό των παραγόντων που 

δύνανται να ανακουφίσουν τα ποσοστά άγχους και εξουθένωσης που βιώνει ένας/μία 

εργαζόμενος/η σε σχέση με τη δουλειά του, καταλήγοντας στη θετική επίδραση που μπορεί 

να έχουν προδιαθεσικοί παράγοντες, δηλαδή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

ατόμου, επαγγελματικοί παράγοντες, δηλαδή χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τη 

φύση του επαγγέλματος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργασιακού πλαισίου, όπως και 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Η παρούσα εργασία ωστόσο διαφοροποιείται σημαντικά καθώς 

θα εστιάσει στη μελέτη του παράγοντα της υποστήριξης που λαμβάνει ο/η εργαζόμενος/η 

στο χώρο της εργασίας του/της σε ένα διττό επίπεδο: (α) την υποστήριξη που λαμβάνει από 

τον οργανισμό, την εταιρεία ή/και τον φορέα που εργάζεται σε οργανωσιακό επίπεδο, και (β) 

την υποστήριξη που λαμβάνει από τους/τις συναδέλφους του/της σε κοινωνικό επίπεδο. Υπό 

το πρίσμα αυτό, θα μελετηθεί η σχέση του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με την ύπαρξη οργανωσιακής και συναδελφικής-κοινωνικής υποστήριξης, 

όπως ο/η εργαζόμενος/η την αντιλαμβάνεται.  

Ο παράγοντας της υποστήριξης, είτε προέρχεται από τον οργανισμό είτε από τους 

συναδέλφους, έχει βρεθεί να συνδέεται με μειωμένα ποσοστά εργασιακού άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά κύριο λόγο στο 

εξωτερικό (Bakker, Killmer, Siegriest & Schaufeli, 2000∙ Cooper, Cooper & Eaker, 2002∙ 

Vedat, Comezb & Danisa, 2004). Στη χώρα μας, ακολουθώντας τον υπάρχον ερευνητικό 

προσανατολισμό της μελέτης του εργασιακού στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης, οι 

σχετικές έρευνες είναι ελάχιστες και όσες έχουν δημοσιευτεί αφορούν σε δείγμα 

επαγγελματιών που απασχολούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας (βλέπε 

ενδεικτικά Βασιλόπουλος, 2012∙ Καφέτσιος, Βούζας, Πετρούλια & Τζίμα, 2006∙ Μπρούζος, 

2011∙ Pomaki & Anagnostopoulou, 2003). Σε αντίθεση όμως με τη διεθνή βιβλιογραφία και 

έρευνα που τονίζει τη σημασία ύπαρξης τόσο ενός υποστηρικτικού κλίματος από την πλευρά 

του οργανισμού όσο και ενός δικτύου κοινωνικής υποστήριξης για τη μείωση του κινδύνου 
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εμφάνισης συμπτωμάτων άγχους και εξουθένωσης, και για την ψυχική θωράκιση απέναντι 

σε αυτές, τα ερευνητικά αποτελέσματα από την Ελλάδα δεν είναι ξεκάθαρα.  

Η σχετική ερευνητική ανασκόπηση έδειξε να έχουν εντοπιστεί μηδενικές έως ασθενείς 

συσχετίσεις ανάμεσα στην υποστήριξη από το περιβάλλον εργασίας, το εργασιακό άγχος και 

την επαγγελματική εξουθένωση (Kafetsios, 2006∙ Καφέτσιος, 2004). Για παράδειγμα, οι 

Pomaki και Anagnostopoulou (2003) μελέτησαν τη σχέση κοινωνικής υποστήριξης και 

ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του εργασιακού άγχους, σε ένα δείγμα 215 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα της μελέτης τους δεν 

έδειξαν καμία συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη και την ψυχική υγεία. Από 

την άλλη πλευρά, ο Μπρούζος (2011), σε πρόσφατη συγχρονική έρευνα σε δείγμα 817 

Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντόπισε στατιστικώς σημαντική 

συσχέτιση της επαγγελματικής εξουθένωσης με την υποστήριξη που δέχονται οι 

εκπαιδευτικοί από συναδέλφους. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να φωτίσει 

τη συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής υποστήριξης και της κοινωνικής υποστήριξης από το 

χώρο της εργασίας με το εργασιακό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση, και να 

διερευνήσει περαιτέρω το αν αυτές οι δύο μεταβλητές επιδρούν στη σχέση αυτή και αν ναι, 

με ποιο τρόπο.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης, όπου γίνεται εκτενής παρουσίαση των μελετώμενων εννοιών του εργασιακού 

άγχους (Κεφάλαιο 1ο), της επαγγελματικής εξουθένωσης (Κεφάλαιο 2ο), της οργανωσιακής 

και της κοινωνικής υποστήριξης (Κεφάλαιο 3ο), με αντίστοιχες αναφορές στον ορισμό και τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών αυτών. Στη συνέχεια, παρατίθεται μία σύντομη 

αναφορά στα ίδια χαρακτηριστικά του Δημοσίου Τομέα ως εργασιακού πλαισίου, με έμφαση 

στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων (Κεφάλαιο 4ο). Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την 

ερευνητική ανασκόπηση στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία των σχετικών - με τις 

προαναφερθείσες έννοιες - μελετών που έχουν γίνει και την ανάπτυξη των ερευνητικών 

ερωτημάτων και υποθέσεων της παρούσας μελέτης (Κεφάλαιο 5ο). Στο δεύτερο μέρος της 

εργασίας αναπτύσσεται το μεθοδολογικό και ερευνητικό μέρος της παρούσας μελέτης. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται ο σκοπός και οι υποθέσεις, καθώς και γίνεται περιγραφή του 

δείγματος, των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και της ερευνητικής 

διαδικασίας κατά τη χορήγηση αυτών (Κεφάλαιο 6ο). Έπειτα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
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αποτελέσματα της έρευνας (Κεφάλαιο 7ο). Η εργασία ολοκληρώνεται με την ερμηνεία των 

ευρημάτων που προέκυψαν και τους μεθοδολογικούς περιορισμούς της, ενώ γίνεται αναφορά 

στα κύρια συμπεράσματα των ερευνητικών αποτελεσμάτων που οδηγούν και στη 

διαμόρφωση προτάσεων για τους οργανισμούς (Κεφάλαιο 8ο).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1. ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ 

 

1.1 Εισαγωγή - Η Έννοια του Άγχους 

Από τότε που διατυπώθηκε για πρώτη φορά η έννοια του άγχους, και κατά επέκταση του 

εργασιακού άγχους, έχει αποδειχθεί αρκετά σύνθετη και φαίνεται να προκαλεί σοβαρή 

σύγχυση ως προς τον ορισμό της στο επιστημολογικό πεδίο. Παρότι δεν είναι βέβαιο ότι 

έχουμε μία σαφή και καθολικά αποδεκτή αντίληψη περί του περιεχομένου της έννοιας, η 

λέξη αυτή κυριαρχεί στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν 

για το στρες ή το άγχος, αναφέρονται συνήθως στην πίεση που νιώθουν όταν κάτι δυσάρεστο 

ή έξω από τον έλεγχό τους συμβαίνει σε αυτούς στην καθημερινή τους ζωή, όταν 

αισθάνονται σχεδόν οποιαδήποτε μορφή δυσφορίας που προκαλείται από θόρυβο, ψύχος ή 

κόπωση μέχρι θυμό, απογοήτευση ή σύγχυση (Di Matteo & Martin, 2011).  

Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, τα τελευταία χρόνια προτιμάται η χρήση του 

αγγλικού όρου «στρες», που σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. 

Μπαμπινιώτη ορίζεται ως (α) «…οποιαδήποτε ενόχληση στη λειτουργία του οργανισμού, η 

οποία οφείλεται σε ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος ή ψυχολογικούς παράγοντες…» 

και (β) «…οι οργανικές αντιδράσεις που προκαλούνται από τα παραπάνω…» (Μπαμπινιώτης, 

2002). Αντίστοιχα, ο Καραδήμας (2005) αναφέρει ότι οι έννοιες «άγχος» και «στρες» δεν 

είναι συνώνυμες, καθώς ο όρος «στρες» αναφέρεται σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει 

τόσο τα στρεσογόνα ερεθίσματα όσο και τις ψυχικές, σωματικές και κοινωνικές αντιδράσεις 

του ατόμου απέναντι σε αυτά, ενώ ο όρος «άγχος» αναφέρεται στη σχετική ψυχική διάθεση 

και μόνο, δηλαδή στην αντίδραση του ατόμου απέναντι σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 

στρεσογόνους παράγοντες. Στην παρούσα εργασία, το στρες και το άγχος θα θεωρηθούν ως 

έννοιες ταυτόσημες. Το άγχος είναι μία κατάσταση που σχετίζεται με έντονα συναισθήματα 

φόβου, συνοδευόμενα από σωματικά ενοχλήματα, όπως προκάρδιους παλμούς και εφίδρωση, 

τα οποία υποδηλώνουν υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Το άγχος 

επηρεάζει τη γνωστική ικανότητα και τείνει να προκαλεί παραμόρφωση της αντίληψης 

(Sadock & Sadock, 2015).  
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Ανατρέχοντας στις πρώτες αναφορές στην έννοια του άγχους, οι αρχαίοι Έλληνες και 

Λατίνοι γιατροί και φιλόσοφοι διέκριναν το άγχος από τις υπόλοιπες μορφές του αρνητικού 

θυμικού και το κατηγοριοποίησαν ως μια διακριτή ιατρική διαταραχή. Μάλιστα, η πρώτη 

γραπτή αναφορά στην έννοια του άγχους αποδίδεται στον Ιπποκράτη όταν περιέγραψε την 

κατάσταση του Νικάνορα, ο οποίος αγχωνόταν όταν έβλεπε μία κοπέλα να παίζει αυλό κατά 

τη διάρκεια ενός συμποσίου. Μόλις άκουγε την αυλήτρια να αρχίζει να παίζει αρρώσταινε, 

ενώ κατά τη διάρκεια της μέρας ο ίδιος ήχος δεν του προκαλούσε κανένα πρόβλημα 

(Herbert, 1989). Από την άλλη πλευρά, η πρώτη αναφορά στη λέξη στρες εντοπίζεται το 

1303 στο ποίημα Handlying Synne του Άγγλου ποιητή Robert Mannyng, προκειμένου να 

περιγράψει την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση που βρέθηκε ένας αξιωματικός. Μετέπειτα 

αναφορές του 17ου αιώνα περιγράφουν την ταλαιπωρία και τα βάσανα του ατόμου και του 

18ου αιώνα τον εξαναγκασμό και την έντονη προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος/α,  

συμπεριλαμβάνοντας τόσο τα σωματικά όργανα του ατόμου αλλά και τις διανοητικές του 

δυνάμεις (Αντωνίου, 2006∙ Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

Ως προς τον ορισμό της έννοιας, στα τέλη του 1600, ο Robert Hooke όρισε εννοιολογικά 

το στρες σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής. Συγκεκριμένα, όρισε το στρες βάσει της 

έννοιας του φορτίου (ή της έντασης μίας εξωτερικής δύναμης), της πίεσης (που η δύναμη 

ασκεί πάνω σε μία επιφάνεια) και της καταπόνησης (καταστροφή ή παραμόρφωση που 

επέρχεται ως αποτέλεσμα του φορτίου και της πίεσης). Σε αυτό το πλαίσιο, το στρες 

αναφερόταν τόσο στη σωματική καταπόνηση (π.χ. όταν ο οργανισμός υποβάλλεται σε 

δοκιμασίες που υπερβαίνουν τις δυνάμεις του) όσο και στην ψυχολογική καταπόνηση, 

κακουχία και δυσκολία (π.χ. τα αρνητικά συναισθήματα που απορρέουν από διαπροσωπικές 

συγκρούσεις) που μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα άτομο (Αντωνίου, 2006). Η ανάλυση του 

Hooke επηρέασε σημαντικά τα μοντέλα του άγχους που αναπτύχθηκαν στους κόλπους 

επιμέρους επιστημών, όπως στη Φυσιολογία, τη Βιολογία και την Ιατρική, στην Ψυχολογία 

και την Κοινωνιολογία στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Η προσέγγιση του άγχους ως ένα εξωτερικό φορτίο ή ως απαίτηση σε ένα βιολογικό, 

κοινωνικό ή ψυχολογικό ερέθισμα φαίνεται να κατέχει σταθερά σημαντική θέση στις 

διαφορετικές επιστημολογικές θεωρήσεις έως και σήμερα. Στην ιατρική παράδοση, για 

παράδειγμα, το άγχος αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο ψυχολογικών και φυσιολογικών 

αντιδράσεων σε επιβλαβείς παράγοντες (Lazarus, 1993). Ο Cannon μάλιστα ήταν ο πρώτος 
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που, το 1930, υποστήριξε ότι οι περιβαλλοντικές δυνάμεις και οι εξωτερικοί παράγοντες 

μπορούν να προκαλέσουν μάλλον μια ασθένεια, παρά μια προσωρινή αδιαθεσία, στο άτομο 

κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να τις διαχειριστεί και να τις αντιμετωπίσει. Οι 

άνθρωποι εν γένει έχουν τη φυσική τάση να αντιστέκονται σε τέτοιου είδους δυνάμεις και 

επιδράσεις (διατήρηση εσωτερικής ισορροπίας-ομοιόσταση) και απέναντι σε μια εξωτερική 

πρόκληση, αναπτύσσουν κατά κανόνα την αντίδραση «πάλης-φυγής» (fight or flight 

response): δηλαδή, είτε θα αντιδράσουν ενεργητικά ή θα αποφύγουν τη στρεσογόνα 

επίδραση (Cooper, Cooper & Eaker, 2002). Συνεπώς, το στρες θεωρήθηκε τόσο ως ένα 

εξωτερικό ερέθισμα όσο και ως αντίδραση του ατόμου σε μία εξωτερική ενόχληση. Οι 

κοινωνιολόγοι αναφέρονται στο στρες ως έναν ανησυχητικό παράγοντα κοινωνικής 

ανισορροπίας και ως συλλογική αντίδραση απέναντι σε κάτι που συμβαίνει, όπως, π.χ. 

πανικός ή ταραχές. 

Οι πρώτες μελέτες που εντόπισαν τις σωματικές και ψυχικές παραμέτρους του στρες, 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ πιλότων της 

πολεμικής αεροπορίας και στρατιωτών. Ο Hans Selye (1956), ο θεμελιωτής και πατέρας της 

σύγχρονης έρευνας για το στρες, χρησιμοποίησε τον όρο στρες για να περιγράψει τις 

αντιδράσεις ενός οργανισμού απέναντι σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα. Το ερέθισμα θα 

μπορούσε να είναι βιολογικό/σωματικό (π.χ. τραύμα, ασθένεια, τοξίκωση) ή ψυχολογικό 

(Αναγνωστόπουλος & Καραδήμας, 2008). Μάλιστα, ο Selye (1956) προσπάθησε να εξηγήσει 

τη διαδικασία δημιουργίας «ασθένειας» από το άγχος και ανέπτυξε τη θεωρία του για το 

Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής. Συγκεκριμένα, περιέγραψε τρεις φάσεις από τις οποίες 

διέρχεται το άτομο στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει αγχογόνες καταστάσεις: (α) την 

αντίδραση εγρήγορσης, η οποία είναι η αρχική φάση της μειωμένης αντίστασης του ατόμου 

και ακολουθείται από την ενεργοποίηση των μηχανισμών άμυνας, (β) την αντίσταση, η οποία 

είναι η φάση της μεγαλύτερης δυνατής προσαρμογής και επιτυχούς επιστροφής του ατόμου 

στην ισορροπία∙ στην περίπτωση ωστόσο που συνεχίζει η επίδραση των στρεσογόνων 

παραγόντων ή το αμυντικό σύστημα του ατόμου δεν λειτουργήσει, τότε περνά στην τρίτη 

φάση, και (γ) την εξουθένωση, όπου είναι η φάση που καταρρέουν όλοι οι αμυντικοί 

μηχανισμοί του ατόμου (Selye, 1956). 

Σε μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση του στρες, οι σύγχρονες μελέτες δίνουν έμφαση 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος. Οι Cummings και Cooper (1979), 
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συνοψίζοντας διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις κατέληξαν σε μια πιο ολιστική 

περιγραφή του στρες: «…το στρες αναφέρεται σε κάθε δύναμη η οποία θέτει σε κίνηση έναν 

ψυχολογικό ή σωματικό παράγοντα, προκαλώντας πίεση, η οποία γίνεται αντιληπτή από το 

άτομο ως απειλή…».  

Πέρα, όμως, από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας του στρες από τους 

διάφορους επιστημονικούς κλάδους, οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με το στρες έχουν 

ορίσει το φαινόμενο αυτό με τρεις διαφορετικούς τρόπους, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση 

της γενικής σύγχυσης που επικρατεί σε σχέση με τον όρο (Di Matteo & Martin, 2011). 

Η πρώτη προσπάθεια ορισμού περιγράφει το στρες ως αντίδραση του ατόμου σε ένα 

αρνητικό ερέθισμα (Καραδήμας, 2005). Εδώ το στρες νοείται ως μία ψυχολογική ή/και 

σωματική αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα. Στα στρεσογόνα ερεθίσματα μπορεί να 

περιλαμβάνονται: φυσικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούν ρήξη στη φυσική συνέχεια των 

πραγμάτων, όπως οι καταστρεπτικοί τυφώνες ή οι σεισμοί, σημαντικές αλλαγές ζωής, όπως ο 

γάμος ή ο ερχομός ενός παιδιού, καθώς και ποικίλες καταστάσεις που δυσκολεύουν τη ζωή 

του ατόμου, όπως η διαβίωση σε μία κακόφημη γειτονιά ή η συνεργασία με ένα παράλογο 

και απαιτητικό προϊστάμενο (Di Matteo & Martin, 2011). Χαρακτηριστική αυτής της 

κατεύθυνσης είναι η θεωρία περί του Συνδρόμου της Γενικής Προσαρμογής του Selye 

(1956). 

Η δεύτερη ομάδα ερευνητών θεωρεί το στρες ως σωματική και ψυχολογική αντίδραση 

σε ψυχοπιεστικούς παράγοντες. Το στρες εδώ είναι το υποκειμενικό συναίσθημα ή η 

σωματική αντίδραση που προκαλείται ως απάντηση σε στρεσογόνα ερεθίσματα. Το στρες 

ορίζεται ως χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επηρεάζει το άτομο. Με άλλα λόγια δεν 

έχουν σημασία αυτές καθαυτές οι αλλαγές στη ζωή ενός ατόμου αλλά ο τρόπος που το άτομο 

τις αντιλαμβάνεται, τις βιώνει και που αντιδρά σε αυτές (Di Matteo & Martin, 2011· 

Καραδήμας, 2005). 

Η τρίτη ομάδα ερευνητών προσεγγίζει το στρες ως μία διεργασία που περιλαμβάνει τόσο 

τα ερεθίσματα όσο και τις αντιδράσεις. Η αξία αυτής της θεωρίας έγκειται στο ότι 

αποδέχεται την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος. Η σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος είναι δυναμική και περιλαμβάνει μία 
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σειρά συνεχών αλληλεπιδράσεων και προσαρμογών, όπου το κάθε μέρος επιδρά στο άλλο 

αλλά και δέχεται επιδράσεις. Έτσι, το στρες δεν είναι μόνο τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος 

ούτε μόνο οι αντιδράσεις του ατόμου (Καραδήμας, 2005). Οι Lazarus και Folkman (1984) 

θεωρούν το στρες ως το παράγωγο της ενεργητικής επαφής του ατόμου με το περιβάλλον του 

και το ορίζουν ως τις εσωτερικές ή εξωτερικές απαιτήσεις που κατά την κρίση του ατόμου 

θέτουν σε δοκιμασία ή υπερβαίνουν τις δυνατότητες που πιστεύει πως διαθέτει (Καραδήμας, 

2008). 

Όποιες λέξεις ή/και θεωρίες και αν χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε τη 

διαδικασία του στρες, για να την κατανοήσουμε ως διεργασία που περιλαμβάνει τόσο 

βιολογικές όσο και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και που αφορά ταυτόχρονα τόσο το ερέθισμα 

όσο και τις αντιδράσεις και τις συνέπειές τους, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τέσσερις 

θεμελιώδεις διαστάσεις της: 

 Μία αιτία, εσωτερική ή εξωτερική, αυτό που ο Hooke (1676, από το Selye, 1956) 

ονομάζει «φορτίο» και που σήμερα αποκαλούμε στρεσογόνο ερέθισμα, και 

αναφέρεται στις καταστάσεις εκείνες ή τα συμβατά που εκκινούν τη διεργασία του 

στρες. 

 Μία αξιολόγηση, από το άτομο ή ένα σύστημα που διακρίνει αυτό που είναι 

απειλητικό ή επιβλαβές από αυτό που είναι άκακο. Η εμπειρία του στρες αναφέρεται 

στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τα στρεσογόνα 

ερεθίσματα (Lazarus & Folkman, 1984).  

 Οι προσπάθειες που καταβάλλει ένα άτομο αφενός για να επιλύσει ή να 

«τακτοποιήσει» το στρεσογόνο ερέθισμα ή/και κατάσταση και αφετέρου να 

διευθετήσει τα αρνητικά συναισθήματα και τη διεργασία που βιώνει είναι γνωστές 

στη βιβλιογραφία ως στρατηγικές αντιμετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων 

(Folkman & Lazarus, 1980). 

 Ένα περίπλοκο πλέγμα επιδράσεων στο άτομο που συχνά αναφέρεται ως αντίδραση 

στρες (Lazarus, 1993). Αυτή η πλευρά της έννοιας του στρες αναφέρεται στην 

οργανική διέγερση και στους τρόπους με τους οποίους ο βιολογικός εαυτός αντιδρά 

στα στρεσογόνα ερεθίσματα. Η ενεργοποίηση αυτή αφορά πολλά επιμέρους οργανικά 

συστήματα, αν και υπάρχουν σημαντικές ατομικές διαφορές στην ένταση, το εύρος 

και τη διάρκεια των αντιδράσεων αυτών. Οι βιολογικοί άξονες αντίδρασης 
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διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην κινητοποίηση του οργανισμού και στην 

ενίσχυσή του σε συνθήκες στρες, αλλά είναι δυνατόν υπό ορισμένες συνθήκες να 

προκαλέσουν δυσλειτουργίες και προβλήματα (Καραδήμας, 2008). 

 

1.2 Η Έννοια του Εργασιακού Άγχους  

Κατά αντιστοιχία με την έννοια του άγχους, η έννοια του εργασιακού άγχους φαίνεται 

επίσης να παρουσιάζει μια δυσκολία στην απόδοση ενός σαφούς ορισμού, παρόλο που είναι 

μια ευρύτατα γνωστή έννοια. Σχετικά, ο Williams (1994) αναφέρει ότι αυτή η δυσκολία 

έγκειται στο γεγονός ότι ο όρος εργασιακό στρες χρησιμοποιείται στην επιστημονική 

βιβλιογραφία προκειμένου να περιγράψει τόσο τις πηγές που το προκαλούν, όσο και τις 

επιπτώσεις που παρατηρούνται από αυτό. Ο Mc Lean (1985) σημειώνει ότι η λέξη εργασιακό 

στρες χρησιμοποιείται άλλοτε για να περιγράψει αγχωτικές καταστάσεις, άλλοτε για να 

περιγράψει τις επιπτώσεις των στρεσογόνων καταστάσεων στην αποδοτικότητα των 

εργαζομένων και άλλοτε για να περιγράψει τις επιπτώσεις του άγχους στην υγεία ενός 

εργαζόμενου. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η δυσκολία διατύπωσης ενός αποδεκτού και 

ξεκάθαρου ορισμού της έννοιας έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζεται το εργασιακό άγχος. 

Δηλαδή, εάν θεωρείται ως ένα χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, ως ένα συναίσθημα που 

βιώνει ο/η εργαζόμενος/η ή ως ένα αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση 

του/της εργαζόμενου/ης με το περιβάλλον (Schuler & Jackson, 1986).  

Για τους λόγους αυτούς, φαίνεται να έχει υπάρξει συμφωνία στο ότι το εργασιακό στρες 

αποτελεί έναν διευρυμένο εννοιολογικό σχήμα που περιγράφει καταστάσεις στις οποίες 

εμπλέκονται τόσο οι συνθήκες και οι εξωτερικοί παράγοντες που τα προκαλούν, όσο οι 

επιπτώσεις και τα αποτελέσματα που φέρει (Jex, Beehr & Roberts, 1992). Επιπροσθέτως, το 

εργασιακό στρες θεωρείται ως μία κατάσταση κατά την οποία συσσωρεύονται αγχογόνες 

καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία ή ως μια κατάσταση άγχους που πηγάζει από 

μία συγκεκριμένη εργασιακή συνθήκη (Ross & Altmeier, 1994). 

Ως προς τον ορισμό του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) ορίζει το 

εργασιακό στρες ως «…το στρες που αισθάνεται ο/η εργαζόμενος/η όταν αντιλαμβάνεται την 

ύπαρξη μιας ανισορροπίας ανάμεσα στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει και τους 
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πόρους που διαθέτει για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές…» (EU-OSHA, 2002). 

Αντίστοιχα, ο Αμερικανικός Οργανισμός Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (National 

Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) ορίζει το εργασιακό στρες ως «…τις 

επιζήμιες σωματικές ή ψυχολογικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον/στην εργαζόμενο/η όταν 

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

ανάγκες του/της εργαζόμενου/ης… και οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε 

προβλήματα υγείας ή ακόμη και σε τραυματισμούς…» (NIOSH, 1999).  

Επομένως, το εργασιακό στρες φαίνεται να αποτελεί μια κατάσταση που αντιμετωπίζει 

ο/η εργαζόμενος/η και τον/την επιβαρύνει σημαντικά ή/και υπερβαίνει τα σωματικά και 

ψυχικά αποθέματα του/της, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να οδηγείται σε κατάσταση 

υπερδιέγερσης και να τίθεται σε κίνδυνο η ψυχική υγεία και ισορροπία του ατόμου (Κάντας, 

1998). Ο Cox (1987) υπογραμμίζει εξίσου τη σημαντικότητα ύπαρξης μιας κατάστασης 

ισορροπίας μεταξύ των εργασιακών υποχρεώσεων και απαιτήσεων και των δυνατοτήτων και 

διαθέσιμων πόρων του/της εργαζόμενου/ης ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η καλή τους ψυχική 

υγεία. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την 

ψυχική υγεία και ευημερία των εργαζομένων, σύμφωνα με τον οποίο «…η ευημερία αποτελεί 

μία δυναμική κατάσταση ισορροπίας που χαρακτηρίζεται από μία λογική αρμονία μεταξύ των 

ικανοτήτων, των αναγκών και των προσδοκιών ενός ατόμου από τη μία πλευρά και των 

απαιτήσεων και των ευκαιριών του περιβάλλοντος του από την άλλη…» (Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, 2003). 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας (Health and Safety Executive, HSE) 

ορίζει το στρες ως «…την αντίδραση των ατόμων στη διαρκή και επίμονη πίεση ή στις άλλες 

απαιτήσεις που τους επιβάλλονται…» (Health and Safety Executive, 2009). Ο ορισμός αυτός 

βασίζεται στο Συναλλακτικό Μοντέλο του Στρες των Lazarus και Folkman (1984)1 και 

καθορίζει το σχετικό με την εργασία στρες ως συναισθηματική και ψυχοσωματική αντίδραση  

στις αρνητικές πτυχές της εργασίας, του εργασιακού περιβάλλοντος και των οργανώσεων. 

Πρόκειται για μια κυρίως συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υψηλά 

                                                           
1 Το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο «1.3 Οι Θεωρητικές Προσεγγίσεις του 

Εργασιακού Άγχους». 
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επίπεδα διέγερσης, αρνητικού στρες και συχνά αισθημάτων ανικανότητας αντιμετώπισης 

(Αντωνίου, 2006). 

Το εργασιακό στρες μπορεί να οριστεί είτε ως «μια κατάσταση κατά την οποία 

συσσωρεύονται στρεσογόνα γεγονότα που σχετίζονται με την εργασία» είτε ως «το άγχος που 

πηγάζει από μια συγκεκριμένη εργασιακή κατάσταση, π.χ. μια νέα εργασιακή θέση» (Κάντας, 

1998). Εδώ η εργασία μπορεί να είναι ένας παράγοντας που συμβάλει στη δημιουργία στρες, 

δίχως αυτό να σημαίνει πως είναι απαραίτητα η μόνη αιτία. Φαίνεται ότι καθοριστικό ρόλο 

στην εμφάνιση σωματικών ή ψυχικών ασθενειών παίζει η αλληλεπίδραση των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των γεγονότων ζωής και των εργασιακών 

παραγόντων (Cunningham, Lischeron, Koh, & Farrier, 2004). 

Είναι σημαντικό τέλος, να αναφέρουμε ότι το στρες εξετάζεται ως ένα συνεχές 

αναφορικά με την ένταση και τις επιπτώσεις του στα άτομα. Εξάλλου θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι εκτός από το αρνητικό στρες (distress) που χρησιμοποιείται συχνότερα από τη 

διεθνή βιβλιογραφία και αναφέρεται στα αρνητικά σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα 

του στρες και στις μη προσαρμοστικές συμπεριφορές, υπάρχει και το θετικό στρες (eustress), 

το οποίο μπορεί να βοηθά τα άτομα να αντιδρούν γρήγορα, να αναπτύσσουν πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων τους και να επιτυγχάνουν 

καλύτερες επιδόσεις (Alder, 2005∙ Αντωνίου, 2006∙ Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

 

1.3 Οι Θεωρητικές Προσεγγίσεις του Εργασιακού Άγχους  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε την ύπαρξη θεωρητικών προσεγγίσεων και 

μοντέλων που εξετάζουν το εργασιακό άγχος ως ανεξάρτητη μεταβλητή (με βάση το 

ερέθισμα), όπως είναι το μοντέλο της Μηχανιστικής Προσέγγισης2, και προσεγγίσεων και 

μοντέλων που εξετάζουν το στρες ως εξαρτημένη μεταβλητή (με βάση την αντίδραση), όπως 

είναι το Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής του Selye (1956). Επίσης, έχουν αναπτυχθεί 

προσεγγίσεις και μοντέλα που εστιάζουν στην αλληλεπίδραση ερεθίσματος-αντίδρασης, 

                                                           
2 Οι πρώιμες θεωρίες του στρες, όπως ήδη αναφέρθηκαν συνοπτικά σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, 

βασίζονται στις επιστήμες της Φυσικής και τη Μηχανικής και θεωρούν το στρες ως ένα εξωτερικό 

ερέθισμα και μόνο (βλέπε σχετικά Cooper, Cooper & Eaker, 2002).  
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όπως είναι το Συναλλακτικό Μοντέλο3 των Lazarus και Folkman (1966∙ 1984) και η 

Κυβερνητική Θεωρία του Στρες (Edwards, 1992), αρχές της οποίας έχουν βρει εφαρμογή σε 

επιμέρους θεωρητικά μοντέλα του στρες, όπως στο Μοντέλο Ελέγχου των Carver και 

Scheier (Carver & Scheier, 1990∙ Carver, Sutton, & Scheier, 2000).  

Χαρακτηριστικό είναι επιπροσθέτως ότι έχουν προταθεί μοντέλα που περιγράφουν 

λεπτομερώς την επίδραση των χαρακτηριστικών του εργασιακού χώρου στους υπαλλήλους. 

Τα μοντέλα αυτά εστιάζουν στις επιπτώσεις που έχουν οι αντιλαμβανόμενες εργασιακές 

συνθήκες στην υγεία των εργαζομένων, όπως είναι το Μοντέλο Επαγγελματικής Έντασης 

του Karasek (1979), το Μοντέλο των Βιταμινών του Warr (1990∙ 1994) και το Μοντέλο της 

Ισορροπίας μεταξύ Προσπάθειας/Ανταπόδοσης του Siegrist (1990). Ακόμη, τα εν λόγω 

μοντέλα εξετάζουν την εναρμόνιση των εργασιακών συνθηκών και του εργαζόμενου, όπως 

το Οργανωτικό Μοντέλο Στρες του Michigan των Caplan και συνεργατών του (1975) και το 

μοντέλο της Κυβερνητικής Θεωρίας του Στρες, της Αντιμετώπισης του Στρες και της Καλής 

Υγείας του Edwards (1992), το μοντέλο του Στρες στην Εργασία των Cooper και Marshall 

(1976), το οποίο όμως δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες πηγές εργασιακής πίεσης και 

στρατηγικές αντιμετώπισης, καθώς και το Θεωρητικό Μοντέλο του Στρες των Carson και 

Kuipers (1998), το οποίο εκτός των άλλων δίνει έμφαση σε ατομικούς προστατευτικούς 

παράγοντες που βοηθούν στην προσαρμογή του ατόμου.  

Τα τελευταία χρόνια δε έχουν αναπτυχθεί κάποια μοντέλα που εστιάζουν στο εργασιακό 

στρες και σε μια διαφορετική κατηγοριοποίηση των στρατηγικών αντιμετώπισής του, όπως 

είναι το μοντέλο Διατήρησης των Πόρων του Hobfoll (1989)  και οι Δυναμικές Θεωρίες για 

το Στρες και τις Στρατηγικές Αντιμετώπισης των Schwarzer, Aspinwall και Taylor (2001). 

Η πληθώρα θεωριών και μοντέλων σχετικά με το εργασιακό άγχος σαφώς καταδεικνύει 

το τεράστιο θεωρητικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για το θέμα. Ωστόσο μελετώντας 

κανείς/καμία προσεκτικά την αντίστοιχη βιβλιογραφία μπορεί να διαπιστώσει ότι, παρότι τα 

μπορεί να διαφέρουν, στην τα μοντέλα αυτά επικαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται σε 

μεγάλο βαθμό (Dollard, 2001). Δεδομένων των ερευνητικών στόχων της παρούσας εργασίας, 

όπως έχουν περιγραφεί συνοπτικά στην Εισαγωγή και θα περιγραφούν αναλυτικά σε 

                                                           
3 Μια γνωστική-φαινομενολογική θεώρηση της έννοιας του εργασιακού στρες. 
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επόμενο κεφάλαιο, θα εστιάσουμε στην παρουσίαση πέντε συγκεκριμένων θεωριών και 

μοντέλων εργασιακού άγχους τα οποία θα αποτελέσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο του 

ερευνητικού μας προβληματισμού.  

 

1.3.1 Αλληλεπιδραστικά Μοντέλα 

1.3.1.Α Το Μοντέλο της Συναλλακτικής Διαδικασίας του Στρες του Lazarus (1966) 

Το μοντέλο της Συναλλακτικής Διαδικασίας του Στρες (Transactional Theory of Stress) 

προτάθηκε από τον Lazarus το 1966 και αποτελεί ένα ευρέως αποδεκτό μοντέλο που 

χρησιμοποιείται συχνά στο πλαίσιο της μελέτης του εργασιακού στρες. Οι Lazarus και 

Folkman (1984) ορίζουν το στρες ως «…απαιτήσεις (εσωτερικές ή εξωτερικές) που σύμφωνα 

με την εκτίμηση του ατόμου θέτουν σε δοκιμασία ή και ξεπερνούν τις διαθέσιμες δυνατότητές 

του…». Περιγράφουν, εν ολίγοις, το στρες ως το αποτέλεσμα της ενεργητικής επαφής 

ατόμου – περιβάλλοντος. Πρόκειται, δηλαδή, για μία δυναμική διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα στο πλαίσιο της αμφίδρομης σχέσης του ατόμου με το εκάστοτε περιβάλλον που 

βρίσκεται (Folkman & Lazarus, 1980)4. Το στρες φαίνεται να εμφανίζεται από τη στιγμή που 

οι απαιτήσεις επιβαρύνουν και εξαντλούν τα ρυθμιστικά αποθέματα του ατόμου, ενώ 

θεωρείται ως μία σχέση συναλλαγής μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του. 

Επιπλέον, έχει φανεί ότι η αλληλεπίδραση αυτή μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, 

πράγμα που σημαίνει ότι τα άτομα αντιμετωπίζουν το στρες κάθε φορά με διαφορετικό 

τρόπο, ανάλογα τη συνθήκη (Di Matteo & Martin, 2011). 

Σύμφωνα με τον Lazarus και την Folkman (1984), όταν ένα άτομο έρχεται σε επαφή με 

ένα ερέθισμα, μπαίνει σε μία διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία εκτιμά το βαθμό στον 

οποίο το ερέθισμα αυτό τον/την αφορά ή όχι, είναι «θετικό» για εκείνον/ην ή «αρνητικό», 

δηλαδή στρεσογόνο. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης των εκάστοτε συνθηκών και των 

επιμέρους παραγόντων είναι γνωστή ως γνωστική αξιολόγηση ή γνωστική εκτίμηση (Lazarus 

& Folkman, 1984). Η γνωστική αξιολόγηση ως διεργασία δε γίνεται κατανοητή μόνο ως μια 

                                                           
4 Μάλιστα, οι Lazarus και Folkman (1984) υποστηρίζουν ότι το στρες δε σχετίζεται μόνο με το 

περιβάλλον του ατόμου, αλλά εξαρτάται επίσης και από την προσωπικότητα του ατόμου και κυρίως 

από την ποιότητα των αμυντικών του μηχανισμών. 
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διεργασία άντλησης πληροφοριών, αλλά φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο αξιολογική, 

καθώς επικεντρώνεται στο νόημα ή/και τη σημασία που κάθε ερέθισμα ξεχωριστά ενέχει για 

το άτομο και λαμβάνει χώρα συνεχώς κατά τη διάρκεια της ζωής (Lazarus & Folkman, 

1984). 

Υπό το πρίσμα αυτό, τα διάφορα γεγονότα που βιώνει το άτομο αξιολογούνται γνωστικά 

και αντιστοίχως κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το βαθμό επίδρασής τους στη γενικότερη 

ευεξία του ατόμου, ενεργοποιώντας παράλληλα επιμέρους στρατηγικές αντιμετώπισή τους 

(Αντωνίου, 2006∙ Chesney, Neilands, Chambers, Taylor, & Folkman, 2006∙ Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος, 1995). Έτσι, η κατάσταση στρες που επέρχεται ένα άτομο σχετίζεται με 

τρία επιμέρους είδη γνωστικής αξιολόγησης, το καθένα από τα οποία καθορίζει και τον 

τρόπο με τον οποίο το άτομο θα αντιδράσει στη στρεσογόνο κατάσταση. Τα είδη αυτά είναι: 

(α) η αντίληψη ζημιάς, δηλαδή η αντίληψη σχετικά με ζημιές ή απώλειες που έχουν ήδη 

συντελεστεί, (β) η αντίληψη απειλής που αφορά στην αντίληψη του ατόμου για την 

πιθανότητα ζημιάς και (γ) η αντίληψη πρόκλησης που αφορά στην αντίληψη του ατόμου για 

την πιθανότητα σημαντικού κέρδους, έστω και κάτω από δύσκολες συνθήκες (Καραδήμας, 

2005). 

Η γνωστική αξιολόγηση ενός δυνητικά στρεσογόνου ερεθίσματος περιλαμβάνει τρεις 

φάσεις και βάσει αυτών μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρωτογενής, δευτερογενής ή 

επαναξιολογημένη5 (Folkman & Moskowitz, 2004). Η πρωτογενής αξιολόγηση αναφέρεται 

στο χαρακτηρισμό ενός γεγονότος, ως αδιάφορου, θετικού ή στρεσογόνου, ανάλογα με το 

κατά πόσον το άτομο προσδιορίζει ότι το εν λόγω γεγονός το αφορά και το κατά πόσον 

θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει τη σωματική και ψυχική ευεξία του ατόμου. Με τους όρους 

αυτούς, η πρωτογενής αξιολόγηση αφορά στην αντίδραση απέναντι σε ένα γεγονός, κατά την 

οποία το άτομο διακρίνει αν το γεγονός αυτό είναι απειλή, δηλαδή στρεσογόνος παράγοντας, 

και οι ενδεχόμενες πιθανότητες είναι το άτομο να αναγνωρίσει ένα γεγονός (α) ως απειλή για 

την υγεία του ατόμου, (β) ως κάτι αδιάφορο για τον εαυτό του και (γ) ως μία πρόκληση με 

θετικά αποτελέσματα για τον εαυτό του. Ουσιαστικά, μια συναλλαγή ή/και αλληλεπίδραση 

                                                           
5 Η κατηγοριοποίηση αυτή εξυπηρετεί περισσότερο πρακτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δε 

σημαίνει ότι η μία φάση προηγείται χρονικά της άλλης ή ότι είναι σημαντικότερη από την άλλη 

(Αντωνίου, 2006). 
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μεταξύ του ατόμου και του εργασιακού περιβάλλοντός του δύναται να προκαλέσει στρες 

μόνο όταν αξιολογηθεί γνωστικά από τον εργαζόμενο ως επιζήμια, απειλητική ή προκλητική 

για την ευεξία του, και κατά συνέπεια να προκαλέσει τις αντίστοιχες συναισθηματικές 

αντιδράσεις στο άτομο (Spielberger & Reheiser, 2007).  

Στη δευτερογενή αξιολόγηση το άτομο προσπαθεί να προσδιορίσει αν και μέχρι ποιο 

σημείο οι προσωπικές του ικανότητες, τα αποθέματα ενέργειας, τα μέσα και οι αμυντικές 

δυνατότητες που διαθέτει επαρκούν για να αντιμετωπίσει τους ποικίλους απειλητικούς, 

στρεσογόνους παράγοντες (Di Matteo & Martin, 2011). Αναρωτιέται εάν οι ικανότητές του 

και οι δυνάμεις του, καθώς και οι διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης της βλάβης, της 

απειλής ή της πρόκλησης που προκαλεί το στρεσογόνο γεγονός, είναι επαρκείς προκειμένου 

να καταφέρει να το διαχειριστεί με επιτυχία. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη φάση γνωστικής 

αξιολόγησης, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Lazarus και Folkman (1984), αποτελεί 

η υποκειμενική εκτίμηση του στρεσογόνου γεγονότος, η οποία φαίνεται να εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των 

περιορισμών που θέτει, των διαθέσιμων μέσων και της ικανότητας των ατόμων να 

αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεισεις (Folkman & Moskowitz, 2004).  

Στο τελικό στάδιο της γνωστικής επαναξιολόγησης, το άτομο ενσωματώνει τις όποιες 

νέες πληροφορίες προέκυψαν από την προηγούμενη εμπειρία του σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των τρόπων που χρησιμοποίησε και των μέσων που αξιοποίησε 

προκειμένου να διαχειριστεί το στρεσογόνο γεγονός, επαναξιολογεί τα αποτελέσματα της 

διεργασίας αυτής (Lazarus & Folkman, 1984), καθώς και σκέφτεται εναλλακτικές επιλογές 

που θα μπορούσε να αναπτύξει όποτε και αν χρειαστεί (Καραδήμας, 2005). Οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άτομο στην ουσία δομούνται από τις 

γνωστικές και συμπεριφορικές προσπάθειες του ατόμου να ρυθμίσει τις συγκεκριμένες 

εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις – αλλά και συγκρούσεις - μεταξύ τους, οι οποίες 

αξιολογούνται ως στρεσογόνες από το ίδιο το άτομο, καθώς το επιβαρύνουν ή/και το 

εξαντλούν (Αντωνίου, 2006∙ Lazarus, 1990). Μάλιστα, οι στρατηγικές αντιμετώπισης μπορεί 

να περιλαμβάνουν μηχανισμούς επικεντρωμένους στο πρόβλημα (problem-focused coping) 

και μηχανισμούς επικεντρωμένους στο συναίσθημα (emotion-focused coping).  
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Παρόλο που το μοντέλο της Συναλλακτικής Διαδικασίας του Στρες έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρέως στην έρευνα και την πρακτική, ορισμένοι μελετητές εντοπίζουν ένας εκ των οποίων 

είναι ο Αντωνίου (2006), μεταξύ άλλων, δύο κύριες αδυναμίες: αφενός, έχει βρεθεί να 

υπάρχει ασυμφωνία στη βιβλιογραφία αναφορικά με την προαναφερόμενη διχοτόμηση της 

διεργασίας της γνωστικής αξιολόγησης, καθώς έχουν βρεθεί κάποιες υπό-διαστάσεις των 

τριών αυτών κατηγοριών και αφετέρου, έχει υποστηριχτεί ότι, ανεξάρτητα από τις 

υποκειμενικές διαδικασίες αξιολόγησης, ορισμένες εργασιακές συνθήκες επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό τους υπαλλήλους ή/και έχουν αρνητικές συνέπειες στην ψυχική και σωματική 

ευημερία τους (π.χ., Αντωνίου, 2006). 

 

1.3.1.Β Το Μοντέλο της Εναρμόνισης Ατόμου-Περιβάλλοντος του Caplan (1975)  

Το Μοντέλο της Εναρμόνισης Ατόμου-Περιβάλλοντος (Person-Environment fit Model) 

προτάθηκε το 1975 από τον Caplan και τους συνεργάτες του και στη συνέχεια μελετήθηκε 

εκτεταμένα από ερευνητές του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του 

Michigan (Πομάκη & Αναγνωστοπούλου, 2001). Οι ερευνητές αυτοί ενσωμάτωσαν τις 

έννοιες του στρες και της πίεσης της αντίστοιχης Θεωρίας του Lewin του 1951, στη δική 

τους θεωρία για το εργασιακό στρες (Spielberger & Reheiser, 2007).  

Βασική θέση του μοντέλου είναι ότι το στρες προκύπτει από τη μη επιτυχή εναρμόνιση 

του ατόμου στο περιβάλλον εντός του οποίου βρίσκεται (Caplan & Harrison, 1993) και στο 

πλαίσιο αυτό εξετάζει τις πιθανές, ή μη, αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ ατόμου-περιβάλλοντος, 

καθώς και τις αντικειμενικές και υποκειμενικές αναπαραστάσεις ατόμου και περιβάλλοντος 

(Αντωνίου, 2002).  

Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά στον εργασιακό χώρο, η εργασία μπορεί να 

αποτελέσει στρεσογόνο συνθήκη για έναν/μία εργαζόμενο/η όταν υπάρχει ασυμβατότητα: 

(α) ανάμεσα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και την ικανότητα του ατόμου να 

ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις και (β) ανάμεσα στα κίνητρα και τις επιδιώξεις του 

ατόμου και σε αυτά που το περιβάλλον τού προσφέρει (Baker, 1985). Όταν παρατηρείται 

δυσαρμονία στις παραπάνω σχέσεις, τότε ο/η εργαζόμενος/η νιώθει έντονο στρες και 

μακροπρόθεσμα έχει φανεί να επιβαρύνεται η υγεία του, σωματική και ψυχική (δυσαρέσκεια 
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από την εργασία, κατάθλιψη, υπέρταση, αυξημένη χοληστερίνη κ.ά.) (Edwards & Van 

Harrison, 1993). Παράλληλα, η δυσαρμονία αυτή μπορεί να οδηγήσει στη συγκέντρωση 

μεγάλου φόρτου εργασίας, στην ασάφεια του εργασιακού ρόλου, στη μείωση της 

παραγωγικότητας, σε συχνές απουσίες, στην επαγγελματική εξουθένωση, σε παραιτήσεις 

κ.ά. (Spielberger & Reheiser, 2007).  

Σε αντίθεση με τα άλλα μοντέλα, στα οποία η αντίδραση στο στρες είναι το τελικό 

στάδιο ή/και αποτέλεσμα, το μοντέλο της εναρμόνισης ατόμου-περιβάλλοντος αναφέρεται 

επιπλέον στις πραγματικές και αντιλαμβανόμενες συνέπειες των επιμέρους αντιδράσεων, 

αλλά και στη γενική αλληλεπίδραση κατάλληλων ή ακατάλληλων αντιδράσεων που 

διατρέχει όλο το εργασιακό σύστημα και που μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογή ή 

περαιτέρω φθορά του ατόμου6 (Αντωνίου, 2006). Ακόμα, λαμβάνει υπόψη του τις 

διαφορετικές αντιδράσεις που μπορεί να έχουν τα άτομα απέναντι σε μια εργασιακή συνθήκη 

(Edwards, 1996). Παρόλα αυτά έχει επικριθεί κυρίως επειδή δε λαμβάνει υπόψη του την 

αξιολόγηση και την υποκειμενική σημασία των αλληλεπιδράσεων στον εργασιακό χώρο 

αναφορικά με το ρόλο που παίζουν στην αντιμετώπιση του στρες. Επίσης, δε δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή σε συγκεκριμένες πηγές στρες στον εργασιακό χώρο και δε διακρίνει μεταξύ 

διαφορετικών τύπων και μορφών εναρμόνισης (Edwards & Cooper, 1990).  

 

1.3.1.Γ Το Μοντέλο της Διαδικασίας του Στρες των Carson και Kuipers (1998)  

Οι Carson και Kuipers (1998) πρότειναν το μοντέλο της Διαδικασίας του Στρες, 

προσεγγίζοντας την εμφάνιση του στρες στον εργασιακό χώρο ως αποτέλεσμα τόσο της 

επίδρασης όσο και της αλληλεπίδρασης τριών κατηγοριών παραγόντων, οι οποίοι 

                                                           
6 Ένα μοντέλο που προσπαθεί να συνδέσει τις μεταβλητές των μοντέλων Συναλλακτικής Διαδικασίας 

και της Προσαρμογής Ατόμου-Περιβάλλοντος (δίνοντας έμφαση στις έννοιες: άγχος, θυμός, και 

κατάθλιψη ως συναισθηματικές καταστάσεις και χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αναφέρεται 

στις εργασιακές πιέσεις και την έλλειψη υποστήριξης, που προκαλούν στρες στους εργαζόμενους) 

είναι το μοντέλο Διεργασίας Κατάστασης-Χαρακτηριστικών (State-Trait Process) των Spielberger & 

Reheiser (2007). Δίνει έμφαση στις ατομικές διαφορές και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

αναφορικά με τον καθοριστικό τους ρόλο στην αναγνώριση και αξιολόγηση των στρεσογόνων 

παραγόντων στην εργασία. Η επαγγελματική εξουθένωση και τα προβλήματα υγείας στο άτομο 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα της σοβαρής και επίμονης σωματικής και ψυχολογικής εργασιακής 

πίεσης (Spielberger & Reheiser, 2007). 
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αντικατοπτρίζουν τρία επίπεδα της διαδικασίας της δημιουργίας στρες αντίστοιχα (Carson & 

Kuipers, 1998). Ως προς τα επίπεδα της διαδικασίας του στρες, οι συγγραφείς έκαναν λόγο 

για τους εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες (external stressors), τους ρυθμιστικούς 

παράγοντες (moderators) και στις συνέπειες του στρες.  

Αναλυτικότερα, οι εξωτερικοί στρεσογόνοι παράγοντες περιλαμβάνουν στοιχεία που 

έχουν να κάνουν με την εργασία-επάγγελμα, τα καθημερινά εμπόδια-δυσκολίες, τα θέματα 

που σχετίζονται με το μισθό ή τα προνόμια των εργαζόμενων7 και το στρες που σχετίζεται με 

συγκεκριμένα γεγονότα ζωής (Carson & Kuipers, 1998). Στο δεύτερο επίπεδο της 

διαδικασίας του στρες, τοποθετούνται οι ρυθμιστικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν μια 

μεγάλη ποικιλία ατομικών προστατευτικών παραγόντων, η ύπαρξη των οποίων βοηθά στη 

μείωση της επίδρασης του στρες. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι τα υψηλά επίπεδα 

αυτοεκτίμησης, τα επαρκή δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης, η ανθεκτικότητα, οι 

αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες, η γνώση, η συναισθηματική 

σταθερότητα και ο προσωπικός έλεγχος (Carson & Kuipers, 1998). Το τελευταίο στάδιο της 

διαδικασίας του στρες όπως παρουσιάζεται σε αυτό το μοντέλο, αναφέρεται στις συνέπειες 

του στρες. Οι θετικές συνέπειες περιλαμβάνουν την καλή ψυχική και σωματική υγεία και τα 

υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. Αντίθετα, οι αρνητικές συνέπειες περιλαμβάνουν 

την κακή υγεία, την επαγγελματική εξουθένωση, το χαμηλό βαθμό επαγγελματικής 

ικανοποίησης και τα υψηλά ποσοστά παραιτήσεων (Fothergill, Edwards, & Burnard, 2004∙ 

Hannigan, Edwards, & Burnard, 2004). 

 

1.3.2 Μοντέλα που Εστιάζουν στην Επίδραση των Περιβαλλοντικών και Επαγγελματικών 

Παραγόντων  

 1.3.2.Α Το Μοντέλο του Στρες στην Εργασία των Cooper και Marshall  (1976)  

Το Μοντέλο του Στρες στην Εργασία (Stress at Work) των Cooper και Marshall (1976), 

λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις στο χώρο της υγείας και τις έρευνες από το 

χώρο του εργασιακού στρες, καθορίζει πέντε συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιακής πίεσης 

                                                           
7 Μετάφραση του uplifts (adjustments to employee salaries or benefits). 
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και έλλειψης οργανωτικής υποστήριξης που οδηγούν στην εμφάνιση του εργασιακού στρες8 

ως εξής: 

 ενδογενείς παράγοντες στην εργασία π.χ. υπερβολικός φόρτος εργασίας,  

 ρόλος του εργαζόμενου στην οργάνωση π.χ. έλλειψη σαφήνειας του ρόλου,  

 διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία π.χ. κακές σχέσεις με συναδέλφους,  

 επαγγελματική ανέλιξη π.χ. περιορισμός ή φόβος απόλυσης και  

 οργανωτική δομή και κλίμα π.χ. έλλειψη συμμετοχής σε θέματα λήψης αποφάσεων.  

Στα παραπάνω, αργότερα προστίθεται και ο παράγοντας της σύγκρουσης των 

υποχρεώσεων μεταξύ οικογένειας και εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας έτσι και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά των εργαζόμενων και τις επιδράσεις των κρίσιμων γεγονότων ζωής και των 

οικογενειακών προβλημάτων στην εμφάνιση του εργασιακού στρες (Αντωνίου, 2002∙ 

Spielberger & Reheiser, 2007). Σύμφωνα με τους Cooper και Marshall (1976), οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες που υιοθετούν τα άτομα μπορεί να οδηγήσουν σε 

συμπεριφορές προσαρμογής ή σε μη προσαρμοστικές συμπεριφορές εντός του εργασιακού 

πλαισίου. 

 

1.3.2.Β Το Μοντέλο των Εργασιακών Απαιτήσεων - Ελέγχου του Karasek (1979)   

Το Μοντέλο των Εργασιακών Απαιτήσεων-Ελέγχου (Job Demand Control), επίσης 

γνωστό ως Εργασιακό Μοντέλο Πίεσης (Job Strain Model), αναπτύχθηκε το 1979 από τον 

Karasek (Αντωνίου, 2006∙ Cooper, Cooper & Eaker, 2002∙ Karasek, 1979∙ Spielberger & 

Reheiser, 2007). Το μοντέλο αυτό εξετάζει τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης εργασιακής 

κατάστασης και το εύρος των αποφάσεων που μπορούν να πάρουν τα άτομα ούτως ώστε να 

καταφέρουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Σύμφωνα με τον Karasek (1979), οι 

βασικοί παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν τον/την εργαζόμενο/η είναι: (α) οι 

απαιτήσεις της εργασίας, που αναφέρονται στο φόρτο εργασίας (π.χ. η πίεση χρόνου, η 

σύγκρουση των ρόλων κ.λπ.) και (β) ο εργασιακός έλεγχος μέσω της αυτονομίας και της 

αξιοποίησης των δεξιοτήτων του, δηλαδή η ελευθερία του ατόμου να παίρνει αποφάσεις και 

πρωτοβουλίες αναφορικά με το έργο του. Κατά την ανάπτυξη και περαιτέρω μελέτη αυτού 

                                                           
8 Παρουσιάζονται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο «1.4 Παράγοντες που προκαλούν το Εργασιακό 

Άγχος». 
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του μοντέλου, προστέθηκαν αργότερα και διαστάσεις που αφορούν στην κοινωνική 

υποστήριξη του εργαζομένου/ης, π.χ. οι κοινωνικές σχέσεις με συναδέλφους, προϊσταμένους 

και υφισταμένους (Αντωνίου, 2006). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, όταν οι εργασιακές απαιτήσεις είναι υψηλές, η 

δυνατότητα επιλογών και η πρόσβαση του/της εργαζόμενου/ης στη λήψη αποφάσεων είναι 

μικρή και οι κοινωνικές του/της σχέσεις είναι κακές, τότε δημιουργείται στο άτομο στρες και 

τείνει να έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα ή/και ασθένεια (συνθήκη 

υψηλού άγχους). Αντίστοιχα, όταν οι εργασιακές απαιτήσεις υψηλές, το εύρος των επιλογών 

και η πρόσβαση του/της εργαζόμενου/ης στη λήψη αποφάσεων μεγάλες και οι κοινωνικές 

του/της σχέσεις είναι καλές, τότε ο/η εργαζόμενος/η φαίνεται να βρίσκεται στην ενεργό 

κατάσταση. Στην κατάσταση αυτή, έχει φανεί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις υψηλές 

απαιτήσεις της εργασίας του/της, καθώς έχει τη δυνατότητα επιλογής και μπορεί να 

προσαρμοστεί στο πρόγραμμα εργασίας ακολουθώντας τους δικούς του/της ρυθμούς και 

ανάγκες. Επιπλέον, λόγω του ότι λαμβάνει μέρος ενεργά στη λήψη αποφάσεων, το άτομο 

αισθάνεται κύριος του εαυτού του και ότι μπορεί να ελέγξει τις όποιες τυχόν απρόβλεπτες 

καταστάσεις. 

Από την άλλη πλευρά, όταν οι εργασιακές απαιτήσεις είναι χαμηλές, το εύρος της 

δυνατότητας επιλογών από την πλευρά του/της εργαζόμενου/ης μικρό, η πρόσβαση του στη 

λήψη αποφάσεων επίσης μικρή και οι κοινωνικές του/της σχέσεις είναι κακές, τότε το άτομο 

φαίνεται να βρίσκεται σε μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά στρες. 

Εντούτοις, όταν οι εργασιακές απαιτήσεις είναι χαμηλές, η δυνατότητα επιλογών του/της 

εργαζόμενου/ης μικρή και η πρόσβαση του/της στη λήψη αποφάσεων επίσης μικρή, τότε 

φαίνεται το άτομο να βρίσκεται σε μία παθητική κατάσταση, με ενδεχόμενο κίνδυνο 

απώλειας των δεξιοτήτων του. Στην περίπτωση αυτή, η εργασία μπορεί να προκαλέσει στρες 

στον/ην εργαζόμενο/η, καθώς είναι βαρετή γι’ αυτόν/ήν και δεν τον/την βοηθά να αναπτύξει 

νέες ικανότητες, να αξιοποιήσει αλλά και να εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητές του/της 

(Πομάκη & Αναγνωστοπούλου, 2001). Συνεπώς, μπορεί να μειώσει ακόμη και την 

παραγωγικότητα του ατόμου (Spielberger & Reheiser, 2007∙ Theorell & Karasek, 1996).  

Το μοντέλο αυτό έτυχε ευρείας αποδοχής και αναγνώρισης από την επιστημονική 

κοινότητα, δεδομένου ότι ήταν ένα από τα πρώτα μοντέλα που επιχείρησε την αντικειμενική 
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απεικόνιση του εργασιακού χώρου και των περιβαλλοντικών παραγόντων που συμβάλλουν 

είτε στην εμφάνιση είτε στη μείωση του εργασιακού άγχους (Αντωνίου, 2006). Ήταν επίσης 

από τα πρώτα μοντέλα που εστίασαν στις επιπτώσεις των συνθηκών εργασίας στην – 

σωματική και ψυχική - υγεία των εργαζομένων, καθώς μελέτησε τα ποσοστά εμφάνισης 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, συμπτωμάτων σωματικής εξάντλησης και κατάθλιψης, έντονου 

άγχους, υπερκόπωσης, πονοκεφάλων και άλλων σωματικών ενοχλήσεων, κατάχρησης 

αλκοόλ και ηρεμιστικών χαπιών (Πομάκη & Αναγνωστοπούλου, 2001). 

Ωστόσο, έχει δεχτεί έντονη κριτική λόγω των θεωρητικών και μεθοδολογικών 

αδυναμιών που παρουσιάζει. Βασικά σημεία κριτικής του είναι τα εξής: (α) το μοντέλο είναι 

πολύ απλό, (β) δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν ομοιογενή επαγγελματικό χώρο και (γ) οι 

διαφορές που εντοπίζει μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να προκύπτουν κυρίως από τη 

διαφοροποίησή τους ως προς το κοινωνικό-οικονομικό τους επίπεδο (Kristensen, 1995∙ 1996∙ 

Schnall, Landsbergis, & Baker, 1994∙ van der Doef & Maes, 1999). Τέλος, έχει αποτύχει 

συχνά να δείξει το αποτέλεσμα της προβλεπόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ υψηλών και 

χαμηλών εργασιακών απαιτήσεων αναφορικά με τη μέτρηση της εργασιακής πίεσης (de Rijk, 

Le Blance, Schaufeli, & de Jonge, 1998).  

 

Από την παραπάνω επισκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται κατανοητό ότι τα 

περισσότερα μοντέλα έχουν στόχο να περιγράψουν, να εξηγήσουν και να προβλέψουν τη 

σχέση μεταξύ στρες (ερέθισμα, αντίδραση ή αλληλεπίδραση ατόμου-περιβάλλοντος), των 

επιπτώσεών του και των στρατηγικών αντιμετώπισής του. Παρόλα αυτά, αυτό που λείπει 

σήμερα είναι κυρίως έρευνες που θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τα μοντέλα που έχουν 

προταθεί. Στόχος τους θα πρέπει να αποτελεί η εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων 

συμπερασμάτων που θα αφορούν στη συμβολή κάθε μοντέλου, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά του. Η μεθοδολογία και οι τεχνικές που είναι σήμερα διαθέσιμες, 

προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στους ερευνητές. Βέβαια, δεν είναι πάντοτε δυνατό να 

συγκρίνει κανείς διαφορετικές θεωρίες, ιδιαίτερα όταν οι θεωρητικές έννοιες που 

περιλαμβάνουν είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Η συγκριτική ανάλυση και έρευνα 

όμως, μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να 

είναι ο συνδυασμός και η συγχώνευση διαφορετικών μοντέλων που είναι δυνατόν να 
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οδηγήσει στη διατύπωση μίας πιο συνεκτικής θεωρίας (Hannigan, Edwards, & Burnard, 

2004). 

Στην παρούσα μελέτη, θα εξεταστεί σε πρώτο επίπεδο η ενδεχόμενη επίδραση (α) δύο – 

καταστασιακών – παραγόντων που αφορούν στον εργασιακό χώρο των 

συμμετεχόντων/ουσών, και συγκεκριμένα της οργανωσιακής και συναδελφικής-κοινωνικής 

υποστήριξης, όπως ο/η εργαζόμενος/η την αντιλαμβάνεται, και (β) επαγγελματικών 

παραγόντων που αφορούν τους/τις συγκεκριμένους/ες εργαζόμενους/ες, όπως είναι το είδος 

της εργασιακής σχέσης και το επίπεδο θέσης απασχόλησης, το είδος φορέα απασχόλησης, ο 

χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας και ο χρόνος απασχόλησης στη τωρινή θέση στο 

εργασιακό στρες. Σε δεύτερο επίπεδο, θα διερευνηθεί η έννοια του εργασιακού στρες στο 

πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των προαναφερθέντων περιβαλλοντικών και 

επαγγελματικών παραγόντων, καθώς και με ορισμένες δημογραφικές μεταβλητές (φύλο, 

ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο).  

 

1.4 Παράγοντες που προκαλούν το Εργασιακό Άγχος  

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν πέντε μεγάλες κατηγορίες εργασιακού στρες, κοινές σε όλα 

τα επαγγέλματα. Συνολικά, μπορεί να πει κανείς ότι οι παράγοντες που προκαλούν στρες στο 

χώρο της εργασίας μπορούν να ενταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

1.4.1 Ενδογενείς Εργασιακοί Παράγοντες 

1.4.1.Α Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας 

Αρκετές έρευνες έχουν επισημάνει τη συσχέτιση μεταξύ της ψυχικής υγείας και των 

συνθηκών εργασίας. Συγκεκριμένα, έχει φανεί ότι οι ψυχικές ασθένειες συνδέονται άμεσα με 

τις δυσάρεστες συνθήκες εργασίας, την υποχρέωση να δουλεύεις γρήγορα ή να καταβάλεις 

μεγάλη σωματική προσπάθεια, το παρατεταμένο ωράριο και τις άβολες ώρες, όπως και τη 

συνεχή ρουτίνα των περισσότερων εργασιακών δραστηριοτήτων (Cooper, Cooper & Eaker, 

2002∙ Fontana, 1993). Σημαντική πηγή εργασιακού στρες αποτελεί επίσης η έκθεση σε 

φυσικούς κινδύνους (επαγγέλματα που ενέχουν ρίσκο ή κίνδυνο), αλλά και σε επικίνδυνες 

για τη σωματική υγεία συνθήκες (Cooper, Cooper & Eaker, 2002). Παράγοντες όπως ο κακός 

φωτισμός, τα υψηλά επίπεδα θορύβου, ο κακός εξαερισμός του χώρου, η ακατάλληλη 
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θερμοκρασία, η κακή αρχιτεκτονική και η εργονομική διευθέτηση του χώρου, η έκθεση σε 

χημικές και ραδιενεργές ουσίες κ.λπ., έχουν βρεθεί ότι επιβαρύνουν σοβαρά την υγεία των 

εργαζομένων και αποτελούν συχνά σημαντική αιτία για την πρόκληση ατυχημάτων (Hedge, 

Sims, & Becker, 1995∙ Hilderbrandt, 1995∙ Hoyos, 1995∙ Melamed, Luz, Najenson, Jucha, & 

Green, 1989). 

1.4.1.Β Εργασία σε βάρδιες 

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η δουλειά σε βάρδιες είναι ένας συνήθης παράγοντας 

εργασιακού στρες. Η παραβίαση του φυσιολογικού κύκλου λειτουργίας του οργανισμού του 

εργαζομένου, μέσα από άτακτα ωράρια και βάρδιες, σε μακροχρόνια βάση έχει βρεθεί ότι 

προκαλεί χρόνια προβλήματα υγείας και ψυχολογικά προβλήματα (Barton, 1994∙ Cervinka, 

1993), αλλά και επαναλαμβανόμενα εργατικά ατυχήματα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 

καλή ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων που εργάζονται σε βάρδιες, εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον επιτυχή χειρισμό τριών αλληλοσχετιζόμενων παραγόντων: του ύπνου, 

της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής και των κιρκαδιανών ρυθμών (Αντωνίου, 2006).  

1.4.1.Γ Παρατεταμένο ωράριο 

Όπως η εργασία σε βάρδιες έτσι και το παρατεταμένο ωράριο αποτελούν μια 

στρεσογόνο συνθήκη για τον εργαζόμενο. Για κάθε άτομο υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας που δουλεύει πιο αποτελεσματικά και 

σκέφτεται πιο καθαρά (Fontana, 1993). Το παρατεταμένο ωράριο έχει ως αποτέλεσμα να 

μειώνει το επίπεδο τόσο της ψυχικής και σωματικής υγείας όσο και της ποιότητας της 

εργασίας του ατόμου (μη παραγωγικός χρόνος εργασίας) (Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

Όπως και παραπάνω, οι πολλές ώρες εργασίας μπορεί επίσης να προκαλέσουν προβλήματα 

στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή του ατόμου (Fontana, 1993). 

1.4.1.Δ Ταξίδια - Μετακινήσεις 

Παρόλο που οι ευκαιρίες για ταξίδια μπορεί για μερικούς/ες εργαζόμενους/ες να 

αποτελούν ένα ελκυστικό δώρο, για άλλους/ες μπορεί να αποτελούν πηγή στρες. Η σωματική 

κούραση, οι χαμένες ώρες σε μετακινήσεις, η αναστάτωση στην οικογενειακή και κοινωνική 

ζωή που επιφέρουν τα ταξίδια μπορεί να τα αναδείξει σε σημαντικά ψυχοπιεστικό, 

στρεσογόνο παράγοντα (Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 
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1.4.1.Ε Νέες τεχνολογίες 

Η προσαρμογή σε συνεχώς νέους εξοπλισμούς και συστήματα πιθανώς αποτελεί για 

μερικούς υπαλλήλους πηγή στρες, δεδομένου ότι καλούνται να αλλάξουν το μαθημένο τρόπο 

εργασίας τους. Αντίθετα, η εργασία ενός νέου υπαλλήλου, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί 

σύμφωνα με σύγχρονες μεθόδους, σε έναν οργανισμό που χρησιμοποιεί απαρχαιωμένα 

συστήματα, αποτελεί μια πρόσθετη επιβάρυνση για τον ίδιο και μπορεί να οδηγήσει σε 

έλλειψη επικοινωνίας και αδυναμία επίτευξης του απαιτούμενου έργου. Δημιουργεί επίσης 

αμφισβήτηση και ανασφάλεια στα άτομα που δε συμβαδίζουν με τη νέα τεχνολογία (Alder, 

2005∙ Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

1.4.1.ΣΤ Υπερβολικός φόρτος εργασίας  

Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που προκαλεί 

στρες και ευθύνεται για μια σειρά από διαφορετικά συμπτώματα σωματικής και ψυχικής 

έντασης (Cooper, Cooper & Eaker, 2002). Οι εργαζόμενοι/ες, από τους/τις οποίους/ες 

απαιτείται να δουλεύουν περισσότερες ώρες (παρατεταμένο ωράριο), πιο σκληρά (ποιοτικός 

φόρτος) και έχουν πολλά καθήκοντα ταυτόχρονα (ποσοτικός φόρτος), έχει βρεθεί ότι έχουν 

ανθυγιεινές συνήθειες, π.χ. αυξημένο κάπνισμα, και ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

αρρωστήσουν από ότι οι εργαζόμενοι/ες που δεν έχουν υπερβολικό φόρτο εργασίας (Larsson 

& Setterlind, 1990∙ Repetti, 1993). Είναι πολύ σημαντικό, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας να 

εξετάζεται στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης «ανθρώπου-περιβάλλοντος» που συνδέεται με 

τις ικανότητες του ατόμου και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (Αντωνίου, 

2006).  

1.4.1.Ζ Υποαπασχόληση 

Από την άλλη πλευρά, η υποαπασχόληση συνδέεται επίσης με στρεσογόνες 

καταστάσεις. Ένας υπάλληλος έχει μικρό φόρτο εργασίας είτε όταν πρέπει να διεκπεραιώσει 

λίγες δουλειές σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ποσοτική υποαπασχόληση) (Cooper, 

Cooper & Eaker, 2002) είτε όταν δεν έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του ή 

να αναπτύξει νέες εργασιακές ικανότητες. Η υποαπασχόληση συνδέεται με εργασίες 

ρουτίνας, οι οποίες δε δημιουργούν κίνητρα ούτε διεγείρουν τη δημιουργικότητα του ατόμου 

και μπορεί να επηρεάσουν τη σωματική και ψυχική του ευεξία, δημιουργώντας 

ευερεθιστότητα, κατάθλιψη και επαγγελματική δυσαρέσκεια (Αντωνίου, 2006). 
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1.4.2. Ο Ρόλος μέσα στον Οργανισμό 

Η αμφισβήτηση-ασάφεια ρόλου, η σύγκρουση ρόλων και ο βαθμός υπευθυνότητας για 

τους άλλους φαίνεται ότι αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές στρες αναφορικά με το ρόλο 

του εργαζόμενου στην οργάνωση. 

1.4.2.Α Αμφισβήτηση-Ασάφεια ρόλου 

Ως αμφισβήτηση-ασάφεια ρόλου ορίζεται η συνθήκη κατά την οποία ο/η εργαζόμενος/η 

δε γνωρίζει επακριβώς ποιος είναι ο σκοπός της δουλειάς του/της, ποια είναι τα καθήκοντά 

του/της στα πλαίσια της εργασίας του/της, ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησής της εργασίας 

του/της και ποιες είναι οι προσδοκίες των συνεργατών του/της για τον/την ίδιο/α (Fontana, 

1993). Η αμφισβήτηση ρόλου προκύπτει τόσο από οργανωτικούς όσο και από ατομικούς 

παράγοντες. Συγκεκριμένες καταστάσεις ή αλλαγές που πραγματοποιούνται στο χώρο της 

εργασίας, όπως είναι η πρώτη εργασία, μια νέα εργασία, μια προαγωγή, μια μετάθεση κ.ά., 

μπορεί να επιφέρουν ένα προσωρινό στάδιο αμφισβήτησης ρόλου (Αντωνίου, 2006∙ Cooper, 

Cooper & Eaker, 2002).  

1.4.2.Β Σύγκρουση ρόλων 

Ως σύγκρουση ρόλων ορίζεται η συνθήκη κατά την οποία ο/η εργαζόμενος/η (α) 

λαμβάνει αντικρουόμενα και ασαφή μηνύματα σε σχέση με τα καθήκοντα της εργασίας 

του/της από διαφορετικά κάθε φορά άτομα, (β) εμπλέκεται σε εργασίες που συνήθως δεν 

επιθυμεί να λάβει μέρος και (γ) αναλαμβάνει εργασίες που δεν αποτελούν μέρος των 

καθηκόντων του/της (Cooper, Cooper & Eaker, 2002∙ Fontana, 1993). Διακρίνονται πέντε 

είδη σύγκρουσης ρόλων:  

i) η εσωτερική σύγκρουση ρόλων, π.χ. αντικρουόμενες απαιτήσεις από τον 

προϊστάμενο, 

ii) η σύγκρουση ρόλων μεταξύ φορέων, π.χ. ασύμβατες επιδιώξεις από προϊστάμενους 

διαφορετικών τμημάτων,  

iii)  η σύγκρουση ατομικών ρόλων, π.χ. αντιλαμβανόμενο χάσμα ανάμεσα στις αξίες του 

ατόμου και αυτές που υιοθετούν αλλά άτομα ή φορείς, 

iv)  η σύγκρουση ατομικών και γενικότερων ρόλων, π.χ. όταν οι απαιτήσεις/αξιώσεις 

ενός ρόλου συγκρούονται με εκείνες ενός δεύτερου ρόλου του ίδιου ατόμου, και 

τέλος  
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v) η υπερφόρτωση ρόλων, π.χ. όταν αναμένονται είτε ποικίλοι τρόποι συμπεριφοράς 

από ένα άτομο είτε όταν η αναμενόμενη συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολη για να 

εκδηλωθεί από το ίδιο το άτομο (Αντωνίου, 2006).  

Συχνά οργανωτικά προβλήματα δημιουργούνται και από την ανεπαρκή υπαλληλική 

υποστήριξη, π.χ. έλλειψη σε γραμματειακό προσωπικό, όπου οι εργαζόμενοι/ες 

αναγκάζονται να αναλαμβάνουν καθήκοντα άσχετα με το εργασιακό τους αντικείμενο. Αυτά 

τα καθήκοντα μπορεί να μην ανταποκρίνονται στο επίπεδο εκπαίδευσής τους και είναι 

συνήθως χρονοβόρα. Παρόμοια προβλήματα δημιουργούνται και από πιθανή έλλειψη ή 

καθυστέρηση κατάλληλου εξοπλισμού (Fontana, 1993). 

Έρευνες δείχνουν ότι η σύγκρουση και η αμφισβήτηση ρόλου συνδέονται στενά. Ο 

ασαφής διαχωρισμός των εργασιακών καθηκόντων, οι συγκρούσεις μεταξύ των πολλαπλών 

ρόλων που μπορεί να αναλαμβάνει στην εργασία του ο/η εργαζόμενος/η και η 

πολυπλοκότητα των ρόλων, προκαλούν καθημερινά σε σημαντικό αριθμό εργαζομένων 

έντονο στρες. Έρευνες στον τομέα αυτό έχουν δείξει ότι τα άτομα που εργάζονται κάτω από 

αυτές τις συνθήκες δεν είναι ικανοποιημένα από τη δουλειά τους και επιθυμούν να 

αποχωρήσουν από αυτήν, συχνά παρουσιάζουν συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης 

και γενικά προβλήματα υγείας, όπως πονοκεφάλους, έλκη στομάχου, διαταραχές ύπνου, 

μυοσκελετικές παθήσεις κ.λπ. (O’ Driscoll & Beehr, 1994). Συνεπώς, τα υψηλά επίπεδα 

σύγκρουσης και αμφισβήτησης ρόλου συνδέονται με μειωμένη απόδοση στην εργασία 

(Αντωνίου, 2006). 

Αντίθετα, όταν οι εργαζόμενοι/ες λαμβάνουν ικανοποιητική και ξεκάθαρη 

επανατροφοδότηση σχετικά με τους ρόλους και τα εργασιακά τους καθήκοντα, τότε το 

επίπεδο του στρες που βιώνουν πέφτει κατακόρυφα (Bedeian & Armenakis, 1981). Γενικά, οι 

πολλαπλοί και αντικρουόμενοι ρόλοι έχουν μια πληθώρα επιπτώσεων, καθώς το άτομο 

επιβαρύνεται με καθήκοντα και υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά, οι πολλαπλοί ρόλοι 

μπορούν να προσφέρουν μια ασπίδα προστασίας, λειτουργώντας αντισταθμιστικά, σε 

περίπτωση που ένας από αυτούς τους ρόλους εμφανίσει πρόβλημα (Cooper, Cooper & Eaker, 

2002).  

Η σύγκρουση ρόλων υφίσταται όταν διαφορετικά άτομα ή διαφορετικές ομάδες ατόμων 

με τα οποία αλληλεπιδρά ο/η εργαζόμενος/η (π.χ. οικογένεια, συνάδελφοι, φίλοι, γονείς) 
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έχουν συγκρουόμενες ή/και αντιφατικές προσδοκίες ως προς τη συμπεριφορά του 

(Koustelios & Kousteliou, 1998). Επιπλέον, σύγκρουση ρόλων μπορεί να βιώνει ένας/μία 

εργαζόμενος/η και όταν από τον/την ίδιο/α υπάρχουν δύο περισσότερες 

αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις, όταν οι συμπεριφορές που αναμένονται δηλαδή από 

αυτόν/ήν παραβαίνουν τις προσωπικές του/της αξίες (Brewer & Clippard, 2002∙ Κάντας, 

1996).  

Πλήθος ερευνητών συμφωνούν ότι σύγκρουση ρόλων (Cordes & Dougherty, 1993∙ Low, 

Cravens, Grant & Moncrief, 2001∙ Sethi, Barrier & King, 1999∙ Singh, Goolsby & Rhoads, 

1994) όπως και ασάφεια ρόλων (Burke & Greenglass, 1995∙ Low, Cravens, Grant & 

Moncrief, 2001∙ Sethi, Barrier & King, 1999∙ Starnaman & Miller, 1992) είναι εξίσου 

σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στην εξουθένωση. Ειδικότερα οι Leiter και Maslach 

(1988), διαπίστωσαν ότι η ασάφεια ρόλου αλλά και οι δύσκολες συνθήκες εργασίας 

προέβλεπαν δυο εκ των τριών διαστάσεων της εξουθένωσης, τη συναισθηματική εξάντληση 

και τη μειωμένη προσωπική επίτευξη, καθώς και ότι η επαγγελματική εξουθένωση 

συσχετίζεται θετικά με την αύξηση στη συχνότητα λήψης αναρρωτικών αδειών, στις 

απουσίες και στην εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας. 

Μια συνηθισμένη μορφή σύγκρουσης ρόλων είναι και αυτή της υπερφόρτωσης ρόλου, 

όπου πολλές προσδοκίες αποδίδονται σε έναν/μία εργαζόμενο/η ταυτόχρονα (Wood, 

Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1998), και αυτή η μορφή έχει επισημανθεί 

ως ένας από τους σημαντικότερους αιτιώδεις παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης από 

πολλούς ερευνητές (Griffith, Steptoe & Cropley, 1999∙ Kantas, 1996∙ Κάντας, 2001∙ Pithers 

& Soden, 1998∙  Posing & Kickul, 2003∙ Travers & Cooper, 1991∙ 1993). Μάλιστα, η έρευνα 

των Posing και Kickul (2003) σε δείγμα εργαζομένων των οποίων εργάζονταν και τα δύο 

μέλη της οικογένειας, έδειξε ότι η σύγχυση, η σύγκρουση και η ασάφεια ρόλου, καθώς και η 

διάψευση των επαγγελματικών προσδοκιών συνδέονται με την επαγγελματική εξουθένωση, 

ενώ οι ερευνήτριες βρήκαν σημαντικές συσχετίσεις όσον αφορά τη σύγκρουση 

οικογενειακού και εργασιακού ρόλου με τη συναισθηματική εξάντληση (κυρίως στις 

γυναίκες), οποία αποτελεί έναν από τους παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

1.4.2.Γ Βαθμός ευθύνης 
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Ένας ακόμα παράγοντας στρες αναφορικά με τον οργανωτικό ρόλο είναι η ευθύνη που 

έχει ο/η εργαζόμενος/η, π.χ. επόπτης ή διευθυντής, τόσο για αντικείμενα όπως εξοπλισμός, 

προϋπολογισμός κ.ά. όσο και για ανθρώπους. Συγκεκριμένα, η ευθύνη για τους ανθρώπους 

απαιτεί μεγαλύτερη δαπάνη χρόνου για επικοινωνία με τους άλλους, παρακολούθηση 

συνεδρίων και προσπάθεια τήρησης των προθεσμιών και κατά συνέπεια δημιουργεί 

αυξημένα επίπεδα στρες, έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία των 

ατόμων και επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας (Αντωνίου, 2006∙ 

Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

 

1.4.3 Παράγοντες που Αφορούν στις Διαπροσωπικές Σχέσεις στον Εργασιακό Χώρο 

Η συνύπαρξη του ατόμου με άλλους ανθρώπους αποτελεί από μόνη της ένα από τα πιο 

στρεσογόνα γεγονότα ζωής. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία είναι πολλές 

φορές πηγές κοινωνικής υποστήριξης για τα άτομα και βοηθούν στην αντιμετώπιση του 

αντιλαμβανόμενου εργασιακού στρες. Μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά όχι μόνο 

ενάντια στις υπερβολικές απαιτήσεις ενός εργασιακού ρόλου, αλλά και στις πιθανές 

επιπτώσεις τους στη σωματική και ψυχική υγεία (Chappell & Novak, 1992). 

Αντίθετα, η ελλιπής, περιορισμένη ή κακή διαπροσωπική επικοινωνία συνιστά έναν 

ακόμα εργασιακό παράγοντα πίεσης αφού μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική 

δυσαρέσκεια και αισθήματα απειλής για τη σωματική και ψυχική ευεξία του/της 

εργαζομένου/ης. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις είναι 

υπεύθυνες σε σημαντικό βαθμό για γενικά σωματικά ενοχλήματα, έλκος στομάχου, 

καταθλιπτικές τάσεις και συχνές απουσίες από την εργασία (Fusilier, Ganster, & Mayes, 

1987∙ Unden, 1996). 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις διακρίνονται βάσει της ιεραρχικής κατατομής εντός ενός 

εργασιακού πλαισίου σε τρία επίπεδα: στις σχέσεις με τους συναδέλφους, τους υφισταμένους 

και τους προϊσταμένους (Αντωνίου, 2006). Συχνά επίσης γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε 

διαφορετικά είδη διαπροσωπικών σχέσεων που αφορούν στην ύπαρξη ή μη συναισθηματικής 

στήριξης, γενικού υποστηρικτικού πλαισίου, αναγνώρισης, αποδοχής και τέλος προσφοράς 

βοήθειας σε θέματα δουλειάς (Αντωνίου, 2006).  
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1.4.3.Α Διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους 

Το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού χρόνου φαίνεται ότι αφιερώνεται στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, ειδικά στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων (Αντωνίου, 2006). Οι 

σχέσεις μεταξύ συναδέλφων μπορεί να τόσο βοηθητικές όσο και πηγή δυσκολίας για τα 

άτομα (Sparks & Cooper, 1999). Δύο βασικοί στρεσογόνοι παράγοντες αναφορικά με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι ο ανταγωνισμός, που μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα 

δυσπιστίας και απομόνωσης του ατόμου και η έλλειψη ομάδας συναδέλφων, που μπορεί με 

τη σειρά της να οδηγήσει σε έλλειψη επαρκούς συναδελφικής υποστήριξης, ειδικά όταν 

συνδυάζεται με το δύσκολο χαρακτήρα των συναδέλφων. Αντίθετα, οι ισορροπημένες 

συναδελφικές σχέσεις ενισχύουν την κοινωνική υποστήριξη, το αίσθημα εμπιστοσύνης σε 

διαπροσωπικό επίπεδο, τη συνοχή της ομάδας, τις κοινές δραστηριότητες εκτός εργασίας και 

σχετίζονται θετικά με την καλή ψυχική και σωματική ευεξία του ατόμου καθώς και τα 

χαμηλότερα επίπεδα εργασιακού στρες (Αντωνίου, 2006∙ Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

1.4.3.Β Σχέσεις με υφισταμένους 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το ποιο στυλ ηγεσίας είναι πιο αποτελεσματικό ή 

βοηθητικό για τους/τις εργαζόμενους/ες (αναφορικά με την επιτυχή αντιμετώπιση του 

εργασιακού στρες) και έχουν καταλήξει ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 

χαρακτηριστικά των εργαζόμενων αλλά και από τις εργασιακές συνθήκες. Οι 

αντιλαμβανόμενες σχέσεις μεταξύ τους παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία εργασιακού 

στρες και για τις δύο πλευρές (προϊστάμενοι-υφιστάμενοι). Οι μελέτες υποστηρίζουν ότι το 

βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων προϊστάμενων πρέπει να είναι η ικανότητα να 

εκχωρούν αρμοδιότητες στους υφισταμένους τους και να διοικούν συμμετοχικά. Η 

συμμετοχή διοίκηση όμως μπορεί να αποδειχτεί μια ιδιαίτερα στρεσογόνος διαδικασία για 

τους διευθυντές λόγω: της ασυμβατότητας μεταξύ τυπικών και πραγματικών ικανοτήτων, του 

αισθήματος δυσαρέσκειας των διευθυντών σε περίπτωση αμφισβήτησης του ρόλου και του 

βαθμού εξουσίας τους, της ασυμβατότητας μεταξύ της απαίτησης για συμμετοχική διοίκηση 

και ταυτόχρονα των υψηλών αποδόσεων και τέλος, της άρνησης των υφισταμένων να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ποιότητα της σχέσης εργαζόμενου-
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προϊστάμενου επηρεάζεται αρνητικά ιδιαίτερα σε συνθήκες μεγάλου φόρτου εργασίας και 

πίεσης χρόνου9 (Αντωνίου, 2006∙ Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

1.4.3.Γ Σχέσεις με προϊσταμένους 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

ηγέτη/προϊστάμενου όπως ο δύσκολος χαρακτήρας, η τελειομανία, τα υψηλά κίνητρα, ο 

προσανατολισμός σε μεγάλο βαθμό στο έργο, ο αυταρχισμός, η μη εποικοδομητική κριτική, 

η έλλειψη ενθάρρυνσης, η έλλειψη ενημέρωσης, οι διακρίσεις κ.ά. αποτελούν σημαντικές 

μεταβλητές που επηρεάζουν αρνητικά την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ 

προϊστάμενου-εργαζόμενου και αυξάνουν τα επίπεδα εργασιακού στρες (Αντωνίου, 2006∙ 

Cooper, Cooper & Eaker, 2002).  

1.4.3.Δ Διαπροσωπικές απαιτήσεις 

Τρεις ακόμα παράγοντες θεωρούνται ικανοί να προκαλέσουν εργασιακό στρες. Αυτοί οι 

διαπροσωπικοί παράγοντες στρες απορρέουν από τις απαιτήσεις και τις πιέσεις των 

εργασιακών σχέσεων και είναι: η πίεση από την ομάδα, η κοινωνική πυκνότητα και η 

ποικιλία. Μια συχνή πηγή στρες στην εργασία δημιουργείται από την πίεση που ασκούν οι 

τυπικές και άτυπες ομάδες μέσα σε έναν εργασιακό χώρο ή μια οργάνωση. Κάθε ομάδα 

υιοθετεί κάποιους άγραφους, ανεπίσημους κανόνες συμπεριφοράς, ένδυσης κ.ά., οι οποίοι 

λειτουργούν ως σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς για τα μέλη της και μπορούν να 

περιορίσουν την ελευθερία επιλογής και να επηρεάσουν ακόμα και την εργασιακή απόδοση 

των ατόμων. 

Ο προσωπικός χώρος για τον εργαζόμενο είναι πολύ σημαντικός. Ορισμένα άτομα δεν 

αισθάνονται άνετα να εργάζονται πολύ κοντά με άλλους ή το αντίθετο, δεν μπορούν να 

αποδώσουν όταν είναι απομονωμένα. Τόσο ο συνωστισμός σε μερικές περιπτώσεις όσο και η 

έλλειψη εγγύτητας σε άλλες, μπορεί να αποτελέσει μια στρεσογόνο συνθήκη για τα άτομα, 

τα οποία μπορεί να εμφανίσουν σωματικά συμπτώματα, να έχουν χαμηλή απόδοση και 

μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση (Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

                                                           
9 Οι Davidson και Cooper στο βιβλίο τους «Shattering the glass ceiling: The woman manager», το 

1992, αναφέρουν συγκεκριμένα τον καθοριστικό ρόλο που παίζει το φύλο του εργαζόμενου, 

ανεξαρτήτως βαθμίδος, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο εργασιακό στρες 

(Αντωνίου, 2006). 
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Η ποικιλία αναφέρεται σε ατομικές διαφορές όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η 

εθνικότητα, η θρησκεία, η κουλτούρα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κ.α. Αυτές οι 

διαφορές μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ένταση στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις αφού τα άτομα που δουλεύουν στον ίδιο χώρο εργασίας έχουν 

πολλές φορές λίγα κοινά σημεία αναφοράς (Αντωνίου, 2006∙ Cooper, Cooper & Eaker, 

2002). 

1.4.4 Η Ανάπτυξη της Σταδιοδρομίας 

Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση, οι νέες τεχνολογίες, η κατάργηση ορισμένων 

παραδοσιακών επαγγελμάτων, οι οργανωτικές αλλαγές κ.α. οδηγούν σε απώλεια της 

εργασίας και σε συνεπακόλουθη πρόσκαιρη ή μακροχρόνια ανεργία. Συγκεκριμένα, η 

έλλειψη επαγγελματικής ασφάλειας, ο φόβος απόλυσης (Fontana, 1993), το αίσθημα ότι οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες του ατόμου ξεπερνιούνται από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, οι 

διάφορες αξιολογήσεις της απόδοσης του ή μια πιθανή συνταξιοδότηση μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικές αιτίες εργασιακού στρες (Αντωνίου, 2006). 

Οι στρεσογόνοι αυτοί παράγοντες είναι δυνατό να έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην 

ψυχική υγεία του/της εργαζόμενου/ης, ειδικά όταν η οργάνωση απαιτεί μεγάλο βαθμό 

αφοσίωσης από τους υπαλλήλους. Το στρες καριέρας συνδέεται συνήθως με μειωμένη 

επαγγελματική ικανοποίηση και εργασιακή απόδοση, εργασιακή κινητικότητα, 

περιορισμένες εργασιακές σχέσεις, ψυχικά και σωματικά προβλήματα κ.λπ. (Siegrist, 1996). 

Ως αντισταθμιστικοί παράγοντες στο εργασιακό στρες καριέρας μπορούν να αναφερθούν η 

επαγγελματική πείρα και οι εργασιακές απολαβές. 

Αναφορικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας φαίνεται ότι η ηλικία του/της 

εργαζόμενου/ης κάνει τη διαφορά. Οι νέοι υπάλληλοι έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες που 

είναι πιθανό να διαψευσθούν από την εργασιακή πραγματικότητα. Οι στρεσογόνοι 

παράγοντες που έχουν να αντιμετωπίσουν στη νέα τους δουλειά αναφέρονται στην 

προσαρμογή τους στην εργασία και την κοινωνικοποίησή τους, στη δημιουργία 

διαπροσωπικών σχέσεων, στις διαδικασίες επιβράβευσης ή μη (οικονομικές απολαβές, 

προαγωγή), στο αίσθημα αναγνώρισης κ.ά. (Cooper, Cooper & Eaker, 2002).  

Στη μέση ηλικία πολλοί υπάλληλοι ανακαλύπτουν ότι η επαγγελματική τους ανέλιξη 

έχει επιβραδυνθεί ή σταματήσει. Συχνά, οι γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να έχουν 
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ξεπεραστεί, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων απαιτεί περισσότερο χρόνο και τα αποθέματα 

ενεργητικότητας έχουν εξασθενίσει. Η απειλή του υποβιβασμού, της απομόνωσης, της 

απώλειας του κύρους, του εγκλωβισμού στην ίδια οργάνωση και της συνταξιοδότησης 

αποτελούν ιδιαίτερα στρεσογόνες καταστάσεις (Αντωνίου, 2006∙ Cooper, Cooper & Eaker, 

2002). 

1.4.5 Το Κλίμα του Οργανισμού 

Το κλίμα του οργανισμού καθορίζεται σε γενικές γραμμές από την αυτονομία, τη δομή, 

την ανταμοιβή και τη συνειδητοποίηση του προσανατολισμού. Το γεγονός ότι το άτομο 

ανήκει σε μια συγκεκριμένη οργάνωση και συνεπώς η ενδεχόμενη διακύβευση της 

ελευθερίας, αυτονομίας και ταυτότητας του, μπορεί να συνιστά πηγή εργασιακού στρες. Τα 

επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης και δυσαρέσκειας συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με 

την έννοια της δομής και του κλίματος της οργάνωσης.  

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το αντιλαμβανόμενο εργασιακό στρες επηρεάζεται από 

καταστάσεις όπως: έλλειψη ευκαιριών για συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

συναισθήματα αποπροσωποποίησης, έλλειψη της αίσθησης του «ανήκειν», έλλειψη 

συμβουλευτικής κάλυψης και επικοινωνίας, περιορισμοί στη συμπεριφορά και 

τακτικές/πολιτικές γραφείων. Αναφορικά με το κλίμα και την κουλτούρα της οργάνωσης 

σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα αποτελεί η καλλιέργεια ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ 

των εργαζομένων, η καλλιέργεια κλίματος μικροπολιτικής, κλίκας και ίντριγκας. Τέτοιες 

καταστάσεις είναι πιθανό να επιφέρουν διάλυση του οργανωτικού κλίματος, περιορισμό της 

εμπιστοσύνης και έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους εργαζόμενους (Αντωνίου, 2006∙ 

Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

1.4.6 Η Διασύνδεση Οικογένειας – Εργασίας 

Η σωματική και ψυχική ευεξία των εργαζομένων επηρεάζεται όχι μόνο από ζητήματα 

που σχετίζονται με την εργασία αλλά και καταστάσεις οικογενειακής και προσωπικής ζωής. 

Αρνητικά γεγονότα προσωπικής ζωής ενδέχεται να επηρεάσουν την εργασιακή απόδοση του 

ατόμου, την αποτελεσματικότητά του και την προσαρμογή του στην εργασία (Cooper, 

Cooper & Eaker, 2002).  
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Πηγές τέτοιων στρεσογόνων καταστάσεων αποτελούν: α) η μεταφορά των προβλημάτων 

της εργασίας στο σπίτι και το αντίστροφο, β) η διπλή σταδιοδρομία των συζύγων και γ) οι 

ποικίλες εργασιακές απαιτήσεις όπως τα συχνά ταξίδια ή μετακινήσεις. Τα προβλήματα που 

δημιουργούνται  από τη διασύνδεση οικογενειακής/κοινωνικής και εργασιακής ζωής 

περιλαμβάνουν οικογενειακά προβλήματα όπως διενέξεις μεταξύ συζύγων, προβλήματα με 

το γονικό ρόλο, έλλειψη αμοιβαιότητας μεταξύ των συζύγων, ανισότητα στη 

συναισθηματική προσφορά τους, διαζύγια, χωρισμοί και κρίσιμα γεγονότα ζωής όπως 

οικονομικές ευθύνες, σύγκρουση μεταξύ εργασιακών και οικογενειακών απαιτήσεων, 

φορτωμένα προγράμματα και επαγγελματικά ταξίδια, σύγκρουση μεταξύ προσωπικών αξιών 

και οργανωτικής πολιτικής (Αντωνίου, 2006∙ Cooper, Cooper & Eaker, 2002∙ Fontana, 

1993).  

1.4.7 Το Εργασιακό Αντικείμενο  

Υπάρχουν επίσης ορισμένοι στρεσογόνοι παράγοντες που προκύπτουν από την 

καθημερινή ενασχόληση με συγκεκριμένα εργασιακά καθήκοντα ή/και την επαφή με 

πελάτες/ασθενείς. Συγκεκριμένα, οι δύσκολοι πελάτες/ασθενείς ή συνάδελφοι, η ανεπαρκής 

εκπαίδευση, η συναισθηματική εμπλοκή με πελάτες/ασθενείς ή συναδέλφους, οι ευθύνες που 

προκύπτουν από τη φύση της εργασίας καθώς και η ανικανότητα των ατόμων να βοηθήσουν 

ή να φανούν αποτελεσματικοί στις απαιτήσεις της εργασίας τους φαίνεται ότι συχνά 

επηρεάζουν την ψυχολογική τους κατάσταση (Fontana, 1993).  

 

1.5 Επιπτώσεις του Εργασιακού Άγχους  

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νιώσει στρες. Όταν ένα άτομο αντιμετωπίσει ένα 

πρόβλημα ή έχει κάποια σκέψη που τον ενοχλεί ή όταν νιώθει ότι απειλείται, οι διανοητικές 

και σωματικές του λειτουργίες τίθενται σε κατάσταση συναγερμού και ετοιμάζονται να 

αντιδράσουν σε αυτό το εσωτερικό ή εξωτερικό ερέθισμα. Γενικότερα, το άγχος αποτελεί 

συναισθηματική αντίδραση που αφενός προειδοποιεί και προετοιμάζει τον οργανισμό για την 

αντιμετώπιση επερχόμενου κινδύνου, και, αφετέρου, εξασφαλίζει την ισορροπία με το 

περιβάλλον. Υπό συνθήκες, το άγχος μπορεί να είναι ευεργετικό, όπως πριν από εξετάσεις ή 

τη γυμναστική, όποτε και δρα κινητοποιητικά.  
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Ωστόσο, όταν το άγχος είναι έντονο ή παρατεταμένο, χάνει τον προσαρμοστικό του 

ρόλο και προκαλεί σωματική και ψυχολογική παθολογική συμπτωματολογία. Τότε είναι που 

το άγχος από κοινή ανθρώπινη εμπειρία γίνεται ψυχική διαταραχή και έχει μεγάλη ένταση, 

διάρκεια, ή/και προκαλεί μεγάλη δυσλειτουργία (Brown, Newman, Charlesworth, Crits-

Cristoph & Beck, 2004). Το άγχος θεωρείται παθολογικό όταν το άτομο αδυνατεί να το 

ελέγξει, όταν δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργικότητα, στην επίτευξη 

επιθυμητών στόχων ή στη συναισθηματική του ηρεμία, οπότε αποκτά ψυχοπαθολογική 

βαρύτητα, κλινική σπουδαιότητα, και μπορεί να οδηγήσει σε αγχώδη διαταραχή10. 

Το παθολογικό άγχος είναι μία δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που συνοδεύεται 

από κούραση και από επιδείνωση φυσιολογικών λειτουργιών. Σύμφωνα με την ιατρική, ο 

τρόπος σκέψης κάθε ατόμου πυροδοτεί κάποια συμβάντα μέσα στο συμπαθητικό και το 

παρασυμπαθητικό σύστημα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε καταστάσεις 

πρόκλησης, έντασης ή πίεσης, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα μέσω των ορμονικών 

εκκρίσεων, αυξάνει το επίπεδο διέγερσης του οργανισμού και συνεπώς διεγείρεται το 

γνωστικό, νευρικό, καρδιαγγειακό και μυϊκό σύστημα. Αυτές οι οργανικές μεταβολές και 

κάθε δραστηριότητα επιτάχυνσης του σώματος, αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης 

του ατόμου. Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα στη συνέχεια επιφέρει μια κατάσταση 

χαλάρωσης και ηρεμίας. Στην αντίθετη περίπτωση, που η πίεση επιμένει, ο οργανισμός 

βομβαρδίζεται από ερεθίσματα και χημικές ουσίες που σχετίζονται με το στρες και το 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια ποικιλία συμπτωμάτων πριν την εκδήλωση σοβαρών 

ασθενειών που σχετίζονται με το στρες (Cooper, Cooper & Eaker, 2002∙ Forshaw, 2002∙ 

Καραδήμας, 2005). Πολλές φορές όμως είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ακριβώς τα 

συμπτώματα του στρες αφού πολλά από αυτά μπορεί να αποτελούν εκδηλώσεις και άλλων 

σωματικών ή ψυχολογικών καταστάσεων.  

                                                           
10 Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο της Ψυχιατρικής DSM-5, οι αγχώδεις διαταραχές 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: διαταραχή άγχους αποχωρισμού, επιλεκτική βωβότητα, ειδική φοβία 

(π.χ. φοβία φυσικού περιβάλλοντος, αίματος, ιατρικής φροντίδας, τραυματισμού κ.ά., κοινωνική 

φοβία, διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, αγχώδης διαταραχή 

οφειλόμενη σε άλλη σωματική κατάσταση, άλλη προσδιορισμένη αγχώδης διαταραχή, 

απροσδιόριστη αγχώδης διαταραχή (A.P.A., 2000). 
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Συνήθως το στρες συνδέεται με τρεις κατηγορίες συμπτωμάτων ή εκδηλώσεων: τις 

σωματικές, ψυχολογικές και συμπεριφορικές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 70% με 80% όλων 

των ασθενειών σχετίζονται με το στρες (Seaward, 2012). Ορισμένες ασθένειες έχουν ως 

υπόβαθρο το στρες και θεωρείται ότι είναι πιθανό να προκλήθηκαν ή να επιδεινώθηκαν από 

αυτό. Έτσι, το στρες φαίνεται να αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα επικινδυνότητας για 

την πρόκληση και την πορεία πολλών προβλημάτων σωματικής υγείας, συ-

μπεριλαμβανομένης της διαδικασίας γήρανσης (Epel, Blackburn, Lin, Dhabhar, Adler, 

Morrow & Cawthon, 2004). Επιπλέον, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που επιβεβαιώνουν το 

ρόλο του στρες στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων, καθώς επίσης στην πορεία και την 

πρόγνωση μίας ήδη υπάρχουσας καρδιαγγειακής διαταραχής. Επίσης, το στρες έχει 

συσχετιστεί με την εξέλιξη των νεοπλασιών, και με άλλα προβλήματα υγείας, όπως ο 

σακχαρώδης διαβήτης, ο πόνος, διάφορες μορφές λοιμώξεων κ.ά. (Καραδήμας, 2008). 

Συνδέεται, επίσης, με δευτερεύοντα προβλήματα υγείας: κρυολογήματα, γρίπη, έλκος 

στομάχου. Επιπλέον, στις ασθένειες που σχετίζονται με το στρες περιλαμβάνονται το άσθμα, 

η υπέρταση, οι καρδιοπάθειες, οι πόνοι στη μέ-ση, η κολίτιδα, το σύνδρομο χρόνιας 

κόπωσης, ακόμα και ο καρκίνος.  

Ο Cooper και οι συνεργάτες του, το 1988, συνοψίζουν τις σωματικές, ψυχολογικές και 

συμπεριφορικές εκδηλώσεις του στρες όπως αναφέρονται παρακάτω (Αντωνίου, 2006∙ 

Cooper, Cooper & Eaker, 2002). 

 Σωματικές εκδηλώσεις: 

 Ανορεξία 

 Έντονη επιθυμία για φαγητό, υπό συνθήκες πίεσης 

 Δυσπεψία 

 Κόπωση ή λήθαργος 

 Δυσκοιλιότητα ή διάρροια 

 Αϋπνία 

 Ναυτία 

 Απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος 

 Τάση προς εφίδρωση χωρίς ιδιαίτερο λόγο 

 Νευρικές συσπάσεις 
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 Ονυχοφαγία 

 Κεφαλαλγίες 

 Κράμπες και μυϊκοί σπασμοί 

 Λαχάνιασμα χωρίς άσκηση 

 Λιποθυμικά επεισόδια 

 Συχνά ξεσπάσματα κλάματος ή επιθυμία για κλάμα 

 Ανικανότητα ή ψυχρότητα 

 Υπερκινητικότητα 

 Υψηλή πίεση αίματος. 

 

Ψυχολογικές εκδηλώσεις: 

 Ευερεθιστότητα και επιθετικότητα 

 Δυσκολία αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων και λήψης αποφάσεων 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή 

 Κλειστοφοβία, αρρωστοφοβία και φόβος μοναξιάς 

 Αίσθημα αποτυχίας και καταπιεσμένου θυμού 

 Αίσθημα εχθρότητας προς τον εαυτό και παραμέληση εαυτού 

 Αλλαγές στη διάθεση 

 Δυσκολία συγκέντρωσης 

 Έλλειψη αυτοεκτίμησης 

 Απώλεια ενδιαφέροντος για τους άλλους ανθρώπους 

 Απομόνωση 

 Αδυναμία εξωτερίκευσης συναισθημάτων 

 Απώλεια αίσθησης χιούμορ 

 Τρόμος για το μέλλον. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τις επιδράσεις του εργασιακού στρες στους υπαλλήλους, οι 

Jones και Dubois, το 1989, αναφέρουν ορισμένες, ψυχολογικές και συμπεριφορικές, 

αρνητικές επιδράσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τις οργανώσεις (Αντωνίου, 2006), 

ενώ μετέπειτα ερευνητικές ανασκοπήσεις επισημαίνουν αρκετές επιπλέον αρνητικές 
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συνέπειες του εργασιακού στρες σε επαγγελματικό επίπεδο (βλέπε ενδεικτικά Barling, 

Kelloway & Frone, 2005∙ Cox, Griffiths & Rial-González, 2010). 

 

Επαγγελματικές εκδηλώσεις: 

 Επαγγελματική δυσαρέσκεια – Χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης 

 Αυξημένος αριθμός αποχωρήσεων/παραιτήσεων  

 Αυξημένος αριθμός απουσιών και αδειών λόγω ασθενειών 

 Μειωμένη αποδοτικότητα/παραγωγικότητα – Χαμηλά ποσοστά εργασιακής 

απόδοσης 

 Αυξημένα λάθη κατά την επιτέλεση του έργου 

 Αυξημένα εργασιακά ατυχήματα 

 Υψηλά ποσοστά ανταγωνισμού  

 Χαμηλά ποσοστά δέσμευσης στον οργανισμό 

 Έλλειψη δημιουργικότητας 

 Πρόωρη συνταξιοδότηση 

 Οργανωτική αποδιοργάνωση ή/και κατάρρευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

 

2.1 Η Έννοια της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης (professional burnout) εμφανίζεται ολοένα 

και περισσότερο στη σχετική βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια, απασχολώντας ιδιαίτερα 

τους ψυχολόγους και τους ιατρούς εργασίας, τους ειδικούς από το χώρο της Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και του Μάνατζμεντ, καθώς και τους κοινωνιολόγους. Η 

προσέγγισή της φαίνεται να πραγματοποιείται σε δύο άξονες: αφενός ως προς τη μελέτη των 

επιπτώσεων που έχει για τον/την εργαζόμενο/η και το εργασιακό πλαίσιο και αφετέρου ως 

προς τη διερεύνηση των παραγόντων που συντελούν στην εμφάνιση – ή/και στη μείωση – 

της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Ως ψυχολογικός όρος11, για πρώτη φορά εμφανίστηκε το 1969 από τον Bradley στην 

προσπάθειά του να περιγράψει ένα φαινόμενο που είχε παρατηρήσει σε επαγγέλματα που 

σχετίζονται με την παροχή βοήθειας (Maslach & Jackson, 1984). Ωστόσο, η έννοια 

προσδιορίστηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια λίγα χρόνια αργότερα, το 1974, από 

τον ψυχίατρο Freudenberger, ο οποίος εργαζόταν σε μια ψυχιατρική κλινική των Η.Π.Α.. Ο 

Freudenberger εκπόνησε μία μελέτη πάνω στη διερεύνηση ορισμένων σωματικών και 

ψυχικών συμπτωμάτων εξάντλησης που παρατήρησε στους/στις επαγγελματίες παροχής 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας που εργάζονταν στην κλινική του (Freudenberger, 1974).  Στο 

πλαίσιο αυτό, ως επαγγελματική εξουθένωση όρισε «το βίωμα της αποτυχίας και της 

εξάντλησης», ένα βίωμα που το θεώρησε «αποτέλεσμα των υπέρμετρων εργασιακών 

απαιτήσεων με όρους ενέργειας, προσπάθειας και προσόντων/ικανοτήτων» (Freudenberger, 

1974). Το εντόπισε τόσο στα επαγγέλματα που σχετίζονται με το χώρο της ψυχικής, αλλά και 

της γενικής, υγείας καθώς και σε  επαγγέλματα που η φύση της εργασίας τους εμπεριέχει τη 

σύναψη στενών σχέσεων μεταξύ αυτών και των ατόμων που εξυπηρετούν (Freudenberger, 

1974). Μάλιστα, συνέδεσε την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης με το βαθμό 

                                                           
11 Η ακριβής απόδοση του αγγλικού όρου «burnout» σημαίνει «αναλώνομαι προοδευτικά, εκ 

των έσω, μέχρι το σημείο της απανθράκωσης» (Κάντας, 1998∙ Maslach & Jackson, 1984). 
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αφοσίωσης που έχει το άτομο στο εργασιακό του αντικείμενο και την αντίστοιχη ματαίωση 

που ενδέχεται να βιώνει έπειτα από τη μη επίτευξη των στόχων του (Freudenberger, 1980). 

Χαρακτηριστικά, σημειώνει ότι είναι «μία κατάσταση κόπωσης ή εξουθένωσης που 

προκαλείται από την αφοσίωση σε μία αιτία, ένα τρόπο ζωής ή μία σχέση που αποτυχαίνει να 

αποδώσει μία αναμενόμενη επιβράβευση» (Freudenberger, 1980). 

Μετέπειτα αναφορές αναφέρονται στην επαγγελματική εξουθένωση ως ένα φαινόμενο 

που αφορά επαγγελματίες που παρέχουν φροντίδα, συχνά κάτω από συναισθηματικά 

φορτισμένες συνθήκες, ή κοινωνική προσφορά (Cherniss, 1980∙ Cox, Kuk & Leiter, 1993∙ 

Demir, Ulosoy & Ulosoy, 2003). Για το λόγο αυτό φαίνεται η έννοια να έχει μελετηθεί κατά 

κόρον σε επαγγελματικά πεδία που αφορούν το χώρο της υγείας, σωματικής και ψυχικής, και 

επαγγέλματα που είχαν σχέση με την παροχή βοήθειας: ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 

εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, αστυνομικούς, λειτουργούς ψυχιατρικών 

νοσοκομείων, ανθρώπους που ασχολούνται με μικρά παιδιά, κ.ά. (Kάντας, 1996).   

Οι Pines και Kafry (1978) σημειώνουν ότι τα άτομα που αισθάνονται επαγγελματική 

εξουθένωση είναι στην ουσία άτομα που δεν αντέχουν άλλο την επαγγελματική πίεση και 

αισθάνονται ολοκληρωτικά πως πνίγονται από το εργασιακό στρες και έχουν φτάσει σε 

σημείο κατάρρευσης. Έτσι, ορίστηκε η επαγγελματική εξουθένωση ως «μια κατάσταση 

σωματικής, συναισθηματικής και νοητικής εξάντλησης που προκαλείται από τη 

μακροπρόθεσμη συμμετοχή ενός ατόμου σε καταστάσεις που είναι συναισθηματικά δύσκολες» 

(Pines & Aronson, 1981) και «συναισθηματικά απαιτητικές» (Pines & Aronson, 1988). 

Διευκρινίζουν μάλιστα ότι η σωματική εξάντληση έγκειται στην αίσθηση του ατόμου ότι έχει 

χαμηλή ενέργεια, χρόνια κόπωση, αδυναμία και μια ποικιλία ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, 

η συναισθηματική εξάντληση αφορά σε αισθήματα αδυναμίας, ανημποριάς, απόγνωσης και 

παγίδευσης, που σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε 

συναισθηματικό κλονισμό, ενώ η πνευματική εξάντληση αναφέρεται στην ανάπτυξη 

αρνητικών στάσεων απέναντι στον εαυτό, την εργασία και τη ζωή (Pines & Aronson, 1988). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση της Pines (1993), κατά την οποία ο πυρήνας 

της επαγγελματικής εξουθένωσης βρίσκεται στην ανάγκη του ατόμου να πιστεύει ότι η ζωή 

του έχει νόημα, ότι τα πράγματα που κάνει – και κατά επέκταση ο ίδιος ο εαυτός – είναι 

χρήσιμος και σημαντικός. 
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Ο Brill (1984) όρισε την επαγγελματική εξουθένωση ως «μια κατάσταση δυσφορίας και 

δυσλειτουργίας ενός ατόμου χωρίς ψυχοπαθολογία, το οποίο (α) έχει λειτουργήσει για ένα 

διάστημα σε ικανοποιητικά επίπεδα στην ίδια θέση εργασίας και (β) δεν θα επιστρέψει στο 

προηγούμενο επίπεδο λειτουργίας χωρίς εξωτερική βοήθεια ή χωρίς να αναδιαμορφωθεί το 

εργασιακό του περιβάλλον». Από τη δουλειά του Brill, στην ουσία έρχονται στο προσκήνιο οι 

έννοιες των προσδοκιών και των αναγκών του/της εργαζομένου/ης σε σχέση με την εργασία, 

δύο έννοιες που φαίνεται να συνδέονται με την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Από τη δεκαετία του ’80 κι έπειτα, η επαγγελματική εξουθένωση συναντάται στη 

βιβλιογραφία ως ένας ιδιαίτερος τύπος εργασιακού στρες (βλέπε ενδεικτικά Fagin et al., 

1996∙ Schuler, 1983), και πιο συγκεκριμένα ως μια απόκριση στις χρόνιες πηγές 

συναισθηματικού και διαπροσωπικού στρες που σχετίζεται με την εργασία (Αντωνίου, 2006∙ 

Hobfoll & Freedy, 1993· Κάντας, 1996· Leiter & Maslach, 1988∙ Maslach & Jackson, 1984). 

Καταπώς φαίνεται η σχέση του εργασιακού στρες με την επαγγελματική εξουθένωση είναι 

ιδιαίτερα στενή. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι δεδομένου πως το εργασιακό στρες, όπως 

περιγράφηκε αναλυτικά στο προηγούμενο Κεφάλαιο, έχει οριστεί με βάση τις απαιτήσεις του 

εργασιακού περιβάλλοντος από το άτομο, κατά αντιστοιχία και η επαγγελματική εξουθένωση 

θα μπορούσε να οριστεί ως μια μορφή επαγγελματικού στρες, εφόσον η εμφάνισή της 

καθορίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας (Oshagbemi, 1999).  

Σε κάθε περίπτωση, η βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση καταδεικνύει ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση περιγράφει συνήθως μια κατάσταση συναισθηματικής, 

σωματικής και πνευματικής εξάντλησης που βιώνεται στον εργασιακό χώρο ή εξ αφορμής 

αυτού, μια κατάσταση που ωστόσο δε φαίνεται να περιορίζεται στο εργασιακό πλαίσιο αλλά 

να διαπερνά όλες τις επιμέρους όψεις της προσωπικής και κοινωνικής ζωής του/της 

εργαζομένου/ης (Maslach & Jackson, 1984). Χαρακτηριστικά, ο Pines (1993) αναφέρεται 

στην κατάσταση αυτή χρησιμοποιώντας τον όρο «σβησμένο σπίρτο», ενώ οι Schaufeli & 

Enzmann (1998) την παρομοιάζουν με το «σβήσιμο μιας φωτιάς ή ενός καντηλιού», δίνοντας 

έμφαση στην αίσθηση που βιώνει το άτομο ότι τα ενεργειακά του αποθέματα έχουν 

εξαντληθεί και δεν του μένουν άλλα προς χρήση. Έτσι, η συναισθηματική και σωματική 

εξάντληση φαίνεται να λειτουργούν αναδραστικά ως προς τη «φυσιολογική» 

λειτουργικότητα του ατόμου και να μην μπορεί να αποδώσει σε κανέναν τομέα (Κανδρή, 

Καλέμη & Μόσχος, 2004). 
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Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης συνδέθηκε – και όχι άδικα – με την 

κοινωνική ψυχολόγο Christina Maslach, η οποία διερεύνησε συστηματικά την κατάσταση 

αυτή και επιχείρησε να την τεκμηριώσει τόσο σε θεωρητικό επίπεδο ως ένα ιδιαίτερο 

σύνδρομο όσο και σε μεθοδολογικό με την δημιουργία ενός ψυχομετρικού εργαλείου για τη 

μέτρηση των επιπέδων επαγγελματικών εξουθένωσης σε εργαζομένους/ες (Leiter & Maslach, 

1988∙ Maslach & Jackson, 1984∙ Pines & Maslach, 1978). Βασιζόμενη στην πλούσια 

ερευνητική δουλειά της, η Maslach όρισε την επαγγελματική εξουθένωση ως «μια αρνητική 

ατομική εμπειρία που αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου στο εργασιακό του 

περιβάλλον» και ως «την απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους 

ένας/μία επαγγελματίας εργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής εξάντλησης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από έντονη συναισθηματική εξάντληση καθώς το άτομο δεν έχει πλέον 

καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή σεβασμού για τους πελάτες ή/και τους ασθενείς» 

(Maslach, 1982).  

Λίγο αργότερα έδωσε έναν πιο διευρυμένο και ακριβή ορισμό όπου ανήγαγε την 

επαγγελματική εξουθένωση σε σύνδρομο. Σύμφωνα με την Maslach (1993), «το Σύνδρομο 

της Επαγγελματικής Εξουθένωσης αναφέρεται στην ψυχική και σωματική καταπόνηση του/της 

εργαζόμενου/ης και την εξάντληση όλων των διαθέσιμων προσωπικών του/της ψυχικών 

δυνάμεων, στα πλαίσια της προσπάθειάς του/της να ανταπεξέλθει στις καθημερινές δυσκολίες 

που προκύπτουν από την επαγγελματική του/της δραστηριότητα». Με την προσέγγιση αυτή, η 

επαγγελματική εξουθένωση άρχισε σταδιακά να αποσυνδέεται από την αποκλειστική 

συσχέτιση που έως τότε αποδιδόταν ότι αφορά μόνο σε επαγγελματίες που έχουν να κάνουν 

άμεσα με ανθρώπους. Το στοιχείο αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από αντίστοιχα ερευνητικά 

ευρήματα, καθώς έχει φανεί και πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες να εμφανίζουν υψηλά 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Schutte, Toppinen, Kalimo & Schaufeli, 2000∙ 

Toppinen-Tanner, Kalimo & Mutanen, 2002). Έτσι, η επαγγελματική εξουθένωση από κρίση 

στην σχέση με τους ανθρώπους της δουλειάς θεωρήθηκε πλέον κρίση στην σχέση με την ίδια 

την εργασία (Maslach, 1993). 

H Maslach (1982∙ 1993) αναφέρει ότι η επαγγελματική εξουθένωση αφορά σε τρεις 

επιμέρους διαστάσεις: 

(α) την συναισθηματική εξάντληση (emotional exhaustion), η οποία αποτελεί τον 

πυρήνα του συνδρόμου και αφορά στη μείωση των συναισθηματικών αποθεμάτων του/της 
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εργαζομένου/της, στην ψυχική και σωματική του/της κόπωση σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

νιώθει ότι δεν είναι ικανός/ή να προσφέρει συναισθηματικά και να «επενδύσει ενέργεια» 

στους ανθρώπους που εξυπηρετεί/φροντίζει. Χαρακτηριστικά, ένας επαγγελματίας το 

περιγράφει: «δεν είναι ότι δε θέλω να βοηθήσω αλλά δε μπορώ, φαίνεται ότι έχω κουραστεί 

να συμπάσχω» (Firth-Cozens & Payne, 1999). Συχνότερα, εκφράζεται με μία τάση 

αποξένωσης από τους/τις συναδέλφους και ένα αίσθημα συνεχούς συναισθηματικής έντασης, 

ενώ ένα συνηθισμένο σύμπτωμα αποτελεί η απέχθεια του ατόμου προς την εργασία του με 

αποτέλεσμα να μη θέλει να πάει ξανά στη δουλειά του. 

(β) την αποπροσωποποίηση (depersonalization) ή αλλιώς κυνισμό (cynism), μια 

διάσταση που αναφέρεται τόσο σε συμπεριφορές του/της εργαζόμενου/ης απέναντι στην 

εργασία του/της και τη φύση αυτής, όσο και στους λήπτες των υπηρεσιών του/της. Συνήθως 

εκφράζεται ως απόκριση δίχως συναίσθημα προς τους ανθρώπους, ενώ πολλές φορές ίσως 

μεταφράζεται ως αρνητισμός, αγενής συμπεριφορά, αδιαφορία, έλλειψη ευαισθησίας ή 

ακόμη και ακατάλληλη συμπεριφορά και απόσυρση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

εργαζομένων που βιώνουν αποπροσωποποίηση αποτελούν οι επαγγελματίες που 

«ξεχνιούνται» στο διάλειμμα στην εργασία τους ή προτιμούν να αναλώνονται σε ανούσιες 

συζητήσεις με συναδέλφους την ώρα που ο/η εξυπηρετούμενος/η περιμένει μια απάντηση με 

αγωνία ή ο/η γραφειοκράτης, ο οποίος χάνει την ουσία και ταλαιπωρεί κάποιον ψάχνοντας τα 

ψιλά γράμματα των κανονισμών (Γούλας, Αναγνωστόπουλος, Τζωρτζοποΰλου, Αγγουράς & 

Νιάκας, 2005). 

(γ) το αίσθημα αναποτελεσματικότητας (inefficacy) ή μειωμένης προσωπικής επίτευξης 

(reduced personal accomplishment), το οποίο αφορά στη μειωμένη αίσθηση πληρότητας και 

επιτυχούς επίτευξης που έχει ένας/μία εργαζόμενος/η. Ο/Η εργαζόμενος/η φαίνεται να χάνει 

σταδιακά το ενδιαφέρον του και τα θετικά συναισθήματα που είχε για το αντικείμενο της 

εργασίας του/της, δεν αισθάνεται πλέον ικανοποιημένος/η από την απόδοση και τη δουλειά 

του/της και αρχίζει να αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό. Πολλές φορές, δύναται να 

αναπτυχθούν και πιο ακραία συναισθήματα, όπως της ανεπάρκειας, της αποτυχίας, της 

απώλειας της αυτοεκτίμησης, ακόμη και συμπτώματα κατάθλιψης (Leiter & Maslach, 1988). 

Κατά κανόνα, το αίσθημα αυτό εκφράζεται από το άτομο με διαρκείς αρνητικές 

αξιολογήσεις του εαυτού του ως επαγγελματία, κυρίως όσον αφορά τη δουλειά του με τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών του, και ως ένα γενικότερο αίσθημα δυστυχίας και δυσαρέσκειας 

σε σχέση με τα αποτελέσματα της εργασίας του. 
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Οι Maslach και Jackson (1984) υποστήριξαν ότι η διάσταση της συναισθηματικής 

εξάντλησης είναι το πρώτο στάδιο της επαγγελματικής εξουθένωσης που οδηγεί στη 

συνέχεια στην αποπροσωποποίηση και την έλλειψη προσωπικής επίτευξης. Η θέση αυτή 

μοιάζει εύκολα κατανοητή, αν αναλογιστεί κανείς πως ένας/μία εργαζόμενος, λόγω της 

φύσης της εργασίας του/της, βιώνει τη συναισθηματική εξάντληση και για να τη διαχειριστεί 

ως συναίσθημα και να το αντιμετωπίσει συνάδει να ακολουθεί η φάση της 

αποπροσωποποίησης, η οποία όμως οδηγεί στο αίσθημα της αποτυχίας καθώς το άτομο 

συγκρίνει τις αρχικές του φιλοδοξίες, όσον αφορά την άσκηση του επαγγέλματός του, με την 

τωρινή άσχημη κατάστασή του (Δούκα, 2004).  

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές θεωρητικές απόψεις, εκφράζοντας την 

άποψη ότι το πρώτο στάδιο της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η αποπροσωποποίηση, 

καθώς φαίνεται να λειτουργεί ως – απαραίτητος – αμυντικός μηχανισμός που ενεργοποιεί το 

άτομο προκειμένου να καταφέρει να αντιμετωπίσει την δύσκολη κατάσταση που βιώνει. 

Όταν η αποπροσωποποίηση υπερβεί κάποια όρια, οδηγεί σε μειωμένη επίδοση και αίσθημα 

αποτυχίας, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε συναισθηματική εξάντληση (Δούκα, 2004). 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η διάσταση της αποπροσωποποίησης αποτελεί ένα ειδοποιό 

χαρακτηριστικό στοιχείο της έννοιας της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε αντίθεση με τη 

συναισθηματική εξάντληση και το μειωμένο αίσθημα επίτευξης που έχει φανεί να αποτελούν 

σημαντικές εκφάνσεις του επαγγελματικού στρες, όπως έχει περιγραφεί σε επιμέρους 

θεωρητικές προσεγγίσεις (Δούκα, 2004). 

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση σχετικά με τον ορισμό της έννοιας της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, έχουν διατυπωθεί αρκετές και διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις. Ορισμένοι ερευνητές προσεγγίζουν την επαγγελματική εξουθένωση ως 

ψυχολογική απομάκρυνση από την εργασία (Cherniss, 1980∙ Maslach, 1976∙ Seidman & 

Zager, 1987), ενώ άλλοι την περιγράφουν ως προοδευτική απώλεια ιδεαλισμού, ενέργειας 

και σκοπού, που βιώνεται από τους ανθρώπους στα επαγγέλματα παροχής βοήθειας προς 

τους άλλους, δηλαδή ως αποτέλεσμα της εργασίας τους (Sturgess & Poulsen, 1983). Ως 

διακριτό σύνδρομο, ο Cherniss (1980) αναφέρεται στην επαγγελματική εξουθένωση 

χαρακτηρίζοντάς την ως «ασθένεια υπερβολικής δέσμευσης» (Rogers & Dodson, 1988). 

Άλλες προσεγγίσεις ανάγουν την επαγγελματική εξουθένωση στην ύπαρξη ανισορροπίας 
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μεταξύ των πόρων, των αξιών και των προσδοκιών του ατόμου με τις περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις (Brezniak & Ben Ya Ir, 1989). 

2.2 Οι Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Οι θεωρίες που έχουν προσεγγίσει την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς 

και τα αντίστοιχα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτών, εστιάζουν σε δύο 

διαστάσεις. Από τη μία πλευρά, έχουν επιχειρήσει να αναλύσουν και να περιγράψουν τις 

επιμέρους φάσεις ή τα επιμέρους στάδια που αναπτύσσεται το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, ανάγοντάς το στην ουσία σε μία κλιμακωτά εξελισσόμενη – σωματική και 

ψυχοσυναισθηματική – διαδικασία (Cherniss, 1980∙ Maslach & Jackson, 1984). Από την 

άλλη πλευρά, έχουν εστιάσει στους επιμέρους παράγοντες και καταστασιακές συνθήκες που 

επιδρούν στο άτομο και οδηγούν στην ανάπτυξη του συνδρόμου ως κατάστασης, 

προσπαθώντας έτσι να το ερμηνεύσουν υπό το πρίσμα της διαρκούς δυναμικής και 

διαδραστικής αλληλεπίδρασης ατόμου και περιβάλλοντος (Vachon, 1987).  

Ως προς τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, η ερευνητική ανασκόπηση καταδεικνύει τόσο παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με τις επαγγελματικές συνθήκες και το εργασιακό περιβάλλον12, όπως είναι το 

φορτωμένο πρόγραμμα καθηκόντων, η έλλειψη αυτονομίας και η μικρή συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων, η ανεπαρκής ψυχολογική υποστήριξη και η αυταρχική διοίκηση του 

οργανισμού (Firth-Cozens & Payne, 1999∙ Pines, 1993), όσο και προδιαθεσικούς, ατομικούς 

παράγοντες που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των εργαζομένων, όπως οι προσδοκίες των εργαζομένων από τον εαυτό τους και την εργασία 

τους (Antoniou, 1999∙ Dekker & Schaufeli, 1995∙ Leiter & Maslach, 1988). 

Τα μοντέλα ερμηνείας της επαγγελματικής εξουθένωσης που έχουν επικρατήσει στη 

βιβλιογραφία είναι τέσσερα: (α) το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach (1982∙ 

Maslach & Jackson, 1984), όπως αναλύθηκε παραπάνω, (β) το μοντέλο των Edelwich και 

Brodsky (1980), (γ) το διαδραστικό μοντέλο του Cherniss (1980) και (δ) το μοντέλο της 

Pines (1993∙ Pines & Aronson, 1988). Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί ένα 

                                                           
12 Αναλυτικότερα οι παράγοντες θα παρουσιαστούν σto επόμενο Υποκεφάλαιο. 
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νέο μοντέλο του Kristensen και των συνεργατών του (Kristensen, Borritz, Villadsen &  

Christensen, 2005), γνωστό ως μοντέλο της Κοπεγχάγης.  

Δεδομένων των ερευνητικών στόχων της παρούσας εργασίας, όπως έχουν περιγραφεί 

συνοπτικά στην Εισαγωγή και θα περιγραφούν αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, θα 

εστιάσουμε στην παρουσίαση των προαναφερόμενων θεωριών και μοντέλων σχετικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση τα οποία θα αποτελέσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο του 

ερευνητικού μας προβληματισμού. 

 

2.2.1 Μοντέλα που Προσεγγίζουν την Επαγγελματική Εξουθένωση ως Διαδικασία 

2.2.1.Α Το Διαδραστικό Μοντέλο του Cherniss (1980) 

Ο Cherniss (1980) αναφέρει σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση ότι αφορά 

περισσότερο σε μία «διαδικασία» παρά σε ένα μεμονωμένο «συμβάν» ή μια διακριτή 

κατάσταση που ο/η εργαζόμενος αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του/της 

καριέρας. Βασική θέση του μοντέλου είναι ότι η επαγγελματική εξουθένωση προκύπτει λόγω 

της αναντιστοιχίας μεταξύ της προσφοράς και της επένδυσης των εργαζομένων στον 

εργοδότη τους, όπως οι ίδιοι/ες την αντιλαμβάνονται, και στην ανταμοιβή και ανταπόδοση 

που λαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Cherniss (1980) περιγράφει τη διαδικασία της 

επαγγελματικής εξουθένωσης να ακολουθεί τρία επιμέρους στάδια.  

I. Φάση του «εργασιακού στρες». Ως πρώτο στάδιο της επαγγελματικής εξουθένωσης, ο 

Cherniss (1980) περιγράφει το εργασιακό στρες, το οποίο ανάγει ως αποτέλεσμα της 

ανισορροπίας και της ασυμφωνίας ανάμεσα στις απαιτήσεις του εξωτερικού και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του/της εργαζόμενου/ης. Αναλυτικότερα, η ασυμφωνία αυτή και 

η διατάραξη φαίνεται να προκύπτει όταν οι διαθέσιμοι πόροι του ατόμου δεν επαρκούν για 

να ικανοποιήσουν με κατάλληλο τρόπο τόσο τους προσωπικούς του στόχους όσο και τα 

αιτήματα που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο 

βιώνει εργασιακό στρες, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα οδηγήσει απαραίτητα σε 

επαγγελματική εξουθένωση. 

II. Φάση «εξάντλησης». Ως δεύτερο στάδιο της επαγγελματικής εξουθένωσης, ο 

Cherniss (1980) αναφέρει την εξάντληση, την οποία ορίζει ως τη συγκινησιακή-
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συναισθηματική ανταπόκριση του ατόμου στην διατάραξη της ισορροπίας. Οι συχνότερες 

εκδηλώσεις της εξάντλησης έγκεινται στην εμφάνιση συμπτωμάτων όπως η συναισθηματική 

εξάντληση, το στρες, η κόπωση, η ανία, η έλλειψη ενδιαφέροντος και η απάθεια. Όταν 

ένας/μία εργαζόμενος/η βιώνει το στάδιο αυτό, συνήθως βρίσκεται σε μία κατάσταση 

συνεχούς έντασης και διέγερσης. Στην περίπτωση που δεν καταφέρει να τη διαχειριστεί 

λειτουργικά και να την ξεπεράσει, ενδέχεται να οδηγηθεί σε απογοήτευση και παραίτηση.  

III. Φάση «αμυντικής κατάληξης». Το επόμενο και τελευταίο στάδιο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, ο Cherniss (1980) το θεωρεί ως καταληκτικό υπό την έννοια ότι στη φάση 

αυτή πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στον/στην εργαζόμενο/η. Πρόκειται για το 

στάδιο όπου ο/η εργαζόμενος/η αλλάζει τη στάση και τη συμπεριφορά του/της, κυριευμένος 

πλέον από το στρες και την εξάντληση. Έτσι, στη φάση αυτή συνήθως παρατηρούνται 

εκδηλώσεις όπως η σταδιακή συναισθηματική αποεπένδυση της εργασίας και των 

καθηκόντων του ατόμου, η έκφραση κυνικών συμπεριφορών και μιας στάσης απάθειας προς 

τους άλλους. Χαρακτηριστικό είναι δε, όπως επισημαίνει ο Cherniss, ότι αυτή η στροφή 

του/της εργαζόμενου/ης στην ουσία τον/την ανακουφίζουν καθώς συμβάλλουν στη μείωση 

των σωματικών και ψυχολογικών συνεπειών που επέρχονται, ενώ κρατούν ζωντανή την 

ελπίδα του/της ότι θα καταφέρει να επιβιώσει επαγγελματικά. (Cherniss, 1980). 

 

2.2.1.Β Το Μοντέλο των Τριών Διαστάσεων της Maslach (1982) 

Όπως έχει περιγραφεί στο προηγούμενο Υποκεφάλαιο. 

 

2.2.1.Γ Το Μοντέλο των Edelwich και Brodsky (1980) 

Οι Edelwich και Brodsky (1980) προσέγγισαν επίσης την έννοια της επαγγελματικής 

εξουθένωσης ως μια εξελικτική, προοδευτική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο/η 

εργαζόμενος ουσιαστικά «αποιδανικοποιεί» την πραγματικότητα που δεν ανταποκρίνεται 

στους προσωπικούς του στόχους και τα ιδανικά. Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι οι 

συγγραφείς θεωρούν ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια διαδικασία που ξεκινά από 

την αρχή της επαγγελματικής καριέρας ενός ατόμου και δεν εμφανίζεται ξαφνικά, σε κάποια 

στιγμή της πορείας του. Στο μοντέλο που ανέπτυξαν, περιέγραψαν τέσσερα διακριτά στάδια 

ανάπτυξης της επαγγελματικής εξουθένωσης. 
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Ι. Το στάδιο του ενθουσιασμού. Οι Edelwich και Brodsky (1980) σημειώνουν ότι κάθε 

άτομο που ξεκινά την επαγγελματική του καριέρα διακατέχεται από συναισθήματα 

ενθουσιασμού και ψυχικής ανάτασης, τα οποία πολλές φορές συνοδεύονται και από 

υπερβολικά υψηλούς στόχους και μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Τα στοιχεία αυτά έχουν ως 

αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά ο/η εργαζόμενος/η να υπερεπενδύει στην εργασία του, 

αφιερώνοντας χρόνο, ενέργεια και προσπάθεια, ενώ παράλληλα φαίνεται να υπερεπενδύει 

τόσο στις σχέσεις που αναπτύσσει με τους/τις συναδέλφους όσο και με τους ανθρώπους που 

εξυπηρετεί. Βασική κινητήρια δύναμη της στάσης αυτής αποτελεί η ανάγκη που έχει κάθε 

εργαζόμενος/η να αντλεί ικανοποίηση από την εργασία του. Ωστόσο, οι συγγραφείς 

επισημαίνουν ότι πολύ συχνά, στην πορεία της καριέρας του και στην πράξη, το άτομο 

διαπιστώνει ότι το έργο που παράγει ή/και η θέση που κατέχει δεν ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες του και τότε είναι που απογοητεύεται. 

ΙΙ. Το στάδιο της αμφιβολίας και της αδράνειας. Ως επόμενο στάδιο της απογοήτευσης, οι 

Edelwich και Brodsky (1980) εντοπίζουν το στάδιο της αμφιβολίας και αδράνειας. Στη φάση 

αυτή ο/η εργαζόμενος/η φαίνεται να συνειδητοποιεί πλέον ότι παρόλο που επενδύει πολλά 

στην εργασιακή του/της καθημερινότητα, το αποτέλεσμα που προκύπτει απέχει αρκετά από 

τους στόχους του/της, τις προσδοκίες του/της και τα βαθύτερα κίνητρά του/της. Έτσι, έρχεται 

αντιμέτωπος/η με τη μη επίτευξη των στόχων του/της, τη διάψευση των προσδοκιών του/της 

και το αίσθημα του ανικανοποίητου. Στο στάδιο αυτό συχνά παρατηρείται το άτομο να 

κατηγορεί τον εαυτό του για την αποτυχία και να καταβάλλει ακόμη μεγαλύτερη 

προσπάθεια, χωρίς όμως αυτό να φέρει θετικό αποτέλεσμα. Και είναι τότε που αρχίζει να 

αναζητά τα αίτια από τα οποία προκύπτει η αναποτελεσματικότητά του και η απογοήτευσή 

του έξω από τον εαυτό του, σε παράγοντες που αφορούν το πλαίσιο που εργάζεται και τις 

συνθήκες που το χαρακτηρίζουν. Συνήθως στη φάση αυτή, ο/η εργαζόμενος/η είναι που 

αρχίζει εκφράζει τα παράπονά του για επιμέρους στοιχεία που θεωρεί ότι επηρεάζουν 

αρνητικά την επαγγελματική του απόδοση, όπως για παράδειγμα ο χαμηλός μισθός, οι 

άσχημες εργασιακές συνθήκες, η ελλιπής οργάνωση κ.λπ., και σταδιακά αρχίζει να 

αμφισβητεί και να αποϊδανικοποιεί την εργασία του, χωρίς όμως να έχει ακόμα αναθεωρήσει 

τις δικές του/της προσδοκίες. 

ΙΙΙ. Το στάδιο της απογοήτευσης και της ματαίωσης. Έπειτα από την αμφιβολία και την 

αδράνεια, οι Edelwich και Brodsky (1980) αναφέρουν ότι ακολουθούν τα συναισθήματα της 
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απογοήτευσης και της ματαίωσης. Είναι η φάση που ο/η εργαζόμενος/η πλέον βλέπει ότι οι 

προσπάθειές του/της να ολοκληρωθεί μέσα από την εργασία του/της και να ικανοποιήσει τις 

φιλοδοξίες και τους στόχους του/της ματαιώνονται και έτσι αντιλαμβάνεται πλέον την 

κατάσταση αυτή που βιώνει ως αδιέξοδη, βιώνοντας έντονα συναισθήματα αποθάρρυνσης,  

απογοήτευσης και απελπισίας. Αισθανόμενος/η στην ουσία παγιδευμένος/η στον εργασιακό 

του/της χώρο, ο/η εργαζόμενος μπαίνει σε μια διαδικασία αναζήτησης λύσεων και διεξόδου 

από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση και ακριβώς στο σημείο αυτό είναι που βρίσκεται στη 

θέση λήψης μιας προσωπικής απόφασης: είτε να αναθεωρήσει τους στόχους, τις προσδοκίες 

και τα κίνητρά του/της είτε να απομακρυνθεί από την εργασιακό του χώρο, από την πηγή 

δηλαδή του στρες. 

ΙV. Το στάδιο της απάθειας. Στο στάδιο αυτό, που είναι και το τελευταίο στάδιο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, ο/η εργαζόμενος/η βρίσκεται να βιώνει συναισθήματα 

απάθειας. Είναι η φάση που το άτομο αρχίζει να αποφεύγει την ανάληψη ευθυνών και 

καθηκόντων, όπως και κάθε υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους – συναδέλφους και 

εξυπηρετούμενους/ες -, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό στην ουσία να καταπολεμήσει την 

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

εργάζεται για βιοποριστικούς λόγους, ενώ επενδύει ελάχιστη ενέργεια στα καθήκοντά του 

και αγνοεί τις ανάγκες των εξυπηρετούμενών του, για να καλύψει την ανεπάρκεια που νιώθει 

απέναντί τους (Edelwich, και Brodsky, 1980). 

 

2.2.2 Μοντέλα που Προσεγγίζουν την Επαγγελματική Εξουθένωση ως Κατάσταση 

2.2.2.Α Το Μοντέλο των Pines και Aronson (1988) 

Οι Pines και Aronson (1988) ορίζουν την επαγγελματική εξουθένωση ως «μία 

κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης που προκαλείται από 

την μακροχρόνια έκθεση σε συναισθηματικά και απαιτητικές συνθήκες». Από τον ορισμό 

που αποδίδουν στην έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης γίνεται κατανοητό πως τη 

συνδέουν με το εργασιακό περιβάλλον, και κατά συνέπεια με τους εργασιακούς και 

επαγγελματικούς παράγοντες. Χαρακτηριστικά μάλιστα η Pines (1993) σημειώνει ότι τόσο 

τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των εργαζόμενων όσο και τα προσωπικά τους κίνητρα 

παίζουν ρόλο μόνο όσον αφορά την πυροδότηση και τον καθορισμό της βαρύτητας του 
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συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, με το εργασιακό περιβάλλον να επιδρά 

σημαντικά στην εμφάνισή του.  

Το ενδιαφέρον στο μοντέλο των Pines και Aronson (1988) είναι το ότι, παρόλο που 

αναγνωρίζουν τρεις επιμέρους όψεις σε ότι αφορά την εκδήλωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, σωματική, συναισθηματική και πνευματική, η οπτική τους φαίνεται να 

απομακρύνεται από την αρχική θεώρηση της έννοιας ως συνδρόμου και να την 

αντιμετωπίζουν ως μια μονοδιάστατη έννοια. Μάλιστα, στο αντίστοιχο ψυχομετρικό 

εργαλείο που κατασκεύασαν για τη μέτρηση του βαθμού της επαγγελματικής εξουθένωσης13, 

το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και θεωρείται πολύ αξιόπιστο και έγκυρο (Enzmann, 

Schaufeli, Janssen & Rozeman, 1998∙ Schaufeli & Enzmann, 1998), εξάγεται μία ενιαία 

βαθμολογία που αντικατοπτρίζει το βαθμό της επαγγελματικής εξουθένωσης του ατόμου 

(Pines & Aronson, 1988). 

 

2.2.2.Β Το Μοντέλο της Κοπεγχάγης των Kristensen, Borritz, Villadsen και  Christensen 

(2005) 

Το μοντέλο της Κοπεγχάγης (Kristensen, Borritz, Villadsen & Christensen, 2005) 

αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα σχετικά με την έννοια της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, το οποίο προέκυψε σε μεγάλο βαθμό μέσα από την κριτική – σε θεωρητικό και 

ερευνητικό επίπεδο – που άσκησαν οι δημιουργοί του στην προσέγγιση και το αντίστοιχο 

μοντέλο της Maslach. Συγκεκριμένα, ο Kristensen και οι συνεργάτες του (2005) αναφέρουν 

ότι ο τρόπος που η Maslach ορίζει και μετράει την επαγγελματική εξουθένωση μέσω των 

τριών διαστάσεών της (μειωμένη προσωπική επίτευξη, αποπροσωποποίηση, συναισθηματική 

εξάντληση), τις οποίες θεωρεί αναπόσπαστα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, δεν είναι έγκυρος καθώς οι συνιστώσες αυτές αποτελούν αποτελέσματα του 

συνδρόμου και όχι συστατικά του μέρη. Έτσι, οι συγγραφείς αξιοποίησαν ως θεωρητική 

βάση για το μοντέλο τους τον ορισμό που έδωσαν στην επαγγελματική εξουθένωση οι 

Schaufeli και Greenglass (2001), σύμφωνα με τους οποίους η επαγγελματική εξουθένωση 

έγκειται σε «μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής κόπωσης που 

                                                           
13 Πρόκειται για ένα αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, το «Burnout Measure» (BM, Pines & Aronson, 1988). 
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προκύπτει από την μακροχρόνια έκθεση σε εργασιακές καταστάσεις που είναι 

συναισθηματικά απαιτητικές» (Schaufeli & Greenglass, 2001). Βασισμένοι στη θέση αυτή, ο 

Kristensen και οι συνεργάτες του έθεσαν στον πυρήνα της επαγγελματικής εξουθένωσης την 

εξάντληση και την εξουθένωση σε σχέση με τρεις παράγοντες: την προσωπική εξουθένωση, 

την επαγγελματική εξουθένωση και την εξουθένωση που σχετίζεται με την επαφή με 

ανθρώπους (Kristensen, Borritz, Villadsen &  Christensen, 2005).  

 

2.3 Παράγοντες που Προκαλούν την Επαγγελματική Εξουθένωση 

Έπειτα από τη συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων μοντέλων που έχουν 

αναπτυχθεί σχετικά με την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθίσταται προφανές 

ότι η εμφάνισή της έχει συνδεθεί τόσο με ατομικούς όσο και με περιβαλλοντικούς-

εργασιακούς παράγοντες, αλλά και από την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο (Cooper & 

Baglioni, 1988· Cox, 1987· Harrison, 1978· Μεταλληνού, 2000∙ O’Brien & Page, 1994· 

Vachon, 1987). Προτού προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριμένων 

παραγόντων, αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα άτομα που υποφέρουν από 

εξουθένωση, συνήθως τείνουν να κρύβουν το πρόβλημά τους επειδή αισθάνονται ενοχή και 

ντροπή για τη συμπεριφορά τους, τις στάσεις τους και την πνευματική τους κατάσταση 

(Maslach, 1982). Τα συναισθήματα αυτά φαίνεται να προκαλούνται από τον ανεπαρκή 

έλεγχο της εργασίας, τις ματαιωμένες ελπίδες και προσδοκίες των ατόμων και το 

συναίσθημα της απώλειας της έννοιας της ζωής, στοιχεία που μοιάζουν να αποτελούν αιτίες 

της επαγγελματικής εξουθένωσης (Pines, 1993∙ Vachon, 1987).  

 

2.3.1 Περιβαλλοντικοί-Εργασιακοί Παράγοντες 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον 

εργασίας του/της εργαζόμενου/ης και τις ιδιαίτερες συνθήκες αυτού. 

2.3.1.Α Ασάφεια εργασιακού ρόλου 

Η ασάφεια του εργασιακού ρόλου σχετίζεται με την αβεβαιότητα που βιώνει ο/η 

εργαζόμενος/η όταν δε γνωρίζει ποιες ακριβώς είναι οι απαιτήσεις της εργασίας του/της, με 

ποιο τρόπο θα τις επιτύχει και πως αναμένουν οι άλλοι να συμπεριφερθεί στην εργασία 
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του/της (Κάντας, 1996∙ Koustelios & Kousteliou, 1998∙ Koustelios, Theodorakis & 

Goulimaris, 2004). Oι Breaugh και Colihan (1994) αναφέρουν ότι έννοια περιλαμβάνει τρεις 

ευδιάκριτες παραμέτρους που αφορούν τις εργασιακές μεθόδους, τον οργανωτικό σχεδιασμό 

και τα κριτήρια απόδοσης, ενώ άλλοι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια έννοια με 

πολυδιάστατες ιδιότητες (Sawyer, 1992∙ Singh, Verbeke & Rhoads, 1996). Με βάση τα 

συμπεράσματά τους υπάρχουν τέσσερις ευρέως αποδεκτές διαστάσεις ασάφειας ως προς τον  

εργασιακό ρόλο, που μπορούν να βιωθούν από τους εργαζόμενους. Οι διαστάσεις αυτές 

περιλαμβάνουν: 

 την ασάφεια στόχων-προσδοκιών και υπευθυνότητας (τι αναμένεται, τι θα έπρεπε, 

τι θα μπορούσε να γίνει),  

 την ασάφεια διαδικασιών - στόχων,  

 την ασάφεια των προτεραιοτήτων (ποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν και με 

ποια σειρά) και  

 την ασάφεια συμπεριφοράς (πως αναμένει ίδιος εργαζόμενος ότι θα ενεργήσει στις 

διάφορες καταστάσεις και ποιες συμπεριφορές θα οδηγήσουν στις αναγκαίες 

επιθυμητές εκβάσεις).  

Πολλοί ερευνητές επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ασάφεια ρόλου παρουσιάζει την 

υψηλότερη επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση των εργαζομένων, 

επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να εξετάζονται και οι διαφοροποιήσεις που 

παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων (Balloch, Pahl & McLean, 1998∙ Chang 

& Hancock, 2003∙ Shen, 2005). 

 

2.3.1.Β Έλλειψη υποστήριξης από τη Διοίκηση 

Η έλλειψη υποστήριξης από τους διευθυντές φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην 

εμφάνιση υψηλών επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης (Cheuk, Wong & Rosen, 1994∙ 

Seltzer & Numerof, 1988). Από την άλλη πλευρά, έχει βρεθεί ότι η υποστήριξη από τους 

διευθυντές είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της εξουθένωσης σε αντίθεση με τη 

σύγκρουση ρόλων που οδηγεί σε εξουθένωση (Kickul & Posing, 2001). Επιπλέον, η άσκηση 

της διοικητικής λειτουργίας με τρόπο άκαμπτο και αυταρχικό έχει φανεί να συσχετίζεται 

θετικά με υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης των υφισταμένων (Belicki & 

Woolcott, 1996∙  Cordes & Dougherty, 1993∙  Gabris & Ihrke, 1996). 
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2.3.1.Γ Υπερβολικός φόρτος εργασίας 

Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας αναφέρεται ως μία κατάσταση κατά την οποία οι 

απαιτήσεις που έχει το περιβάλλον από τους εργαζόμενους υπερβαίνουν την ικανότητά τους 

να τις αντιμετωπίσουν. Όταν οι απαιτήσεις αυτές υπερβούν την ικανότητά τους να τις 

ικανοποιήσουν έχει φανεί να βιώνονται υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης στους 

υπαλλήλους (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1992). Μάλιστα, έχουν επισημανθεί 

τέσσερις παράγοντες που σχετίζονται με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και επιδρούν 

σημαντικά στην εμφάνιση του συνδρόμου, και αυτοί είναι: (α) η πίεση του χρόνου, (β) οι 

υπερβολικές ευθύνες και υποχρεώσεις, (γ) η έλλειψη υποστήριξης στο έργο και (4) οι 

υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό και από τους γύρω τους (Constable & Russel, 1986· 

Duxbury, Armstrong, Drew & Henly, 1984). Οποιοσδήποτε από αυτούς τους παράγοντες, 

όπως και οποιοσδήποτε συνδυασμός μεταξύ τους έχει φανεί να μπορεί να οδηγήσει σε 

επαγγελματική εξουθένωση του/της εργαζόμενου/ης (Constable & Russel, 1986· Duxbury, 

Armstrong, Drew & Henly, 1984). 

 

2.3.2 Ατομικοί Παράγοντες 

Ένα από τα βασικά στοιχεία που φαίνεται να διαφοροποιεί τους/τις εργαζόμενους/ες 

μεταξύ τους είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται μια κατάσταση πίεσης στον 

εργασιακό χώρο, πως την ερμηνεύουν και πως τελικά δρουν για να την αντιμετωπίσουν 

(Lazarus, 1990). Στο πλαίσιο αυτό, ένας σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει 

την επαγγελματική εξουθένωση είναι η ύπαρξη χαρακτηριστικών «σκληρότητας»14 στην 

προσωπικότητα του ατόμου (Kobasa, Maddi & Khan 1982· Lazarus & Folkman, 1984). Οι 

Kobasa και συνεργάτες (1982) έδειξαν ότι τα άτομα που διακρίνονται από υψηλά ποσοστά 

ανθεκτικότητας στο άγχος έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με τα άτομα που χαρακτηρίζονται από χαμηλά 

ποσοστά ανθεκτικότητας στο άγχος. Το εύρημα αυτό επιβεβαίωσε και ο Lazarus (1990), 

όπου συνέδεσε τη χαμηλή ανθεκτικότητα στο άγχος με την ευαλωτότητα του ατόμου στην 

επαγγελματική εξουθένωση.  

                                                           
14 Απόδοση του αγγλικού όρου «hardiness traits». 
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Όσον αφορά τα επιμέρους χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, έχει δειχθεί ότι όσο πιο 

«δυναμική» είναι η προσωπικότητα του εργαζομένου, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες 

να βιώσει επαγγελματική εξουθένωση (Pierce & Molloy, 1990). Από την άλλη πλευρά 

ωστόσο έχει φανεί ότι τα άτομα που θέλουν να είναι καλοί/ες στην εργασία τους και 

συνεπείς, τα άτομα δηλαδή που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ευσυνειδησίας και 

επαγγελματισμού, τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης 

σε σχέση με τα άτομα που έχουν χαμηλότερα ποσοστά ευσυνειδησίας και επαγγελματισμού 

(Maslach, 1993). Μάλιστα, το εύρημα αυτό η Maslach (1993) το ερμήνευσε αναφέροντας ότι 

τα άτομα που είναι ευσυνείδητα και επαγγελματίες στη δουλειά τους είναι άτομα που είναι 

αφοσιωμένα στην εργασία του και ως εκ τούτου αναμένεται να στρεσάρονται για να 

πετύχουν όλους τους στόχους που έθεσαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτοι 

στο να βιώσουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Επίσης, έχει φανεί ότι τα άτομα που έχουν εξωτερική έδραση ελέγχου, δηλαδή έχουν την 

τάση να αποδίδουν τα γεγονότα σε εξωτερικούς παράγοντες, στην τύχη ή και σε τρίτα 

πρόσωπα, βιώνουν υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης από ότι τα άτομα που 

τα αποδίδουν στις δικές τους προσπάθειες και ικανότητες (Semmer, 1996). Παράλληλα, η 

Smith (1982) έχει παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν επαγγελματική εξουθένωση 

όταν αισθάνονται έλλειψη ελέγχου. Με άλλα λόγια, εάν οι εργαζόμενοι/ες δουλεύουν σε ένα 

χαοτικό περιβάλλον όπου δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που ασκείται ο έλεγχος, υπάρχουν 

μεγάλες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

σύγκριση με εργαζόμενους/ες που βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που ο έλεγχος ασκείται με 

ξεκάθαρο τρόπο.  

Τέλος, έχει φανεί να υπάρχει σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και της αισιοδοξίας (Chang, Rand & Strunk, 2000), της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και των προσδοκιών που έχει το άτομο τόσο από τον ίδιο του τον εαυτό όσο 

και από το πλαίσιο στο οποίο εργάζεται (Antoniou, 1999· Dekker & Schaufeli, 1995· Firth-

Cozens & Payne, 1999∙ Leiter & Maslach, 1988). Τέλος, η Pines (1993) αναφέρει ότι οι 

εργαζόμενοι/ες που εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά εργασιακής αφοσίωσης τείνουν να 

εμφανίζουν βαρύτερες μορφές επαγγελματικής εξουθένωσης. Εξηγώντας τη σύνδεση αυτή, 

σημειώνει ότι τα βαθύτερα αίτια της επαγγελματικής εξουθένωσης αυτής είναι υπαρξιακά 

και αναφέρεται στη στην ανάγκη του ανθρώπου να δώσει νόημα στη ζωή του. Επομένως, 
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όταν η εργασία αποτυγχάνει να νοηματοδοτήσει τη ζωή του/της εργαζόμενου/ης, το βίωμα 

της επαγγελματικής εξουθένωσης μοιάζει αναπόφευκτο (Pines, 1993).  

 

2.3.3 Δημογραφικοί Παράγοντες 

Οι ερευνητές έχουν αναφερθεί συχνά στις επιδράσεις των δημογραφικών παραγόντων 

πάνω στην επαγγελματική εξουθένωση, με τις σχετικές έρευνες να έχουν δώσει σχετικά 

αντιφατικά στοιχεία.  

2.3.3.Α Ηλικία  

Σύμφωνα με την Μaslach (1982), η ηλικία – συγκρινόμενη με άλλα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά – φαίνεται να έχει αρνητική συσχέτιση με την επαγγελματική εξουθένωση, 

με τους/τις μεγαλύτερους/ες σε ηλικία εργαζόμενους/ες να εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά 

εξουθένωσης και το αντίστροφο. Στη μετανάλυση των Brewer και Shapard (2004) 

διαπιστώθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των εργαζομένων και των 

επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης, με τους/τις μεγαλύτερους/ες υπαλλήλους να 

εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά εξουθένωσης σε σχέση με τους/τις νεότερους/ες σε ηλικία. 

Στην έρευνα των Tuuli και Karisalmi (1999) παρατηρήθηκε αντίστοιχη συσχέτιση μόνο για 

την υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης, όπου ειδικότερα φάνηκε ότι η ηλικιακή 

ομάδα των εργαζομένων από 45 έως 54 ετών είχε στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα 

ποσοστά συναισθηματικής εξάντλησης τόσο σε σχέση με τους/τις μεγαλύτερους/ες 

υπαλλήλους όσο και σε σχέση με τους/τις νεότερους/ες. Ωστόσο, η έρευνα του Foreman 

(1996) σε δείγμα ιερέων διαπίστωσε ότι η ηλικιακή ομάδα από 30 έως 39 έτη εμφάνιζε 

ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης έναντι τόσο των νεότερων όσο 

και των μεγαλύτερων ιερέων. Η Maslach (1993), αναφερόμενη στα επιμέρους αντιφατικά 

ερευνητικά αποτελέσματα, υπογραμμίζει τόσο τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών όσο και η 

γενίκευση αυτών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Πέραν των μεθοδολογικών 

ζητημάτων που ανακύπτουν, η πιθανότητα να παραιτούνται νωρίς από την εργασία τους τα 

άτομα που βιώνουν υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης, κι επομένως να 

παραμένουν εργαζόμενοι με χαμηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι αρκετά 

μεγάλη και ίσως να επηρεάσει την εικόνα των αποτελεσμάτων (Maslach, 1993). 
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2.3.3.Β Φύλο 

Σχετικά με το φύλο, τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών δεν φαίνεται να είναι 

ξεκάθαρα ως προς το είδος της συσχέτισης μεταξύ φύλου και επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Από τη μία πλευρά, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες που δεν έδειξαν να 

διαφοροποιούνται τα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης ανδρών και γυναικών βάσει του 

παράγοντα του φύλου (Farber, 1984∙ Jackson, 1993∙ Kahn, Schneider, Jenkins-Henkelman & 

Moyle, 2006∙ Shaufeli & Enzmann, 1998). Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των ερευνών 

έχει επισημάνει την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ του φύλου και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και μεταξύ των επιμέρους υποκλιμάκων της, χωρίς 

ωστόσο να καθίσταται ξεκάθαρη η κατεύθυνση της συσχέτισης. Για παράδειγμα, οι γυναίκες 

έχει φανεί να είναι πιο επιρρεπείς στο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης σε σύγκριση 

με τους άνδρες (Bussing & Perrar, 1992), όπως και να συγκεντρώνουν υψηλότερες 

βαθμολογίες από τους άνδρες στην κλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης (Maslach, 

1993). Στην έρευνα των Preety, McCarthy και Catano (1992) βρέθηκε ότι οι άντρες 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης 

όταν κατέχουν υψηλές ιεραρχικά θέσεις ή/και διευθυντικές θέσεις, ενώ για τις γυναίκες 

βρέθηκε το αντίθετο, δηλαδή να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης όταν βρίσκονται σε χαμηλότερες ιεραρχικά θέσεις. Ως προς την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων αυτών, ο Κάντας (2001) υποστηρίζει ότι οι διάφορες αποκλίσεις σχετίζονται 

με τον παράγοντα της κοινωνικοποίησης και όχι με το φύλο. Αντίστοιχη ερμηνεία είχε δώσει 

και η Maslach (1982), σημειώνοντας ότι οι έμφυλες διαφορές ενδέχεται να οφείλονται στα 

διάφορα κοινωνικά στερεότυπα και αναπαραστάσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα.   

2.3.3.Γ Χρόνια εμπειρίας 

Ο Cherniss (1980) επεσήμανε την αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι/ες με 

μεγαλύτερη προϋπηρεσία τείνουν να βιώνουν χαμηλότερα ποσοστά επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε σχέση με τους/τις εργαζόμενους/ες με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας, ένα 

εύρημα που επιβεβαιώθηκε και από μετέπειτα έρευνες (Jackson, 1993). Μάλιστα, 

επιχειρώντας να ερμηνεύσει τη σχέση αυτή, ανέφερε ότι ένα άτομο βιώνει μεγάλα ποσοστά 

επαγγελματικής εξουθένωσης κατά τα πρώτα στάδια της καριέρας του λόγω της απειρίας 

του, ενώ προχωρώντας στην καριέρα του αποκτά την αντίστοιχη εμπειρία κι έτσι μπορεί να 
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διαχειριστεί λειτουργικότερα τα συναισθήματα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Cherniss, 1980). Εντούτοις, τα ευρήματα δεν είναι σταθερά σε όλες τις σχετικές έρευνες 

(Chang, 2009). Για παράδειγμα, έχει φανεί ότι τα χρόνια υπηρεσίας σχετίζονται αρνητικά με 

την επαγγελματική εξουθένωση κατά τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στο μέσο περίπου 

της επαγγελματικής καριέρας ενός ατόμου. Ειδικότερα, το να έχει κάποιος/α λιγότερα από 5 

χρόνια εμπειρίας ή περισσότερα των 15 έχει φανεί να σημαίνει υψηλότερα ποσοστά 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με όσους/ες έχουν από 6 έως 15 έτη προϋπηρεσίας 

(Maslach & Jackson, 1984). Αντίστοιχα, προς την αντίθετη κατεύθυνση ωστόσο, φάνηκε να 

είναι και τα ευρήματα της έρευνας του Foreman (1996) σε δείγμα ιερέων, στην οποία 

διαπιστώθηκε ότι οι ιερείς με 11 έως 15 έτη προϋπηρεσίας στον τομέα αυτό βίωναν τη 

μεγαλύτερη εξουθένωση, σε αντίθεση με όσους είχαν περισσότερα λιγότερα χρόνια 

προϋπηρεσίας. 

2.3.3.Δ Άλλα δημογραφικά στοιχεία 

Τέλος, σε ότι αφορά άλλους δημογραφικούς παράγοντες, η οικογενειακή κατάσταση έχει 

φανεί να συσχετίζεται με την επαγγελματική εξουθένωση. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι 

οι παντρεμένοι/ες – άνδρες και γυναίκες – τείνουν να βιώνουν χαμηλότερα ποσοστά 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε σύγκριση με τους/τις ελεύθερους συνεργάτες τους (Cordes 

& Dougherty, 1993∙ Jackson, 1993). Αντίστοιχα έχει φανεί ότι οι ελεύθερες γυναίκες 

βιώνουν υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης σε σύγκριση με τις παντρεμένες 

(Gold, 1985∙ Maslach & Jackson, 1984). Από την άλλη, άλλες έρευνες δεν έχουν δείξει την 

ύπαρξη καμίας σημαντικής επίδρασης της οικογενειακής κατάστασης στην εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Dillon & Tanner, 1995∙ Friedman & Farber, 1992). 

 

2.4 Επιπτώσεις της Εργασιακής Εξουθένωσης 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, είτε ιδωθεί ως μια κατάσταση είτε ως 

μία εξελικτική διαδικασία, έχει φανεί να έχει ποικίλες αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις 

όχι μόνο στην επαγγελματική ζωή και εργασιακή καθημερινότητα των εργαζόμενων, αλλά 

και στην ατομική και οικογενειακή ζωή τους (Cushway, 1992∙ Hellesoy, Gronhaug & 

Kvitastein, 2000). Οι συνέπειες αυτές φαίνεται να πλήττουν το άτομο σε πολλαπλά επίπεδα, 

σωματικό, ψυχολογικό-συναισθηματικό και πνευματικό-γνωστικό, ένα στοιχείο που έχει 
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καταστεί προφανές ήδη από τον ορισμό του φαινομένου, καθώς και να βιώνονται εξίσου σε 

συμπεριφορικό επίπεδο, δεδομένου ότι διαπερνούν όλες τις εκφάνσεις της συμπεριφοράς του 

ατόμου. Σχετικά, ο Don Unger (1980) κατηγοριοποίησε τα συμπτώματα του συνδρόμου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά. Ωστόσο, θα 

πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι κάθε εργαζόμενος/η δε βιώνει την επαγγελματική 

εξουθένωση με τον ίδιο τρόπο ή δεν εκφράζει τα ίδια συμπτώματα. Ορισμένα από τα 

σημαντικότερα συμπτώματα του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως 

προκύπτουν από τη βιβλιογραφία, αναφέρονται παρακάτω. 

Σωματικά Συμπτώματα 

Στα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνονται όλες οι εκφάνσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης που πλήττουν τον οργανισμό του ατόμου. Μεταξύ των συχνότερα 

αναφερόμενων συμπτωμάτων είναι (Burke, Greenglass & Schwartzer, 1996∙ Don Unger, 

1980∙ Guglielmi & Tatrow, 1998∙ Maslach & Pines, 1977∙ Tyler & Cushway, 1998): 

 οι πονοκέφαλοι 

 τα γαστρεντερικά προβλήματα 

 οι δυσκολίες στον ύπνο 

 η υπερένταση 

 η σεξουαλική δυσλειτουργία 

 οι διαταραχές διατροφής  

 οι μυοσκελετικοί πόνοι  

 οι καρδιαγγειακές παθήσεις 

 η αρτηριακή υπέρταση 

 τα αναπνευστικά προβλήματα 

 το έλκος στομάχου  

 οι συχνές σωματικές ασθένειες ή/και παρατεταμένες ασθένειες 

 η σωματική εξάντληση και κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας 

 οι συχνές εναλλαγές στο βάρος. 
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Ψυχολογικά Συμπτώματα 

Στα ψυχολογικά συμπτώματα περιλαμβάνονται όλες οι εκφάνσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης που πλήττουν το άτομο ως προς τον ψυχισμό του και τη συναισθηματική του 

κατάσταση. Τα προφανή ψυχολογικά συμπτώματα του συνδρόμου είναι (Don Unger, 1980∙ 

Hogan & McKnight, 2007∙ Pines, 1993): 

 το έντονο στρες 

 η ανία  

 η ευερεθιστότητα και ο εκνευρισμός 

 η χαμηλή αυτοπεποίθηση 

 ο μειωμένος ενθουσιασμός  

 η έλλειψη ενδιαφέροντος 

 η δυσκαμψία στις αλλαγές 

 το γενικότερο αίσθημα αδυναμίας και ανημπόριας 

 η αρνητική διάθεση και η καχυποψία 

 το αίσθημα ματαιότητας 

 το αίσθημα αποτυχίας 

 η κατάθλιψη. 

Το χαρακτηριστικότερο ψυχολογικό σύμπτωμα του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι η συναισθηματική εξάντληση και η έλλειψη του συναισθηματικού 

ελέγχου (Maslach, 1982∙ Maslach & Schaufeli, 1993). Στην πιο συνηθισμένη της μορφή 

συνίσταται στο ότι ο/η εργαζόμενος/η αρχικά αισθάνεται κουρασμένος/η από την εργασία 

του, δεν έχει καθόλου ψυχική δύναμη ή/και ενέργεια για να επενδύσει σε αυτή, αισθάνεται 

μείωση της ενεργητικότητάς του/της και εξάντληση, καθώς και κυριαρχείται από την 

αίσθηση ότι δοκιμάζεται συναισθηματικά στο έπακρο (Maslach & Schaufeli, 1993). Οι 

Burke και Greenglass (2001) χαρακτηρίζουν τους/τις εργαζόμενους/ες που βιώνουν την 

επαγγελματική εξουθένωση ως συναισθηματικά «στεγνωμένα» άτομα, ενώ αναφέρουν ότι τα 

αισθήματα της γενικευμένης απογοήτευσης, κόπωσης και αβοηθησίας κατακλύζουν τα 

άτομα με αποτέλεσμα να μη μπορούν να είναι αποτελεσματικά στην εργασία τους, αλλά και 

να αδυνατούν να επικοινωνήσουν στοιχειωδώς στο πλαίσιο των σχέσεών τους στον 

εργασιακό χώρο. 
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Συμπεριφορικά Συμπτώματα 

Στα συμπεριφορικά συμπτώματα περιλαμβάνονται όλες οι εκφάνσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης που πλήττουν το άτομο και εκφράζονται μέσα από τη 

συμπεριφορά του. Τα συμπεριφορικά συμπτώματα αφορούν τόσο το εργασιακό περιβάλλον 

του ατόμου όσο και το πεδίο της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής.  

Στον εργασιακό χώρο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του/της εργαζόμενου/ης να 

υπερασπίσει τον εαυτό του/της από την υπερβολική κούραση που αισθάνεται και την τάση 

απομόνωσης και παραίτησης που βιώνει, τείνει να αναπτύσσει απρόσωπες σχέσεις με τα 

άτομα που συναλλάσσεται (λήπτες/ριες των υπηρεσιών του/της και συναδέλφους), 

επιχειρώντας έτσι να αποφύγει το στρες (Maslach, 1982). Η εμφάνιση του συμπτώματος της 

αποπροσωποποίησης συχνά εκδηλώνεται με την απώλεια της εξατομίκευσης και της 

ανθρωπιάς προς τους άλλους και βρίσκει έκφραση μέσα από στάσεις και συμπεριφορές όπως 

ο κυνισμός, η αναισθησία, η παραμέληση και η ψυχολογική απομάκρυνση από τους άλλους 

(Maslach, 1982). Ο/Η εργαζόμενος γίνεται ψυχρός/η, τυπικός/ή, απρόσωπος/η, αδιάφορος/η, 

απότομος/η και επιθετικός/ή. Τα συναισθήματα υποτίμησης, έλλειψης φροντίδας και 

σεβασμού, συναισθηματικής ανεπάρκειας αναφέρονται συχνά ως κυρίαρχα από άτομα που 

βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση τόσο ως προς τον εαυτό τους όσο και προς τους/τις 

άλλους/ες (Hogan & McKnight, 2007). 

Επιπλέον, η επαγγελματική εξουθένωση έχει φανεί ότι επηρεάζει σημαντικά την 

εργασιακή απόδοση και την εργασιακή ικανοποίηση των ατόμων. Τα άτομα που βιώνουν 

εξουθένωση τείνουν να εμφανίζουν μειωμένη παραγωγικότητα, συχνές απουσίες ή/και 

αργοπορίες, σταδιακή παραίτηση ή/και αποφυγή από τα καθήκοντά τους, αδυναμία 

συγκέντρωσης στην εργασία (Hogan & McKnight, 2007∙ Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001), 

καθώς και ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης από την εργασία (Leiter & Maslach, 

1988). Συχνά αναφερόμενα συμπεριφορικά συμπτώματα είναι επίσης η έλλειψη 

παρατηρητικότητας και καλής μνήμης και η επιρρέπεια σε εσφαλμένες εκτιμήσεις, λάθη, 

απροσεξίες και ατυχήματα (Don Unger, 1980∙ Hogan & McKnight, 2007). Τέλος, η 

εμφάνιση εθιστικών και αυτοκαταστροφικών συνηθειών για το άτομο, όπως η αύξηση του 

καπνίσματος και της κατανάλωσης καφέ ή/και αλκοόλ, αλλά και η αύξηση της χρήσης 

φαρμάκων αποτελούν συχνά δηλούμενα συμπεριφορικά συμπτώματα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Hogan & McKnight, 2007). 
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Όσον αφορά την προσωπική και κοινωνική ζωή του/της εργαζόμενου/ης, ερευνητικά 

δεδομένα υπογραμμίζουν την τάση των εργαζομένων που βιώνουν επαγγελματική 

εξουθένωση να μεταφέρουν τα προβλήματα του εργασιακού του περιβάλλοντος στην 

οικογένεια και στον κοινωνικό τους περίγυρο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εντάσεις στις 

σχέσεις με τα άτομα της οικογένειας και τους φίλους, αλλά και να μειώνεται το ενδιαφέρον 

για κοινωνικές συναναστροφές (Burke, Greenglass & Schwarzer, 1996∙ Griffith, Steptoe & 

Cropley, 1999∙ Hellesoy, Gronhaug & Kvitastein, 2000∙ Maslach & Jackson, 1984).  

 

2.5  Ερευνητικές υποθέσεις  

 

Με βάση τα παραπάνω θεωρητικά μοντέλα και τις αναφορές στα σχετικά αποτελέσματα 

ερευνών σχηματίζονται οι κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις προς αξιολόγηση: 

Η1: Οι υπάλληλοι που νιώθουν ότι τους υποστηρίζει το εργασιακό τους περιβάλλον 

εμφανίζουν λιγότερο εργασιακό άγχος 

Η2: Οι υπάλληλοι που νιώθουν ότι υποστηρίζονται από τους προϊσταμένους τους εμφανίζουν 

λιγότερο εργασιακό άγχος 

Η3: Η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να συνοδεύεται με αυξημένο εργασιακό άγχος  

Η4: Η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να συνδέεται με μειωμένα επίπεδα εργασιακού 

άγχους 

Η5: Οι γυναίκες (λόγω των πολλαπλών κοινωνικών ρόλων που μπορεί να έχουν) τείνουν να 

εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα εργασιακού άγχους 

Έναντι της εναλλακτικής Ηa: Όχι η Ηi i=1…5.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του δείγματος και η περιγραφή των 

μεταβλητών των μεθόδων που ακολουθήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης. Επιπλέον γίνεται αναφορά και στην συνοχή του ερωτηματολογίου με την βοήθεια 

του συντελεστή αξιοπιστίας.  

3.1. Περιγραφή μεταβλητών 

Για τις ανάγκες της έρευνας διανεμήθηκαν 87 ερωτηματολόγια σε Ν.Π.Δ.Δ.,  

Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. (Ο.Α.Ε.Δ., Α.Ε.Ι., Π.Κ.Μ.,  Δ.Ε.Υ.Α.  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης) από 8/1 έως 20/1, από τα οποία επιστράφηκαν ολοκληρωμένα τα 60 ενώ τα 27 

ή ήταν ελλιπή ή δεν  επιστράφηκαν  καθόλου.   Το ερωτηματολόγιο  της έρευνας χωρίζεται 

σε δύο ενότητες (Ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα και Δημογραφικά στοιχεία) και περιέχει 

15 ερωτήσεις. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 4 κατηγορίες ερωτήσεων σχετικά με τις 

απόψεις των ερωτηθέντων για τις καταστάσεις και συναισθήματα που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν στην εργασία, απόψεις για την εργασία του, το εργασιακό περιβάλλον και 

την καταγραφή του εργασιακού φόρτου του προηγούμενου μήνα εργασίας τους (Δεκέμβρης 

2017).  

  Η κάθε κατηγορία ερωτήσεων περιλαμβάνει ένα  σύνολο ερωτήσεων (από 8 έως και 

22 ερωτήσεις) οι οποίες αθροίζουν το σύνολο των εξεταζόμενων μεταβλητών σε 73 

συμπεριλαμβανομένων και των δημογραφικών μεταβλητών. Για την εξέταση του δείγματος 

σε λεπτομέρεια κατασκευάστηκαν και 4 επιπλέον μεταβλητές ως το άθροισμα των 

βαθμολογιών (απαντήσεων) των 4 κατηγοριών.  

Η κωδικοποίηση των μεταβλητών έγινε στο  SPSS, σύμφωνα  με την  περιγραφή του 

πίνακα 1. Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι όλα τα πρωτογενή δεδομένα είναι ποιοτικού 

χαρακτήρα  εκτός των 4 κατασκευασμένων μεταβλητών οι οποίες είναι  ποσοτικές  διακριτού 

τύπου.  Όλες οι ερωτήσεις είναι  σχεδιασμένες κατά την κλασική  κλίμακα Likert κλειστού 

τύπου με διάφορες διαβαθμίσεις από διχοτομικές (Ναι/Όχι) έως και επταβάθμιες. Στις 

ερωτήσεις ερευνητικού ενδιαφέροντος οι υψηλότερες τιμές να δείχνουν πλήρη συμφωνία και 

τις χαμηλότερες διαφωνία (π.χ. 1=Καθόλου…5=Πάρα πολύ).  
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Η κλίμακα των δημογραφικών απαντήσεων αν και Likert διέφερε σε μέγεθος 

ανάλογα με τις δυνατές απαντήσεις από δύο δυνατές απαντήσεις έως και 7. Σε όλες τις 

περιπτώσεις που αυτό είχε νόημα αύξηση των βαθμολογιών σήμαινε και αύξηση της έντασης 

της απάντησης π.χ. Εκπαιδευτικό επίπεδο: 1=Απόφοιτος Δημοτικού …. 5=Κάτοχος 

Διδακτορικό, κάτι που βοηθά στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Για την 

εξαγωγή αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης οι 

οποίες εξηγούνται με λεπτομέρεια στο παρακάτω μέρος της εργασίας. 

 

Ονομασία στο 

SPSS 

Περιγραφή Κλίμακα Likert 

sex Φύλο Δύο βαθμίδων 

age Ηλικία Πενταβάθμια 

edu Εκπαιδευτικό επίπεδο Επταβάθμια 

job Καθεστώς Εργασίας Τετραβάθμια 

exp Χρόνος Επαγγελματικής Εμπειρίας στο Δημόσιο Τομέα Τετραβάθμια 

pos Κατηγορία/ Είδος Θέσης Τριών βαθμίδων 

body Οργανισμός/ Φορέας Απασχόλησης Τετραβάθμια 

expos Πόσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε σε αυτή τη θέση; Τετραβάθμια 

relevance Η εργασία σας είναι σχετική με τις σπουδές σας; Δύο βαθμίδων 

family Οικογενειακή Κατάσταση Τετραβάθμια 

children Αριθμός παιδιών Πενταβάθμια 

q1.1 – q4.14 Ερωτήσεις ερευνητικού ενδιαφέροντος Πενταβάθμια 

sumq1-q4 Αθροίσματα κατηγοριών ερωτήσεων Πενταβάθμια 

Πίνακας 1. Πηγές μεταβλητών  

3.2. Μεθοδολογία  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχή της εργασίας σκοπός της είναι να εξεταστεί το 

εργασιακό άγχος στις δημόσιες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η περιγραφή  της 

συναισθηματική και εργασιακής φόρτισης των εργαζομένων, του εργασιακού τους 

περιβάλλοντος όπως και οι γενικότερες απόψεις των εργαζομένων για το αντικείμενο τις 

εργασίας αλλά και η εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τις απόψεις αυτές.  Η 

διερεύνηση αυτή έγινε με την βοήθεια των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων  

 Επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά στις απόψεις των  εργαζομένων 

του δείγματος και με ποιο τρόπο; 
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 Παρατηρούνται σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή και 

απόψεων μεταξύ τους; 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την απάντηση σε αυτά τα ερευνητικά 

ερωτήματα γίνεται με την βοήθεια ποιοτικών μεθόδων περιγραφικής στατιστικής (πίνακες 

συχνοτήτων και ραβδογράμματα) για την αριθμητική περιγραφή του δείγματος και 

επαγωγικής στατιστικής (εξέταση μέσων και συσχετίσεις) για την εκτέλεση των κατάλληλων 

συγκρίσεων. Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόστηκαν στο σύνολο των εξεταζόμενων μεταβλητών 

(ερωτήσεων) και τα αποτελέσματα τους παρουσιάζονται στην συνέχεια της εργασίας ενώ τα 

συμπεράσματα των αποτελεσμάτων αυτών στο τελευταίο μέρος της. 

 

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την απάντηση στα ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας και παρακάτω δίνεται  μια σύντομη περιγραφή της συσχέτισξης για 

την βοήθεια της κατανόησης των αποτελεσμάτων από τον αναγνώστη. 

 

Συσχέτιση 

 Η εξέταση της συσχέτισης των μεταβλητών του δείγματος έγινε με την βοήθεια του 

συντελεστή rho του Spearman. Ο συντελεστής αυτός μετρά τον βαθμό της γραμμικής σχέση 

δύο ποιοτικών μεταβλητών στην μορφή y=ρx όπου y,x οι εξεταζόμενες μεταβλητές, και ρ ο 

συντελεστής ο οποίος κυμαίνεται ανάμεσα στο ±1 με τις τιμές 1 και -1 να δηλώνουν την 

απόλυτη (θετική ή αρνητική) γραμμική σχέση των δύο μεταβλητών. Για τις ενδιάμεσες τιμές 

οι σχέσεις χαρακτηρίζονται ανάλογα με την τιμή του συντελεστή ρ σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα 

 

 

Χαρακτηρισμός 

συντελεστή  

Πολύ αδύναμος Αδύναμος Μέτριος Δυνατός Πολύ 

δυνατός 

Τιμές  0,00 έως 0,19 0,20 έως 0,39  0,40 έως 0,59  0,60 έως 0,79 0,80 έως 

0,99 

Πίνακας 2. Κλίμακες χαρακτηρισμού του βαθμού συσχέτισης 

  

Για την στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή οι υποθέσεις που εξετάζονται είναι οι  
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Η0 : ρ=0 ή δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών  

Η1 : ρ≠0 ή υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών  

Η εξέταση των παραπάνω υποθέσεων έγινε σε στάθμη σημαντικότητας p-level=0,05. 

 

 

 Οι  διαδικασίες ανάλυσης εκτελέστηκαν με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου 

SPSS V23 και του Excel 2016, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε στάθμη σημαντικότητας p-

level=0.05. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν σύμφωνα με τις υποδείξεις των  Κουνιά, Κολυβά – 

Μαχαίρα, Μπαγιάτη, & Μπόρα – Σέντα, (1985), Φαρμάκη (2001) για την θεωρία της 

πραγματοποίησης τους, και των  Field (2013) και Landau & Everitt (2004) για την 

πραγματοποίηση των διαδικασιών αυτών στο SPSS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. Περιγραφική Στατιστική  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ξεκινά με την αριθμητική περιγραφή των απαντήσεων 

του ερωτηματολογίου.  

4.1.1. Δημογραφικά στοιχεία εργαζόμενων 

Το δείγμα αποτελείται από 60 παρατηρήσεις με μηδενικές απούσες τιμές (missing 

values). Ξεκινώντας την περιγραφή του δείγματος παρατηρούμε ότι αποτελείται από 40 

(Ν%=66,7%) άντρες και 20 (Ν%=33,7%) Γυναίκες (πίνακας 2). Παρατηρούμε δηλαδή ένα 

σύνολο τιμών στο οποίο η ομάδα των αντρών είναι αρκετά μεγαλύτερη των αντρών 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Άντρας 40 66,7 

Γυναίκα 20 33,3 

Σύνολο 60 100,0 

Πίνακας 3. Πίνακας συχνοτήτων του φύλλου του δείγματος.  

 

 Από τον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι οι ηλικιακές κατηγορίες 36-45 και 46-55 έχουν 

την μεγαλύτερη εμφάνιση στο δείγμα (Ν=38, Ν%=63,30%). Παρατηρούμε επίσης ότι 

περίπου τα δύο τρίτα του δείγματος βρίσκονται εντός της ηλικιακής κατηγορίας 36-55 και 

ότι το  95% του δείγματος έχει ηλικία μεγαλύτερη των 25 ετών.  

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

έως 25 ετών 3 5,0 

26-35 9 15,0 

36-45 20 33,3 

46-55 18 30,0 

56 ετών και άνω 10 16,7 

Σύνολο 60 100,0 

Πίνακας 4. Πίνακας συχνοτήτων της ηλικιακής κατηγορίας του δείγματος.  
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 Περίπου το 45% του δείγματος είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ άξιο 

σχολιασμού είναι ότι το ίδιο ποσοστό είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακας 

4).  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Απόφοιτος Λυκείου 27 45,0 

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 27 45,0 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 3 5,0 

Κάτοχος Διδακτορικού 3 5,0 

Σύνολο 60 96,4 

Πίνακας 5. Πίνακας συχνοτήτων του επιπέδου εκπαίδευσης του δείγματος.  

 

 Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποτελείται από μόνιμου εργαζόμενους (Ν=41, 

Ν%=68,30%) ενώ το δείγμα περιέχει και 4 εργαζόμενους που κάνουν την πρακτική τους 

(Πίνακας 5).   

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Μόνιμος/η 41 68,3 

Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 9 15,0 

Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 10,0 

Εκπαιδευόμενος/η / Καθεστώς Μαθητείας/Πρακτικής 4 6,7 

Σύνολο 60 100,0 

Πίνακας 6. Πίνακας συχνοτήτων του καθεστώτος εργασίας του δείγματος.  

 

 Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος έχει σημαντική προϋπηρεσία, μεγαλύτερη των 

25 ετών,  (Ν=30, Ν%=50%) ενώ για το υπόλοιπο δείγμα παρουσιάζεται αναλογία των ετών 

προϋπηρεσίας (πίνακας 6).  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έως 5 έτη 6 10,0 

6 έως 15 έτη 12 20,0 

16 έως 25 έτη 12 20,0 

25 έτη και πάνω 30 50,0 

Σύνολο 60 97,8 
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Πίνακας 7. Πίνακας συχνοτήτων του Χρόνου Επαγγελματικής Εμπειρίας στο Δημόσιο 

Τομέα.  

 

 Από τον πίνακα 7 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος εργάζονται ως υπάλληλοι (Ν=53, Ν%=88,30%) και ως στελέχη το 11,70%.  Το 

ποσοστό αυτό περιλαμβάνει 4 προϊστάμενους τμήματος και 3 προϊστάμενους Διεύθυνσης.    

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Υπάλληλος 53 88,3 

Προϊστάμενος Τμήματος 4 6,7 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 3 5,0 

Σύνολο 60 100,0 

Πίνακας 8. Πίνακας συχνοτήτων της Κατηγορίας/ Είδους Θέσης του δείγματος.  

 

 Ο πίνακας 8 παρουσιάζει το φορέα απασχόλησης και μας πληροφορεί ότι το 90% 

εργάζεται σε Ν.Π.Δ.Δ. και  το 5% σε ΟΤΑ. 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) 54 90,0 

Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) 3 5,0 

Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 3 5,0 

Σύνολο 60 100 

Πίνακας 9. Πίνακας συχνοτήτων του Οργανισμού/ Φορέα Απασχόλησης.  

 

 Η εξέταση του των ετών εργασίας στη συγκεκριμένη θέση έδειξε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό του δείγματος  έχει προϋπηρεσία από 11 έως και 20 έτη ενώ μεγαλύτερη των 21 

ετών έχει το 13,30% του δείγματος αθροίζοντας το συνολικό ποσοστό στο 65% ή περίπου 6 

στους 10 ερωτηθέντες έχει προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 11 ετών.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό  

Έως  2 έτη 5 8,3 

3-10 έτη 16 26,7 

11-20 έτη 31 51,7 
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21 έτη και άνω 8 13,3 

Σύνολο 60 100,0 

Πίνακας 10. Πίνακας συχνοτήτων των ετών εργασίας στη συγκεκριμένη θέση.  

 

 Από τον πίνακα 10 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος (Ν=43, Ν%=71,70%) εργάζεται σε θέση που είναι σχετική με τις σπουδές τους.  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 43 71,7 

Όχι 17 28,3 

Σύνολο 60 100,0 

Πίνακας 11. Πίνακας συχνοτήτων της ερώτησης «Η εργασία σας είναι σχετική με τις 

σπουδές σας;» 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 11 το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 

είναι ανήκει στην κατηγορία έγγαμος/η (Ν=43, Ν%=71,70%) ενώ παρόμοια ποσοστά 

συναντήσαμε στις κατηγορίες Άγαμος και Διαζευγμένος. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Άγαμος 9 15,0 

Έγγαμος 43 71,7 

Διαζευγμένος 8 13,3 

Σύνολο 60 100,0 

Πίνακας 12. Πίνακας συχνοτήτων της οικογενειακής κατάστασης του δείγματος.  

 

 Η τελευταία ερώτηση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος έδειξε ότι το 45% 

ου δείγματος έχει ένα παιδί το ένα τέταρτο του δείγματος δεν έχει κανένα παιδί ενώ μόνο το 

1,7%  του δείγματος (Ν=1) έχει  3 παιδιά ενώ σε καμία περίπτωση δεν συναντήσαμε 

εργαζόμενους να έχουν περισσότερα από τρία από 3 παιδιά.   

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν έχω παιδί 15 25,0 

Έχω 1 παιδί 27 45,0 

Έχω 2 παιδιά 17 28,3 
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Έχω 3 παιδιά 1 1,7 

Σύνολο 60 100,0 

Πίνακας 13. Πίνακας συχνοτήτων του αριθμού παιδιών του δείγματος.  

 

 Η μέχρι τώρα εξέταση του δείγματος έδειξε ότι το δείγμα περιγράφεται κυρίως από 

άντρες ηλικίας 36-45 ετών απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι 

παντρεμένοι με ένα παιδί. Η περιγραφή της εργασιακής τους κατάστασης έδειξε ότι 

εργάζονται ως μόνιμοι υπάλληλοι σε οργανισμό Ν.Π.Δ.Δ. με 16-25 έτη προϋπηρεσίας στον 

Δημόσιο τομέα και 11-20 έτη προϋπηρεσίας στην ίδια θέση.  

 

  

4.1.2. Κατηγορίες ερωτήσεων 

Μετά την περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος, συνεχίσαμε στην 

περιγραφή των ερωτήσεων σχετικά με τις απόψεις του δείγματος σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα σχετικά με το φόρτο εργασία, τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν και 

γενικότερα με το φόρτο εργασίας όπως αυτές περιγράφονται από τις κατηγορίες ερωτήσεων 

1 έως και 4. Η περιγραφή έγινε ανά κατηγορία ερωτήσεων με τη βοήθεια συγκεντρωτικών 

πινάκων και των αντίστοιχων ραβδογραμμάτων τους.  

 

Πρώτη κατηγορία ερωτήσεων. Αντιμετώπιση καταστάσεων ή/και συναισθημάτων σε 

σχέση με τη δουλειά του (Βαθμολόγηση σε επταβάθμια κλίμακα Likert – 1=Ποτέ… 

5=Κάθε μέρα) 

 Η πρώτη κατηγορία ερωτήσεων περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις που αναφέρονται στις 

απόψεις των εργαζομένων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και συναισθήματα κατά την 

εργασία του. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 13 ενώ στο 

γράφημα 1 παρουσιάζονται οι βαθμολογίες των απαντήσεων σε φθίνουσα διάταξη μέσης 

τιμής. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι  

 Παρουσιάζονται υψηλές τιμές συμφωνίας στις περισσότερες βαθμολογίες των 

ερωτηθέντων (Μ.Τ.>4) 

 Μόνο  5 ερωτήσεις είχαν μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 3. 
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 Υπάρχει παρουσία σημαντικών τιμών της της τυπικής απόκλισης ή διαφοροποίησης 

σε αρκετές ερωτήσεις κυρίως σε αυτές που έχουν σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης 

των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εργασία «Αντιμετωπίζω πολύ 

αποτελεσματικά τα προβλήματα των ανθρώπων που εξυπηρετώ.» (Τ.Α.=1,413) και 

«Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου.» 

(Τ.Α.=1,332). 

 Παρουσιάζεται σημαντική ψυχική εξάντληση στους εργαζόμενους «Νιώθω ψυχικά 

εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου.» (Μ.Τ.=5,82, Τ.Α.=0,792) λόγω του μεγάλου 

φόρτου εργασίας «Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου.» 

(Μ.Τ.=6,02, Τ.Α.=0,792) με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση στην εργασία «Νιώθω 

κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμα μια μέρα στη 

δουλειά.» (Μ.Τ.=6, Τ.Α.=0,803) αλλά και ποιο απρόσωπη αντιμετώπιση στους 

πολίτες «Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς από τους ανθρώπους 

που εξυπηρετώ σα να ήταν αντικείμενα.» (Μ.Τ.=5,88, Τ.Α.=0,865) αν και θα 

μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν με ποιο ζεστό τρόπο «Μπορώ να δημιουργώ μια 

άνετη ατμόσφαιρα με τους ανθρώπους που εξυπηρετώ» (Μ.Τ.=6,1, Τ.Α.=0,775) .  

 Παρά την απογοήτευση τους «Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου» 

(Μ.Τ.=5,12, Τ.Α.=0,783), οι εργαζόμενοι  δεν νοιώθουν την ανάγκη οριστικής 

παύσης της εργασία τους στη συγκεκριμένη θέση «Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια 

στη δουλειά μου…, νιώθω πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι.» (Μ.Τ.=2,02, 

Τ.Α.=0,833)  

 

  Μ.Τ. Τ.Α. 

Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα με τους ανθρώπους που εξυπηρετώ. 6,1 0,775 

Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου. 6,02 0,792 

Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω ακόμα μια μέρα στη δουλειά. 6 0,803 

Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς από τους ανθρώπους που εξυπηρετώ σα να ήταν αντικείμενα. 5,88 0,865 

Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου. 5,82 0,792 

Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου. 5,48 1,066 

Νομίζω ότι οι άνθρωποι που εξυπηρετώ επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά από τα προβλήματά τους. 5,28 1,379 

Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου 5,12 0,783 

Νιώθω άδειος/α σα να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου, την ώρα που σχολάω από τη δουλειά. 5,07 0,8 

Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή τη δουλειά 4,83 0,74 
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Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των ανθρώπων που εξυπηρετώ. 4,73 1,413 

Στην ουσία, δεν μ' ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς από τους ανθρώπους που εξυπηρετώ. 4,07 0,778 

Με προβληματίζει ότι σιγά-σιγά αυτή η δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο σκληρό/ή. 3,98 0,792 

Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου. 3,77 1,332 

Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των ανθρώπων που εξυπηρετώ μέσα από τη δουλειά μου. 3,22 0,804 

Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους. 3,05 0,811 

Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σ' αυτή τη δουλειά. 3,02 0,833 

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς νιώθουν οι άνθρωποι που εξυπηρετώ για όσα τους συμβαίνουν. 2,52 0,504 

Στο τέλος της μέρας, έχω καλή διάθεση που δούλεψα στενά με τους ανθρώπους που εξυπηρετώ. 2,07 0,861 

Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια στη δουλειά μου…, νιώθω πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι. 2,02 0,833 

Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη τη μέρα. 1,97 0,823 

Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα σε σχέση με τη δουλειά μου. 1,95 0,872 

Πίνακας 14. Πίνακας συχνοτήτων της πρώτης κατηγορίας ερωτήσεων (N=60). 
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Γράφημα 1. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της πρώτης κατηγορίας ερωτήσεων. 
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Δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων. Βαθμολόγηση απόψεων που μπορεί να έχει κάποιος/α 

εργαζόμενος/η σε σχέση με τη δουλειά του (βαθμολόγηση σε πενταβάθμια κλίμακα Likert 

– 1=Διαφωνώ απόλυτα… 5=Συμφωνώ Απόλυτα). 

 

 Οι απόψεις των εργαζόμενων σχετικά με δυνατότητες προοπτικής και εξέλιξης των 

εργαζομένων αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης της υπηρεσίας προς τους εργαζόμενους, τα 

αποτελέσματα του πίνακα 14 έδειξαν ότι  

 Δεν παρουσιάστηκαν έντονες συμφωνίες ή διαφωνίες. Οι μέσες τιμές των 

απαντήσεων  κυμαίνονταν ανάμεσα στο 2 με 4 ενώ παρουσίασαν σημαντικές τυπικές 

αποκλίσεις με εντονότερη στην ερώτηση «Η υπηρεσία μου δε λαμβάνει υπόψη τυχόν 

παράπονα που εκφράζω.» (Τ.Α.=1,242). 

 Παρόλη τη μέτρια άποψη που εξέφρασαν οι εργαζόμενοι περισσότερες συμφωνίες 

παρουσιάστηκαν στην μη αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων  «Η 

επιπλέον προσπάθεια που καταβάλλω στη δουλειά δεν αναγνωρίζεται από τους 

ανωτέρους μου.» (Μ.Τ.=3,97, Τ.Α.=0,802), στο μικρό ενδιαφέρον που δείχνει η 

υπηρεσία προς αυτούς «Η υπηρεσία μου δείχνει πολύ μικρό ενδιαφέρον για εμένα.» 

(Μ.Τ.=3,92, Τ.Α.=0,809) ακόμη και όταν οι εργαζόμενοι αποδίδουν «Ακόμη και όταν 

προσφέρω την καλύτερη δυνατή δουλειά, η υπηρεσία μου αδυνατεί να το 

αναγνωρίσει.» (Μ.Τ.=3,72, Τ.Α.=1,121) 

 Αρνητικές απόψεις παρουσιάσθηκαν στις απαντήσεις των ερωτηθέντων για την 

ικανοποίηση των εργαζομένων «Η υπηρεσία μου ενδιαφέρεται για τη γενικότερη 

ικανοποίηση που λαμβάνω κατά την άσκηση των καθηκόντων μου.» (Μ.Τ=1,97, 

Τ.Α.=0,802), για την ευημερία τους «Η υπηρεσία μου δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον 

για την προσωπική μου ευημερία.» (Μ.Τ.=2,05, Τ.Α.=0,891) και για την εκτίμηση 

που δείχνει σε αυτούς «Η υπηρεσία μου εκτιμά τη συμβολή μου στην εύρυθμη 

λειτουργία της.» (Μ.Τ.=2,05, Τ.Α.=0,79).  
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  Μ.Τ. Τ.Α. 

Η επιπλέον προσπάθεια που καταβάλλω στη δουλειά δεν αναγνωρίζεται από τους ανωτέρους μου. 3,97 0,802 

Η υπηρεσία μου δείχνει πολύ μικρό ενδιαφέρον για εμένα. 3,92 0,809 

Ακόμη και όταν προσφέρω την καλύτερη δυνατή δουλειά, η υπηρεσία μου αδυνατεί να το αναγνωρίσει. 3,72 1,121 

Η υπηρεσία μου δε λαμβάνει υπόψη τυχόν παράπονα που εκφράζω. 2,52 1,242 

Η υπηρεσία μου επιβραβεύει τυχόν επιτεύγματά μου πάνω στη δουλειά. 2,15 0,777 

Η υπηρεσία μου εκτιμά τη συμβολή μου στην εύρυθμη λειτουργία της. 2,05 0,79 

Η υπηρεσία μου δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την προσωπική μου ευημερία. 2,05 0,891 

Η υπηρεσία μου ενδιαφέρεται για τη γενικότερη ικανοποίηση που λαμβάνω κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. 1,97 0,802 

Πίνακας 15. Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της δεύτερης κατηγορίας ερωτήσεων 

(Ν=60). 
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Γράφημα 2. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της δεύτερης κατηγορίας ερωτήσεων. 

 

 

 

 

Τρίτη κατηγορία ερωτήσεων. Συχνότητα αντιμετώπισης καταστάσεων (βαθμολόγηση 

σε πενταβάθμια κλίμακα Likert – 1=Ποτέ… 5=Πάντα). 

 Η τρίτη κατηγορία ερωτήσεων περιέχει τις βαθμολογίες των απαντήσεων των 

εργαζομένων σε σχέση με τους συναδέλφους τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται  στον 

πίνακα 15 και έδειξαν ότι  

 Παρουσιάζονται έντονες συμφωνίες και διαφωνίες (υψηλές και χαμηλές μέσες τιμές) 

σε αρκετές περιπτώσεις.  
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 Παρουσιάζεται συμφωνία απόψεων σε αρκετές περιπτώσεις (χαμηλή τυπική 

απόκλιση). 

 Οι εργαζόμενοι επιλύουν τα προβλήματα συνεργασία που παρουσιάζονται «Με 

τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα προβλήματα συνεργασίας που έχουμε με 

άλλους/ες συναδέλφους.» (Μ.Τ.=4,15, Τ.Α.=0,799), συζητούν για τις δυσκολίες της 

εργασίας «Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα άσχημα πράγματα αναφορικά με 

τη δουλειά μας.» (Μ.Τ=4,1, Τ.Α.=0,817), και τα αρνητικά στοιχεία της «Με τους/τις 

συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο απεχθανόμαστε κάποια στοιχεία της δουλειάς μας.» 

(Μ.Τ.= 4,03, Τ.Α.=0,843) ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με προβληματικές 

καταστάσεις «Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα προβλήματα που έχουμε με 

κάποιους από τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε.» (Μ.Τ.=4, Τ.Α.=0,759) αλλά και 

ότι αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους «Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε 

για διάφορα κοινωνικά γεγονότα που είναι άσχετα με τη δουλειά μας.» (Μ.Τ.=

 4,03, Τ.Α.=0,78) και «Με τους/τις συναδέλφους, μοιραζόμαστε προσωπικές 

πληροφορίες για τη ζωή μας και τις οικογένειές μας.» (Μ.Τ.=4, Τ.Α.=0,864).  

 Δεν συζητούν για καλές στιγμές στην εργασία «Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για 

τα καλά πράγματα της δουλειάς μας.» (Μ.Τ.=1,45, Τ.Α.=0,502), δεν βλέπουν θετικά 

την υπηρεσία «Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο καλή είναι η 

συγκεκριμένη υπηρεσία που εργαζόμαστε.» (Μ.Τ.=1,48, Τ.Α.=0,504) αλλά και ότι 

δεν παρουσιάζουν ομαδικότητα στην εργασία «Με τους/τις συναδέλφους, 

μοιραζόμαστε ενδιαφέρουσες ιδέες για την ομαλότερη εκτέλεση της δουλειάς μας.» 

(Μ.Τ.=1,52, Τ.Α.=0,504).  

 

  Μ.Τ. Τ.Α. 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα προβλήματα συνεργασίας που έχουμε με άλλους/ες συναδέλφους. 4,15 0,799 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα άσχημα πράγματα αναφορικά με τη δουλειά μας. 4,1 0,817 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο απεχθανόμαστε κάποια στοιχεία της δουλειάς μας. 4,03 0,843 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για διάφορα κοινωνικά γεγονότα που είναι άσχετα με τη δουλειά μας. 4,03 0,78 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα προβλήματα που έχουμε με κάποιους από τους ανθρώπους που 
εξυπηρετούμε. 

4 0,759 

Με τους/τις συναδέλφους, μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για τη ζωή μας και τις οικογένειές μας. 4 0,864 

Με τους/τις συναδέλφους, συζητάμε πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. 3,95 0,832 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο δύσκολη είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία που εργαζόμαστε. 3,83 0,806 

Οι συνάδελφοι με καθησυχάζουν για τις ενέργειες που έχω κάνει ή για τα συναισθήματά μου. 3,62 0,49 
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Οι συνάδελφοί μου λένε ότι συμμερίζονται αυτά που λέω. 3,48 0,504 

Οι συνάδελφοι εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους σε μένα. 3,05 0,832 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για κοινά ενδιαφέροντα που έχουμε εκτός εργασίας. 2,93 0,861 

Οι συνάδελφοι μου λένε πράγματα που με βοηθάνε να βλέπω τα πράγματα με ισορροπημένο τρόπο. 2,52 0,504 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο ανταποδοτική δουλειά είναι η εργασία μας. 2,4 0,494 

Οι συνάδελφοι μου λένε πως κατανοούν το πώς νιώθω. 1,52 0,504 

Με τους/τις συναδέλφους, μοιραζόμαστε ενδιαφέρουσες ιδέες για την ομαλότερη εκτέλεση της δουλειάς μας. 1,52 0,504 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο καλή είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία που εργαζόμαστε. 1,48 0,504 

Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα καλά πράγματα της δουλειάς μας. 1,45 0,502 

 Πίνακας 16. Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της τρίτης κατηγορίας ερωτήσεων 

(Ν=60).  
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Γράφημα 3. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της τρίτης κατηγορίας ερωτήσεων. 
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Τέταρτη κατηγορία ερωτήσεων. Βαθμολόγηση σκέψεων και συναισθημάτων στην 

εργασία κατά τον τελευταίο (προηγούμενο) μήνα (βαθμολόγηση σε πενταβάθμια κλίμακα 

Likert – 1=Ποτέ… 5=Πάντα). 

 Η τέταρτη κατηγορία ερωτήσεων περιέχει τις βαθμολογίες των απαντήσεων των 

εργαζομένων σε σχέση τις σκέψεις και τα συναισθήματα στον εργασιακό τους χώρο τον 

τελευταίο μήνα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται  στον πίνακα 16 και έδειξαν ότι  

 Παρουσιάζονται έντονες συμφωνίες αλλά όχι διαφωνίες (υψηλές μέσες τιμές > 3) 

στις περισσότερες περιπτώσεις.  

 Παρόμοιες τιμές τυπικών αποκλίσεων (κοντά στο 0,8) που δείχνει ομοιογένεια των 

απαντήσεων του δείγματος στο σύνολο τους.  

 Τον τελευταίο μήνα οι εργαζόμενοι του δείγματος είχαν το έλεγχο στην εργασία τους 

«Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε μπορέσει να ελέγξετε ενοχλητικές 

καταστάσεις στην εργασία σας;» (Μ.Τ.=4,08, Τ.Α.=0,766), έχοντας αυτοπεποίθηση 

στο έργο τους  «Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουροι/ες για την 

ικανότητά σας να χειριστείτε τα προβλήματα στην εργασία σας;» (Μ.Τ.=4,03, 

Τ.Α.=0,823), παρουσίασαν εργασιακή ανασφάλεια «Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά 

έχετε νιώσει άγχος σχετικά με την μελλοντική συνταξιοδότησή σας;» (Μ.Τ.=4,07, 

Τ.Α.=0,841) και «Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει το φόβο της 

απόλυσης;» (Μ.Τ.=4,02, Τ.Α.=0,792) κάτι που του οδήγησε σε καταστάσεις άγχους 

«Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικοί/ες και αγχωμένοι/ες στην 

εργασία σας;» (Μ.Τ.=3,95, Τ.Α.=0,872). Παρόλο όμως ότι νοιώθουν σίγουροι για την 

απόδοση τους δεν έχουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα «Τον τελευταίο μήνα, 

πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως επιθυμείτε στην εργασία 

σας;» (Μ.Τ.=2,07, Τ.Α.=0,821)  
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  Μ.Τ. Τ.Α. 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε μπορέσει να ελέγξετε ενοχλητικές καταστάσεις στην εργασία σας; 4,08 0,766 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος σχετικά με την μελλοντική συνταξιοδότησή σας; 4,07 0,841 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουροι/ες για την ικανότητά σας να χειριστείτε τα προβλήματα στην εργασία 
σας; 

4,03 0,823 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει το φόβο της απόλυσης; 4,02 0,792 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικοί/ες και αγχωμένοι/ες στην εργασία σας; 3,95 0,872 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι δυσκολίες στην εργασία σας, ήταν τόσες ώστε να μην μπορείτε να τις 
ξεπεράσετε; 

3,95 0,872 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε θυμώσει εξαιτίας πραγμάτων που ήταν εκτός του δικού σας ελέγχου στην εργασία σας; 3,93 0,8 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς σας; 3,88 0,865 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων στην εργασία σας; 3,83 0,806 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της εργασίας σας; 3,83 0,827 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε υπάρξει αναστατωμένοι/ες επειδή κάτι απροσδόκητο συνέβη στην εργασία σας;  3,48 0,504 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι αδυνατείτε να ελέγξετε σημαντικά πράγματα της εργασία σας; 3,03 0,823 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε βρεθεί να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με όλα όσα έπρεπε να κάνετε στην 
εργασία σας; 

2,88 0,825 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως επιθυμείτε στην εργασία σας; 2,07 0,821 

Πίνακας 17. Πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων της τέταρτης κατηγορίας ερωτήσεων 

(Ν=60).  
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Γράφημα 4. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της τέταρτης κατηγορίας ερωτήσεων. 
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4.2. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

 Σε αυτό το μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν σχέση με 

τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας τα οποία παρουσιάζονται με την μορφή στατιστικών 

υποθέσεων.  

 

4.2.1. Εξέταση σημαντικότητας δημογραφικών και εργασιακών παραγόντων 

 Για την περαιτέρω εξέταση των δεδομένων υπολογίσαμε τα αθροίσματα των 

κατηγοριών ερωτήσεων 1 έως και 4. Η εξέταση των αθροισμάτων των βαθμολογιών ως προς 

την κανονικότητα τους με την βοήθεια των τεστ Kolmogorov – Smirnov και Shapiro – Wilk 

έδειξαν ότι (βλέπε παράρτημα) όλες οι νέες μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή.  

 

 Μετά από αυτή την διαπίστωση προχωρήσαμε στην εξέταση σημαντικότητας των 

παραγόντων με την βοήθεια των παραμετρικών διαδικασιών t-Test μεταξύ δύο ανεξάρτητων 

δειγμάτων, στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος παράγοντας περιείχε δυο κατηγορίες, και 

ανάλυσης της διασποράς ή ANOVA για τις περιπτώσεις που ο εξεταζόμενος παράγοντας 

περιείχε περισσότερες από δύο κατηγορίες. Αυτή η ανάλυση είχε ως στόχο την εξέταση της 

υπόθεσης 

 

Η0: Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών είναι ίσες για τις κατηγορίες των δημογραφικών 

παραγόντων  έναντι της 

Η1: Όχι η Η0  

 

 

 Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συνόλου των αθροισμάτων 

των βαθμολογιών σε σχέση με το σύνολο των εξεταζόμενων δημογραφικών παραγόντων. Τα 

αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι 

 

- Ο παράγοντας φύλο δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντικός σε καμία από τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές.  
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- Ο παράγοντας ηλικία βρέθηκε στατιστικά σημαντικός  στις βαθμολογίες της πρώτης 

κατηγορίας ερωτήσεων (F(4,55)=2,604, Sig.=0.046). Ο παράγοντας επίπεδο 

εκπαίδευσης βρέθηκε στατιστικά στις βαθμολογίες της πρώτης κατηγορίας 

ερωτήσεων (F(3,56)=2,802, Sig.=0.048). 

- Ο παράγοντας καθεστώς εργασίας δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντικός σε καμία από 

τις εξεταζόμενες μεταβλητές. 

- Ο παράγοντας χρόνος εμπειρίας στον δημόσιο τομέα βρέθηκε στατιστικά σημαντικός 

στις βαθμολογίες της πρώτης κατηγορίας ερωτήσεων (F(3,56)=5,183, Sig.=0.003). 

- Οι παράγοντες είδος θέσης, φορέας απασχόλησης, και έτη εργασίας στην 

συγκεκριμένη εργασία δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί σε καμία από τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές. 

- Ο παράγοντας της σχετικότητας του αντικείμενου σπουδών και της θέσης εργασίας 

βρέθηκε στατιστικά σημαντικός στις βαθμολογίες της πρώτης κατηγορίας ερωτήσεων 

(t(58)=5,183, Sig.=0.025). 

- Ο παράγοντας οικογενειακή κατάσταση βρέθηκε στατιστικά σημαντικός στις 

βαθμολογίες της πρώτης κατηγορίας ερωτήσεων (F(2,57)=5,183, Sig.=0.003). 

- Ο παράγοντας αριθμός παιδιών δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντικός σε καμία από τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές. 

 

 Η περαιτέρω εξέταση των στατιστικά σημαντικών παραγόντων με την βοήθεια του 

post hoc test του Tukey έδειξε ότι 

 

 Παρουσιάστηκε στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών 

36-45 και μικρότερή των 25 ετών με την δεύτερη να παρουσιάζει υψηλότερη μέση 

τιμή.  

 Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του 

επίπεδου εκπαίδευσης αλλά η κατηγορία του επίπεδου εκπαίδευσης μεταπτυχιακού 

τίτλου παρουσίασε τις υψηλότερες μέσες τιμές.  

 Παρουσιαστήκαν στατιστικά σημαντικές διάφορες μεταξύ των ετών προϋπηρεσία 

μεταξύ των μέσων τιμών των  κατηγοριών έως 5 έτη (Α), 16-25 (Β) και πάνω από 25 

έτη (Γ) ως εξής Α>Γ>Β. 



 

 

89 

 

 Η κατηγορία των εργαζομένων που το αντικείμενο των σπουδών τους είχε σχέση με 

τη θέση εργασία τους σημείωσε υψηλότερες βαθμολογίες από την αντίθετη 

κατηγορία.  

 Παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των άγαμων και των 

διαζευγμένων με τους άγαμους να έχουν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες από τους 

διαζευγμένους.  

 

4.2.2. Εξέταση συσχετίσεων 

 Για την εξέταση του βαθμού των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε 

ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Ποιο συγκεκριμένα εξετάστηκε η σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών των αθροισμάτων μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των εξεταζόμενων 

παραγόντων της προηγούμενης παραγράφου με σκοπό την εξέταση των υποθέσεων  

 

Η0: Οι βαθμολογίες των μεταβλητών συσχετίζονται με τις δημογραφικές μεταβλητές  και  

Η0: Οι βαθμολογίες των μεταβλητών συσχετίζονται μεταξύ τους έναντι της 

Η1: Όχι η Η0  

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται πίνακες 18 και 19 και έδειξαν οτι 

 Οι μεταβλητές των αθροισμάτων δεν συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά μεταξύ 

τους παρουσιάζοντας αδύναμες θετικές σχέσεις εκτός από την συσχέτισης της πρώτης 

και δεύτερης κατηγορίας συσχετίσεων που παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση.   

 Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του αθροίσματος της πρώτης 

κατηγορίας ερωτήσεων και των μεταβλητών «Η εργασία σας είναι σχετική με τις 

σπουδές σας;» (ρ=-.289, Sig=0.025), και «Οικογενειακή Κατάσταση» (ρ=-.366, 

Sig.=0.007). 

 

 

 sumq1 sumq2 sumq3 sumq4 

Φύλο -,202 -,048 ,050 ,040 

Ηλικία -,035 -,159 -,003 -,159 

Εκπαιδευτικό επίπεδο ,199 ,020 ,084 -,163 
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Καθεστώς Εργασίας ,247 ,203 -,092 ,199 

Χρόνος Επαγγελματικής Εμπειρίας στο Δημόσιο Τομέα -,068 -,155 ,108 -,166 

Κατηγορία/ Είδος Θέσης -,066 -,131 -,048 -,073 

Οργανισμός/ Φορέας Απασχόλησης ,060 ,013 -,022 -,214 

Πόσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε σε αυτή τη θέση; -,128 -,186 ,010 -,197 

Η εργασία σας είναι σχετική με τις σπουδές σας; -,289* -,009 ,112 -,041 

Οικογενειακή Κατάσταση -,366** -,218 ,037 -,197 

Αριθμός παιδιών -,098 -,148 ,031 -,088 

*p-level=0.05 **p-level=0.01 ***p-level=0.001 

Πίνακας 18. Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης του Spearman μεταξύ των 

δημογραφικών μεταβλητών και των αθροισμάτων των βαθμολογιών.  

 

 

 sumq1 sumq2 sumq3 sumq4 

sumq1 Pearson Correlation 1 ,209 -,056 ,157 

Sig. (2-tailed)  ,109 ,673 ,230 

N 60 60 60 60 

sumq2 Pearson Correlation ,209 1 ,073 ,014 

Sig. (2-tailed) ,109  ,577 ,914 

N 60 60 60 60 

sumq3 Pearson Correlation -,056 ,073 1 ,176 

Sig. (2-tailed) ,673 ,577  ,178 

N 60 60 60 60 

sumq4 Pearson Correlation ,157 ,014 ,176 1 

Sig. (2-tailed) ,230 ,914 ,178  

N 60 60 60 60 

Πίνακας 19. Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης του Spearman μεταξύ των  

αθροισμάτων των βαθμολογιών.  

 

 Επιπρόσθετα εξετάστηκαν και οι πιθανές σχέσεις του εργασιακού άγχους με 

συγκεκριμένες απόψεις και χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Ποιο συγκεκριμένα 

διερευνήθηκαν οι υποθέσεις  

 

Η1: Οι υπάλληλοι που νιώθουν ότι τους υποστηρίζει το εργασιακό τους περιβάλλον 

εμφανίζουν λιγότερο εργασιακό άγχος 
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Η2: Οι υπάλληλοι που νιώθουν ότι υποστηρίζονται από τους προϊσταμένους τους εμφανίζουν 

λιγότερο εργασιακό άγχος 

Η3: Η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να συνοδεύεται με αυξημένο εργασιακό άγχος  

Η4: Η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να συνδέεται με μειωμένα επίπεδα εργασιακού 

άγχους 

Η5: Οι γυναίκες (λόγω των πολλαπλών κοινωνικών ρόλων που μπορεί να έχουν) τείνουν να 

εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα εργασιακού άγχους 

Έναντι της εναλλακτικής Ηa: Όχι η Ηi i=1…5.  

 

 Η εξέταση της πρώτης υπόθεσης απέδωσε τα αποτελέσματα του πίνακα 20 από όπου 

παρατηρείται ότι καμία συσχέτιση δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε p-level 0,05 όπως 

και ότι όλες οι συσχετίσεις είναι αδύναμες είτε θετικά είτε αρνητικά. Σε σχέση με την 

εξεταζόμενη υπόθεση παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι που νιώθουν ότι η υπηρεσία δεν 

τους υποστηρίζει είναι πιθανό να εμφανίζουν μεγαλύτερο εργασιακό άγχος σε σχέση με το 

εργασιακό μέλλον τους (rho=0.242, Sig.=0.062) και σε σχέση με την αξιολόγηση τους 

(rho=0.253, Sig.=0.051).  

 

 Η υπηρεσία μου δείχνει 
πολύ μικρό ενδιαφέρον για 

εμένα. 

 rho p-value 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε υπάρξει αναστατωμένοι/ες επειδή κάτι απροσδόκητο συνέβη στην εργασία σας;  
. 

,219 ,093 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι αδυνατείτε να ελέγξετε σημαντικά πράγματα της εργασία σας; ,178 ,175 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικοί/ες και αγχωμένοι/ες στην εργασία σας; ,064 ,629 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουροι/ες για την ικανότητά σας να χειριστείτε τα προβλήματα στην εργασία σας; -,018 ,892 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως επιθυμείτε στην εργασία σας; -,024 ,856 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε βρεθεί να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με όλα όσα έπρεπε να κάνετε στην εργασία σας; ,189 ,149 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε μπορέσει να ελέγξετε ενοχλητικές καταστάσεις στην εργασία σας; ,192 ,142 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων στην εργασία σας; -,156 ,235 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε θυμώσει εξαιτίας πραγμάτων που ήταν εκτός του δικού σας ελέγχου στην εργασία σας; ,165 ,207 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι δυσκολίες στην εργασία σας, ήταν τόσες ώστε να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε; -,007 ,960 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει το φόβο της απόλυσης; ,242 ,062 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της εργασίας σας; ,253 ,051 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς σας; -,009 ,949 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος σχετικά με την μελλοντική συνταξιοδότησή σας; ,100 ,448 

Πίνακας 20. Εξέταση συσχετίσεων για την εξέταση της υπόθεσης Η1 
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 Η εξέταση της δεύτερης υπόθεσης απέδωσε τα αποτελέσματα του πίνακα 21 από 

όπου παρατηρήθηκαν δύο στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που περιγράφουν μια μέτρια-

αδύναμη και θετική σχέση ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν αδύναμες 

και πολύ αδύναμες θετικές ή αρνητικές σχέσεις.  Οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις έδειξαν 

ότι  οι εργαζόμενοι που νιώθουν ότι δεν υποστηρίζονται από τους προϊσταμένους τους είναι 

πολύ πιθανό  να εμφανίζουν μεγαλύτερο εργασιακό άγχος σε σχέση με το εργασιακό μέλλον 

τους (rho=0.325, Sig.=0.011) και να μην μπορούν να ελέγξουν σημαντικά πράγματα στην 

εργασία τους  (rho=0.333, Sig.=0.009).  

 

 Η επιπλέον προσπάθεια 

που καταβάλλω στη 

δουλειά δεν αναγνωρίζεται 

από τους ανωτέρους μου. 

 rho p-value 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε υπάρξει αναστατωμένοι/ες επειδή κάτι απροσδόκητο συνέβη στην εργασία σας;  
. 

,129 ,327 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι αδυνατείτε να ελέγξετε σημαντικά πράγματα της εργασία σας; ,333 ,009 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικοί/ες και αγχωμένοι/ες στην εργασία σας; -,051 ,701 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουροι/ες για την ικανότητά σας να χειριστείτε τα προβλήματα στην εργασία σας; -,201 ,124 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως επιθυμείτε στην εργασία σας; -,200 ,126 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε βρεθεί να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με όλα όσα έπρεπε να κάνετε στην εργασία σας; -,017 ,897 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε μπορέσει να ελέγξετε ενοχλητικές καταστάσεις στην εργασία σας; ,200 ,126 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων στην εργασία σας; ,075 ,570 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε θυμώσει εξαιτίας πραγμάτων που ήταν εκτός του δικού σας ελέγχου στην εργασία σας; ,151 ,249 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι δυσκολίες στην εργασία σας, ήταν τόσες ώστε να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε; -,008 ,954 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει το φόβο της απόλυσης; ,325 ,011 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της εργασίας σας; ,112 ,393 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς σας; -,034 ,797 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος σχετικά με την μελλοντική συνταξιοδότησή σας; -,128 ,329 

Πίνακας 21. Εξέταση συσχετίσεων για την εξέταση της υπόθεσης Η2 

 

 Η εξέταση της τρίτης υπόθεσης πραγματοποιήθηκε με την δημιουργία μιας νέας 

μεταβλητής η οποία εξετάζει εάν ο ερωτώμενος έχει παιδιά και εάν είναι παντρεμένος χωρίς 

να εξεταστεί ούτε ο αριθμός των παιδιών ούτε σε ποια άλλη οικογενειακή κατάσταση 

βρίσκεται (εκτός της της κατάστασης παντρεμένος) ως εξής: 1=Δεν έχει παιδιά & δεν είναι 

παντρεμένος … 4=Έχει παιδιά και είναι παντρεμένος.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 22 από όπου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στις 

μεταβλητές που εξετάζουν την επιμέρους οικογενειακή κατάσταση (αριθμός παιδιών και 
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οικογενειακή κατάσταση αλλά παρουσιάστηκαν στην νέα μεταβλητή ενώ σε όλες τις 

περιπτώσεις παρατηρήθηκαν αδύναμες και μηδενικές θετικές ή αρνητικές σχέσεις.  

 

 Οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις έδειξαν ότι  οι εργαζόμενοι που δεν έχουν παιδιά 

είναι πολύ πιθανό  να μην μπορούν να ελέγξουν σημαντικά πράγματα στην εργασία τους  

(rho=-0.276, Sig.=0.033) όπως και να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα με όλα έπρεπε να 

κάνουν στην εργασία τους (rho=-0.255, Sig.=0.049). Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι το 

εργασιακό άγχος αυξάνεται σε σχέση με  τον αριθμό παιδιών και την οικογενειακή 

κατάσταση με τους εργαζόμενους που έχουν παιδιά και είναι να παντρεμένοι να έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν εργασιακό άγχος (rho=0.185, Sig.=0.158). 

 

 

Spearman's rho 

Οικογένεια με 

παιδιά 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Αριθμός 

παιδιών 

rho Sig. rho Sig. rho Sig. 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε υπάρξει αναστατωμένοι/ες επειδή κάτι απροσδόκητο συνέβη στην εργασία σας;  

. 

-,101 ,444 -,096 ,465 -,073 ,578 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι αδυνατείτε να ελέγξετε σημαντικά πράγματα της εργασία σας; -,276 ,033 -,081 ,540 -,235 ,070 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικοί/ες και αγχωμένοι/ες στην εργασία σας; -,128 ,329 -,108 ,412 ,020 ,881 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουροι/ες για την ικανότητά σας να χειριστείτε τα προβλήματα στην εργασία σας;  -,131 ,320 -,076 ,563 -,102 ,436 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως επιθυμείτε στην εργασία σας; ,043 ,742 -,036 ,787 ,033 ,803 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε βρεθεί να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με όλα όσα έπρεπε να κάνετε στην εργασία σας; -,255 ,049 -,147 ,263 -,226 ,082 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε μπορέσει να ελέγξετε ενοχλητικές καταστάσεις στην εργασία σας; ,168 ,200 -,081 ,540 ,109 ,408 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων στην εργασία σας; ,154 ,239 -,052 ,695 -,014 ,914 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε θυμώσει εξαιτίας πραγμάτων που ήταν εκτός του δικού σας ελέγχου στην εργασία σας; -,133 ,311 -,195 ,135 -,067 ,611 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι δυσκολίες στην εργασία σας, ήταν τόσες ώστε να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε; -,016 ,905 ,107 ,415 -,039 ,765 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει το φόβο της απόλυσης; -,075 ,569 ,000 ,998 -,104 ,428 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της εργασίας σας; ,185 ,158 ,110 ,404 ,164 ,210 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς σας; ,099 ,451 ,001 ,995 ,106 ,419 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος σχετικά με την μελλοντική συνταξιοδότησή σας; ,057 ,665 -,220 ,091 -,055 ,679 

Πίνακας 22. Εξέταση συσχετίσεων για την εξέταση της υπόθεσης Η3 

  

 Για την εξέταση της τέταρτης υπόθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 1.1, 1.8 και 

1.19 που αναφέρουν την εργασιακή εξουθένωση που νοιώθουν οι ερωτηθέντες (1.1 και 1.8) 

αλλά και την ικανοποίηση από αυτή.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 23 από 

όπου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στην ερώτηση 1.8 (Νιώθω 
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εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου) που εξετάζει την σωματική κόπωση αλλά 

παρουσιάστηκαν στις μεταβλητές 1.1 (Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου) 

και 1.19 (Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σ' αυτή τη δουλειά) που 

εξετάζουν την ψυχική κόπωση και την ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της εργασίας. Σε 

όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκαν αδύναμες και μηδενικές θετικές ή αρνητικές σχέσεις.  

 

 Οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις έδειξαν ότι  οι εργαζόμενοι που νοιώθουν ψυχικά 

εξαντλημένοι είναι πιθανό  να θυμώσουν εξαιτίας πραγμάτων που ήταν εκτός του δικού τους 

ελέγχου στην εργασία τους  (rho=-0.294, Sig.=0.023) όπως και ότι οι εργαζόμενοι που 

νοιώθουν ικανοποιημένοι με το έργο που προσφέρουν είναι πιθανό να καταφέρουν να 

διατηρούν την ψυχραιμία τους (rho=-0.254, Sig.=0.050) αλλά και να μην αναστατώνονται 

για κάτι απροσδόκητο στον εργασιακό τους χώρο (rho=-0.301, Sig.=0.019).  

 

 

Spearman's rho 

Νιώθω ψυχικά 

εξαντλημένος/η από τη 

δουλειά μου. 

Νιώθω 

εξουθενωμένος/η από 

τη δουλειά μου. 

Νιώθω ότι έχω 

καταφέρει πολλά 

αξιόλογα πράγματα σ' 

αυτή τη δουλειά. 

rho Sig. rho Sig. rho Sig. 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε υπάρξει αναστατωμένοι/ες επειδή κάτι απροσδόκητο συνέβη στην εργασία σας;  

. 

,168 ,199 -,002 ,988 -,301 ,019 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι αδυνατείτε να ελέγξετε σημαντικά πράγματα της εργασία σας; -,015 ,909 -,017 ,900 -,146 ,267 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικοί/ες και αγχωμένοι/ες στην εργασία σας; ,086 ,515 -,115 ,380 ,139 ,291 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουροι/ες για την ικανότητά σας να χειριστείτε τα προβλήματα στην εργασία σας; ,222 ,088 ,038 ,770 -,224 ,085 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως επιθυμείτε στην εργασία σας; -,135 ,302 -,192 ,141 ,249 ,055 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε βρεθεί να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με όλα όσα έπρεπε να κάνετε στην εργασία σας; ,133 ,310 -,111 ,400 ,098 ,455 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε μπορέσει να ελέγξετε ενοχλητικές καταστάσεις στην εργασία σας; ,011 ,934 ,107 ,416 ,124 ,344 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων στην εργασία σας; -,129 ,325 ,024 ,856 ,172 ,188 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε θυμώσει εξαιτίας πραγμάτων που ήταν εκτός του δικού σας ελέγχου στην εργασία σας; -,294 ,023 -,106 ,421 ,254 ,050 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι δυσκολίες στην εργασία σας, ήταν τόσες ώστε να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε; ,118 ,369 -,003 ,981 ,020 ,878 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει το φόβο της απόλυσης; ,015 ,911 -,065 ,622 -,077 ,558 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της εργασίας σας; ,073 ,580 ,044 ,737 ,028 ,832 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς σας; ,084 ,523 -,088 ,506 -,068 ,605 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος σχετικά με την μελλοντική συνταξιοδότησή σας; -,073 ,578 -,093 ,478 ,217 ,095 

Πίνακας 23. Εξέταση συσχετίσεων για την εξέταση της υπόθεσης Η4 
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 Έχοντας ήδη διαπιστώσει από τα αποτελέσματα του πίνακα 18 ότι το φύλο δεν 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το άθροισμα των βαθμολογιών της 4ης 

ενότητας ερωτήσεων τα αποτελέσματα του πίνακα 24 το επιβεβαιώνουν παρουσιάζοντας 

μόνο μια στατιστικά σημαντικές συσχέτιση σε όλες τις εξεταζόμενες ερωτήσεις. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι συσχετίσεις αυτές είναι αδύναμες έως και πολύ αδύναμες.  

 

 Τα αποτελέσματα του πίνακα 24 δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να ελέγξουν ενοχλητικές καταστάσεις στην εργασία τους (rho=0.344, 

Sig.=0.007),θυμώνουν λιγότερο από τους άντρες (rho=0.234, Sig.=0.072) αλλά 

παρουσιάζουν  μεγαλύτερο εργασιακό άγχος από τους άντρες αφού νοιώθουν δυσκολίες 

στην εργασία τους που δεν μπορούν να ξεπεράσουν (rho=-0.248, Sig.=0.056).  

 

 Φύλο 

 rho p-value 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε υπάρξει αναστατωμένοι/ες επειδή κάτι απροσδόκητο συνέβη στην εργασία σας;  
. 

,165 ,207 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι αδυνατείτε να ελέγξετε σημαντικά πράγματα της εργασία σας; -,157 ,231 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικοί/ες και αγχωμένοι/ες στην εργασία σας; ,042 ,747 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουροι/ες για την ικανότητά σας να χειριστείτε τα προβλήματα στην εργασία σας; -,206 ,115 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως επιθυμείτε στην εργασία σας; ,245 ,059 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε βρεθεί να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με όλα όσα έπρεπε να κάνετε στην εργασία σας; -,166 ,204 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε μπορέσει να ελέγξετε ενοχλητικές καταστάσεις στην εργασία σας; ,344 ,007 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων στην εργασία σας; -,033 ,804 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε θυμώσει εξαιτίας πραγμάτων που ήταν εκτός του δικού σας ελέγχου στην εργασία σας; ,234 ,072 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι δυσκολίες στην εργασία σας, ήταν τόσες ώστε να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε; -,248 ,056 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει το φόβο της απόλυσης; ,073 ,581 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της εργασίας σας; ,009 ,947 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος για την αξιολόγηση της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς σας; -,072 ,584 

Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει άγχος σχετικά με την μελλοντική συνταξιοδότησή σας; ,024 ,856 

Πίνακας 24. Εξέταση συσχετίσεων για την εξέταση της υπόθεσης Η5 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5. 1. Συζήτηση 

Δείγμα 
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Η χρήση του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος ή Κ.Ο.Θ. για την κανονικότητα δεν 

κρίθηκε αναγκαία αφού η εξέταση της κανονικότητας των μεταβλητών έδειξε 

σημαντικότητας υψηλότερες του κριτικού ορίου. Ο (γραμμικός) μετασχηματισμός σε 

αθροίσματα για τις κατηγορίες των ερωτήσεων 1 έως και 4 δεν επηρεάζει την παρεχόμενη 

πληροφορία που δίνουν οι επιμέρους απαντήσεις διατηρώντας σταθερή την μέση τιμή.  

 

Αποτελέσματα  

  Οι απαντήσεις των εργαζομένων έδειξαν ότι παρουσιάζουν σημαντική ψυχική 

εξάντληση ή burnout σύμφωνα με τους  λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας με αποτέλεσμα 

την μειωμένη απόδοση στην εργασία τους αλλά και μια ποιο απρόσωπη αντιμετώπιση στους 

πολίτες, συμφωνία με τα αποτελέσματα των Maslach & Jackson, (1981) και Cordes & 

Dougherty, (1993) αν και θα μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν με ποιο ζεστό τρόπο. Παρά 

την απογοήτευση τους, οι εργαζόμενοι  δεν νοιώθουν την ανάγκη αποχώρησης από την 

εργασία τους ή τη συγκεκριμένη θέση σε αντίθεση με τις συνέπειες του εργασιακού στρες σε 

επαγγελματικό επίπεδο όπως αναφέρονται από τους Barling, Kelloway & Frone, (2005) και 

Cox, Griffiths & Rial-González, (2010). 

   

 Οι απόψεις των εργαζόμενων σχετικά με δυνατότητες προοπτικής και εξέλιξης των 

εργαζομένων αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης τους από την υπηρεσία έδειξε 

ανομοιογένεια απόψεων χωρίς να παρουσιαστούν έντονες συμφωνίες ή διαφωνίες. Οι μέτριες 

(Μ.Ο.≈3) βαθμολογίες παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές στις απόψεις που εξέφρασαν οι 

εργαζόμενοι στην μη αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων  στο μικρό 

ενδιαφέρον που δείχνει η υπηρεσία προς αυτούς ακόμη και όταν οι εργαζόμενοι προσφέρουν 

την καλύτερη δυνατή δουλειά, όπως και στην αναγνώριση των προσπαθειών τους από την 

υπηρεσία. Αρνητικές απόψεις παρουσιάσθηκαν στις απαντήσεις των ερωτηθέντων για την 

ικανοποίηση των, για την ευημερία τους και για την εκτίμηση που δείχνει σε αυτούς.  

 

 Οι απόψεις των εργαζομένων σε σχέση με τους συναδέλφους τους έδειξαν έντονες 

συμφωνίες και διαφωνίες (υψηλές και χαμηλές μέσες τιμές) σε αρκετές περιπτώσεις και 

συμφωνία απόψεων. Οι εργαζόμενοι επιλύουν τα προβλήματα συνεργασίας που 

παρουσιάζονται (Ερ. 3.11), συζητούν μεταξύ τους για τις δυσκολίες της εργασίας ( Ερ. 3.10), 

την απέχθεια τους προς κάποια στοιχεία της δουλειάς (3.12), ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά 
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με προβληματικές καταστάσεις και αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους (Ερ. 3.18). 

Επίσης έδειξαν ότι δεν συζητούν για καλές στιγμές στην εργασία (Ερ. 3.7), δεν βλέπουν 

θετικά την υπηρεσία (Ερ. 3.8) και ότι δεν παρουσιάζουν ομαδικό  τρόπο εργασίας (Ερ 3.6).  

 

 Οι σκέψεις και τα συναισθήματα στον εργασιακό τους χώρο τον τελευταίο μήνα 

έδειξαν έντονες συμφωνίες αλλά όχι διαφωνίες και ομοιογένεια των απαντήσεων τους. Τον 

τελευταίο μήνα οι εργαζόμενοι του δείγματος είχαν το έλεγχο στην εργασία τους με 

αυτοπεποίθηση στο έργο τους, παρουσίασαν εργασιακή ανασφάλεια οδηγώντας τους σε 

καταστάσεις άγχους. Παρόλο όμως ότι νοιώθουν σίγουροι για την απόδοση τους δεν έχουν 

και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 

 Οι εξεταζόμενοι δημογραφικοί παράγοντες έδειξαν ότι οι παράγοντες ηλικία, επίπεδο 

εκπαίδευσης, χρόνος εμπειρίας στον δημόσιο τομέα, σχετικότητα του αντικείμενου σπουδών 

και της θέσης εργασίας και οικογενειακή κατάσταση βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί σε 

μόνο μια εξεταζόμενη μεταβλητή, το άθροισμα της πρώτης κατηγορίας ερωτήσεων. Η 

επιρροή των δημογραφικών παραγόντων ήταν αναμενόμενη στην εργασιακή ικανοποίηση 

αφού σε παρόμοιες έρευνες έχουν επισημανθεί η σημαντικότητα τους (Rothbard, 2001; 

Thomas & Ganster, 2001) 

 

 Οι παράγοντες αυτοί έδειξαν στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιακών 

κατηγοριών 36-45 και «μικρότερή των 25» ετών με την δεύτερη να παρουσιάζει υψηλότερη 

μέση τιμή. Υψηλότερες μέσες τιμές παρουσιάστηκαν στην κατηγορία του επίπεδου 

εκπαίδευσης μεταπτυχιακού τίτλου και στατιστικά σημαντικές διάφορες μεταξύ των ετών 

προϋπηρεσία μεταξύ των μέσων τιμών των  κατηγοριών έως 5 έτη (Α), 16-25 (Β) και πάνω 

από 25 έτη (Γ) ως εξής Α>Γ>Β. Επίσης υψηλότερες μέσες τιμές παρουσιάστηκαν στην 

κατηγορία των άγαμων και στους εργαζόμενους που το  αντικείμενο σπουδών τους είχε 

σχέση με την θέση εργασίας τους.  

 

 Η κατηγορία των εργαζόμενων που αναμένεται να έχει τα υψηλότερα επίπεδα 

εργασιακού στρες είναι οι παντρεμένες γυναίκες αφού αποτελούν τον συνδυασμό των δύο 

κατηγοριών με τις μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης εργασιακού στρες, τους 

παντρεμένους με παιδιά και την κατηγορία των γυναικών. Αυτό το γεγονός ήταν 
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αναμενόμενο αφού η εργαζόμενη γυναίκα αναμένεται να παρουσιάσει εργασιακό στρες σε 

πάρα πολλές περιπτώσεις επαγγελμάτων, κυρίως λόγω των επιπρόσθετων οικογενειακών 

υποχρεώσεων  (Sultana, 2012; Tate et al., 1997; Kim et a., 2009; Jung et al., 1999).  

 

 Η εξέταση των συσχετίσεων έδειξε ότι οι μεταβλητές των αθροισμάτων δεν 

συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά μεταξύ ή ότι οι απαντήσεις ανά κατηγορία μπορούν να 

θεωρηθούν ότι δεν επηρεάζονται μεταξύ τους. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις  βρέθηκαν 

μεταξύ του αθροίσματος της πρώτης κατηγορίας ερωτήσεων και των μεταβλητών «Η 

εργασία σας είναι σχετική με τις σπουδές σας;» και «Οικογενειακή Κατάσταση» 

περιγράφοντας μια αδύναμη αρνητική συσχέτιση.  

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα συνοψίζονται στις εξής  

1. Στάθμιση του ερωτηματολογίου 

2. Μείωση του συνολικού αριθμού των ερωτήσεων και αφαίρεση ερωτήσεων που έχουν 

παρόμοιο νόημα 

3. Μεταβολή συγκεκριμένων δημογραφικών στοιχείων όπως ο οργανισμός – φορέας 

απασχόλησης αλλά και η σύμπηξη των κατηγοριών του εκπαιδευτικού επιπέδου.  

 

 

Μειονεκτήματα της έρευνας  

Ένα σημαντικό μειονέκτημα της έρευνας είναι η άνιση κατανομή του δείγματος σε 

συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά του. Ποιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν 

σημαντικές ανισότητες στις περισσότερες δημογραφικές μεταβλητές με χαρακτηριστική αυτή 

της κατανομής του φύλου του δείγματος  (unbalanced sample). Ένα άλλο σημαντικό 

μειονέκτημα ήταν  χαμηλή αξιοπιστία του ερωτηματολογίου που δείχνει αδυναμία του 

ερωτηματολογίου ή και μεγάλη ανομοιογένεια των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

δείγματος.  
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5.2. Συμπεράσματα 

 Ο δημόσιος τομέας μπορεί να εξασφαλίζει μια εργασιακή ασφάλεια – η οποία τίθεται 

υπό αμφισβήτηση- σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά περιέχει έντονες 

διαπροσωπικές καταστάσεις με πολίτες που δεν εξυπηρετούνται με την γραφειοκρατία και 

την έλλειψη συντονισμού. Αυτές οι καταστάσεις οδηγούν σε αυξημένη κατάσταση άγχους με 

αποτέλεσμα την ψυχική εξουθένωση των εργαζομένων   και την πτώση της απόδοσης τους. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας περιγράφουν ένα στρεσογόνο περιβάλλον στο οποίο 

υπάρχει καλή σχέση με τους συναδέλφους σε προσωπικό επίπεδο αλλά όχι και σαν τρόπος 

εργασίας όπου κυριαρχεί η ατομικότητα και όχι η ομαδική επίλυση των προβλημάτων. Οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι απαντούν ότι τους κουράζει η συνεχής εργασία με ανθρώπους αλλά 

χαίρονται όταν μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα τους. Παρόλα αυτά 

αντιμετωπίζουν του πολίτες απρόσωπα και νοιώθουν ότι με τον καιρό γίνονται λιγότερο 

ευαίσθητοι στην αντιμετώπιση τους προς αυτούς. Η σκληρή εργασία και η απογοήτευση που 

νοιώθουν έχει επιπτώσεις και στην απόδοσης τους στην εργασίας αλλά και στον τρόπο 

αντιμετώπισης των προβλημάτων.  

 Η απογοήτευση τους προς την υπηρεσία είναι φανερή ενώ οι προοπτικές εξέλιξης ή 

τουλάχιστον αναγνώρισης των προσπαθειών των εργαζόμενων δείχνουν ότι παρουσιάζονται 

σε ελάχιστες περιπτώσεις εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι  συναδελφική κοινωνικότητα στον 

χώρο εργασίας βοηθά στην εκτόνωση ή την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων αλλά 

περιορίζεται μόνο στις μεταξύ τους σχέσεις και όχι στον τρόπο εργασίας.  

 Παρόλα αυτά πληροφορηθήκαμε ότι τον τελευταίο μήνα (Δεκέμβρης 2017) οι 

εργαζόμενοι μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εργασιών τους νοιώθοντας 

όμως ότι έχουν χάσει τον έλεγχο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διατηρώντας υψηλά 

επίπεδου άγχους αλλά παράλληλα νοιώθοντας σιγουριά για το συνολικό αποτέλεσμα της 

εργασίας τους.  

Σε σχέση τα ερευνητικά ερωτήματα  

Η1: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις  απόψεις των  εργαζομένων του δείγματος 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περιπτώσεις που παρουσιάζεται 

διαφοροποίηση των απόψεων των εργαζόμενων αφορούν αποκλειστικά τις καταστάσεις και 
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τα συναισθήματα που αντιμετωπίζουν στο εργασιακό περιβάλλον. Οι υψηλότερες τιμές (ποιο 

έντονα συναισθήματα και ποιο έντονες καταστάσεις) παρουσιάστηκαν στους εργαζόμενους 

που το γνωστικό τους αντικείμενο έχει σχέση με την θέση εργασίας τους (προφανώς διότι θα 

του αναλογεί μεγαλύτερος όγκος εργασίας).  

 

 Παρόμοια έντονες καταστάσεις αντιμετωπίζουν οι μικρότερες ηλικίες, προφανώς 

λόγω της μικρότερη εμπειρίας που έχουν στην θέση ή το αντικείμενο της εργασίας τους και 

οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διότι έχουν περισσότερες διοικητικές ευθύνες. Η εργασιακή 

εμπειρία αποδείχθηκε ο ποιο σημαντικός παράγοντας αφού τις ποιο έντονες καταστάσεις 

έδειξαν ότι αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με λιγότερο από 5 χρόνια εμπειρίας στον δημόσιο 

τομέα και οι άγαμοι που αποτελεί έμμεσα έναν δείκτη των ετών εμπειρίας επειδή η 

κατηγορία αυτή συνήθως συμπεριλαμβάνει και τις μικρότερες ηλικίες αλλά και εμπεριέχει τη 

δυνατότητα εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα π.χ. υπερωρίες εξαιτίας των 

λιγότερων οικογενειακών υποχρεώσεων τους. 

 

Η1: Οι βαθμολογίες των μεταβλητών συσχετίζονται με τις δημογραφικές μεταβλητές  μεταξύ 

τους 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι απαντήσεις του δείγματος ανά 

κατηγορία δεν συσχετίζονται με αποτέλεσμα κάθε κατηγορία ερωτήσεων να θεωρείται 

ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες. Επίσης βρέθηκε ότι οι ποιο έντονες και συναισθηματικές 

καταστάσεις στον χώρο εργασία επηρεάζουν σε αδύναμο βαθμό τους άγαμους και τους 

εργαζόμενους που η θέση εργασία τους έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.  

 

 Η περαιτέρω εξέταση των μεταβλητών έδειξε ότι οι εργαζόμενοι που νιώθουν ότι η 

υπηρεσία τους υποστηρίζει είναι πιθανό να εμφανίζουν μικρότερο εργασιακό άγχος όπως 

επίσης και να έχουν μεγαλύτερη απόδοση στην εργασίας τους. Την ίδια επίπτωση έχει στους 

εργαζόμενους και η υποστήριξη από τους ανωτέρους τους αφού οι εργαζόμενοι που νιώθουν 

ότι υποστηρίζονται από τους προϊσταμένους τους είναι δεν αναμένεται να εμφανίσουν 

εργασιακό άγχος σε σχέση με το εργασιακό αλλά και να έχουν καλύτερη απόδοση 

ελέγχοντας τα σημαντικά πράγματα στην εργασία τους. 
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 Η επιμέρους εξέταση των παραγόντων φύλο και οικογενειακή κατάσταση έδειξε ότι 

οι γυναίκες μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση από τους άντρες διατηρώντας την 

ψυχραιμία τους  σε έντονες καταστάσεις αλλά παρουσιάζουν μεγαλύτερο εργασιακό άγχος 

από τους άντρες πιθανότητα λόγω των πολλαπλών κοινωνικών ρόλων που μπορεί να έχουν. 

Ως προέκταση αυτών των ρόλων διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά  

έχουν καλύτερη απόδοση (υπονοώντας σημαντικό χρόνο εμπειρίας) και μεγαλύτερο 

εργασιακό άγχος από τους εργαζόμενους χωρίς παιδιά ή/και δεν είναι παντρεμένοι.  

 

 Τέλος, παρουσιάστηκε ύπαρξη σχέση μεταξύ της εργασιακή ικανοποίησής και του 

εργασιακού άγχους σε αντιστοιχία ψυχικής και σωματικής εξάντλησης. Ποιο συγκεκριμένα 

οι εργαζόμενοι που νοιώθουν ψυχικά εξαντλημένοι είναι πιθανό  να παρουσιάσουν έντονα 

αρνητικά συναισθήματα στον εργασιακό τους χώρο όπως και γενικότερα χαμηλότερο 

απόδοση σε μεγαλύτερο βαθμό από τους εργαζόμενους που νοιώθουν σωματική εξάντληση.  

Αντίθετα οι εργαζόμενοι που νοιώθουν ικανοποιημένοι με το έργο που προσφέρουν είναι 

αναμένονται να έχουν καλύτερη απόδοση στην εργασία τους όπως και να έχουν χαμηλότερο 

εργασιακό άγχος.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Παράρτημα 1 – Ερωτηματολόγιο  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ  

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ 

 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί εντάσσεται στα πλαίσια μιας έρευνας που διεξάγεται από 

τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια ……………….του μεταπτυχιακού προγράμματος……………… 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας., η οποία μελετά κάποιους παράγοντες που έχουν σχέση με 

το εργασιακό άγχος. 

 

Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που περιλαμβάνει, εκφράζοντας την προσωπική σας 

γνώμη. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, παρά μόνο η δική σας άποψη για το 

πώς είναι η πραγματικότητα.  

 

Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές, καθώς τα αποτελέσματα της 

έρευνας θα αφορούν στο σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών και εκπαιδευτικούς-

ερευνητικούς σκοπούς. 

 

Παρακαλείσθε, αφού διαβάσετε προσεκτικά κάθε πρόταση, να τοποθετηθείτε σε κάθε μία 

από αυτές. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα αφιερώσετε και την εθελοντική 

συμμετοχή σας. 
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Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ  

Οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν ορισμένες καταστάσεις ή/και συναισθήματα που 

μπορεί να αντιμετωπίσει ή/και αισθανθεί κάποιος/α εργαζόμενος/η σε σχέση με τη δουλειά 

του. Στις προτάσεις που ακολουθούν ζητείται από εσάς να δηλώσετε το βαθμό στον οποίο 

θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζει η κάθε πρόταση, κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. 

Σε μια κλίμακα από το 0 (ποτέ) έως το 6 

(κάθε μέρα), αναφέρετε πόσο συχνά 

αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζετε τις 

ακόλουθες καταστάσεις:  

Ποτέ 

Λίγες 

φορές 

το 

χρόνο 

1 φορά 

το μήνα 

ή 

λιγότερο 

Λίγες 

φορές 

το 

μήνα 

1 

φορά 

την 

εβδο-

μάδα 

Λίγες 

φορές 

την 

εβδο-

μάδα 

Κάθε 

μέρα 

1. Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά 

μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Νιώθω άδειος/α σα να μην έχει μείνει τίποτα 

μέσα μου, την ώρα που σχολάω από τη δουλειά. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί 

και έχω να αντιμετωπίσω ακόμα μια μέρα στη 

δουλειά. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς νιώθουν οι 

άνθρωποι που εξυπηρετώ για όσα τους 

συμβαίνουν. 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε 

μερικούς από τους ανθρώπους που εξυπηρετώ σα 

να ήταν αντικείμενα. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με 

ανθρώπους όλη τη μέρα. 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα 

προβλήματα των ανθρώπων που εξυπηρετώ. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Νιώθω ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των 

ανθρώπων που εξυπηρετώ μέσα από τη δουλειά 

μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Νιώθω λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους 

ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή τη δουλειά 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Με προβληματίζει ότι σιγά-σιγά αυτή η 

δουλειά με κάνει συναισθηματικά πιο σκληρό/ή. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Νιώθω γεμάτος/η δύναμη και ενεργητικότητα 

σε σχέση με τη δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 7 

14. Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη 

δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Στην ουσία, δεν μ' ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε 

μερικούς από τους ανθρώπους που εξυπηρετώ. 
1 2 3 4 5 6 7 

16. Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση το να 1 2 3 4 5 6 7 
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βρίσκομαι σε άμεση επαφή με άλλους 

ανθρώπους. 

17. Μπορώ να δημιουργώ μια άνετη ατμόσφαιρα 

με τους ανθρώπους που εξυπηρετώ. 
1 2 3 4 5 6 7 

Σε μια κλίμακα από το 0 (ποτέ) έως το 6 

(κάθε μέρα), αναφέρετε πόσο συχνά 

αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζετε τις 

ακόλουθες καταστάσεις:  

Ποτέ 

Λίγες 

φορές 

το 

χρόνο 

1 φορά 

το μήνα 

ή 

λιγότερο 

Λίγες 

φορές 

το 

μήνα 

1 

φορά 

την 

εβδο-

μάδα 

Λίγες 

φορές 

την 

εβδο-

μάδα 

Κάθε 

μέρα 

18. Στο τέλος της μέρας, έχω καλή διάθεση που 

δούλεψα στενά με τους ανθρώπους που 

εξυπηρετώ. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Νιώθω ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα 

πράγματα σ' αυτή τη δουλειά. 
1 2 3 4 5 6 7 

20. Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια στη δουλειά 

μου…, νιώθω πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι. 
1 2 3 4 5 6 7 

21. Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που 

προκύπτουν στη δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 6 7 

22. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που εξυπηρετώ 

επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά από τα 

προβλήματά τους. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν πιθανές απόψεις που μπορεί να έχει κάποιος/α 

εργαζόμενος/η σε σχέση με τη δουλειά του. Στις προτάσεις που ακολουθούν ζητείται από 

εσάς να δηλώσετε το βαθμό στον οποίο θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζει η κάθε πρόταση, 

κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. 

Σε μια κλίμακα από το 1 (Διαφωνώ Απόλυτα) 

έως το 5 (Συμφωνώ Απόλυτα), αναφέρετε σε 

ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις 

παρακάτω προτάσεις.   

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε 

Διαφωνώ/ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

1. Η υπηρεσία μου εκτιμά τη συμβολή μου στην 

εύρυθμη λειτουργία της. 
1 2 3 4 5 

2. Η επιπλέον προσπάθεια που καταβάλλω στη 

δουλειά δεν αναγνωρίζεται από τους ανωτέρους 

μου. 
1 2 3 4 5 

3. Η υπηρεσία μου δε λαμβάνει υπόψη τυχόν 

παράπονα που εκφράζω. 
1 2 3 4 5 

4. Η υπηρεσία μου δείχνει πραγματικό 

ενδιαφέρον για την προσωπική μου ευημερία. 
1 2 3 4 5 

5. Ακόμη και όταν προσφέρω την καλύτερη 

δυνατή δουλειά, η υπηρεσία μου αδυνατεί να το 

αναγνωρίσει. 
1 2 3 4 5 

6. Η υπηρεσία μου ενδιαφέρεται για τη 

γενικότερη ικανοποίηση που λαμβάνω κατά την 

άσκηση των καθηκόντων μου. 
1 2 3 4 5 
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7. Η υπηρεσία μου δείχνει πολύ μικρό ενδιαφέρον 

για εμένα. 
1 2 3 4 5 

8. Η υπηρεσία μου επιβραβεύει τυχόν 

επιτεύγματά μου πάνω στη δουλειά. 
1 2 3 4 5 

 

 

Σε μια κλίμακα από το 1 (Ποτέ) έως το 5 (Πάντα), 

αναφέρετε πόσο συχνά 

αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζετε τις 

ακόλουθες καταστάσεις: 

Ποτέ Σπάνια Συχνά 
Πολύ 

Συχνά 
Πάντα 

1. Οι συνάδελφοί μου λένε ότι συμμερίζονται αυτά 

που λέω. 
1 2 3 4 5 

2. Οι συνάδελφοι με καθησυχάζουν για τις ενέργειες 

που έχω κάνει ή για τα συναισθήματά μου. 
1 2 3 4 5 

3. Οι συνάδελφοι μου λένε πράγματα που με 

βοηθάνε να βλέπω τα πράγματα με ισορροπημένο 

τρόπο. 
1 2 3 4 5 

4. Οι συνάδελφοι εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους 

σε μένα. 
1 2 3 4 5 

5. Οι συνάδελφοι μου λένε πως κατανοούν το πώς 

νιώθω. 
1 2 3 4 5 

6. Με τους/τις συναδέλφους, μοιραζόμαστε 

ενδιαφέρουσες ιδέες για την ομαλότερη εκτέλεση 

της δουλειάς μας. 
1 2 3 4 5 

7. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα καλά 

πράγματα της δουλειάς μας. 
1 2 3 4 5 

8. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο 

καλή είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία που 

εργαζόμαστε. 
1 2 3 4 5 

9. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο 

ανταποδοτική δουλειά είναι η εργασία μας. 
1 2 3 4 5 

10. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο 

δύσκολη είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία που 

εργαζόμαστε. 
1 2 3 4 5 

11. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα 

προβλήματα συνεργασίας που έχουμε με άλλους/ες 

συναδέλφους. 
1 2 3 4 5 

12. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για το πόσο 

απεχθανόμαστε κάποια στοιχεία της δουλειάς μας. 
1 2 3 4 5 

13. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα 

προβλήματα που έχουμε με κάποιους από τους 

ανθρώπους που εξυπηρετούμε. 
1 2 3 4 5 

14. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για τα άσχημα 

πράγματα αναφορικά με τη δουλειά μας. 
1 2 3 4 5 

15. Με τους/τις συναδέλφους, συζητάμε πράγματα 1 2 3 4 5 
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που συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. 

16. Με τους/τις συναδέλφους, μοιραζόμαστε 

προσωπικές πληροφορίες για τη ζωή μας και τις 

οικογένειές μας. 
1 2 3 4 5 

17. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για κοινά 

ενδιαφέροντα που έχουμε εκτός εργασίας. 
1 2 3 4 5 

18. Με τους/τις συναδέλφους, μιλάμε για διάφορα 

κοινωνικά γεγονότα που είναι άσχετα με τη δουλειά 

μας. 
1 2 3 4 5 

Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας κατά τον 

τελευταίο μήνα σε σχέση με την εργασία σας. Στις ερωτήσεις που ακολουθούν ζητείται 

από εσάς να δηλώσετε το βαθμό στον οποίο θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζει η κάθε 

πρόταση, κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. 

Σε μια κλίμακα από το 1 (Ποτέ) έως το 5 

(Πάντα), αναφέρετε πόσο συχνά 

αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζετε τις 

ακόλουθες καταστάσεις: 

Ποτέ Σπάνια Συχνά 
Πολύ 

Συχνά 
Πάντα 

1. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε υπάρξει 

αναστατωμένοι/ες επειδή κάτι απροσδόκητο 

συνέβη στην εργασία σας; . 
1 2 3 4 5 

2. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

ότι αδυνατείτε να ελέγξετε σημαντικά πράγματα 

της εργασία σας;  
1 2 3 4 5 

3. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

νευρικοί/ες και αγχωμένοι/ες στην εργασία σας;  
1 2 3 4 5 

4. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

σίγουροι/ες για την ικανότητά σας να χειριστείτε 

τα προβλήματα στην εργασία σας; 
1 2 3 4 5 

5. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως επιθυμείτε στην 

εργασία σας; 
1 2 3 4 5 

6. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε βρεθεί 

να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με όλα όσα 

έπρεπε να κάνετε στην εργασία σας; 
1 2 3 4 5 

7. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε 

μπορέσει να ελέγξετε ενοχλητικές καταστάσεις 

στην εργασία σας; 
1 2 3 4 5 

8. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

ότι έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων στην 

εργασία σας; 
1 2 3 4 5 

9. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε 

θυμώσει εξαιτίας πραγμάτων που ήταν εκτός του 

δικού σας ελέγχου στην εργασία σας; 
1 2 3 4 5 

10. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

ότι οι δυσκολίες στην εργασία σας, ήταν τόσες 
1 2 3 4 5 
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ώστε να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε; 

11. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

το φόβο της απόλυσης; 
1 2 3 4 5 

12. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

άγχος για την αξιολόγηση της εργασίας σας; 
1 2 3 4 5 

13. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

άγχος για την αξιολόγηση της υπηρεσιακής 

συνέπειας και επάρκειάς σας; 
1 2 3 4 5 

14. Τον τελευταίο μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει 

άγχος σχετικά με την μελλοντική 

συνταξιοδότησή σας; 
1 2 3 4 5 

 

ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρακαλώ απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι. 

Ι.1 Φύλο:     Γυναίκα       Άνδρας 

 

Ι.2 Ηλικία:    έως 25 ετών  

 26-35 ετών  

 36-45 ετών  

 46-55 ετών  

 56 ετών και άνω 

 

Ι.3 Εκπαιδευτικό επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού 

      Απόφοιτος/η Γυμνασίου 

        Απόφοιτος/η Λυκείου 

        Μεταλυκειακές Σπουδές 

       Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ 

      Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

        Κάτοχος Διδακτορικού 

 

Ι.4 Καθεστώς Εργασίας:  Μόνιμος/η 

  Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

 Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  

 Εκπαιδευόμενος/η / Καθεστώς Μαθητείας/Πρακτικής 

 

Ι.5 Χρόνος Επαγγελματικής Εμπειρίας στο Δημόσιο Τομέα:   έως 5 έτη 

  6-15 έτη 

          16-25 έτη 

 25 έτη και άνω 
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Ι.6 Κατηγορία/ Είδος Θέσης:  Υπάλληλος 

   Προϊστάμενος/η Τμήματος  

 Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης  

 

Ι.7 Οργανισμός/ Φορέας Απασχόλησης:   

 Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) 

 Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) 

 Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

 Άλλο-Διευκρινίστε:____________________  

 

 

 

Ι.8 Πόσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε σε αυτή τη θέση;  έως 2 έτη 

 3-10 έτη 

         11-20 έτη 

 21έτη και άνω 

 

 

Ι.9 Η εργασία σας είναι σχετική με τις σπουδές σας;   Ναι 

 Όχι 

          

 

Ι.10 Οικογενειακή Κατάσταση:  Άγαμος 

Έγγαμος 

Διαζευγμένος 

Χήρα/ος 

 

Ι.11 Αριθμός παιδιών:  Δεν έχω παιδί 

 Έχω 1 παιδί 

     Έχω 2 παιδιά 

     Έχω 3 παιδιά 

     Έχω περισσότερα από 3 παιδιά 
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Παράρτημα 2- Αποτελέσματα  

 

Μέρος πρώτο – έλεγχοι κανονικότητας  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

sumq1 ,096 60 ,200* ,978 60 ,357 

sumq2 ,131 60 ,012 ,946 60 ,011 

sumq3 ,123 60 ,024 ,966 60 ,098 

sumq4 ,077 60 ,200* ,978 60 ,342 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Μέρος δεύτερο - Εξέταση σημαντικότητας παραγόντων 

1. Εξεταζόμενος παράγοντας – Φύλο  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

sumq1 Equal variances assumed ,932 ,338 1,572 58 ,121 1,87500 1,19264 -,51232 4,26232 

Equal variances not assumed 
  

1,451 31,139 ,157 1,87500 1,29187 -,75932 4,50932 

sumq2 Equal variances assumed ,083 ,774 ,369 58 ,714 ,27500 ,74596 -1,21820 1,76820 

Equal variances not assumed 
  

,365 37,127 ,717 ,27500 ,75337 -1,25129 1,80129 

sumq3 Equal variances assumed ,341 ,562 -,381 58 ,705 -,27500 ,72164 -1,71952 1,16952 

Equal variances not assumed 
  

-,393 41,504 ,696 -,27500 ,69897 -1,68608 1,13608 

sumq4 Equal variances assumed 1,079 ,303 -,308 58 ,759 -,30000 ,97268 -2,24702 1,64702 

Equal variances not assumed 
  

-,321 42,335 ,750 -,30000 ,93519 -2,18685 1,58685 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

2. Εξεταζόμενος παράγοντας – Ηλικία 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 182,633 4 45,658 2,604 ,046 

Within Groups 964,217 55 17,531   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 37,661 4 9,415 1,315 ,276 

Within Groups 393,672 55 7,158   

Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups 13,967 4 3,492 ,493 ,741 

Within Groups 389,767 55 7,087   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 28,306 4 7,076 ,552 ,698 

Within Groups 704,544 55 12,810   

Total 732,850 59    

 

3. Εξεταζόμενος παράγοντας – Επίπεδο εκπαίδευσης 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 149,665 3 49,888 2,802 ,048 

Within Groups 997,185 56 17,807   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 38,148 3 12,716 1,811 ,156 

Within Groups 393,185 56 7,021   

Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups 4,400 3 1,467 ,206 ,892 

Within Groups 399,333 56 7,131   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 29,369 3 9,790 ,779 ,510 

Within Groups 703,481 56 12,562   

Total 732,850 59    
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4. Εξεταζόμενος παράγοντας – Καθεστώς εργασίας 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 123,516 3 41,172 2,253 ,092 

Within Groups 1023,334 56 18,274   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 27,848 3 9,283 1,288 ,287 

Within Groups 403,486 56 7,205   

Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups 20,376 3 6,792 ,992 ,403 

Within Groups 383,358 56 6,846   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 45,599 3 15,200 1,239 ,304 

Within Groups 687,251 56 12,272   

Total 732,850 59    

 

5. Εξεταζόμενος παράγοντας – Εμπειρία 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 249,217 3 83,072 5,183 ,003 

Within Groups 897,633 56 16,029   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 26,050 3 8,683 1,200 ,318 

Within Groups 405,283 56 7,237   

Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups 4,767 3 1,589 ,223 ,880 

Within Groups 398,967 56 7,124   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 40,400 3 13,467 1,089 ,361 

Within Groups 692,450 56 12,365   

Total 732,850 59    

 

 

 



 

 

132 

 

 

 

 

6. Εξεταζόμενος παράγοντας – Είδος θέσης 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 47,270 2 23,635 1,225 ,301 

Within Groups 1099,580 57 19,291   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 29,464 2 14,732 2,090 ,133 

Within Groups 401,869 57 7,050   

Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups 2,908 2 1,454 ,207 ,814 

Within Groups 400,825 57 7,032   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 28,603 2 14,302 1,158 ,322 

Within Groups 704,247 57 12,355   

Total 732,850 59    

 

7. Εξεταζόμενος παράγοντας – Φορέας απασχόλησης 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 62,313 2 31,156 1,637 ,203 

Within Groups 1084,537 57 19,027   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 3,407 2 1,704 ,227 ,798 

Within Groups 427,926 57 7,507   

Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups ,530 2 ,265 ,037 ,963 

Within Groups 403,204 57 7,074   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 34,017 2 17,008 1,387 ,258 

Within Groups 698,833 57 12,260   

Total 732,850 59    
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8. Εξεταζόμενος παράγοντας – Έτη εργασία στην συγκεκριμένη θέση 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 117,053 3 39,018 2,122 ,108 

Within Groups 1029,797 56 18,389   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 28,627 3 9,542 1,327 ,275 

Within Groups 402,706 56 7,191   

Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups 9,366 3 3,122 ,443 ,723 

Within Groups 394,367 56 7,042   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 31,941 3 10,647 ,851 ,472 

Within Groups 700,909 56 12,516   

Total 732,850 59    

 

9. Εξεταζόμενος παράγοντας – Σχετικότητα αντικείμενου σπουδών και θέσης εργασίας 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

sumq1 Equal variances 

assumed 

,842 ,362 2,298 58 ,025 2,80301 1,21964 ,36164 5,24438 

Equal variances not 

assumed 

  
2,510 35,801 ,017 2,80301 1,11668 ,53783 5,06819 

sumq2 Equal variances 

assumed 

1,132 ,292 ,070 58 ,944 ,05472 ,78125 -1,50913 1,61857 
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Equal variances not 

assumed 

  
,071 30,626 ,944 ,05472 ,76622 -1,50877 1,61821 

sumq3 Equal variances 

assumed 

2,263 ,138 -,860 58 ,394 -,64569 ,75111 -2,14919 ,85781 

Equal variances not 

assumed 

  
-,995 41,263 ,326 -,64569 ,64910 -1,95632 ,66494 

sumq4 Equal variances 

assumed 

,207 ,651 ,311 58 ,757 ,31601 1,01754 -1,72081 2,35282 

Equal variances not 

assumed 

  
,329 33,235 ,745 ,31601 ,96175 -1,64016 2,27217 

 

 

10. Εξεταζόμενος παράγοντας – Οικογενειακή κατάσταση 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 153,458 2 76,729 4,403 ,017 

Within Groups 993,392 57 17,428   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 24,042 2 12,021 1,682 ,195 

Within Groups 407,291 57 7,145   

Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups 12,395 2 6,197 ,903 ,411 

Within Groups 391,339 57 6,866   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 28,629 2 14,314 1,159 ,321 

Within Groups 704,221 57 12,355   

Total 732,850 59    

 

11. Εξεταζόμενος παράγοντας – Αριθμός παιδιών 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sumq1 Between Groups 37,265 3 12,422 ,627 ,601 

Within Groups 1109,585 56 19,814   

Total 1146,850 59    

sumq2 Between Groups 39,986 3 13,329 1,907 ,139 

Within Groups 391,347 56 6,988   
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Total 431,333 59    

sumq3 Between Groups 8,282 3 2,761 ,391 ,760 

Within Groups 395,451 56 7,062   

Total 403,733 59    

sumq4 Between Groups 80,091 3 26,697 2,290 ,088 

Within Groups 652,759 56 11,656   

Total 732,850 59    
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