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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το σύνδροµο της Επαγγελµατικής 

Εξουθένωσης στα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων.  Στην έρευνα συµµετείχαν 

98 εργαζόµενοι, οι οποίοι/ες κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 

καταγραφής της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης της Maslach. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν µέτρια επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, 

καθώς και µέτρια επίπεδα προσωπικής ολοκλήρωσης. Τα επίπεδα των τριών 

διαστάσεων του συνδρόµου υποδεικνύουν ότι οι τα στελέχη επιχειρήσεων 

εµφανίζουν µέτρια επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης. Σχετικά µε την επίδραση 

των δηµογραφικών χαρακτηριστικών στην εµφάνιση του συνδρόµου, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει µια σηµαντική διαφορά στη συναισθηµατική 

εξάντληση ολοκλήρωση υπέρ των γυναικών στελεχών. Τα ευρήµατα συζητώνται σε 

σχέση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης, στελέχη επιχειρήσεων 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Την τελευταία δεκαετία, πληθώρα ερευνών, ιδίως στην αµερικανική βιβλιογραφία, 

µελετούν το φαινόµενο της επαγγελµατικής εξουθένωσης (Densten, 2001). Η 

ανάδειξη της σπουδαιότητας του φαινοµένου υπογραµµίζεται  από τις επιπτώσεις του, 

τόσο σε ατοµικό, όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους 

επιστήµονες σε µια διαρκή αναζήτηση µε στόχο, αφενός, τον εντοπισµό των αιτίων 

που προκαλούν το φαινόµενο και αφετέρου, την ανεύρεση κατάλληλων µεθόδων 

παρέµβασης, οι οποίες θα συµβάλλουν στη µείωση των πιθανοτήτων εµφάνισής του. 

 

Οι επιπτώσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης έχουν γίνει γνωστές από τα 

αποτελέσµατα πολλών ερευνών που έχουν διεξαχθεί και αφορούν, τόσο το ατοµικό, 

όσο και το επαγγελµατικό επίπεδο. Έχει διαπιστωθεί ότι σε ατοµικό επίπεδο οι 

επαγγελµατίες νιώθουν χαµηλή επαγγελµατική ικανοποίηση, µείωση της 

αυτοεκτίµησής τους, υψηλό άγχος, παρουσιάζουν συµπτώµατα κατάθλιψης και 

προβλήµατα υγείας και συχνά εµφανίζουν την τάση να εγκαταλείπουν τη δουλειά 

τους (Schaufeli & Bakker, 2004˙ Jeanneau & Armelius, 2000˙ Janssen et al., 1999˙ 

Iverson et al., 1998˙ Molassiotis & Haberman, 1996˙ Lee & Ashforth, 1990). Όσον 

αφορά το επαγγελµατικό επίπεδο, η επίδραση της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

µεταφράζεται σε χαµηλή παραγωγικότητα και µειωµένη αποτελεσµατικότητα, ενώ 

συχνά οι επαγγελµατίες ελαχιστοποιούν, κατά το δυνατόν, τη δέσµευσή τους 

απέναντι στην εργασία τους (Maslach et al., 2001˙ Schaufeli & Enzmann, 1998). Οι 

σχέσεις µε τους συναδέλφους τους επηρεάζονται αρνητικά, καθώς και οι σχέσεις τους 

µε το οικογενειακό περιβάλλον και συχνά παρατηρείται χρήση βίας και κατανάλωση 

αλκοόλ και τοξικών ουσιών. 

 

Αρχικά, η µελέτη του φαινοµένου της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

πραγµατοποιήθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό. Τόσο στη διεθνή όσο και στην 

ελληνική βιβλιογραφία, οι έρευνες στο νοσηλευτικό προσωπικό, που εργάζεται σε 

ψυχιατρικές δοµές και σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, καταλαµβάνουν τη µεγαλύτερη 

έκταση (Demir et al., 2003˙ Μποζίκας, κ.α., 2000˙ Iacovedes et al, 1997˙ 

Παπαδοπούλου κ.α., 1997˙ Κάντας, 1996˙ Papadatou et al., 1994˙ Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος, 1995). Από τις έρευνες αυτές αναδείχθηκαν µια σειρά από 

παράγοντες που σχετίζονται µε την επαγγελµατική εξουθένωση των 
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νοσηλευτών/τριών. Η έλλειψη επαρκούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η µειωµένη 

εµπειρία, η έλλειψη υποστήριξης από τους συναδέλφους και τους προϊσταµένους, η 

έλλειψη αυτονοµίας, η απουσία επανατροφοδότησης, οι χαµηλές οικονοµικές 

απολαβές κι ο µεγάλος αριθµός ασθενών είναι µερικοί από τους πιο σηµαντικούς 

παράγοντες που συνδέονται µε την εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

(Demir et al., 2003˙ McGrath et al., 2003˙ Greenglass et al., 2001˙ Janssen et al., 

1999).  

 

Η έρευνα του φαινοµένου της επαγγελµατικής εξουθένωσης, τα τελευταία χρόνια, 

έχει εξαπλωθεί και πέρα από τα στενά όρια του χώρου της υγείας. Ωστόσο, η 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι πολύ λιγότερο έχουν ασχοληθεί οι 

ερευνητές µε την επαγγελµατική εξουθένωση σε άλλους επαγγελµατικούς κλάδους 

(Lingard, 2003). 

 

Στα πλαίσια του ολοένα αυξανόµενου ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση του 

συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης, η παρούσα εργασία αποτελεί µια 

προσπάθεια διερεύνησης του φαινοµένου της επαγγελµατικής εξουθένωσης στο χώρο 

των στελεχών επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε πρόσφατες διεθνείς έρευνες (Ahola et al., 

2006˙ Densten, 2001˙ Salanova & Shaufeli, 2000˙ Shaufeli & Baker, 2004), οι 

εργαζόµενοι επιχειρήσεων ασκούν ένα από τα πιο στρεσσογόνα επαγγέλµατα. 

Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών της εργασίας τους, όπως ο υψηλός ανταγωνισµός, 

η περιορισµένη ή ανεπαρκής στήριξη του έργου τους, κ.α., εµφανίζουν, συχνά, 

συµπτώµατα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης. Η παραπάνω διαπίστωση, σε συνδυασµό 

µε τους προσωπικούς µου προβληµατισµούς, καθόρισαν την πορεία και το στόχο της 

παρούσας µελέτης. 

 

Το πρώτο µέρος της εργασίας αναφέρεται στα βασικά θεωρητικά µοντέλα, τα οποία 

επιχειρούν να ερµηνεύσουν το φαινόµενο της επαγγελµατικής εξουθένωσης και στα 

κυριότερα ερευνητικά ευρήµατα που αφορούν το σύνδροµο της επαγγελαµτικής 

εξουθένωσης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι στόχοι και οι υποθέσεις της παρούσας 

εργασίας. Ακολουθεί η παρουσίαση του µεθοδολογικού εργαλείου και στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τις αναλύσεις που εφαρµόστηκαν στα 

δεδοµένα για τον έλεγχο των υποθέσεων της έρευνας. Η τελευταία ενότητα 
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αναφέρεται στα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας και στις προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα.   

 

Η µελέτη αυτή αποτελεί τη διπλωµατική εργασία στο πλαίσιο του ∆ιατµηµατικού 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών: ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 

Επιχειρήσεων  του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 

Ευχαριστώ θερµά τον κ. Γεώργιο Πιπερόπουλο για την πολύτιµη καθοδήγησή του σε 

όλες τις φάσεις της ερευνητικής αυτής εργασίας. Παράλληλα, ευχαριστίες 

εκφράζονται και προς τον κ Χρήστο Βασιλειάδη  για τη χρήσιµη βοήθεια που µου 

προσέφερε.  

 

Κλείνοντας, ευχαριστώ ιδιαιτέρως, τους διευθυντές των επιχειρήσεων για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, την οποία µε προθυµία επέτρεψαν στις επιχειρήσεις τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σχέση που αναπτύσσει ο εργαζόµενος µε την εργασία του και οι δυσκολίες που 

µπορεί να προκύψουν µέσα από αυτή τη σχέση, φαίνεται να απασχολούν τα 

τελευταία 25 χρόνια ολοένα και περισσότερο τους ερευνητές. Ο όρος εργασιακό 

στρες χρησιµοποιείται πολύ συχνά για να περιγράψει µια ευρεία κλίµακα δυσκολιών, 

ενοχλήσεων και πιέσεων που βιώνει ο επαγγελµατίας µέσα στον εργασιακό χώρο. Οι 

ενοχλητικοί και στρεσογόνοι παράγοντες µπορεί να οφείλονται σε εξωγενείς πιέσεις 

(π.χ. εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγει έργο ο επαγγελµατίας, 

υπερβολικός φόρτος εργασίας, έλλειψη συνεργασίας, υποστήριξης, εποπτείας, 

χαµηλή αυτονοµία στην εργασία, κ.α.) µπορεί όµως να σχετίζονται και µε ενδογενείς 

πιέσεις (π.χ. χαρακτηριστικά προσωπικότητας, απογοητεύσεις ή µαταιώσεις που 

ενδέχεται να προέρχονται από µη ρεαλιστικές προσδοκίες που έχει θέσει το ίδιο το 

άτοµο από το επαγγελµατικό σενάριο της ζωής του, κ.α.). Όταν, όµως, οι πιέσεις είναι 

συχνές και παρατεταµένες, ο επαγγελµατίας φθείρεται, αποδυναµώνεται, νιώθει 

ανίκανος να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας του, θέτοντας παράλληλα, σε 

κίνδυνο την ψυχική και σωµατική του υγεία. Πρόκειται για την πλέον κοινή 

συµπτωµατολογία του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης (burnout) ή 

σύνδροµο χρόνιας κόπωσης (chronic fatigue syndrome)  και, επί το ελληνικότερο 

υπερκόπωσης (Παλαιολόγου, 2000).      

  

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα στατιστικών µελετών της δεκαετίας του ’70, 

τα οποία αναφέρουν ότι η Ευρώπη και η Αµερική παρουσίασαν σηµαντικά αυξητικές 

τάσεις του στρες, που πλήττει όλο και περισσότερους εργαζόµενους. Σε πρόσφατη 

ανακοίνωση της Κοµισιόν µε τίτλο “Η Ευρώπη κάτω από το στρες” επισηµαίνεται ότι 

ένας στους τρεις εργαζόµενους της Κοινότητας υποφέρει από άγχος (Καθηµερινή, 

2001). Επιπλέον, στατιστικά στοιχεία, που δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα το Έθνος 

(2001), αναφέρουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο αγχωµένοι εργαζόµενοι στην Ευρώπη. 

Πιο συγκεκριµένα, ο ένας στους δύο εργαζόµενους (53%) δηλώνει ότι εµφανίζει 

συµπτώµατα στρες εξαιτίας της µονότονης εργασίας του, των πολύ αυστηρών 

προθεσµιών, που του ορίζονται για να φέρει σε πέρας το έργο του, καθώς και εξαιτίας 

της “ανικανότητάς” του να ελέγξει ικανοποιητικά τις συνθήκες εργασίας του.  
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Σύµφωνα µε παλαιότερη κοινοτική έρευνα του 1997, στο µακροσκελή κατάλογο των 

επιπτώσεων του στρες στους εργαζοµένους συµπεριλαµβάνονται οι εκατοµµύρια 

χαµένες εργάσιµες ηµέρες ετησίως (Καθηµερινή, 2001). Στη Μεγάλη Βρετανία, για 

παράδειγµα, οι ψυχικές ασθένειες που σχετίζονταν µε το στρες, ευθύνονταν για 80 

εκατοµµύρια χαµένες µέρες εργασίας ετησίως, αναφέρει σε άρθρο της η εφηµερίδα 

Ελευθεροτυπία (2001). Επίσης, οκτώ εκατοµµύρια εργάσιµες ηµέρες χάνονται 

εξαιτίας του αλκοολισµού και των ασθενειών που σχετίζονται µε τον αλκοολισµό. 

Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου υπολογίστηκε απώλεια 

περίπου 550 εκατοµµυρίων εργάσιµων ηµερών ετησίως µε το 54% αυτών να 

οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται µε το στρες. 
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 Ιστορική Αναδροµή 

  

Ο όρος επαγγελµατική εξουθένωση εµφανίστηκε, αρχικά, στις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και µελετήθηκε ιδιαίτερα στους 

επαγγελµατίες, που εργάζονταν σε πλαίσια παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Πριν 

όµως από την ανακάλυψη του όρου µε ψυχολογικές διαστάσεις, η περιγραφή της 

κατάστασης της επαγγελµατικής εξουθένωσης είχε αναφερθεί µε λεπτοµέρειες στο 

βιβλίο "A Burn Out Case" του Green, το 1961 (Schaufeli & Enzmann, 1998). Το 

βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία ενός διάσηµου αρχιτέκτονα, ονόµατι Querry, ο 

οποίος καθώς δεν έβρισκε καµία ευχαρίστηση στην τέχνη και τη ζωή, εγκατέλειψε τη 

δουλειά του κι έζησε για ένα διάστηµα στη ζούγκλα, από όπου επιστρέφοντας είχε 

αντιµετωπίσει επιτυχώς αυτά τα προβλήµατα. 

 

 Στην πραγµατικότητα η µελέτη και η ευρεία διάδοση του όρου έγινε στα µέσα της 

δεκαετίας του '70, όταν επισηµάνθηκε από τους ίδιους τους επαγγελµατίες υγείας, 

θεσµοθετώντας, έτσι, την επιστηµονική υπόσταση του όρου και την αναγνώρισή του.  

 

 Ο αµερικανός ψυχίατρος Herbert Freudenberger θεωρείται. ως πρωτοπόρος της 

θεµελίωσης του φαινοµένου της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Ο Freudenberger 

εργαζόταν εθελοντικά σε ένα θεραπευτικό κέντρο µε νεαρούς αλκοολικούς και 

τοξικοµανείς, όπου το προσωπικό το αποτελούσαν νεαροί ιδεαλιστές εθελοντές. 

Παρατήρησε, λοιπόν, ότι πολλοί από τους εθελοντές βίωναν µια βαθµιαία µείωση της 

ενεργητικότητας τους και µια έλλειψη κινήτρων και δεσµεύσεων απέναντι στην 

εργασία τους, η οποία συνοδευόταν από µια σειρά ψυχικών και σωµατικών 

συµπτωµάτων. Για να επισηµάνει αυτή τη συγκεκριµένη διαδικασία της εξάντλησης 

που βίωναν οι εθελοντές ένα χρόνο µετά από την έναρξη της εργασίας τους, διάλεξε 

έναν όρο που συνήθως χρησιµοποιείτο για τις συνέπειες της χρόνιας χρήσης 

ναρκωτικών: burn out. Η µελέτη αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη µελλοντική χρήση 

του όρου της επαγγελµατικής εξουθένωσης σε επιστηµονικό, πλέον, επίπεδο. Ο 

Freudenberger όρισε, ως επαγγελµατική εξουθένωση, το βίωµα της αποτυχίας και της 

εξάντλησης που παρατήρησε στους εργαζόµενους µετά από ένα χρόνο ενασχόλησής 

τους στα ιδρύµατα αυτά, ως αποτέλεσµα των υπέρµετρων απαιτήσεων της δουλειάς 

τους για ενέργεια και προσπάθεια (Freudenberger, 1974). 
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 Σχεδόν, ταυτόχρονα, η Christina Maslach, αµερικανίδα κοινωνική ψυχολόγος, 

µελετούσε τα συναισθήµατα στο χώρο της εργασίας. Συγκεκριµένα, ερευνούσε τους 

τρόπους, µε τους οποίους τα άτοµα αντιµετώπιζαν τα συναισθήµατα τους σε αγχώδη 

περιβάλλοντα. Μελετούσε, επίσης, τις γνωστικές στρατηγικές που χρησιµοποιούσαν, 

ως τρόπους άµυνας, όπως το αποστασιοποιηµένο συναίσθηµα (detached concern) και 

τη στέρηση του ανθρωπισµού τους (dehumanization). H Maslach πραγµατοποίησε 

µια σειρά από συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες υγείας, όπως γιατρούς, νοσηλευτές, 

ψυχιάτρους και συµβούλους και κατέληξε σε τρεις βασικές παρατηρήσεις: 1) πολλοί 

επαγγελµατίες ανέφεραν ότι ήταν συναισθηµατικά εξαντληµένοι και άδειοι από 

συναισθήµατα, 2) είχαν αναπτύξει αρνητικές αντιλήψεις και συναισθήµατα για τους 

ασθενείς τους και 3) βίωναν µια κρίση στην επαγγελµατική τους απόδοση, ως 

αποτέλεσµα της συναισθηµατικής τους εξάντλησης. Όταν, κατά τύχη, ανέφερε αυτές 

τις διαπιστώσεις σε µια δικηγόρο, της είπε ότι αυτοί το ονόµαζαν burnout (Maslach, 

1993). Υιοθετώντας τον όρο η Maslach διαπίστωσε ότι η λέξη αναγνωρίστηκε 

εννοιολογικά από τα υποκείµενά της και η γέννηση ενός νέου όρου ήταν 

πραγµατικότητα. 

 

 Η έρευνα που αφορά στην επαγγελµατική εξουθένωση έχει τις ρίζες της στη µελέτη 

των επαγγελµάτων υγείας, στα οποία ο πυρήνας της εργασίας είναι η σχέση που 

αναπτύσσεται µεταξύ του επαγγελµατία παροχής υπηρεσιών (provider) και του 

αποδέκτη (recipient) (Maslach et al., 2001). Η διαπίστωση αυτή έστρεψε τη µελέτη 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης στις διαπροσωπικές σχέσεις ενός ατόµου µέσα στο 

εργασιακό του περιβάλλον και έπαψε να θεωρείται αποκλειστικά αντίδραση στο 

ατοµικό άγχος. Έτσι, έδωσε έµφαση στα συναισθήµατα του ατόµου, στα κίνητρα και 

τις πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζουν τη δουλειά του µε τους άλλους. 

 

 Από τις αρχικές, αυτές, έρευνες, οι οποίες χρησιµοποιούσαν τη µέθοδο των 

συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι η επαγγελµατική εξουθένωση είχε µερικά 

χαρακτηριστικά σηµεία: i) ήταν ξεκάθαρο ότι η παροχή υπηρεσιών είναι ένα 

επάγγελµα που απαιτούσε την προσωπική ανάµιξη του επαγγελµατία και στο οποίο η 

συναισθηµατική εξάντληση ήταν µια συνηθισµένη αντίδραση, ii) η 

αποπροσωποποίηση διαπιστωνόταν σε αυτές τις συνεντεύξεις, καθώς τα άτοµα 

περιέγραφαν πόσο κουραστικό ήταν να προσπαθούν να αντιµετωπίσουν το 
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συναισθηµατικό άγχος της δουλειάς τους, iii) το να προσπαθεί κανείς να ελαττώσει 

τη συµπόνια του για τους πελάτες µε τη συναισθηµατική απόσταση από αυτούς 

(αποστασιοποιηµένο συναίσθηµα) θεωρήθηκε ένας τρόπος να προστατεύσει κανείς 

τον εαυτό του από την ένταση της συναισθηµατικής διέγερσης, που, ακολούθως, 

παρεµποδίζει την αποτελεσµατική λειτουργία του στη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο 

το προσωπικό ανταποκρινόταν στους πελάτες µε έναν αρνητικό, επιφανειακό, και 

απάνθρωπο τρόπο. Οι έρευνες αυτές ήταν επικεντρωµένες στις σχέσεις µεταξύ των 

επαγγελµατιών και των αποδεκτών τους, αλλά και µεταξύ των συναδέλφων, που 

θεωρήθηκαν ως πηγή συναισθηµατικής έντασης (Maslach et al., 2001). 

 

 Στη δεκαετία του 1980, η µελέτη της επαγγελµατικής εξουθένωσης άρχισε να γίνεται 

πιο επιστηµονική και να αφορά όλο και µεγαλύτερους πληθυσµούς επαγγελµατιών µε 

κυριότερο, αυτόν, των εκπαιδευτικών. Σε αυτή τη φάση, δεδοµένου ότι η 

επαγγελµατική εξουθένωση θεωρήθηκε, ως µια µορφή εργασιακού στρες, που 

συνδέεται µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και τη διάθεση ανθρώπινου δυναµικού, 

η οργανωτική ψυχολογία επηρέασε την έρευνα του φαινοµένου, τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε µεθοδολογικό επίπεδο, οδηγώντας, έτσι, στη χρήση σταθµισµένων 

εργαλείων και καλά σχεδιασµένων ερευνών (Maslach & Schaufeli, 1993). 

Ακολούθως, η χρήση καλών µεθοδολογικών εργαλείων επέτρεψε στους ερευνητές τη 

µελέτη περισσοτέρων παραγόντων που συµβάλλουν στην εµφάνιση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, όπως τις συνθήκες εργασίας και τα χαρακτηριστικά 

του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και την αλληλεπίδραση του ατόµου µε αυτό. 

  

Τέλος, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η µελέτη του φαινοµένου άρχισε να 

επεκτείνεται και σε άλλα επαγγέλµατα, καθώς διαπιστώθηκε ότι εµφανίζεται και σε 

αυτά που δεν αφορούν στις κοινωνικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση. 
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Θεωρητικές προσεγγίσεις για την έννοια της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

 

Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε το φαινόµενο της επαγγελµατικής εξουθένωσης ήταν 

οι ίδιοι οι επαγγελµατίες και όχι τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, καθώς ήταν 

αυτοί οι οποίοι διαπίστωναν την εµφάνισή του καθηµερινά στο χώρο εργασίας. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα να µην είναι εύκολη και γρήγορη η παραδοχή του όρου και να 

αναπτυχθούν παράλληλα µια σειρά ορισµών, τα οποία οδήγησαν σε πολλά και 

διαφορετικά µοντέλα θεωρητικών προσεγγίσεων. Τα τελευταία, όµως, χρόνια η 

εµπεριστατωµένη µελέτη του φαινοµένου έχει οδηγήσει σε συγκεκριµένες 

θεωρητικές προσεγγίσεις που υποστηρίζονται από εµπειρικά ευρήµατα (Schaufeli et 

al., 1993). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τα διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα που 

σκοπό έχουν την, κατά το δυνατόν, πληρέστερη µελέτη και ερµηνεία του φαινοµένου, 

γεγονός που εύλογα οδήγησε στη διατύπωση ποικίλων ορισµών. Οι Schaufeli & 

Enzmann στο βιβλίο τους "The Burnout Companion to Study and Practice: A critical 

analysis" παραθέτουν, σχεδόν, στο σύνολό τους τα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί. 

 

 Τα περισσότερα θεωρητικά µοντέλα στην προσπάθειά τους να ερµηνεύσουν το 

σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης, αναζητούν τα αίτια στη δυναµική 

αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµου και περιβάλλοντος. Όσον αφορά στην εµφάνιση και 

ανάπτυξη του συνδρόµου, µια µεγάλη µερίδα ερευνητών εστιάζει, κυρίως, στα 

χαρακτηριστικά της οργάνωσης και δοµής του χώρου, όπου εργάζεται ο 

επαγγελµατίας, ενώ άλλοι στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου. 

Ενδεικτικά, αναφέρουµε το µοντέλο επαγγελµατικού άγχους του Cooper (Cooper et 

al., 1988), το µοντέλο του κοινωνικού περιβάλλοντος, το µοντέλο αντιστοιχίας 

ατόµου-περιβάλλοντος (French, 1973), το µοντέλο απαίτησης-ελέγχου-υποστήριξης 

(Karasek, 1981) και το µοντέλο των βιταµινών .  

 

 Άλλοι, πάλι, ερευνητές (Leiter, 1993, Schaufeli et al., 1996) τονίζουν τη σηµασία 

των ατοµικών παραγόντων, υποστηρίζοντας ότι η επαγγελµατική εξουθένωση 

εξαρτάται από τις προσδοκίες που διαµορφώνει ο επαγγελµατίας, τόσο για τον εαυτό 

του, όσο και για το χώρο της υγείας, στον οποίο εργάζεται (Firth-Cozens, & Payne, 

1999). 
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Στη συγκεκριµένη µελέτη επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν αυτά τα θεωρητικά 

µοντέλα που έχουν τύχει ευρείας αποδοχής και περιγράφουν πληρέστερα την 

ανάπτυξη της επαγγελµατικής εξουθένωσης, ενώ συµβάλλουν στην καλύτερη 

κατανόηση της πολυπλοκότητας του φαινοµένου.  

 

Θεωρητικό µοντέλο της Maslach 

 

Η C. Maslach, από τους πρωτοπόρους µελετητές, ανέπτυξε ένα πολυδιάστατο 

µοντέλο επαγγελµατικής εξουθένωσης και διατύπωσε έναν από τους, πλέον, 

ευρύτερα αποδεκτούς ορισµούς της. Περιέγραψε ένα σύνδροµο σωµατικής και 

ψυχικής εξάντλησης, στα πλαίσια του οποίου, ο εργαζόµενος χάνει το ενδιαφέρον του 

και τα θετικά συναισθήµατα που είχε για τους ασθενείς ή πελάτες, παύει να είναι 

ικανοποιηµένος από τη δουλειά του και την απόδοσή του και αναπτύσσει µια 

αρνητική εικόνα για τον εαυτό του (Maslach et al., 2001). Σύµφωνα µε τη Maslach οι 

κυριότεροι παράγοντες που διέκριναν την επαγγελµατική εξουθένωση είναι:  

 

Συναισθηµατική εξάντληση (emotional exhaustion). Αναφέρεται στη µείωση ή 

εξάντληση των συναισθηµατικών πηγών και εκδηλώνεται µε µια αίσθηση ψυχικής 

κόπωσης του επαγγελµατία, ο οποίος δεν διαθέτει πλέον την απαιτούµενη ενέργεια 

για να επενδύσει στη δουλειά του (Maslach, 2003). Οι επαγγελµατίες νιώθουν ότι δεν 

είναι πλέον ικανοί να "δίνουν τον εαυτό τους" σε ψυχολογικό επίπεδο. Η εξάντληση 

είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό της επαγγελµατικής εξουθένωσης και το πιο 

φανερό, αλλά δεν είναι ικανό να την ορίσει. Παρόλο που η εξάντληση αντανακλά τη 

διάσταση του άγχους, δεν µπορεί να συλλάβει τις ιδιαίτερες πλευρές της σχέσης που 

έχουν τα άτοµα µε τη δουλειά τους. Η εξάντληση δεν είναι απλώς αυτό που βιώνει 

κάποιος, αλλά, κυρίως, αυτό που τον ωθεί σε πράξεις αποστασιοποίησης από την 

εργασίά του. Ειδικότερα, στα επαγγέλµατα κοινωνικού προσανατολισµού οι 

συναισθηµατικές απαιτήσεις της δουλειάς µπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην 

ικανότητα του επαγγελµατία να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των ανθρώπων µε τους 

οποίους δουλεύει.  

 

Αποπροσωποποίηση (depersonalization). Αναφέρεται στην προσπάθεια του 

επαγγελµατία να δηµιουργήσει µια απόσταση από τον αποδέκτη των παρεχόµενων 

υπηρεσιών του, αγνοώντας συστηµατικά τα χαρακτηριστικά, εκείνα, που τον κάνουν 
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µοναδικό, ως άνθρωπο. Έτσι, η αποπροσωποποίηση εκδηλώνεται µε την ανάπτυξη 

απρόσωπων σχέσεων µαζί του (Maslach, 2003). Οι επαγγελµατίες αναπτύσσουν 

αρνητικές , επιφανειακές και κυνικές στάσεις απέναντι στους πελάτες, τους οποίους 

αντιµετωπίζουν υποτιµητικά. Η χρήση του όρου αποπροσωποποίηση µπορεί να 

δηµιουργήσει µια σύγχυση, καθώς στην ψυχολογία ο όρος χρησιµοποιείται για να 

προσδιορίσει την ακραία αποστασιοποίηση κάποιου από τον εαυτό του και τους γύρω 

του (Μανος, 1997). Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, ο όρος αναφέρεται στην 

απρόσωπη και απάνθρωπη αντίληψη του επαγγελµατία, µόνο, προς τους αποδέκτες 

των υπηρεσιών του και όχι προς τον εαυτό του.  

 

Έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης (lack of personal accomplishment). Αναφέρεται 

στην τάση να αξιολογείται η εργασία του επαγγελµατία µε αρνητικό τρόπο και να 

εκδηλώνεται µε τη µείωση της απόδοσής του και την παραίτηση του από κάθε 

προσπάθεια αποτελεσµατικού χειρισµού των προβληµάτων των ατόµων (Maslach, 

2003). Μια εργασία που έχει χρόνιες και υπέρµετρες απαιτήσεις, οι οποίες 

συµβάλλουν στην εξουθένωση και τον κυνισµό, είναι πιθανόν να διαβρώσουν την 

αίσθηση αποτελεσµατικότητας κάποιου, µε το να τον κάνουν να αισθάνεται ιδιαίτερα 

ανεπαρκής.  

 

Σύµφωνα µε τη Maslach, η επαγγελµατική εξουθένωση δεν εµφανίζεται ξαφνικά, 

αλλά θεωρείται, ως µια αντίδραση στο χρόνιο και συσσωρευµένο άγχος που βιώνει ο 

επαγγελµατίας, ο οποίος έχει επαγγελµατική σχέση µε άλλους ανθρώπους στο χώρο 

της εργασίας του (Maslach, 1993). Ο όρος σύνδροµο υποδηλώνει ότι η ύπαρξη ενός 

συµπτώµατος αυξάνει την πιθανότητα να εµφανιστούν και τα άλλα δύο. Κατά αυτόν 

τον τρόπο, είναι µια προοδευτική διαδικασία, η οποία ξεκινά µε τη συναισθηµατική 

εξάντληση που προκαλείται από τις συναισθηµατικές απαιτήσεις που υφίστανται στις 

διαπροσωπικές επαφές επαγγελµατία-αποδέκτη. Οι επαφές αυτές είναι, συχνά, 

δύσκολες, καθώς οι επαγγελµατίες των παροχών υπηρεσιών συνδιαλέγονται µε 

ανθρώπους που έχουν ποικίλα προβλήµατα. Οι απαιτήσεις που ενυπάρχουν είναι, είτε 

ποσοτικές, όπως π.χ. ο αριθµός των πελατών και η συνεχής και άµεση επαφή µαζί 

τους, είτε ποιοτικές, όπως π.χ. η έλλειψη υποστήριξης και τα ελλιπή προσόντα για να 

διαχειριστούν την επαναλαµβανόµενη ένταση και συναισθηµατική αλληλεπίδραση. 

Στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν επιτυχώς αυτές τις απαιτήσεις, οι 

επαγγελµατίες µπορεί να υιοθετήσουν ακατάλληλες στρατηγικές αντιµετώπισης. Αν 
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και η  δηµιουργία αποστάσεων µε τους πελάτες βοηθά τον επαγγελµατία να αποδώσει 

καλύτερα στη δουλειά του, όταν η συναισθηµατική απόσταση υπερβεί κάποια όρια, 

αναπτύσσεται η αποπροσωποποίηση, µια διαρκής σκληρότητα, αδιαφορία και κυνική 

αντιµετώπιση. Εξαιτίας αυτής της δυσλειτουργικής αντιµετώπισης, η ποιότητα της 

σχέσης επιδεινώνεται ραγδαία, µε συνέπεια, ο επαγγελµατίας να βιώνει ολοένα και 

περισσότερες αποτυχίες. Η αίσθηση της προσωπικής ολοκλήρωσης βαθµιαία 

διαβρώνεται και αναπτύσσονται συναισθήµατα ανεπάρκειας και αυτο-αµφισβήτησης. 

Οι τρεις αυτές διαστάσεις, σύµφωνα µε το µοντέλο, µπορούν να συνυπάρχουν σε 

µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, αλλά κατά βάση το σύνδροµο ακολουθεί την 

προαναφερόµενη εξελικτική διαδικασία. 

 

Θεωρητικό µοντέλο των Edelwich και Brodsky 

 
Οι Edelwich και Brodsky (Maes et al., 1992) βασίστηκαν σε παρατηρήσεις 

επαγγελµατιών και όρισαν την επαγγελµατική εξουθένωση ως µια διαδικασία 

"προοδευτικής απογοήτευσης"  (progressive disillusionment), η οποία αναπτύσσεται 

βαθµιαία µέσα στο χρόνο. Η βασική αρχή του µοντέλου  είναι ότι οι αρχικές 

προσδοκίες των ατόµων οδηγούνται στη µαταίωση από την καθηµερινή 

πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η επαγγελµατική εξουθένωση 

περιγράφεται µέσα από τέσσερα διαδοχικά στάδια: 

 

Α) στάδιο του ενθουσιασµού (enthusiasm). Αναφέρεται στην αρχική περίοδο, κατά την 

οποία ο επαγγελµατίας έχει πολλή ενέργεια και πολλές φορές µη ρεαλιστικές 

προσδοκίες από τον εαυτό του και τη δουλειά του. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, το άτοµο επενδύει πολύ χρόνο και ενέργεια στη δουλειά του, περιµένοντας 

να αντλήσει από αυτήν κάθε είδους ικανοποίηση και ηθική ανταµοιβή. Η ταύτιση µε 

τους πελάτες και η υπερβολική κατανάλωση της ενέργειάς του είναι οι µεγαλύτεροι 

κίνδυνοι αυτού του σταδίου (Maes et al., 1992). Το κίνητρο είναι η επιθυµία να 

"βοηθήσει" τους άλλους ανθρώπους και συνήθως δεν ενδιαφέρεται για τις 

οικονοµικές απολαβές, τις προοπτικές καριέρας ή το χαµηλό κοινωνικό status που 

µπορεί να έχει. Η ταύτιση, από την άλλη πλευρά, πηγάζει από µια υπερβολή στην 

επένδυση ενέργειας, από την έλλειψη γνώσης και εµπειρίας και από µια σύγχυση 

µεταξύ των προσωπικών του αναγκών µε αυτών του πελάτη. Ο επαγγελµατίας 
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οδηγείται στην επαγγελµατική εξουθένωση, καθώς η συναισθηµατική κατάστασή του 

εξαρτάται από µη ρεαλιστικές προσδοκίες.  

 

Β) στάδιο της αδράνειας (stagnation). Ο επαγγελµατίας αρχίζει, σιγά σιγά, να 

συνειδητοποιεί ότι η εργασία του δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. 

Αντιµετωπίζει ερωτήµατα που αφορούν πιθανές προσωπικές του ελλείψεις και 

καταβάλει µεγαλύτερη προσπάθεια στη δουλειά του ή τελειοποιεί την επιστηµονική 

του κατάρτιση. Οι αρχικές υψηλές προσδοκίες, όµως, µειώνονται σηµαντικά. Οι 

χαµηλές αµοιβές, οι πολλές ώρες εργασίας, οι ελάχιστες κοινωνικές επαφές και η 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Σε αντίθεση µε την ταύτιση 

µε τους πελάτες του - το χαρακτηριστικό του πρώτου σταδίου- εδώ η έµφαση δίνεται 

στην ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών (Schaufeli & Enzmann, 1998). Ο 

επαγγελµατίας βρίσκεται σε µια κατάσταση περισσότερο αµηχανίας παρά δυσφορίας 

και αναρωτιέται γιατί η δουλειά του δεν είναι αυτό που περίµενε.  

 

Γ) στάδιο της µαταίωσης (frustration). Η µαταίωση αναπτύσσεται λόγω µιας 

αίσθησης αδυναµίας του επαγγελµατία, η οποία αυξάνεται σταδιακά και αφορά τόσο 

στην ικανότητα για αλλαγές στο χώρο εργασίας, όσο και τον έλεγχο στο επίπεδο της 

συνεργασίας µε τους συναδέλφους, τους προϊσταµένους και τους πελάτες. Οι αρχικές 

προσδοκίες από το πρώτο στάδιο δεν έχουν εκπληρωθεί και οι προσωπικές ανάγκες 

που χαρακτήριζαν το δεύτερο στάδιο δεν έχουν ικανοποιηθεί. Οι εξωτερικοί 

παράγοντες, όπως οι αµοιβές, η έλλειψη υποστήριξης, το φορτωµένο ωράριο παίζουν 

ένα σηµαντικά αρνητικό ρόλο. Ο επαγγελµατίας αποθαρρύνεται και συχνά νιώθει 

κατάθλιψη, καθώς πιστεύει ότι οι προσπάθειές του είναι µάταιες. Η πιο κοινή 

αντίδραση του ατόµου στη µαταίωση είναι η εσωτερίκευση, µε αποτέλεσµα αυτό να 

αποσύρεται σταδιακά από την κατάσταση που νιώθει να τον απειλεί. Ο 

επαγγελµατίας αποµακρύνεται από τους πελάτες του, απελπίζεται από την 

ανικανότητά του να κάνει κάτι γι΄ αυτούς και είναι σωµατικά εξουθενωµένος. 

Μερικοί παραιτούνται από τη δουλεία τους και από τους ιδεαλιστικούς στόχους που 

είχαν θέσει.  Όσοι δεν το κάνουν διέρχονται στο τέταρτο στάδιο της απάθειας.  

 

∆) στάδιο της απάθειας (apathy). Ο επαγγελµατίας αποσύρεται σωµατικά και ψυχικά 

από τη δουλειά του. Στο επίπεδο της συµπεριφοράς παρατηρούνται περίοδοι 

απουσίας και αποφυγή κοινωνικών επαφών στη δουλειά, ενώ σε ψυχολογικό επίπεδο 



 18 
 

παρατηρείται µια προοδευτική συναισθηµατική αποµόνωση και κυνισµός 

(αποπροσωποποίηση). Η απάθεια βιώνεται ως ανία, ενώ παράλληλα διαβρώνεται 

βαθµιαία η επιθυµία του να βοηθήσει και το αίσθηµα της συναισθηµατικής εµπλοκής 

µε τους πελάτες που είχε στο παρελθόν. Ο επαγγελµατίας παραµένει στη δουλειά του 

για λόγους επιβίωσης και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η σωµατική και ψυχική του 

υγεία. Παρόλο που µπορεί να καταλαβαίνει τι συµβαίνει, νιώθει αδύναµος και κάνει 

ο,τιδήποτε για να το αλλάξει. Η απάθεια είναι το στάδιο, στο οποίο αργεί κανείς να 

φτάσει, αλλά το πιο καθοριστικό και το πιο δύσκολο για να παρέµβει κανείς µε 

επιτυχία (Maes et al., 1992). Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται πως αν δεν υπάρξει 

συγκεκριµένη παρέµβαση ή αλλαγή των συνθηκών εργασίας, το στάδιο µπορεί να 

διαρκέσει για πάντα.  

 

Η διάκριση αυτών των σταδίων της επαγγελµατικής εξουθένωσης έχει συµβάλλει 

στην κατανόηση του φαινοµένου, ως µια δυναµική διαδικασία που αναπτύσσεται 

βαθµιαία µέσα στο χρόνο. Σύµφωνα µε τους Edelwich και Brodsky, αυτό που υπάρχει 

πίσω από αυτή τη διαδικασία είναι η ασυµφωνία µεταξύ της πραγµατικότητας και 

των προσδοκιών του ατόµου. 

 

 

Θεωρητικό µοντέλο της Pines 

 
 Ένα θεωρητικό µοντέλο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αφορά τις υψηλές 

προσδοκίες και τα κίνητρα των επαγγελµατιών είναι το λεγόµενο "υπαρξιακό 

µοντέλο" (existential model) της Ayala Pines. Σύµφωνα µε αυτό, οι ρίζες της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης βρίσκονται στην ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να 

πιστέψουν ότι η ζωή τους έχει κάποιο νόηµα κι ότι τα πράγµατα που κάνουν, άρα κι ο 

εαυτός τους, είναι χρήσιµα και σηµαντικά (Pines, 1993). Κάποιοι, λοιπόν, θεωρούν 

ότι ο καλύτερος τρόπος να δώσουν πραγµατικό νόηµα στη ζωή τους είναι µέσα από 

την εργασία τους. Πρόκειται για ανθρώπους που ταυτίζουν σε µεγάλο βαθµό το 

σύνολο της προσωπικότητάς τους µε το ρόλο τους, ως επαγγελµατίες. Ως εκ τούτου, 

έχουν πολύ υψηλό κίνητρο για εργασία - κίνητρο που είναι η εσωτερική τους ανάγκη 

να δώσουν νόηµα στη ζωή τους και να νιώσουν σηµαντικοί. Έτσι, το "υπαρξιακό 

µοντέλο" είναι ένα µοντέλο κινήτρων. 
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Βασική αφετηρία αποτελεί η άποψη ότι µόνο τα άτοµα µε υψηλό κίνητρο µπορούν να 

βιώσουν επαγγελµατική εξουθένωση. Τα άτοµα που είναι πολύ κινητοποιηµένα 

ξεκινούν την καριέρα τους µε υψηλούς στόχους (για τους εαυτούς τους) και υψηλές 

προσδοκίες (όσον αφορά στο τι θα τους προσφέρει η εργασία τους). Κάποια κίνητρα 

που σχετίζονται µε την εργασία είναι παγκόσµια (universal work-related motives), 

όπως το να έχει κανείς σηµαντική επιρροή και να είναι επιτυχηµένος, κάποια άλλα 

κίνητρα είναι ειδικά για κάθε επάγγελµα (profession specific) και αντανακλούν ένα 

προφίλ που χαρακτηρίζει επαγγελµατίες συγκεκριµένου τοµέα εργασίας, ενώ, τέλος, 

κάποια άλλα κίνητρα είναι προσωπικά και µοναδικά για τον κάθε επαγγελµατία 

(personal motives) και βασίζονται σε µια εσωτερικευµένη ροµαντική εικόνα για την 

εργασία. Η Pines ορίζει την επαγγελµατική εξουθένωση ως 

 

µια κατάσταση σωµατικής, συναισθηµατικής και πνευµατικής 

εξάντλησης που προκαλείται από τη µακροχρόνια εµπλοκή σε 

καταστάσεις που είναι συναισθηµατικά απαιτητικές.  

(Pines, 1993:35) 

 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η επαγγελµατική εξουθένωση είναι το αποτέλεσµα µιας 

διαδικασίας απογοήτευσης που βιώνουν υψηλά κινητοποιηµένοι επαγγελµατίες, σε 

περιστάσεις όπου η πραγµατικότητα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Με 

άλλα λόγια η Pines υποστηρίζει ότι αν κάποιος δεν είναι αφοσιωµένος στη δουλειά 

του, αν δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους µε τους οποίους εργάζεται, αν δεν είναι 

συναισθηµατικά εµπλεκόµενος σε αυτό που κάνει, τότε δεν είναι υποψήφιος για 

επαγγελµατική εξουθένωση και το αντίθετο. 

 

Συνοπτικά, η Pines υποστηρίζει ότι οι επαγγελµατίες που έχουν υψηλά κίνητρα, τα 

οποία προέρχονται από την ανάγκη τους να δώσουν νόηµα στη ζωή τους, ταυτίζοντας 

τον εαυτό τους µε τον επαγγελµατικό τους ρόλο, έχουν υψηλές προσδοκίες και όταν 

αυτές µαταιώνονται, βιώνουν επαγγελµατική εξουθένωση.  Παράλληλα, η Pines 

υποστηρίζει ότι το εργασιακό περιβάλλον παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιβεβαίωση 

των προσδοκιών. Συγκεκριµένα, ένα µη υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, που 

δεν παρέχει αυτονοµία, µπορεί να χαρακτηριστεί από µονοτονία, φόρτο εργασίας και 

φτωχές εργασιακές σχέσεις. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό να δηµιουργήσει εµπόδια 

στην επίτευξη των στόχων των επαγγελµατιών, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή µπορεί 
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να βιώσουν το αίσθηµα της αποτυχίας. Η αποτυχία είναι µια καταστρεπτική εµπειρία 

και µια δυναµική αιτία της επαγγελµατικής εξουθένωσης, η οποία µε τη σειρά της 

µειώνει το κίνητρό των εργαζοµένων για εργασία.  

 

 Το αποτέλεσµα είναι µια αρνητική κυκλική ανατροφοδότηση, που µε το χρόνο, καθώς 

η επαγγελµατική εξουθένωση αυξάνεται, οι επαγγελµατίες καταλήγουν "νεκρά ξύλα" 

(dead wood), οδηγούµενοι, είτε στην παραίτηση από τη δουλειά τους, είτε στην 

αναζήτηση επιπρόσθετης επιµόρφωσης, που θα τους τοποθετήσει σε υψηλότερη 

βαθµίδα και ταυτόχρονα θα τους γλιτώσει από τη συναισθηµατικά απαιτητική δουλειά 

που είχαν (Pines, 1993). Εποµένως, οι εργασιακές συνθήκες συνηγορούν, εξίσου, στην 

πιθανότητα εµφάνισης του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 
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Θεωρητικό µοντέλο του Cherniss  

 
 Μια θεωρητική προσέγγιση που έχει αναδείξει την κρισιµότητα των εργασιακών 

παραγόντων στην εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι αυτή που 

προτάθηκε από τον Cherniss (1995). Στον πυρήνα αυτού του µοντέλου βρίσκονται 

ποικίλες πηγές άγχους που προκαλούνται περισσότερο από το εργασιακό πλαίσιο, 

παρά από το ίδιο το άτοµο. Στην προσέγγιση αυτή, η επαγγελµατική εξουθένωση 

αναφέρεται σαν µια διαδικασία, κατά την οποία, οι επαγγελµατικές στάσεις και 

συµπεριφορές αλλάζουν ως αντίδραση στην επαγγελµατική υπερένταση που 

αντιµετωπίζει ο επαγγελµατίας.  

 

Ειδικότερα, η επαγγελµατική εξουθένωση περιγράφεται ως µια διαδικασία τριών 

σταδίων: το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας µεταξύ των 

τρόπων διαφυγής και των απαιτήσεων, το δεύτερο χαρακτηρίζεται από ένταση και 

εξάντληση µικρής χρονικής διάρκειας και το τρίτο χαρακτηρίζεται από σηµαντικό 

αριθµό αλλαγών στη στάση και συµπεριφορά. Παρόλο που οι επαγγελµατικές 

απαιτήσεις δεν είναι ίδιες σε όλους τους επαγγελµατικούς χώρους και παρόλο η 

αρχική µελέτη του Cherniss αφορούσε αποκλειστικά τα κοινωνικά επαγγέλµατα, η 

επαγγελµατική εξουθένωση µπορεί να συµβεί σε κάθε επάγγελµα. 

 

Το µοντέλο, λοιπόν, αυτό αναφέρεται σε ποικίλους παράγοντες των πλαισίων εργασίας 

που µπορεί να αποτελούν πηγές άγχους και τελικά να οδηγούν στην εµφάνιση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης (Burke & Greenglass, 1995). Οι κυριότεροι εργασιακοί 

παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο µοντέλο αυτό είναι:  

1. Απουσία βοήθειας στους νέους επαγγελµατίες. Συνήθως υπάρχει έλλειψη µιας 

κατάλληλης διαδικασίας κατατοπισµού των νέων επαγγελµατιών, οι οποίοι 

έρχονται αντιµέτωποι αµέσως µε υψηλές απαιτήσεις.  

2. Υψηλός φόρτος εργασίας. Υπάρχει ελάχιστος χρόνος διαθέσιµος για κάθε πελάτη 

και κατά συνέπεια ελαττώνονται και οι πιθανότητες επιτυχίας των προσπαθειών 

που καταβάλλει ο επαγγελµατίας. Επίσης, ο χρόνος που µπορεί να συµβουλευθεί ο 

νέος επαγγελµατίας πιο έµπειρους συναδέλφους είναι ανεπαρκής.  

3. Ρουτίνα. Ένα αρκετά µεγάλο µέρος της καθηµερινής δουλειάς των επαγγελµατιών 

στις υπηρεσίες υγείας αφορά θέµατα ρουτίνας και γραφειοκρατίας.  
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4. Περιορισµένο πεδίο δράσης στην επαφή µε τον πελάτη. Οι επαγγελµατίες υγείας 

ασχολούνται µε συγκεκριµένες εκφάνσεις της κατάστασης του πελάτη τους, όπως 

ο φυσιοθεραπευτής µε το σώµα, ο λογοθεραπευτής µε το λόγο, κ.ο.κ. 

5. Έλλειψη αυτονοµίας. Μια σειρά από κανονισµούς, συχνά πολύ αυστηρούς 

καθορίζουν τη συµπεριφορά και τα όρια του επαγγελµατία και κατά συνέπεια και 

την αυτονοµία του.  

6. Ασυµφωνία επαγγελµατικών αξιών. Οι στόχοι του οργανισµού στον οποίο 

απασχολείται ο επαγγελµατίας, πολλές φορές δεν ταιριάζουν µε τις προσωπικές 

του αξίες. 

7. Ανεπαρκής επίβλεψη. Ιδιαίτερα οι νεοφερµένοι χρειάζονται υποστήριξη, 

καθοδήγηση και κατάλληλη επανατροφοδότηση από τους ανωτέρους τους και 

τους επόπτες τους.  

8. Κοινωνική αποµόνωση. Σε πολλές υπηρεσίες υγείας "απουσιάζουν" σωµατικά και 

ψυχικά.  

Ο ορισµός που δίνουν οι Schafeli και Enzmann είναι αρκετά περιγραφικός και γενικός, 

συγκεντρώνοντας τα κοινά σηµεία των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων, σε µια 

προσπάθεια να διατυπωθεί ένας ορισµός που να είναι όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωµένος.  

 

Η επαγγελµατική εξουθένωση είναι µια επίµονη, αρνητική 

επαγγελµατική κατάσταση σε "φυσιολογικά" άτοµα, η οποία αρχικά 

χαρακτηρίζεται από εξουθένωση που συνοδεύεται από εξάντληση, 

από αίσθηµα ελαττωµένης αποτελεσµατικότητας, µείωση κινήτρων 

και από ανάπτυξη δυσλειτουργικών στάσεων και συµπεριφορών στην 

εργασία. Αυτή η ψυχολογική κατάσταση αναπτύσσεται βαθµιαία αλλά 

µπορεί να παραµένει απαρατήρητη από το άτοµο για πολύ καιρό. 

Απορρέει από την ασυµβατότητα µεταξύ των προθέσεων και της 

πραγµατικότητας της εργασίας. Συχνά η επαγγελµατική εξουθένωση 

διαιωνίζεται εξαιτίας των ανεπαρκών στρατηγικών αντιµετώπισης 

που συνδέονται µε το σύνδροµο. 

 

(Schaufeli & Enzmann, 1998: 36) 
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 Σε αυτό τον ορισµό της επαγγελµατικής εξουθένωσης προσδιορίζεται η γενική 

συµπτωµατολογία, οι προϋποθέσεις καθώς και το πλαίσιο, µέσα στο οποίο λαµβάνει 

χώρα το σύνδροµο. Ειδικότερα, ο ορισµός περιορίζει σηµαντικά τη συµπτωµατολογία 

σε  µια κεντρική ένδειξη, αυτή της εξουθένωσης, µε συνοδευτικά συµπτώµατα την 

εξάντληση (συναισθηµατική, γνωστική και σωµατική), την αίσθηση µείωσης της 

αποτελεσµατικότητας, τη µείωση των κινήτρων και τη δυσλειτουργία των στάσεων 

και των συµπεριφορών στη δουλειά. Επιπλέον, οι προθέσεις που µαταιώνονται και οι 

ανεπαρκείς στρατηγικές αντιµετώπισης παίζουν το ρόλο των προϋποθέσεων για την 

εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Τέλος, το πλαίσιο είναι συγκεκριµένο: 

τα συµπτώµατα έχουν σχέση µε το χώρο εργασίας και η επαγγελµατική εξουθένωση 

συµβαίνει σε κατά τα άλλα "φυσιολογικά" άτοµα. 

 

Το Μοντέλο Επαγγελµατικού Άγχους του Cooper  

 

Η σχηµατική αναπαράσταση που ακολουθεί, αφορά στο µοντέλο άγχους της εργασίας 

που προτείνει ο Cooper και οι συνεργάτες του (2001). 
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Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, εντοπίζονται έξι κατηγορίες πηγών άγχους: 1) 

εσωγενείς παράγοντες στη δουλειά, 2) παράγοντες που έχουν να κάνουν µε τον ρόλο 

του επαγγελµατία στην οργάνωση του εργασιακού χώρου, 3) οι εργασιακές σχέσεις, 

4) παράγοντες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της σταδιοδροµίας του 

επαγγελµατία, 5) παράγοντες που αφορούν στη δοµή και στο κλίµα της οργάνωσης 

του εργασιακού χώρου και 6) παράγοντες που αναφέρονται στη σχέση της 

οικογενειακής ζωής µε την εργασιακή ζωή του ατόµου. Όλες οι παραπάνω πηγές 

άγχους ευνοούν, από τη µια µεριά, την εµφάνιση ψυχικών-σωµατικών συµπτωµάτων 

(για παράδειγµα, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, αυξηµένη πίεση, πόνους στο στήθος) 

καθώς και συµπεριφορικών αλλαγών, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, που µε τη σειρά 

τους οδηγούν σε σωµατική ή ψυχική ασθένεια. Από την άλλη µεριά, η κακή 

οργάνωση του εργασιακού χώρου (για παράδειγµα, οι απουσίες, οι αποχωρήσεις, τα 

προβλήµατα στις εργασιακές σχέσεις, προβλήµατα µε τον ποιοτικό έλεγχο των 

παραγόµενων υπηρεσιών) καταλήγουν στη “νοσηρή” οργάνωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος, όπου οι συχνές απεργίες, τα ατυχήµατα και τελικά η αδιαφορία του 

εργαζόµενου επιδρούν αρνητικά και στους εργαζόµενους και στην ίδια τους την 

εργασία.  

 

Εσωγενείς παράγοντες στην εργασία 

Αναλυτικότερα, στην κατηγορία που αφορά στους εσωγενείς παράγοντες της 

εργασίας, ανήκουν όλες εκείνες οι παράµετροι που έχουν σχέση µε την ίδια τη φύση 

της εργασίας, όπως για παράδειγµα: οι κακές συνθήκες εργασίας, οι βάρδιες και ο 

εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας. 

Οι κακές συνθήκες εργασίας (π.χ. υψηλά επίπεδα θορύβου ή θερµοκρασίας, 

αποµόνωση του εργαζοµένου κατά την εκτέλεση του έργου, οι οσµές, ο µη 

επαρκούµενος αερισµός του χώρου, ακόµα και η αρχιτεκτονική διαρρύθµιση του 

χώρου) έχει παρατηρηθεί, πως είναι ικανές να διαταράξουν την ψυχική υγεία του 

επαγγελµατία. Έρευνα που έγινε σε δείγµα νοσοκόµων αποκάλυψε ότι ο µονότονος 

τεχνητός φωτισµός και η απουσία επαρκούς οξυγόνωσης του χώρου προκαλούσαν 

αισθήµατα κλειστοφοβίας (Κάντας, 1995).  
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Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι οι βάρδιες, η εναλλαγή, δηλαδή, των διαστηµάτων ηµέρας 

και νύχτας κατά τη διάρκεια των οποίων διεξάγεται η εργασία, επιδρούν αρνητικά 

στη σωµατική και ψυχική υγεία του ατόµου. Είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος 

οργανισµός διαθέτει έµφυτο σύστηµα καθορισµού των κύκλων ύπνου-εγρήγορσης. 

Οι κύκλοι αυτοί, που ονοµάζονται κιρκαδιανοί κύκλοι, σχετίζονται µε την έκκριση 

της ορµόνης µελατονίνης, η λειτουργία της οποίας διαταράσσεται από τον τεχνητό 

φωτισµό. Η αλλαγή των βιορυθµών επηρεάζει την αποδοτικότητα του εργαζοµένου 

καθιστώντας τον πιο επιρρεπή στα ατυχήµατα.  Γι’ αυτό το λόγο, οι άνθρωποι που 

εργάζονται τη νύχτα, χρησιµοποιούν δυνατό φωτισµό (Κάντας, 1995).  

 

Πέρα από τις επιπτώσεις στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού, οι αλλαγές 

βάρδιας έχουν και κοινωνικές συνέπειες, γιατί διαταράσσουν την οικογενειακή και 

την κοινωνική ζωή του εργαζοµένου (φροντίδα των παιδιών, κοινωνικές συναλλαγές, 

συνεύρεση µε την/τον σύντροφο, ψυχαγωγία) (Κάντας, 1995). Μία ακόµη µελέτη που 

διενεργήθηκε σε νοσηλεύτριες, οι οποίες εργάζονταν σε διαφορετικές βάρδιες έδειξε 

ότι τα άτοµα του δείγµατος, σε σχέση µε τις συναδέλφους τους, που είχαν σταθερή 

βάρδια, παρουσίαζαν µεγαλύτερη τάση στην κατανάλωση αλκοόλ, περισσότερα 

προβλήµατα µε τη σεξουαλική τους ζωή και χαµηλότερο δείκτη ικανοποίησης από 

την προσωπική τους ζωή (Cooper et al., 2001).      

 

 Επίσης, ο εβδοµαδιαίος χρόνος που το άτοµο αφιερώνει για την εργασία του , 

φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση ή όχι της στεφανιαίας νόσου. 

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα µελέτης που δηµοσιεύτηκε στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, όπου, από τα 100 άτοµα διαφόρων εργασιακών ειδικοτήτων που είχαν 

υποστεί έµφραγµα σε σχετικά µικρή ηλικία, βρέθηκε ότι το 25% του συνόλου τους 

είχαν διπλές εργασίες, ενώ το 40% εργάζονταν πάνω από 60 ώρες εβδοµαδιαία 

(Cooper et al., 2001). Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι τα παραπάνω 

στοιχεία δεν αποτελούν παρά έµµεσες µόνο ενδείξεις για τη σχέση και το βαθµό 

επίδρασης του υπερβολικού φόρτου εργασίας στην πίεση των εργαζοµένων (Cooper 

et al., 2001). 

 

Συµπληρωµατικά θα λέγαµε ότι, όχι µόνο ο φόρτος εργασίας, αλλά και το αντίθετο, η 

µειωµένη, δηλαδή, δραστηριότητα στον εργασιακό χώρο, ιδιαίτερα όταν αυτή 

ακολουθείται από ακανόνιστες περιόδους “έξαρσης” των επαγγελµατικών 
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δραστηριοτήτων µπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ψυχική και σωµατική υγεία του 

επαγγελµατία. 

 

 

Ο ρόλος του ατόµου στην οργάνωση 

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που συνδέεται µε την εµφάνιση του στρες στον 

εργαζόµενο, είναι ο ρόλος του ίδιου του ατόµου µέσα στην εργασία του ή µε άλλα 

λόγια, οι µορφές συµπεριφοράς που αναµένει η ίδια η οργάνωση να εκδηλώσει ο 

κάθε επαγγελµατίας. Έχοντας υπόψη ότι οι µορφές συµπεριφοράς καθορίζονται από 

τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του ατόµου, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, όταν οι 

απαιτήσεις και οι προσδοκίες του ατόµου έρχονται σε σύγκρουση µε τις απαιτήσεις 

και τις προσδοκίες της οργάνωσης, τότε το αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση άγχους για 

τον εργαζόµενο.     

 

Επιπλέον, η άσκηση του εργασιακού ρόλου είναι δυνατό να σχετίζεται και µε άλλες 

προβληµατικές, όπως είναι η ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων. Την πρώτη 

περίπτωση, τη συναντά ο επαγγελµατίας που, είτε δεν είναι στον ίδιο ξεκάθαρο τι 

αναµένεται να κάνει αναφορικά µε τα εργασιακά του καθήκοντα και τις αρµοδιότητές 

του, είτε δεν έχει σαφή εικόνα των στόχων της εργασίας του και των προσδοκιών που 

οι άλλοι (π.χ. προϊστάµενοι, συνάδελφοι, υφιστάµενοι) έχουν από τον ίδιο. Και στις 

δύο περιπτώσεις οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ασάφεια συνδέεται µε καταθλιπτική 

διάθεση, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, δυσαρέσκεια για τη ζωή, χαµηλά κίνητρα και 

σκέψεις για εγκατάλειψη της εργασίας. 

Από την άλλη µεριά, η περίπτωση της σύγκρουσης των ρόλων εµφανίζεται όταν: α) 

δύο διαφορετικά πρόσωπα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τον εργαζόµενο, β) οι 

“άλλοι” έχουν αντιφατικές προσδοκίες και απαιτήσεις από τον επαγγελµατία, γ) οι 

απαιτήσεις του ρόλου ενός ατόµου βρίσκονται σε σύγκρουση µε τις προσωπικές του 

αξίες, δ) οι απαιτήσεις του εργασιακού χώρου έρχονται σε σύγκρουση µε τις 

απαιτήσεις του έξω-εργασιακού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στη 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι η µαταίωση µιας εξόδου για ψυχαγωγία ή εκδροµή 

λόγω ανειληµµένων εργασιακών υποχρεώσεων.  
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Οι σχέσεις στο χώρο εργασία 

Πρόκειται, ίσως, για τον, πλέον, υπεύθυνο παράγοντα εµφάνισης άγχους στους 

επαγγελµατίες. Αν εξαιρέσει κανείς την έλλειψη εµπιστοσύνης ή τις σχέσεις 

ανταγωνισµού µεταξύ των συναδέλφων, αξίζει να επικεντρωθεί στο ακριβώς 

αντίθετο: στο άγχος που προκύπτει στον επαγγελµατία, εξαιτίας της συναισθηµατικής 

του εµπλοκής µε τους πελάτες. ∆εν είναι λίγα τα άτοµα που υποστηρίζουν ότι τα 

ανθρώπινα συναισθήµατα συµπάθειας ή αντιπάθειας, ή ακόµα και τα συναισθήµατα 

αγάπης και µίσους, µπορούν να προκαλέσουν περισσότερο στρες από οτιδήποτε 

άλλο. 

 

Η ανάπτυξη της σταδιοδροµίας 

Σηµαντικοί αγχογόνοι παράγοντες, που αφορούν στην ανάπτυξη της σταδιοδροµίας 

είναι η έλλειψη αισθήµατος ασφάλειας (ή αλλιώς ο φόβος απόλυσης), η πεποίθηση 

ότι παλιές γνώσεις και δεξιότητες µπορεί να σταθούν τροχοπέδη για την περαιτέρω 

επαγγελµατική πορεία, οι αξιολογήσεις των εργαζοµένων για την επίδοση ή το έργο 

τους, καθώς και η περίπτωση της πρόσκαιρης ή µακροχρόνιας ανεργίας. 

 

Το κλίµα και η δοµή της οργάνωσης 

Το κλίµα και η δοµή της εργασιακής οργάνωσης έχει σηµειωθεί, ότι σχετίζονται 

σηµαντικά µε τη δηµιουργία άγχους στον εργαζόµενο, όταν ο επαγγελµατίας δεν 

συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα νιώθει ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο 

πάνω σε ό,τιδηποτε του συµβαίνει στο χώρο εργασίας (Κάντας, 1995). Αντίθετα, η 

οργανωτική δοµή που δίνει στον εργαζόµενο τη δυνατότητα αυξηµένου βαθµού 

συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων, δεν συµβάλλει στη δηµιουργία αγχογόνων 

καταστάσεων. 

 

 

Η διασύνδεση σπιτιού και εργασίας 

Ο τελευταίος, κατά σειρά, στο µοντέλο εργασιακού στρες παράγοντας που ευνοεί-

κάτω από προϋποθέσεις- την εµφάνιση άγχους είναι η διασύνδεση σπιτιού και 

εργασίας. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: α) η µεταφορά των 

προβληµάτων που προκύπτουν από τον εργασιακό χώρο στο σπίτι και το αντίστροφο 

έχοντας ως αποτέλεσµα ο ένας χώρος να διαταράσσεται από τα προβλήµατα του 

άλλου, β) η διπλή σταδιοδροµία των δύο συντρόφων και γ) τα συχνά ταξίδια που 
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πραγµατοποιεί ο εργαζόµενος µέσα στα πλαίσια των επαγγελµατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

 

Το µοντέλο απαίτησης-ελέγχου-υποστήριξης (Demand-Control-Support Model) 

 

O Karasek (1981) αρχικά εισήγαγε το µοντέλο απαίτησης-ελέγχου, το οποίο 

µετεξελίχθηκε στο µοντέλο απαίτησης-ελέγχου-υποστήριξης (Κάντας, 1995).   

 

Το µοντέλο απαίτησης-ελέγχου υποθέτει, πως οι πρωταρχικές πηγές του στρες 

εδρεύουν σε δύο βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας, τις απαιτήσεις και τον έλεγχο. 

Από τους συνδυασµούς υψηλών και χαµηλών επιπέδων αυτών των χαρακτηριστικών 

προκύπτουν τέσσερις διαφορετικές συνθήκες εργασίας: Οι εργασίες µε υψηλές 

απαιτήσεις (high strain jobs), οι ενεργείς εργασίες (active jobs), οι εργασίες µε 

χαµηλές απαιτήσεις (low strain jobs) και οι παθητικές εργασίες (passive jobs). 

 

 Όταν οι απαιτήσεις της δουλειάς είναι υψηλές και η δυνατότητα ελέγχου χαµηλή, 

τότε εµφανίζονται οι πιο έντονες αντιδράσεις στην εργασία. Αντίθετα, όταν οι 

απαιτήσεις της δουλειάς είναι χαµηλές και ο έλεγχος των εργαζοµένων είναι υψηλός, 

τότε τα επίπεδα πίεσης στην εργασία είναι χαµηλά. Μια δεύτερη υπόθεση του 

µοντέλου είναι ότι τα κίνητρα, η µάθηση και η προσωπική ανάπτυξη θα συµβούν στη 

συνθήκη, όπου τόσο οι απαιτήσεις όσο και η δυνατότητα ελέγχου είναι υψηλές.  

 

 Η επέκταση του µοντέλου µε την συµπερίληψη της κοινωνικής υποστήριξης προήλθε 

από τη διαπίστωση πως ο έλεγχος στη δουλειά δεν είναι η µόνη διαθέσιµη πηγή για 

την αντιµετώπιση των απαιτήσεων της δουλειάς. Αντίθετα, η κοινωνική υποστήριξη 

στο χώρο της εργασίας µπορεί να λειτουργήσει, ως ρυθµιστής των απαιτήσεων της 

δουλειάς. Ο Karasek (1981) όρισε την κοινωνική υποστήριξη, ως τα συνολικά 

επίπεδα κοινωνικής αλληλεπίδρασης που προσφέρεται στην εργασία (Κάντας, 1995).  

Ωστόσο, ένας µεγάλος αριθµός ερευνών απέτυχε να προσφέρει σαφή και ξεκάθαρη 

υποστήριξη στα δύο αυτά µοντέλα. Οι περισσότερες έρευνες δεν κατόρθωσαν να 

βρουν τα υποτιθέµενα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης των απαιτήσεων της 

δουλειάς, του ελέγχου στη δουλειά και της κοινωνικής υποστήριξης στο χώρο της 

εργασίας. 
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Το µοντέλο των βιταµινών (Vitamin model) 

 

Η κεντρική του ιδέα του µοντέλου είναι πως η ψυχική υγεία επηρεάζεται από τα 

χαρακτηριστικά της δουλειάς, µ’ έναν τρόπο, που είναι ανάλογος µε την επίδραση 

που έχουν οι βιταµίνες στην φυσική υγεία. 

 

 Γενικά, η απουσία συγκεκριµένων χαρακτηριστικών στη δουλειά, θα χειροτερεύσει 

την ψυχική υγεία, ενώ η παρουσία αυτών των χαρακτηριστικών θα έχει ωφέλιµη 

επίδραση. Το µοντέλο αναγνωριζει εννέα χαρακτηριστικά της εργασίας που δρουν ως 

βιταµίνες. Τα έξι από αυτά (απαιτήσεις της δουλειάς, αυτονοµία, κοινωνική 

υποστήριξη, χρήση δεξιοτήτων, ποικιλία δεξιοτήτων, ανατροφοδότηση έργου) έχουν 

καµπυλοειδή αποτελέσµατα. Η απουσία αυτών των χαρακτηριστικών, όπως και η 

υπερβολή τους, θα έχει αρνητική επίδραση στην πνευµατική υγεία. Τα υπόλοιπα τρία 

χαρακτηριστικά (ασφάλεια, µισθός, σηµαντικότητα του έργου) ακολουθούν ένα 

γραµµικό µοτίβο. Όσο περισσότερο υπάρχουν στη δουλειά τόσο υψηλότερο είναι το 

επίπεδο της πνευµατικής υγείας.  

 

Σύµφωνα µε το µοντέλο, η συναισθηµατική ευηµερία, ως δείκτης ψυχικής υγείας που 

σχετίζεται µε τη δουλειά έχει τρεις διαστάσεις: 

• Μη ικανοποιηµένος-ικανοποιηµένος (discontented-contented) 

• Αγχώδης-άνετος (anxious-comfortable) 

• Καταθλιµµένος- ευχαριστηµένος (depressed-actively pleased). 

 

Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι οι έρευνες που βασίστηκαν πάνω σ’ αυτό το µοντέλο 

αναφέρουν αντιφατικά αποτελέσµατα, τα οποία δεν οδηγούν σε συγκεκριµένα 

συµπεράσµατα. 
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∆ιάκριση επαγγελµατικής εξουθένωσης - άγχους - κατάθλιψης  

 

Μελετώντας τη βιβλιογραφία για το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

µπορεί κανείς να ανακαλύψει διάφορους όρους, όπως εργασιακό άγχος, στρες και 

κατάθλιψη (Maslach & Schaufeli, 1993). Ακολουθεί µια προσπάθεια αποσαφήνισης 

των διαφορών µεταξύ της επαγγελµατικής εξουθένωσης και της κατάθλιψης καθώς 

επίσης και του άγχους, καθώς η πρώτη δεν αποτελεί ταυτόσηµη έννοια µε τις άλλες 

δύο, αλλά πρόκειται για ένα ξεχωριστό φαινόµενο. 

 

 Ειδικότερα, η επαγγελµατική εξουθένωση µπορεί να επηρεάσει τη ζωή του ατόµου 

και να έχει αρνητικά αποτελέσµατα στις διαπροσωπικές και οικογενειακές του 

σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να οδηγήσει σε µια γενική αρνητική στάση προς τη 

ζωή. Από αυτή την άποψη αναµένεται να έχει κοινά στοιχεία µε την κατάθλιψη 

(Iacovides et al., 2003). Η σύνδεση της επαγγελµατικής εξουθένωσης µε την 

κατάθλιψη έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι υπάρχει 

θετική συνάφεια µεταξύ των δύο φαινοµένων (Korkeila et al., 2003). 

 

Οι οµοιότητες, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί αποδίδονται στο γεγονός ότι και τα δύο 

φαινόµενα είναι µορφές ψυχικής ασθένειας. Οι διαφορές ανάγονται στην ένταση του 

βιώµατος, στον τρόπο θεραπείας και στο πλαίσιο εµφάνισης του φαινοµένου 

(∆εµερούτη, 2001). Αναλυτικότερα, η κατάθλιψη βιώνεται πολύ έντονα και συνήθως 

χρήζει φαρµακευτικής αγωγής και αφορά ευρύτερες σφαίρες της ζωής του ατόµου. 

Αντιθέτως, η επαγγελµατική εξουθένωση σχετίζεται αποκλειστικά µε το χώρο 

εργασίας, δεν θεραπεύεται µε φάρµακα και είναι λιγότερο έντονη. Βέβαια και οι δύο 

εκδηλώνονται µε έντονο αίσθηµα εξάντλησης, δυσφορία, µείωση της ενέργειας 

καθώς και µε τάση αποφυγής. Παράλληλα, αν και η κατάθλιψη παρουσιάζει υψηλή 

συνάφεια µε τη διάσταση της συναισθηµατικής εξάντλησης, εµφανίζει χαµηλότερη 

συνάφεια µε την αποπροσωποποίηση και την έλλειψη προσωπικών επιτευγµάτων 

(Iacovides et al., 2003˙ Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

 Πιο συγκεκριµένα, η ερευνητική οµάδα του Ιακωβίδη βρήκε ότι τα άτοµα που 

υποφέρουν από επαγγελµατική εξουθένωση δεν εµφανίζουν συµπτώµατα κατάθλιψης 

(Iacovides et al., 1999). Έτσι, η παρουσία της κατάθλιψης δεν σηµαίνει αναγκαστικά 

ότι συνοδεύεται από επαγγελµατική εξουθένωση. Φυσικά, η κατάθλιψη είναι µια 
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διάχυτη διαταραχή που επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής του ατόµου και κατά 

συνέπεια και τη στάση του στο χώρο εργασίας. Τα δύο σύνδροµα µπορούν να 

συνυπάρχουν, όµως οδηγούν σε µια εντελώς διαφορετική συµπτωµατολογία. 

Συνεπώς, το πιο κρίσιµο σηµείο που διαφοροποιεί την κατάθλιψη από την 

επαγγελµατική εξουθένωση είναι το γεγονός ότι η τελευταία αναφέρεται στο 

εργασιακό περιβάλλον και οι επαγγελµατίες που τη βιώνουν κατέχουν και τους 

τρόπους για να την αντιµετωπίσουν. Από την άλλη, εάν αυτή η αδυναµία γενικευτεί, 

τότε είναι πιθανό να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Η αναγνώριση, λοιπόν, της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, ως ξεχωριστή εννοιολογική οντότητα διαπιστώνεται 

από τα ερευνητικά δεδοµένα, ενώ φαίνεται να µην αποτελεί µια περιττή έννοια 

αναφορικά µε την κατάθλιψη (Glass & McKnight, 1996˙ Brenninkmeyer et al., 2001). 

 

Η δεύτερη έννοια που συχνά συγχέεται µε την επαγγελµατική εξουθένωση είναι αυτή 

του στρες. Ένα άτοµο βιώνει επαγγελµατικό στρες, όταν οι απαιτήσεις της εργασίας 

του αυξάνονται ή υπερβαίνουν τις δυνατότητες προσαρµογής του. Ο όρος "στρες" 

αναφέρεται συνήθως σε µια χρονικά περιορισµένη πορεία προσαρµογής και 

συνδέεται µε ψυχικά και σωµατικά συµπτώµατα. (∆εµερούτη, 2001). 

 

 Σε αντίθεση µε το επαγγελµατικό στρες, η επαγγελµατική εξουθένωση εµφανίζεται 

όταν η ικανότητα προσαρµογής του ατόµου κλονίζεται και συνοδεύεται από χρόνια 

δυσλειτουργία στην εργασία του, εξαιτίας χρόνιου και παρατεταµένου εργασιακού 

στρες. Η διάκριση µεταξύ επαγγελµατικής εξουθένωσης και εργασιακού στρες 

γίνεται δυνατή, όταν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη 

των παραπάνω φαινοµένων. Αναδροµικά, µπορούν να διακριθούν, όταν στη µια 

περίπτωση, η προσαρµογή στο περιβάλλον έχει επιτευχθεί (εργασιακό στρες), ενώ 

στην άλλη παρατηρείται µια αποτυχία προσαρµογής (επαγγελµατική εξουθένωση) 

(Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

 Μια άλλη παράµετρος που διακρίνει την επαγγελµατική εξουθένωση από το στρες 

είναι το γεγονός ότι η πρώτη ορίζεται ως ένα πολυδιάστατο σύνδροµο, το οποίο εκτός 

από την εξάντληση περιλαµβάνει και την ανάπτυξη αρνητικών και δυσλειτουργικών 

στάσεων και συµπεριφορών στην εργασία, ενώ το στρες δεν συνδέεται µε αρνητικές 

στάσεις και αντίστοιχες συµπεριφορές (Maslach, 1993).  
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 Τέλος, ενώ το στρες µπορεί να το βιώσει ο καθένας σε κάποιες περιόδους της ζωής 

του, η επαγγελµατική εξουθένωση εµφανίζεται, συνήθως, σε άτοµα που ξεκινούν την 

καριέρα τους µε ενθουσιασµό, υψηλούς στόχους και προσδοκίες και κυνηγούν 

επίµονα την επιτυχία στη δουλειά τους (Pines, 1993). Τα άτοµα δηλαδή που 

περιµένουν να αποκτήσουν νόηµα στη ζωή τους, διαµέσου της δουλειάς τους, είναι 

περισσότερο επιρρεπείς στην επαγγελµατική εξουθένωση, σε σύγκριση µε όσους δεν 

έχουν τέτοιες προσδοκίες. 
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∆ιαπιστώσεις 

 
 Η ανάπτυξη όλων των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων, καθώς και οι ορισµοί 

που τις συνοδεύουν αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα του φαινοµένου της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν, τόσο 

την εµφάνισή της, όσο και την εξέλιξή της. Εντούτοις, η ανάδειξη των κοινών σηµείων 

σύγκλισης των παραπάνω µοντέλων θα µπορούσε να συµβάλλει σε µια προσπάθεια 

για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της εικόνας της επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

 

 Ο πυρήνας του συνδρόµου φαίνεται να είναι η βίωση µιας δυσφορίας και κυρίως µιας 

συναισθηµατικής ή ψυχικής εξάντλησης. Η συναισθηµατική εξάντληση ακολουθεί µια 

εξελικτική πορεία, κατά την οποία αυξάνεται βαθµιαία µέσα στο χρόνο. Σε καµία 

περίπτωση δεν θεωρείται ως "απάντηση" σε ένα συγκεκριµένο γεγονός, αλλά ως 

αντίδραση σε µια χρόνια επαγγελµατική κατάσταση, η οποία επηρεάζει αρνητικά τον 

επαγγελµατία. Η ένταση αυτή συνοδεύεται από αρνητική στάση απέναντι στους 

αποδέκτες των υπηρεσιών, από µειωµένη αποτελεσµατικότητα και από χαµηλή 

εργασιακή απόδοση.  

 

 Στην ανάπτυξη της επαγγελµατικής εξουθένωσης αναγνωρίζεται ο σηµαντικός ρόλος 

που παίζουν οι υψηλοί στόχοι, οι προσδοκίες, οι φιλοδοξίες, ο ενθουσιασµός και ο 

ιδεαλισµός που χαρακτηρίζει τους επαγγελµατίες στην αρχή της καριέρας τους. 

Συνήθως στα κοινωνικά επαγγέλµατα και στα επαγγέλµατα υγείας, οι επαγγελµατίες 

έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να βοηθήσουν τους ανθρώπους, γεγονός που αποτελεί 

ταυτόχρονα ένα σηµαντικό προσόν και το κλειδί για την επιτυχία. Ωστόσο, φαίνεται 

ότι αυτοί είναι που διατρέχουν και το µεγαλύτερο κίνδυνο για να βιώσουν την 

επαγγελµατική εξουθένωση. Οι προσωπικές προσδοκίες τους βαθµιαία µαταιώνονται, 

µε αποτέλεσµα να νιώθουν εξαντληµένοι. Αυτό συµβαίνει πολύ συχνά στο χώρο των 

ανθρωπιστικών επαγγελµάτων, ο οποίος έλκει άτοµα µε υψηλές προσδοκίες. 

Οι συνθήκες εργασίας στα επαγγέλµατα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

χαρακτηρίζονται, συχνά, από έντονες συναισθηµατικές απαιτήσεις, εξαιτίας της 

επαφής µε "δύσκολους" πελάτες, της έλλειψης επανατροφοδότησης και υποστήριξης 

και της ασάφειας πολλές φορές- των στόχων και των ρόλων. Η αντιµετώπιση αυτής 

της πραγµατικότητας, η οποία είναι, συχνά, σκληρή για τους επαγγελµατίες, οδηγεί σε 

µια σωµατική και ψυχική εξάντληση και απογοήτευση. Με αυτόν τον τρόπο 
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αναδεικνύεται ο σηµαντικός ρόλος του εργασιακού περιβάλλοντος στην εµφάνιση του 

φαινοµένου. 

 Τέλος, η επαγγελµατική εξουθένωση σχετίζεται αποκλειστικά µε το χώρο εργασίας 

και αφορά ανθρώπους "φυσιολογικούς", οι οποίοι δεν πάσχουν από κάποια µορφή 

ψυχοπαθολογία 
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Αίτια της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

 

 Τα αίτια της επαγγελµατικής εξουθένωσης διερευνώνται από τους θεωρητικούς στην 

δυναµική αλληλεπίδραση ατόµου και εργασιακού περιβάλλοντος, Ορισµένοι 

µελετητές εστιάζουν την προσοχή τους στις αγχογόνες και απαιτητικές 

επαγγελµατικές συνθήκες, ενώ κάποιοι άλλοι δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη 

σηµασία που παίζουν οι προσωπικοί παράγοντες στην εµφάνιση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν οι παράγοντες οι οποίοι 

θεωρούνται σηµαντικοί και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

Α)στους εργασιακούς παράγοντες και  

Β) στα προσωπικά χαρακτηριστικά 

Εργασιακοί παράγοντες 

 Η επαγγελµατική εξουθένωση είναι ένα προσωπικό βίωµα, το οποίο, όµως, λαµβάνει 

χώρα µέσα σε ένα εργασιακό πλαίσιο. Συνεπώς, το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στον 

εντοπισµό αυτών των εργασιακών παραγόντων που σχετίζονται µε το φαινόµενο και 

οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου Οι εργασιακοί παράγοντες 

διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά τα χαρακτηριστικά του 

επαγγέλµατος, τα οποία αναφέρονται στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν  

την εργασία του επαγγελµατία στα πλαίσια παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπου 

απαιτείται η επαφή µε άλλους ανθρώπους. Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά τα 

χαρακτηριστικά εργασίας που έχουν να κάνουν µε τις συνθήκες εργασίας που 

ισχύουν στις συγκεκριµένες δοµές, αλλά αφορούν κι άλλους επαγγελµατικούς χώρους 

κι άλλες δοµές.   

 

Χαρακτηριστικά επαγγέλµατος. Η µελέτη της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

πραγµατοποιήθηκε αρχικά στα πλαίσια των επαγγελµάτων του τοµέα παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους την επαφή 

του επαγγελµατία µε άλλους ανθρώπους. Παρόλο που οι έρευνες εκτείνονται και σε 

άλλους εργασιακούς χώρους, ο τοµέας αυτός εξακολουθεί να είναι το επίκεντρο 

τέτοιων ερευνών.  

Το κύριο ενδιαφέρον σε αυτά τα επαγγέλµατα ήταν και είναι οι συναισθηµατικές 

απαιτήσεις της εντατικής δουλειάς µε ανθρώπους, οι οποίοι αντιµετωπίζουν ποικίλα 

προβλήµατα υγείας (σωµατικής ή/και ψυχικής) και χρήζουν αντιµετώπισης και 

θεραπείας. Οι διαπροσωπικές επαφές για την επίλυση αυτών των προβληµάτων, 
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συχνά, συνεπάγονται έντονο συναισθηµατικό άγχος για τους επαγγελµατίες και 

επένδυση ενέργειας για να αντιµετωπίσουν την αρνητική πλευρά της ζωής αυτών των 

ανθρώπων, η οποία αποτελεί το κύριο επαγγελµατικό τους ενδιαφέρον (Bakker et al., 

2000). 

 

Ο επαγγελµατίας, συχνά αντιµετωπίζει αρνητικές συµπεριφορές εκ µέρους του 

αποδέκτη, τις οποίες είναι δύσκολο να χειριστεί και παράλληλα νιώθει ότι είναι 

ανίκανος να αισθανθεί ικανοποίηση από το οποιοδήποτε σηµάδι προόδου, που 

σηµειώνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του. Η αλήθεια είναι ότι οι 

επαγγελµατίες υγείας έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι µε ανθρώπους, οι οποίοι 

συχνά δεν ακολουθούν τις συµβουλές τους, έχουν υπερβολικές απαιτήσεις, 

αντιστέκονται στις αλλαγές και καµιά φορά είναι χειριστικοί σε επίπεδο 

συµπεριφοράς ή ψεύδονται (Cherniss, 1995). Αυτές οι αρνητικές µορφές 

συµπεριφοράς και η "επιθετικότητα" που παρουσιάζουν πολλές φορές οι πελάτες 

κατά τη διάρκεια της διαπροσωπικής επαφής, έχουν επισηµανθεί ως παράγοντες που 

συντελούν στην εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης (Van Der Doef & Maes, 

2002˙ Acherley et al., 1998).  

 

Τέλος, οι εργαζόµενοι έχουν την ανάγκη θετικής επανατροφοδότησης, όσον αφορά 

την επιτέλεση του εργασιακού τους έργου, τόσο από την πλευρά των αποδεκτών όσο 

και από την πλευρά της εργοδοσίας τους. ∆υστυχώς, για τους επαγγελµατίες υγείας 

αυτή η επανατροφοδότηση τις περισσότερες φορές απουσιάζει ή είναι αρνητική. 

Όταν τα αποτελέσµατα της παρέµβασής τους είναι θετικά, οι αποδέκτες είτε το 

θεωρούν αυτονόητο και µέρος των υποχρεώσεων των επαγγελµατιών, είτε 

εξαφανίζονται αφού τα αιτήµατά τους έχουν εκπληρωθεί σε ικανοποιητικό βαθµό 

(Maslach, 2003). Όταν πάλι, η θεραπευτική διαδικασία δεν έχει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα, αυτό που εισπράττουν οι επαγγελµατίες είναι αποδοκιµασία, θυµό, 

µαταίωση και παράπονα τόσο από την πλευρά των αποδεκτών των υπηρεσιών τους 

όσο και από την πλευρά των εργοδοτών τους (Janssen et al., 1999). Η  απουσία ή η 

ύπαρξη περιορισµένης θετικής επανατροφοδότησης και η παράλληλη ύπαρξη 

αρνητικής κριτικής επιτείνουν την εµφάνιση του συνδρόµου της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης. 
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Χαρακτηριστικά εργασίας. Όσον αφορά την εµφάνιση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση  στη συµβολή και τη σηµασία των 

εργασιακών συνθηκών. Παρόλο που αρχικά  θεωρήθηκε ότι οι παράγοντες που 

σχετίζονταν µε την εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης αφορούσαν 

αποκλειστικά το χώρο των επαγγελµατιών υγείας, σήµερα αναγνωρίζεται η επιρροή 

που ασκούν και σε άλλους επαγγελµατικούς χώρους πέρα από αυτόν της παροχής 

υπηρεσιών (∆εµερούτη, 2001). Τέτοιου είδους συνθήκες, που συµβάλλουν στην 

εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης, µπορεί να είναι οι χαµηλές αµοιβές, η 

έλλειψη αυτονοµίας, η µονοτονία, η µη συµµετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, η γραφειοκρατική δοµή του εργασιακού πλαισίου, το ακατάλληλο 

φυσικό περιβάλλον, κ.λ.π. Στη συνέχεια παρουσιάζονται όσοι παράγοντες κρίθηκαν 

πιο σηµαντικοί για την εµφάνιση του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

 

1. Υποστήριξη από τους συναδέλφους και τους επόπτες. Ένας 

επαγγελµατίας, καθηµερινά στο χώρο εργασίας του δεν έρχεται σε επαφή 

µόνο µε τους αποδέκτες των υπηρεσιών του αλλά αναπτύσσει 

διαπροσωπικές σχέσεις και µε τους συναδέλφους του και τους επόπτες. 

Έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές έρευνες για τη σπουδαιότητα αυτών των 

επαφών κι έχουν δείξει ότι η απουσία τους αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό 

παράγοντα για την εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης (Korkeila et 

al., 2003˙ Decker et al., 2002˙ Burke & Greenglass, 1995˙ Poulin & Walter, 

1993). Η επαφή µε τους συναδέλφους και τους προϊσταµένους απαιτεί µια 

συναισθηµατική ενέργεια και µια συνεχή προσπάθεια, που συχνά 

δηµιουργούν άγχος και προβλήµατα στο άτοµο.  

 

       Οι προβληµατικές σχέσεις που αναπτύσσονται µπορεί να συµβάλλουν στην 

εµφάνιση επαγγελµατικής εξουθένωσης µε δύο τρόπους. Πρώτον, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι κι αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν πηγές 

συναισθηµατικού άγχους, συντελούν στη συναισθηµατική εξάντληση και 

στην εµφάνιση αρνητικών συναισθηµάτων για τους άλλους ανθρώπους. 

(Hatton et al., 1999). ∆εύτερον, οι συνάδελφοι και οι επόπτες παύουν να 

αποτελούν µια πηγή ανακούφισης και αντιµετώπισης των βιωµάτων της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης (Ross et al., 1989). Στην Περίπτωση αυτή τα 

άτοµα χάνουν τους ανθρώπους αυτούς στους οποίους µπορούν να 
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στραφούν για βοήθεια, παροχή συµβουλών ή ακόµη και για να κάνουν µια 

φιλική κουβέντα. Η σωµατική και ψυχική αποµόνωση του εργαζόµενου και 

η αποξένωσή του από τα υπόλοιπα µέλη του εργασιακού πλαισίου µειώνει 

τις πηγές υποστήριξης και βοήθειας που µπορεί να έχει, συµβάλλοντας έτσι 

στην εµφάνιση του συνδρόµου.  

 

Ασάφεια επαγγελµατικού ρόλου. Η αύξηση της επιστηµονικής γνώσης 

και οι αλλαγές που παρατηρούνται στους οργανισµού, έχουν οδηγήσει στην 

αντικατάσταση των παλαιότερων καθιερωµένων πρακτικών από πιο 

πολύπλοκους σύγχρονους και ταυτόχρονα ασαφείς επαγγελµατικούς 

ρόλους (Lloyd et al., 2002). Οι επαγγελµατίες εµφανίζουν συµπτώµατα 

άγχους λόγω των συγκρουόµενων απαιτήσεων που έχουν οι άλλοι 

(αποδέκτες και προϊστάµενοι) από τους ίδιους, καθώς περιµένουν να 

κάνουν κάτι το οποίο δεν αποτελεί µέρος της δουλειάς τους ή είναι 

ανίκανοι να κάνουν πράγµατα, τα οποία θεωρείται ότι άπτονται των 

αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεών τους. Η ασάφεια αυτή δυσχεραίνει 

την ανάπτυξη των στόχων που οδηγούν και κατευθύνουν το έργο και τη 

συµπεριφορά του επαγγελµατία και επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητά 

του. (Harden, 1999˙ Lee & Ashforth, 1993a).  

 

 

2. Φόρτος εργασίας. Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας είναι κάτι που 

χαρακτηρίζει πολλά και διαφορετικά πλαίσια εργασίας και συµβάλλει στην 

εξουθένωση των εργαζοµένων. Οι επιπτώσεις, όµως, που έχει στα 

επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερη σηµασία (Leiter & 

Durup, 1994). 

           Οι επιπτώσεις αυτές µεταφράζονται σε µια µειωµένη ποσοτικά αλλά 

κυρίως ποιοτικά προσωπική και συναισθηµατική επαφή µε τους αποδέκτες 

των υπηρεσιών. Ο µεγάλος αριθµός ατόµων, για τα οποία είναι υπεύθυνος 

ο επαγγελµατίας,  ελαχιστοποιεί το διαθέσιµο χρόνο και τη διάρκεια της 

διαπροσωπικής επαφής (Dorman, 2003˙ Janssen et al., 1999˙ Iverson et al., 

1998). Συχνά, ο επαγγελµατίας επιλέγει να ασχοληθεί µε τα προβλήµατα 

που θεωρεί πολύ σηµαντικά και άκρως απαραίτητα. Συνεπώς, η ποιότητα 

των υπηρεσιών µετριάζεται αφού ο επαγγελµατίας αισθάνεται ψυχικά και 
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σωµατικά εξαντληµένος. Η ένταση που νιώθει τον υποκινεί να 

αποτραβηχτεί συναισθηµατικά αναπτύσσοντας παράλληλα απρόσωπες 

σχέσεις κατά την επαφή του µε τους πελάτες του. Η µη επιτυχηµένη 

διεκπεραίωση των καθηκόντων του οδηγεί στην αίσθηση χαµηλής 

αποτελεσµατικότητας και µειωµένης απόδοσης, µε αποτέλεσµα ο 

επαγγελµατίας να βιώνει το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

(Van Der Doef & Maes,  2002˙ Blumenthal et al., 1998˙ Onyett et al., 1997˙ 

Manlove, 1993). 

. 

 

Ατοµικοί παράγοντες 

Ο επαγγελµατίας που εργάζεται σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται 

απλώς στις ανάγκες του οργανισµού, υπηρετώντας τους σκοπούς και τους στόχους 

του, αλλά φέρει µαζί του και το σύνολο των προσωπικών του χαρακτηριστικών και 

εµπειριών, τα οποία συνυπάρχουν κατά την επιτέλεση του έργου του. Όσα 

χαρακτηριστικά τέτοιου είδους διερευνώνται στην παρούσα µελέτη δεν µπορούν 

φυσικά να θεωρηθούν "αιτίες" της επαγγελµατικής εξουθένωσης, αλλά µάλλον ως 

παράγοντες που σχετίζονται µε την εµφάνισή της. Αδιαµφισβήτητα, η διερεύνηση 

αυτών των παραγόντων θα συντελέσει στη δηµιουργία µιας πιο σαφούς και 

ολοκληρωµένης εικόνας του φαινοµένου και βέβαια στο σχεδιασµό 

αποτελεσµατικότερων παρεµβάσεων. Τα κυριότερα ατοµικά χαρακτηριστικά που 

συντελούν στην εµφάνιση του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι τα 

ακόλουθα. 

 

Φύλο: Πάρα πολλές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της 

επιρροής του παράγοντα "φύλο" στην εµφάνιση του συνδρόµου κατέληξαν σε 

αντιφατικά αποτελέσµατα  (Brake et al., 2003). Ωστόσο, µέσα από αυτές τις 

έρευνες διαφαίνεται η τάση ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν συχνότερα 

επαγγελµατική εξουθένωση από ό,τι οι άνδρες και συγκεκριµένα, οι πρώτες 

συγκεντρώνουν µεγαλύτερη βαθµολογία στη συναισθηµατική εξάντληση, ενώ οι 

άνδρες στην αποπροσωποποίηση (Κάντας, 1996˙ LeCroy & Rank, 1987). Η 

Maslach υποστηρίζει ότι οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ ανδρών και 

γυναικών, αποτελούν µάλλον συνέπεια της διάκρισης των φύλων σε ορισµένα 

επαγγέλµατα, παρά αντανακλούν πραγµατικές διαφορές µεταξύ αρσενικών και 
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θηλυκών χαρακτηριστικών (Maslach, 2003). Σύµφωνα µε τα καθιερωµένα 

στερεότυπα σχετικά µε το φύλο, θεωρείται ότι ο γυναίκες είναι περισσότερο 

συναισθηµατικές και ευαίσθητες, µε αποτέλεσµα να επιλέγουν επαγγέλµατα, στα 

οποία απαιτείται προσωπική φροντίδα και επαφή µε ανθρώπους που συχνά δεν 

είναι σε θέση να εκφράσουν καθαρά τις προσωπικές τους ανάγκες (παιδιά, 

ασθενείς, κ.λ.π.) (Badgett & Folbre, 1999˙ Folbre, 1995). Η άσκηση τέτοιου 

είδους επαγγελµάτων εµπεριέχει µια συναισθηµατική επαφή και σχέση µε τα 

άτοµα αυτά, η οποία επιτυγχάνεται περισσότερο από τις γυναίκες επαγγελµατίες.  

Μια άλλη εξήγηση µπορεί να είναι ότι εξαιτίας των επιπρόσθετων ευθυνών του 

σπιτιού και της οικογένειας οι εργαζόµενες γυναίκες βιώνουν µεγαλύτερο φόρτο 

εργασίας σε σύγκριση µε τους άνδρες. Ο φόρτος εργασίας µε τη σειρά του 

παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε το άγχος και την επαγγελµατική εξουθένωση 

και ιδιαίτερα µε τη διάσταση της συναισθηµατικής εξάντλησης (Demir et al., 

2003˙ Cushway & Tyler, 1996). 

 

 Ηλικία. Ο παράγοντας της ηλικίας είναι ο δηµογραφικός παράγοντας που έχει 

µελετηθεί αρκετά από πολλούς ερευνητές και έχει βρεθεί να σχετίζεται σταθερά 

µε την επαγγελµατική εξουθένωση. Ειδικότερα, οι εργαζόµενοι, ηλικίας 30-40 

ετών, µε λίγα χρόνια επαγγελµατικής εµπειρίας παρουσιάζουν υψηλότερα 

επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης σε σύγκριση µε τους µεγαλύτερους σε 

ηλικία και πιο έµπειρους συναδέλφους τους (Μόττη - Στεφανίδη, 2002˙ Κάντας, 

1996˙ Poulin & Walter, 1993˙ Acherley et al., 1998). 

Η επαγγελµατική εξουθένωση φαίνεται τελικά να εµφανίζεται στην αρχή της 

επαγγελµατικής καριέρας του ατόµου. Η Maslach επισηµαίνει ότι οι νοσοκόµες 

που δούλευαν σε ψυχιατρείο, βίωναν την επαγγελµατική εξουθένωση ενάµισι 

χρόνο µετά το ξεκίνηµα της καριέρας τους, οι δικηγόροι δύο χρόνια µετά και οι 

κοινωνικοί λειτουργοί 2-4 χρόνια µετά.  

 

Οικογενειακή κατάσταση: Ένας σηµαντικός παράγοντας που σχετίζεται µε την 

εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι η ύπαρξη ή µη υποστήριξης 

από το οικογενειακό περιβάλλον. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άγαµοι και κυρίως 

οι άνδρες είναι περισσότερο επιρρεπείς στην επαγγελµατική εξουθένωση από ό,τι 

αυτοί που είναι παντρεµένοι (Maslach, 2003). Επίσης, οι άγαµοι βιώνουν 

µεγαλύτερη επαγγελµατική εξουθένωση από ό,τι οι διαζευγµένοι. Ο 
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υποστηρικτικός ρόλος της οικογένειας, η οποία αποτελεί µια σηµαντική 

συναισθηµατική πηγή, βοηθά τους επαγγελµατίες να αντιµετωπίζουν µε 

µεγαλύτερη επιτυχία και αισιοδοξία τους επαγγελµατικούς αγχογόνους 

παράγοντες (Russell et al., 1987). Ενδεχοµένως τα άτοµα αυτά να έχουν 

µεγαλύτερη πείρα στο χειρισµό των διαπροσωπικών σχέσεων και των 

προβληµάτων. Η πείρα αυτή έχει αποκτηθεί µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον 

και έτσι έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιµοποιούν επιτυχώς και στον εργασιακό 

τους χώρο κάθε φορά που κρίνεται σκόπιµο (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 

1995). Τέλος, ο επαγγελµατίας που έχει οικογένεια, έχει µια διαφορετική 

προσωπική στάση απέναντι στη δουλειά του, καθώς δεν αφιερώνει όλη του την 

ενέργεια σε αυτήν. Γενικά έχει διαπιστωθεί ότι τόσο οι  άµεσες όσο και οι 

έµµεσες επιδράσεις της κοινωνικής στήριξης από οποιαδήποτε πηγή κι αν 

προέρχεται (π.χ. συναδέλφους, επόπτες, κ.λ.π.) έχουν ευεργετικά αποτελέσµατα 

στα άτοµα (Zellars & Perrewe, 2001˙ Brown & O' Brien, 1998˙ Poulin & Walter, 

1993˙ Ross et al., 1989). 

 

Μορφωτικό επίπεδο: Αν και δεν παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές µεταξύ των 

επαγγελµάτων διαφορετικού µορφωτικού επιπέδου, από σχετικές έρευνες 

φαίνεται ότι αυτοί που έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο είναι πιο επιρρεπείς 

στην επαγγελµατική εξουθένωση (Mc Grath et al., 2003˙ Ackerley et al., 1998). 

Οι πιο πιθανοί λόγοι που ίσως εξηγούν αυτό το γεγονός έχουν να κάνουν µε το 

ότι τα άτοµα αυτά κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στη δουλειά τους και κατά 

συνέπεια αυτό τους δηµιουργεί µεγαλύτερο άγχος. Επίσης, αυτοί που έχουν 

υψηλότερη µόρφωση φαίνεται να έχουν και υψηλότερες προσδοκίες από τη 

δουλειά τους και κατά συνέπεια εξαντλούνται περισσότερο όταν αυτές οι 

προσδοκίες δεν πραγµατοποιούνται (Maslach et al., 2001). Όπως αναφέρουν οι 

Schaufeli και Enzmann, τα άτοµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου τείνουν να 

συγκεντρώνουν υψηλή βαθµολογία στη διάσταση της αποπροσωποποίησης, ενώ 

η συναισθηµατική εξάντληση είναι µεγαλύτερη στους λιγότερο µορφωµένους. 

Επίσης, υψηλότερη βαθµολογία όσον αφορά την απώλεια των προσωπικών 

επιτευγµάτων συγκεντρώνουν αυτοί που έχουν µέσο µορφωτικό επίπεδο παρά 

αυτοί µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης (Schaufeli & Enzmann, 1998). 
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Οι πιθανές αιτίες και οι παράγοντες που σχετίζονται µε την εµφάνιση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και παρουσιάστηκαν παραπάνω, αναδεικνύουν την 

πολυδιάστατη φύση του φαινοµένου. Από τη στιγµή που αναδεικνύεται ο κρίσιµος 

ρόλος τόσο των εργασιακών όσο και των ατοµικών παραγόντων, η αναζήτηση των 

αιτίων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να περιοριστεί σε µια κοντόφθαλµη λογική. Η 

εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης παύει έτσι να είναι µια ατοµική εµπειρία 

και αναδεικνύεται η κοινωνική της διάσταση. 

 

Τα συµπτώµατα της επαγγελµατικής εξουθένωσης 

 
Τα συµπτώµατα της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι ποικίλα και έχουν 

διατυπωθεί κυρίως µέσω κλινικών παρατηρήσεων και συνεντεύξεων παρά από 

αυστηρά σχεδιασµένες έρευνες (Schaufeli & Enzmann, 1998).  Στο συγκεκριµένο 

κεφάλαιο αναφέρονται τα κυριότερα συµπτώµατα που τη συνοδεύουν. 

Τα σωµατικά συµπτώµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική εξουθένωση 

συνήθως αφορούν παράπονα που έχουν να κάνουν µε µια απροσδιόριστη σωµατική 

εξάντληση, µε πονοκεφάλους, ναυτία, εµετούς, ζαλάδες, νευρικότητα, µυϊκοί πόνοι, 

σεξουαλικά προβλήµατα, διαταραχές ύπνου, απώλεια όρεξης, κ.α. (Schaufeli & 

Bakker, 2004˙ Schaufeli & Van Derendonck, 1993˙). Οι συχνές ιώσεις και τα 

παρατεταµένα κρυολογήµατα είναι τα πιο συχνά σωµατικά συµπτώµατα του 

συνδρόµου  (Schaufeli & Enzmann, 1998). Μια αυξηµένη ευαισθησία σε τέτοιες 

ποικίλες µολύνσεις θεωρούνται ως απόρροια χρόνιου άγχους. Το άγχος εξασθενεί το 

ανοσοποιητικό σύστηµα του ατόµου, επειδή µειώνει την έκκριση διαφόρων ορµονών 

στο αίµα, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη διατήρηση των ανοσοποιητικών 

µηχανισµών άµυνας του οργανισµού.Άλλα σοβαρότερα προβλήµατα υγείας είναι το 

έλκος, γαστρεντερικές διαταραχές. Επίσης αυξάνεται ο κίνδυνος εµφάνισης 

καρδιαγγειακών νόσων (Melamed et al., 1999). 

Ο επαγγελµατίας που βιώνει το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης σε 

ψυχοσυναισθηµατικό επίπεδο, χαρακτηρίζεται από µια υποκειµενική αίσθηση 

ψυχικής εξάντλησης που συχνά συνοδεύεται από µια απαισιόδοξη και καταθλιπτική 

διάθεση (Iacovides et al., 1999). Η καταθλιπτική αυτή διάθεση αφορά το χώρο 

εργασίας και µπορεί πολύ γρήγορα να αλλάξει, όταν το άτοµο αποµακρυνθεί από 

εκεί. Ο συναισθηµατικός έλεγχος που έχει το άτοµο µειώνεται και αυτό µπορεί να 

οδηγήσει σε αδικαιολόγητους φόβους, αγωνία και αυξηµένη νευρική ένταση. Στις 
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διαπροσωπικές σχέσεις το άτοµο είναι ευερέθιστο και υπερευαίσθητο και παράλληλα 

διαπιστώνεται µια µείωση της συναίσθησης µε τους αποδέκτες των υπηρεσιών του. 

Από τη στιγµή που µειώνεται ο συναισθηµατικός έλεγχος, οι εκρήξεις θυµού είναι 

πολύ συχνές, ο επαγγελµατίας δεν αισθάνεται άνετα στην εργασία του µε αποτέλεσµα 

να παρατηρείται χαµηλή επαγγελµατική ικανοποίηση (Janssen et al., 1999). 

 

Οι επαγγελµατίες που έχουν εξουθενωθεί επαγγελµατικά νιώθουν αβοήθητοι, χωρίς 

ελπίδα κι αδύναµοι. Βιώνουν τα συναισθήµατα της αποτυχίας, της ανικανότητας και 

της ανεπάρκειας στη δουλειά τους και συχνά εµφανίζουν δυσκολία στη συγκέντρωση 

προσοχής, ξεχνούν εύκολα και κάνουν πολλά λάθη. ∆εν µπορούν να πάρουν εύκολα 

αποφάσεις σχετικά µε την πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας και συνήθως έχουν 

την τάση να αποφεύγουν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της καθηµερινότητας 

παρουσιάζοντας µια τάση φυγής και ονειροπόλησης (Παπαδάτου & 

Αναγνωστόπουλος, 1995).  Η µειωµένη απόδοση οδηγεί σε χαµηλή αυτοεκτίµηση και 

αυτοπεποίθηση σχετικά µε τη δουλειά τους (Jeanneau & Armellius, 2000˙ Poulin & 

Walter, 1993). Ένα από τα από χαρακτηριστικά συµπτώµατα της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης είναι η ολοένα και µικρότερη "εµπλοκή" τους µε τους αποδέκτες  

(Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

 Σε επίπεδο συµπεριφοράς, η αυξηµένη ένταση που βιώνουν οι επαγγελµατίες τους 

οδηγεί σε µια σειρά από αρνητικές συµπεριφορές, τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και 

έξω από αυτόν. Αναφορικά µε το χώρο εργασίας, οι σχέσεις µε τους συναδέλφους και 

τους εργοδότες διαταράσσονται και οι συγκρούσεις που δηµιουργούνται λύνονται 

δύσκολα. Η επαφή µαζί τους δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και γι' αυτό συχνά 

αγνοούνται από τους συναδέλφους και αποφεύγεται η επαφή µαζί τους, όχι µόνο 

κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ωρών αλλά και σε κοινωνικές συναναστροφές εκτός 

εργασίας (Balogum et al., 2002). Το γεγονός αυτό τους προκαλεί δυσφορία και 

τροφοδοτεί την κοινωνική αποµόνωση και τις συγκρούσεις µέσα και έξω από το 

χώρο της δουλειάς. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητά τους καθώς και η 

ποιότητα της δουλειάς τους µειώνονται συνεχώς. Οι τάσεις αποµόνωσης, η 

αργοπορηµένη άφιξη στη δουλειά, οι συχνές άδειες λόγω ασθένειας και οι απουσίες 

µαρτυρούν τη χαµηλή επαγγελµατική δέσµευση.  
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Τέλος, οι επαγγελµατίες που είναι εξουθενωµένοι τείνουν να εµφανίζουν µια 

επιθετική ή βίαιη συµπεριφορά µε µη αναµενόµενες εκρήξεις θυµού, µε αποτέλεσµα 

να αναπτύσσονται διαπροσωπικές συγκρούσεις τόσο µέσα στο χώρο εργασίας όσο 

και έξω από αυτόν (Kop et al., 1999˙ Burke, 1995). 

 

 

Προτάσεις πρόληψης και αντιµετώπισης του συνδρόµου της Επαγγελµατικής 

Εξουθένωσης  

  

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της επαγγελµατικής εξουθένωσης, οι 

ερευνητές έχουν προτείνει παρεµβάσεις, τόσο στο ατοµικό επίπεδο, όσο και στο 

επίπεδο οργάνωσης του εργασιακού χώρου. Οι λύσεις για την εργασιακή εξάντληση, 

έχουν προταθεί µε βάση τα ίδια της τα χαρακτηριστικά. Έτσι, αφού το σύνδροµο έχει 

δικαίως ιδωθεί, ως µια δυσλειτουργική µορφή των εκάστοτε πιέσεων, οι πιο συχνά 

προτεινόµενες αποτελεσµατικές παρεµβάσεις για τη διαχείριση του προβλήµατος 

αφορούν στην καλύτερη οργάνωση και το σχεδιασµό των εργασιακών χώρων. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών των παρεµβάσεων δίνει 

ιδιαίτερη σηµασία στη συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων. 

 Στη συνέχεια περιγράφονται µια σειρά προτάσεων παρέµβασης σχετικά µε τον 

οργανωτικό σχεδιασµό και τη διοίκηση των εργασιακών περιβαλλόντων:  

 

α) Μια πολυ-µορφική παρέµβαση. Οι Jones και συνεργάτες (1988)-όπως αναφέρεται 

στους Firth-Cozens, & Payne (1999)- σχεδίασαν ένα πρόγραµµα παρέµβασης, το 

οποίο περιελάµβανε τη γνωστοποίηση στους µάνατζερ καθώς και σε όλο το 

προσωπικό του νοσοκοµείου τα υψηλά επίπεδα στρες των εργαζοµένων, τη 

δηµιουργία κλειστών οµάδων, όπου ο µάνατζερ κατέγραφε τις απόψεις όλων των 

εργαζοµένων, σχετικά µε τις πηγές στρες και τους τρόπους αντιµετώπισής του, την 

ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων για τη φύση του επαγγέλµατός τους, 

καθώς και για τις πηγές στρες στο χώρο εργασίας τους, την εφαρµογή προγράµµατος 

υποστήριξης για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους, και τέλος στρατηγικές 

µε σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη του προσωπικού υγείας 

(Firth-Cozens, & Payne, 1999). Τα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή του 

προγράµµατος σε 700 νοσοκοµεία, έδειξαν ότι τα “λάθη” των επαγγελµατιών της 

υγείας µειώθηκαν κατά 50%. Παρ’ όλα αυτά, για να λειτουργήσει το συγκεκριµένου 
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πρόγραµµα παρέµβασης απαιτείται εξαιρετική δέσµευση από τη διοίκηση του 

νοσοκοµείου, ενώ η εφαρµογή του δεν είναι εφικτή σε χώρες όπου οι υποστηρικτικές 

δοµές –σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων- δεν αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

κουλτούρας τους.      

 

β) ∆ηµιουργία και εφαρµογή προγραµµάτων µείωσης των πιεστικών εργασιακών 

παραγόντων από τους ίδιους τους εργαζοµένους. Με άλλα λόγια, η συγκεκριµένη 

µέθοδος παρέµβασης, έδινε στον ίδιο τον επαγγελµατία τη δυνατότητα ελέγχου στη 

δουλειά του και ταυτόχρονα τη δυνατότητα αντιµετώπισης της πραγµατικότητας που 

ίσχυε στο εργασιακό περιβάλλον. Οι Firth-Cozens, & Payne (1999) αναφέρουν ότι οι 

επαγγελµατίες της υγείας κινητοποιούνταν να αναπτύξουν καινούριους µηχανισµούς 

αντιµετώπισης τους στρες, όταν το εργασιακό φορτίο είναι µεγάλο και η εποπτεία 

αυστηρή. Οι περισσότερες από τις νέες µεθόδους αντιµετώπισης τους στρες 

στοχεύουν στην  αλλαγή των στόχων τους, των εργασιακών µεθόδων παροχής των 

υπηρεσιών τους, στη βελτίωση των σχέσεων µε τους συναδέλφους και τους ασθενείς 

και στην εκµάθηση νέων δεξιοτήτων διαχείρισης των προβληµάτων των ασθενών. Ο 

τρόπος παρέµβασης για τη µείωσης του στρες που µόλις αναφέρθηκε αποτελεί 

εφαρµογή των µοντέλων αντιστοιχίας ατόµου-περιβάλλοντος του French και του 

µοντέλου απαίτησης ελέγχου-υποστήριξης του Karasek. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα 

των ερευνών φανερώνουν την ύπαρξη προβληµάτων στον τρόπο µέτρησης των δύο 

παραµέτρων: της αλληλεπίδρασης των απαιτήσεων της δουλειάς και του ελέγχου 

στον εργασιακό χώρο.        

 

 γ) Επανασχεδιασµός του εργασιακού περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα πιλοτικό 

ερευνητικό πρόγραµµα του Murphy και των συνεργατών του (2000) µε σκοπό τον 

επανασχεδιασµό ενός νοσοκοµείου σε προαστιακή περιοχή (Firth-Cozens, & Payne, 

1999). Κίνητρο για αλλαγή και επανασχεδιασµό ενός νοσοκοµείου αποτέλεσαν ο 

συγκεχυµένος ρόλος και τα καθήκοντα των εργαζοµένων, καθώς και οι προηγούµενες 

αποτυχηµένες προσπάθειες για αλλαγή στους χώρους υγείας και πρόνοιας, που 

παρατηρήθηκαν από τους ερευνητές. Η ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων στη 

δηµιουργία ενός νέου µοντέλου φροντίδας των ασθενών αποτελούσε καθοριστικό 

παράγοντα επιτυχίας του µοντέλου. Συστάθηκε, λοιπόν, µία οµάδα από 

επαγγελµατίες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν όλες τις ειδικότητες. Η οµάδα µέσα από 

καθορισµένες εβδοµαδιαίες συναντήσεις, προσπαθούσε να µελετήσει το ισχύων 
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σύστηµα φροντίδας των ασθενών, να αναγνωρίσει τις αδυναµίες του και να προτείνει 

τρόπους βελτίωσής του. Αξίζει να αναφέρουµε ότι, αφού διαπίστωσαν ότι ο 

υπερβολικός φόρτος εργασίας αποτελούσε τον βασικότερο στρεσσογόνο παράγοντα 

των εργαζοµένων, η οµάδα δηµιούργησε ένα πρόγραµµα µε στόχο την αντιµετώπισή 

του. Παράλληλα, ορίστηκε ένας εξωτερικός σύµβουλος για να διευκολύνει την οµαλή 

διεξαγωγή του προγράµµατος. Το καινούριο πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών 

στηρίχτηκε στη δηµιουργία οµάδων από επαγγελµατίες όλων των ειδικοτήτων µε 

στόχο τη µεταξύ τους συλλογική διεπιστηµονική εργασία και τον περιορισµένο 

αριθµό-άρα και τη µείωση του φόρτου εργασίας- ασθενών (10-12 ασθενείς) που θα 

αναλάµβανε το κάθε γκρουπ επιστηµόνων. Τα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή του 

προγράµµατος έδειξαν, ότι αυξήθηκε σηµαντικά το αίσθηµα ικανοποίησης στους 

επαγγελµατίες, µειώθηκε το στρες, βελτιώθηκε η συνεργασία µεταξύ των 

συναδέλφων και τέλος, µειώθηκε η σπατάλη του εργασιακού χρόνου. Και σε αυτή 

την προσπάθεια σχεδιασµού προγράµµατος για τη µείωση του στρες, η συµµετοχή 

του επαγγελµατία στη λήψη αποφάσεων κρίθηκε, ως ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες µιας επιτυχηµένης παρέµβασης.        

 

 δ)  Λειτουργία οµάδων ψυχολογικής υποστήριξης. Οι Firth-Cozens, & Payne, (1999) 

πρότειναν τη λειτουργία οµάδων ψυχολογικής υποστήριξης για τους επαγγελµατίες 

της υγείας. Οι στόχοι του συγκεκριµένου τύπου παρέµβασης ήταν: να µοιράζονται τα 

συναισθήµατα και τις αντιλήψεις τους για την αρρώστια, την αναπηρία, το θάνατο 

και τη ζωή, να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους αντιµετώπισης δύσκολων 

περιπτώσεων, να συζητούν τις επιτυχείς παρεµβάσεις που ενισχύουν την 

αυτοπεποίθησή τους, να κατανοούν τις αντιδράσεις τους και να επεξεργάζονται 

οδυνηρές εµπειρίες που βιώνουν στο χώρο εργασίας. Οι ερευνητές τόνισαν, ότι τα 

αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή του συγκεκριµένου παρεµβατικού προγράµµατος 

αφορούσαν στην καλύτερη ψυχική υγεία των επαγγελµατιών, στην αύξηση του 

αισθήµατος ικανοποίησης για τη δουλειά τους και στην ανάπτυξη συνεργατικών 

µεθόδων επίλυσης των προβληµάτων τους.   

 

Πολλές είναι και οι παρεµβάσεις ερευνητών που προτείνουν την ύπαρξη 

συµβουλευτικής εποπτείας στους χώρους υγείας και πρόνοιας. Στη συµβουλευτική 

εποπτεία, ο ειδικός σύµβουλος βοηθάει τους εργαζοµένους να αναγνωρίσουν και να 
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αξιοποιήσουν δηµιουργικά τις ικανότητές τους για την επίλυση των προβληµάτων 

που προκύπτουν στο χώρο της εργασίας (Παπαδάτου, & Αναγνωστόπουλος, 1995).  

Επιπλέον, το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (NIMH) συστήνει τη συµµετοχή των 

επαγγελµατιών ψυχικής υγείας σε εκπαιδευτικές, ατοµικές ή οµαδικές, συναντήσεις 

αυτογνωσίας. Μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων οι συµµετέχοντες έχουν τη 

δυνατότητα να διερευνήσουν τα κίνητρα της προσφοράς τους στο χώρο της ψυχικής 

υγείας, να εκφράσουν τις προσδοκίες τους, όσον αφορά το ρόλο και τα καθήκοντά 

τους, σε αντιδιαστολή µε συζήτηση για τον πραγµατικό ρόλο και τα καθήκοντα, όπως 

ορίζονται από το πρόγραµµα. Επίσης, µέσα στα πλαίσια ενός διαλόγου για τη σχέση 

επαγγελµατία-εξυπηρετούµενου,  τα άτοµα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τι 

κερδίζουν από το ρόλο τους στην οργάνωση και να ανακαλύψουν µε ποιους τρόπους 

θα αποφύγουν τις δύο κοινές παγίδες των ανθρωπιστικών επαγγελµάτων:  το 

σύνδροµο “Jenovah” και το σύνδροµο “Magna Mater”. Το µεν πρώτο (σύνδροµο 

“Jenovah”) αναφέρεται σε εκείνες τις συµπεριφορές επαγγελµατιών, που 

χαρακτηρίζονται από ένα στοιχείο παντοδυναµίας και ικανότητας να προσφέρουν 

λύσεις για όλα τα προβλήµατα, ενισχύοντας µε τη στάση αυτή τα συναισθήµατα 

παθητικότητας και αδυναµίας των πελατών. Το δεύτερο (σύνδροµο “Magna Mater”), 

αφορά στην τάση του επαγγελµατία να υιοθετεί τα προβλήµατα του κόσµου σαν δικά 

του “καταναλώνοντας” µεγάλη συναισθηµατική ενέργεια. Αυτή η στάση έχει ως 

αποτέλεσµα να αποθαρρύνεται ο εργαζόµενος γρήγορα φθάνοντας στο σηµείο να 

χαρακτηρίζει τον πελάτη ως µη “συνεργάσιµο” και “αχάριστο”. Με λίγα λόγια, οι 

συναντήσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον επαγγελµατία να κατανοήσει 

καλύτερα τον εαυτό του, για να γίνει ο ίδιος καλύτερος στη δουλειά του. Αυτό 

επιτυγχάνεται εφόσον το άτοµο µάθει να αξιολογεί τις ανάγκες και τα συναισθήµατα 

του, να διερευνά τα κίνητρά του για προσφορά βοήθειας και  να διαχειρίζεται τα 

συναισθήµατά του (Stearns, 1997).  

             

ε) Τέλος, ένα ακόµα σχέδιο παρέµβασης στηρίχτηκε στην βελτίωση της εκπαίδευσης 

και επιµόρφωσης των επαγγελµατιών και στην συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων 

του τµήµατος που εργάζονται. Μία οµάδα αντιπροσώπων από την κάθε 

επαγγελµατική ειδικότητα συναντιόταν και συζητούσε µε τη διοίκηση τα προβλήµατα 

που αντιµετώπιζε στα διάφορα τµήµατα του νοσοκοµείου. 
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Σε ατοµικό επίπεδο, οι µελετητές προτείνουν την έγκαιρη αναγνώριση των 

συµπτωµάτων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η περίπτωση της εργασιακής εξάντλησης είναι 

δύσκολο να αναγνωριστεί από τα ίδια της τα θύµατα και, ακόµη και κατόπιν 

διαγνωσµένης “υπερκόπωσης”, τα άτοµα που έχουν πληγεί επιτείνουν την καταβολή 

ενέργειας και προσπαθειών µάλλον, παρά χαλαρώνουν ως προς τις επαγγελµατικές 

τους δραστηριότητες (Παλαιολόγου, 2000). Άλλες παρεµβατικές ενέργειες στοχεύουν 

στην επανεκτίµηση προσωπικών στόχων και προσδοκιών που έχει ο επαγγελµατίας, 

στην αναγνώριση των στρατηγικών αντιµετώπισης που ενεργοποιεί το άτοµο, και 

στην αξιολόγηση αυτών που έχουν θετικό αποτέλεσµα. Σηµαντική είναι η αναζήτηση 

στήριξης από το περιβάλλον, η ενασχόληση µε ενδιαφέροντα και δραστηριότητες 

εκτός του επαγγελµατικού περιβάλλοντος, η σωστή διατροφή και άσκηση καθώς και 

η επάρκεια ανάπαυσης, η προσωπική επιλογή της συγκεκριµένης θέσης εργασίας ή 

αλλαγή χώρου εργασίας (Παπαδάτου, & Αναγνωστόπουλος, 1995). 

 

 

Ερευνητικές µελέτες στον ελλαδικό χώρο για το σύνδροµο της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης.  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, το φαινόµενο της επαγγελµατικής εξάντλησης 

στους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας έχει αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής 

έρευνας και µελέτης στις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς και στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, ενώ τα ποσοστά στρες των εργαζοµένων είναι 

αρκετά υψηλά, η έλλειψη ερευνών είναι εµφανής.  

 

Οι Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου (1992) πραγµατοποίησαν µελέτη στο 

νοσηλευτικό προσωπικό των Ογκολογικών νοσοκοµείων –“Άγιος Σάββας”, 

Αντικαρκινικό νοσοκοµείο Πειραιά “Μεταξά” και Ογκολογικό νοσοκοµείο Κηφισιάς 

“Άγιοι Ανάργυροι”  και των τριών Γενικών νοσοκοµείων της Αθήνας-Ιπποκράτειο, 

Τζάνειο και Σισµανόγλειο- µε σκοπό να προσδιορίσουν τους ατοµικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, που συµβάλλουν στην εξουθένωση. Τα δεδοµένα που 

συγκέντρωσαν από το δείγµα των 433 νοσηλευτριών, διαπίστωναν, ότι οι 

ψυχολογικοί παράγοντες συµβάλλουν πολύ περισσότερο από τις συνθήκες εργασίας 

τους και δηµογραφικά χαρακτηριστικά του επαγγελµατία στην ανάπτυξη της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Επιπλέον, οι νοσηλεύτριες που φάνηκε να είναι 
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περισσότερο ευάλωτες στην εξουθένωση είχαν χαµηλότερη ανθεκτικότητα στο στρες, 

ενώ η οι προσδοκίες που είχαν κατά τα αρχικά στάδια της επαγγελµατικής τους 

σταδιοδροµίας διαψεύστηκαν στη συνέχεια.  

 

Σε άλλη έρευνα που διενεργήθηκε το 1994 από τους Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος 

& Monos, το δείγµα αφορούσε και πάλι σε γυναίκες νοσηλεύτριες των νοσοκοµείων 

που προαναφέρθηκαν.  Η συγκεκριµένη µελέτη που είχε ως στόχο να επισηµάνει τις 

διαφορές του βαθµού εξουθένωσης µεταξύ των νοσηλευτριών, που φρόντιζαν 

ασθενείς µε καρκίνο και εκείνων που εργάζονταν στα Γενικά νοσοκοµεία, δεν 

παρουσίασε σηµαντικά αποτελέσµατα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι και οι δύο µελέτες 

των ερευνητών αφορούσαν στο νοσηλευτικό προσωπικό και όχι σε άλλους 

πληθυσµούς εργαζοµένων, που έρχονται σε στενή επαγγελµατική σχέση µε άλλους 

ανθρώπους, όπως για παράδειγµα κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτριες/ές υγείας, 

ψυχολόγους, ψυχίατρους, ψυχοθεραπεύτριες/τές. Από την άλλη µεριά, το γεγονός ότι 

το δείγµα των ερευνών αποτελείται µόνο από γυναίκες δεν επιτρέπει τη διερεύνηση 

των πιθανών διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά την επαγγελµατική 

εξουθένωση. Επίσης, µια σειρά από µεθοδολογικές και στατιστικές παρατηρήσεις 

προκύπτουν από τις δύο αυτές µελέτες. Για παράδειγµα, εξαιτίας του σχεδιασµού για 

τη συλλογή των δεδοµένων (cross-sectional study), δεν δίνεται η δυνατότητα να 

υποθέσουµε µια αιτιώδη σχέση µεταξύ επαγγελµατικής εξουθένωσης και 

εργασιακών-δηµογραφικών µεταβλητών. Μια τέτοια ερευνητική υπόθεση θα 

µπορούσε να µελετηθεί µόνο σε διαχρονική βάση. Επίσης, δεν λαµβάνεται καθόλου 

υπόψη η επίδραση κάποιων άλλων µεταβλητών, όπως το δίκτυο στήριξης του 

επαγγελµατία (φίλοι, συγγενείς, οικογένεια) που ιδιαίτερα στη χώρα µας συνιστά 

έναν από τους βασικότερους, αν όχι το βασικότερο, τρόπο αντιµετώπισης των 

δύσκολων καταστάσεων. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, οι επαγγελµατίες που έχουν 

ισχυρό δίκτυο υποστήριξης να αντιµετωπίζουν την κόπωση και την εξάντληση µε 

αποτελεσµατικότερο τρόπο από τους επαγγελµατίες εκείνους που δεν µοιράζονται  µε 

άλλους το πρόβληµά τους.  

 

Ο Κάντας (1996) στην προσπάθειά του να αποτυπώσει το φαινόµενο της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης στον ελληνικό χώρο και ταυτόχρονα να διαπιστώσει 

την εγκυρότητα και την παραγωγική δοµή του ευρέως διαδεδοµένου 

ερωτηµατολογίου της Maslach (MBI-Maslach Burnout Inventory) χρησιµοποίησε 
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δείγµα αποτελούµενο όχι µόνο από νοσηλεύτριες αλλά από περισσότερες 

επαγγελµατικές κατηγορίες. Ανάµεσα σε άλλες επαγγελµατικές οµάδες 

συµπεριλαµβάνονταν και 84 γιατροί, 81 νοσηλευτές, 22 κοινωνικοί λειτουργοί και 16 

εργασιοθεραπευτές. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τα υψηλά επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές ενώ την περίπτωση των γιατρών 

παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης. Οι µεταβλητές φύλο, ηλικία 

και οικογενειακή κατάσταση φάνηκε να σχετίζονται σηµαντικά µε την επαγγελµατική 

εξάντληση των εργαζοµένων. Πιο συγκεκριµένα,  αναφορικά µε το φύλο, οι άνδρες 

βρέθηκε να βιώνουν µικρότερα επίπεδα και στις τρεις διαστάσεις του συνδρόµου 

συγκριτικά µε τις γυναίκες γεγονός που πολύ πιθανά οφείλεται στους ρόλους των δύο 

φύλων καθώς και στις στερεότυπες αντιλήψεις της ελληνικής πραγµατικότητας για τη 

θέση των γυναικών στην εργασία και στην οικογένεια. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι οι νεότεροι επαγγελµατίες εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης 

και αυτό γιατί στερούνται της πείρας των µεγαλυτέρων. Επιπρόσθετα, η οικογένεια 

καθώς και το υποστηρικτικό περιβάλλον δείχνει να επιδρά µε τρόπο ανασχετικό στην 

περίπτωση της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Παρόλα αυτά, ο µικρός αριθµός του 

δείγµατος των κοινωνικών λειτουργών και των εργασιοθεραπευτών δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, ενώ από την άλλη µεριά χρειάζεται περισσότερη 

διερεύνηση των διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα. 

 

Επιπλέον, οι Ιακωβίδης και συνεργάτες (1999) επισηµαίνουν ότι η έλλειψη 

ικανοποίησης από την εργασία, το αίσθηµα µοναξιάς και το εχθρικό εργασιακό 

περιβάλλον ήταν οι κυριότεροι δείκτες που σχετίζονταν µε την επαγγελµατική 

εξουθένωση σε δείγµα νοσηλευτριών του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε τη µία και µοναδική έρευνα πανελλαδικής 

κλίµακας για το εργασιακό στρες, την επαγγελµατική εξουθένωση και γενικότερα τις 

ψυχολογικές πιέσεις, που διενεργήθηκε από τον ερευνητή Αντωνίου (1997), η οποία 

αφορούσε στους γιατρούς και κυρίως στους ειδικευόµενους. Το δείγµα της έρευνας 

αποτέλεσαν 1.000 γιατροί όλων των ειδικοτήτων, µεταξύ αυτών και ψυχίατροι. Από 

το δείγµα των απαντήσεων προκύπτει, ότι οι κύριοι παράγοντες στρες είναι αυτοί που 

σχετίζονται µε τη φύση του ιατρικού επαγγέλµατος (π.χ. καθηµερινή επαφή µε τον 

ανθρώπινο πόνο και µε ασθενείς σε τελικό στάδιο, οι αυξηµένες ευθύνες για τους 

ασθενείς, οι συνέπειες τυχόν λανθασµένων αποφάσεων, ο υπερβολικός φόρτος 
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εργασίας-εφηµερίες, η απροθυµία των προϊσταµένων τους να τους συνδράµουν στο 

έργο τους, κ.α.) αλλά και άλλοι, που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

πραγµατικότητας (π.χ. έλλειψη επιµόρφωσης και συνεχιζόµενης κατάρτισης, ασαφές 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ανυπαρξία καθηκοντολογίου, έτσι ώστε να γνωρίζει ποιος 

κάνει τι, τα περιορισµένα µέσα που έχουν για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, οι 

χαµηλές οικονοµικές αποδοχές σε σύγκριση µε τις ώρες που καταναλώνουν στην 

άσκηση του επαγγέλµατός τους, κ.α.). Επίσης ως παράγοντες στρες αναδεικνύονται 

οι συγκρούσεις µεταξύ επαγγελµατικού ρόλου και προσωπικών αξιών (π.χ. 

ευθανασία), οι παρεµβάσεις της διοίκησης του νοσοκοµείου και της πολιτικής 

ηγεσίας στο ιατρικό έργο αλλά και οι ασαφείς επαγγελµατικές προοπτικές στο 

µέλλον. Ο ερευνητής συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της ελληνικής έρευνας µε 

αντίστοιχη που ήδη έχει πραγµατοποιηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, τονίζει ότι οι 

έλληνες επαγγελµατίες είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από τη δουλειά τους ενώ 

παρουσιάζουν περισσότερα συµπτώµατα κακής ψυχικής υγείας (π.χ. κατάθλιψη, 

αδυναµία συγκέντρωσης, εκνευρισµό, δυσθυµία, κ.α.). Από την άλλη µεριά, οι 

εργαζόµενοι δηλώνουν, ότι εµφανίζουν σοβαρές διαταραχές στον ύπνο τους, δεν 

βρίσκουν χρόνο για ξεκούραση, δεν προσέχουν τη διατροφή τους και έχουν τα 

πρωτεία στο καπνίζειν σε σχέση µε τους βρετανούς συναδέλφους τους. Επίσης, 

βρέθηκε ότι έχουν στατιστικώς υψηλότερους δείκτες ως προς τη συµπεριφορά τύπου 

Α άρα και µεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλώσουν καρδιαγγειακά νοσήµατα. Θα 

παρουσίαζε µεγάλο ενδιαφέρον, αν η συγκεκριµένη έρευνα εξέταζε τις διαφορές 

µεταξύ των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, όσον αφορά την επαγγελµατική 

εξουθένωση και τους τρόπους αντιµετώπισής της από τους ίδιους τους επαγγελµατίες 

(Ελευθεροτυπία, 2001).                

 

Ένα ακόµη κρίσιµο και ενδεικτικό σηµείο του φαινοµένου της κόπωσης και 

κατάρρευσης που συνδέεται κατά κύριο λόγο µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής πραγµατικότητας στο χώρο της υγείας, αποτελεί η περίπτωση της Λέρου. 

Ο Μεγαλοοικονόµου (1995), στο άρθρο του µε τίτλο “Λέρος: Από τις ιαχές του 

θριάµβου στον πανικό της κατάρρευσης” κάνει λόγο για την αποµάκρυνση των 

εργαζοµένων στα προγράµµατα του Ψυχιατρείου από τη δουλειά τους, εξαιτίας των 

εξαιρετικά χαµηλών οικονοµικών αποδοχών. Χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι η 

έλλειψη οικονοµικών πόρων είχε σαν αποτέλεσµα να σταµατήσει κάθε 

δραστηριότητα µέσα στα Τµήµατα ενώ οι απεργίες και οι αποχές των εργαζοµένων, 
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διαδέχονταν η µια την άλλη. Εξίσου σηµαντικό σηµείο αναφοράς αποτελεί και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση ο ασαφής ρόλος του κάθε µέλους του Ψυχιατρείου καθώς 

και η έλλειψη καθηκοντολογίου. Ο “φύλακας” αναλαµβάνει το ρόλο του καθαριστή, 

του µάγειρα, του εκπαιδευτή και ενίοτε του θεραπευτή, αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο, ο ρόλος αυτός δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ούτε αµοιφθεί αντίστοιχα.  Από 

την άλλη µεριά, ούτε το µόνιµο προσωπικό της Λέρου, έχει κατοχυρώσει το ρόλου 

του σαν “επαγγελµατίες ψυχικής υγείας” αφού τη δουλειά τους εκτελεί το 

ανειδίκευτο προσωπικό, νέοι της Λέρου, οι λεγόµενοι “βοηθοί επαγγελµατιών 

ψυχικής υγείας”. Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι δεν αρκεί µόνο η χρηµατοδότηση για 

να προληφθεί ή να αντιµετωπιστεί η εξάντληση και η κόπωση των εργαζοµένων. 

Χρειάζεται παράλληλα να υπάρξουν αλλαγές στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση τονίζει 

ο Μεγαλοοικονόµου, αλλαγές στη φιλοσοφία και στην κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, 

θα έχουµε τα µέσα να κατανοήσουµε την “κόπωση”, αν τη δούµε σαν εκδήλωση-

αντίδραση των εργαζοµένων µέσα σε ένα παραγωγικό σύστηµα, που διέπεται από µια 

τέτοια οργάνωση της εργασίας, που αναπόφευκτα παράγει έλλειψη ικανοποίησης και 

δυσαρέσκεια, που φτάνει µέχρι και το µίσος για την εργασία. Για να κατανοήσει 

κανείς τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε µια εργασιακή σχέση, σε  ένα δοσµένο 

εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να µελετήσει, επιπλέον, την κουλτούρα της 

συγκεκριµένης εργασιακής οργάνωσης (ψυχιατρείο, γραµµή συναρµολόγησης στο 

εργασιακό χώρο κ.τ.λ.) και την ειδική θέση του ατοµικού εργαζόµενου µέσα σε αυτή 

την κουλτούρα, για να κατανοήσει αφενός την επίπτωση της διαταραχής σε αυτούς 

που εργάζονται στην συγκεκριµένη εργασιακή οργάνωση και αφετέρου τις 

διαφορετικές αντιδράσεις του κάθε εργαζόµενου µέσα στην ίδια εργασιακή 

κουλτούρα (Μεγαλοοικονόµου, 1995).    

 

Άλλη µία έρευνα των Adali και Priami (2002) η οποία διεξήχθη  σε νοσηλευτικό 

προσωπικό πέντε νοσοκοµείων της χώρας, έδειξε ότι οι επαγγελµατίες, κυρίως 

εκείνοι που εργάζονται στα επείγοντα περιστατικά, εµφάνισαν υψηλά επίπεδα 

εξάντλησης. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και παράγοντες όπως, ο φόρτος 

εργασίας, η υπερ-εµπλοκή και η έλλειψη υποστήριξης φάνηκαν να σχετίζονται 

σηµαντικά µε την εξουθένωση του προσωπικού.   

 

Τέλος, οι Τουλούµης και συνεργάτες (1991) µελετώντας τους δείκτες εργασιακού 

στρες και ψυχικής υγείας σε 416 εργαζόµενους στο χώρο του Ψυχιατρικού 
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Νοσοκοµείου Αθηνών, βρήκαν, ότι το νοσηλευτικό και το τεχνικό προσωπικό 

παρουσίασαν περισσότερα συµπτώµατα ψυχικής υγείας σε σύγκριση µε τους 

γιατρούς, ενώ το βοηθητικό προσωπικό παρουσιάζει ελαφρά αυξηµένο εργασιακό 

στρες και το διοικητικό προσωπικό το υψηλότερο. Από τα δεδοµένα της έρευνάς τους 

διαπιστώνουν ότι υπάρχει µια λιµνάζουσα κατάσταση σε όλες τις υπηρεσίες του 

Ψ.Ν.Α., όπου ο διοικητικός υπάλληλος δεν τίθεται σε κάποια εξελικτική πορεία από 

πλευράς εργασίας και προσδοκίας. ∆εν συµµετέχουν στους σχεδιασµούς και στην 

εφαρµογή προγραµµάτων ψυχικής υγείας και δεν αµείβονται ικανοποιητικά.   

 

Ενώ καµία ελληνική ερευνητική µελέτη δεν έχει επικεντρωθεί στη διαµόρφωση 

προγραµµάτων παρέµβασης προκειµένου να προληφθεί και να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικά η επαγγελµατική εξουθένωση, ένας µικρός αριθµός νοσοκοµείων της 

χώρας έχει, εδώ και οχτώ χρόνια, θέσει σε λειτουργία τις οµάδες υποστήριξης 

προκειµένου να βοηθήσει τους επαγγελµατίες να διαχειριστούν το στρες της δουλειάς 

και να επεξεργαστούν τους προβληµατισµούς και τα συναισθήµατα που γεννιούνται 

στον εργασιακό τους χώρο. Οι οµάδες υποστήριξης που συντονίζονται από έναν 

ειδικά εκπαιδευµένο ψυχολόγο κι ένα µέλος του νοσηλευτικού προσωπικού –αφού τα 

νοσοκοµεία είναι κυρίως ογκολογικά-, στοχεύουν στα εξής: α) να προωθήσουν την 

ανάπτυξη ενός κλίµατος εµπιστοσύνης, όπου ο διάλογος θα αποτελεί το κύριο 

εργαλείο επίλυσης των προβληµάτων της οµάδας, β) να συνειδητοποιήσουν τα µέλη 

της οµάδας, ότι ο καθένας έχει δικαίωµα να βλέπει το ίδιο πρόβληµα από 

διαφορετική οπτική γωνία, γ) να γνωρίσει ο καθένας τον εαυτό του καλύτερα και να 

εξετάσει τις προσδοκίες του από τον επαγγελµατικό του ρόλο, δ) να δοθεί η 

δυνατότητα σε καθένα από τα µέλη της οµάδας να διαφοροποιηθεί και να εξελιχθεί 

σύµφωνα µε τις προσωπικές του αξίες και πεποιθήσεις και ε) να βρει τους τρόπους 

για να ζήσει µια ζωή που θα του προσφέρει τη χαρά της δηµιουργίας και της 

ικανοποίησης (Αναγνωστόπουλος, 2002). 

 

Εύκολα θα υποστήριζε κανείς, ότι οι περισσότεροι επαγγελµατίες που ασχολούνται 

µε την ψυχική υγεία φαίνεται να βιώνουν περισσότερο στρες και µαταιώσεις 

συγκρινόµενοι µε άλλους. Η καθηµερινή επαφή µε τον ανθρώπινο πόνο, η υπερ-

εµπλοκή µε τα εργασιακά πράγµατα, η µη-ρεαλιστικές προσδοκίες σε συνδυασµό µε 

την έλλειψη εκπαίδευσης για την αντιµετώπιση των δυσδιαχείριστων καταστάσεων 

συνιστούν τους σηµαντικότερους παράγοντες του συνδρόµου της επαγγελµατικής 
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εξουθένωσης. Ασφαλώς δεν µπορούµε να παραβλέψουµε µεταβλητές που σχετίζονται 

µε τη δοµή και οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς επίσης και µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που ισχύουν στους χώρους υγείας της 

ελληνικής πραγµατικότητας.   

 

Από την άλλη µεριά, οι επιπτώσεις του συνδρόµου της εργασιακής εξάντλησης 

φαίνεται να πλήττουν τον ίδιο τον επαγγελµατία, το χώρο όπου εργάζεται καθώς και 

τους ασθενείς. Άλλωστε, η διεθνής εµπειρία έχει επανειληµµένως επιβεβαιώσει, ότι 

το εξαντληµένο και καταπονηµένο προσωπικό των χώρων υγείας δεν είναι σε θέση 

να προσφέρει ούτε κλινικές ούτε ψυχολογικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η 

καλύτερη αρχική εκπαίδευση, η οποία θα λαµβάνει µε ευαισθησία υπόψη τα κίνητρα 

τους, είναι αναγκαία. Ζωτικής σηµασίας είναι, επίσης, το να δίνεται προσοχή στις 

αντιδράσεις των εργαζοµένων από το στρες, όπως και η δέσµευση από την πλευρά 

της οργάνωσης για εγκαθίδρυση συστηµατικών διαδικασιών επιµόρφωσης. 

 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι έρευνες για τη διερεύνηση του φαινοµένου της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης στη χώρα µας επικεντρώνονται αποκλειστικά στο χώρο 

της ψυχικής υγείας. Αντίστοιχα, µέχρι σήµερα, από τις 5.500 δηµοσιευµένες µελέτες 

και τις περίπου 1000 εµπειρικές έρευνες, που έχουν διεξαχθεί για το φαινόµενο της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης στις Η.Π.Α και τις ευρωπαϊκές χώρες, οι περισσότερες 

αφορούν στους επαγγελµατίες της υγείας σε ποσοστό 34% (Firth-Cozens, J., & 

Payne, R., 1999).  

 

 Καθώς, στην πλειοψηφία τους οι µελέτες για τη διερεύνηση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης επικεντρώνονται στο χώρο της ψυχικής υγείας, δεν είναι ξεκάθαρο αν 

το φαινόµενο παρατηρείται σε άλλους επαγγελµατικούς χώρους, που διαφέρουν 

σηµαντικά από το χώρο της ψυχικής υγείας, Το ενδιαφέρον µας στην παρούσα 

µελέτη εστιάζεται στο χώρο των στελεχών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις λόγω του 

σύγχρονου µεταβαλλόµενου παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος και του 

ανταγωνισµού που αυτό συνεπάγεται δηµιουργούν συνθήκες (αύξηση ωρών 

εργασίας, αυξηµένες απαιτήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων), οι οποίες, ενδέχεται να 

υποθάλπουν το φαινόµενο της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 
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Η παρούσα έρευνα 

 

Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να επεκτείνει τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών, 

εξετάζοντας την εµφάνιση του συνδρόµου της Επαγγελµατικής   Εξουθένωσης στα 

στελέχη επιχειρήσεων. ∆εδοµένου ότι αυτή ορίζεται ως ένα πολυδιάστατο φαινόµενο, 

το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη µέτρηση καθεµιάς από τις τρεις διατάσεις, 

οι οποίες συνθέτουν το φαινόµενο.  

  

Επιπλέον, εισάγοντας τη διάσταση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών, η έρευνα 

αποσκοπεί να διερευνήσει την αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών αυτών στην 

εµφάνιση του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Αν και η επίδραση των 

δηµογραφικών στοιχείων (φύλο, ηλικία, επίπεδο εξειδίκευσης, χρόνια εργασίας) στην 

εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης έχει µελετηθεί, εκτενώς, οι έρευνες έχουν 

καταλήξει σε αντιφατικά αποτελέσµατα (Maslach et al., 2001˙ Schaufeli & Enzmann, 

1998˙ Leiter, 1993).  

 

Α) Ως προς την εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης η υπόθεση της παρούσας 

εργασίας, µε βάση τα ερευνητικά αποτελέσµατα, διατυπώνεται ως εξής: 

Υπόθεση 1: Τα στελέχη επιχειρήσεων αναµένεται ότι θα εµφανίσουν το σύνδροµο της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

 

Β) Ως προς την αλληλεπίδραση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών στην εµφάνιση 

της επαγγελµατικής εξουθένωση, αναµένεται µε βάση τα ερευνητικά δεδοµένα ότι: 

Υπόθεση 2: Tα δηµογραφικά χαρακτηριστικά θα αλληλεπιδρούν µε το σύνδροµο της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Περιγραφή δείγµατος 

 

Η έρευνα απευθύνθηκε σε ένα σύνολο 98 στελεχών επιχειρήσεων (Ν=98), οι οποίοι 

εργάζονταν σε εταιρίες της ευρύτερης περιοχής του νοµού Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, το δείγµα αποτέλεσαν 28 (28.6%) γυναίκες και 70 (71.4%) άντρες. Από 

τα 89 στελέχη, τα 52 (53.1%) εργάζονταν πάνω από 8 ώρες ηµερησίως. Τα έτη 

προϋπηρεσίας για την πλειοψηφία των στελεχών (81%) κυµαίνονταν από 1 έως 20 

χρόνια. Τέλος, σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών, οι 

περισσότεροι (55%) ήταν έγγαµοι. Αναλυτικά, η κατανοµή του δείγµατος, ως προς τα 

δηµογραφικά του χαρακτηριστικά δίνεται στον Πίνακα 1.     

    
 

Πίνακας 1.  

Η κατανοµή του δείγµατος, ως προς τα δηµογραφικά του χαρακτηριστικά (Ν = 98) 

Μεταβλητή ∆ηµογραφικά στοιχεία Ν % 

Φύλο Άνδρες 

Γυναίκες 

70 

28 

71.4 

28.6 

Προϋπηρεσία 

 

 

1 - 10 έτη 

11 - 20 έτη 

21 - 30 έτη 

51 

30 

17 

 

52 

30.6 

17.3 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαµος/η 

Άγαµος/η 

∆ιαζευγµένος/η 

55 

41 

2 

56.1 

41.8 

2 

Ώρες εργασίας 

ηµερησίως 

0 – 5 ώρες 

6 – 8 ώρες 

9 + ώρες 

 

7 

39 

52 

 

7.1 

39.8 

53.1 
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Μέσο συλλογής δεδοµένων 

 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου αυτο-αναφοράς1.  

 

Σύνδροµο της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης  

Για την ανίχνευση του συνδρόµου της επαγγελµατική εξουθένωσης χρησιµοποιήθηκε 

το σταθµισµένο, στα ελληνικά δεδοµένα, Ερωτηµατολόγιο Καταγραφής  

Επαγγελµατικής Εξουθένωσης της Maslach (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 

1992).  

 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τρεις κλίµακες: (α) τη συναισθηµατική 

εξάντληση π.χ., «Νιώθω εξαντληµένος/η στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας», (β) την 

αποπροσωποποίηση, π.χ., «δεν νοιάζοµαι πραγµατικά για το τι συµβαίνει σε κάποιους 

από τους πελάτες µου» και (γ) την έλλειψη προσωπικών επιτευγµάτων π.χ., 

«αντιµετωπίζω πολύ αποτελεσµατικά τα προβλήµατα των πελατών µου». 

Συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις  Ε1, Ε2,   Ε3,  Ε6,  Ε 8,  Ε13,   Ε14,  Ε16,  Ε20  αφορούν τη 

διάσταση της συναισθηµατικής εξάντλησης. Οι ερωτήσεις Ε5, Ε10, Ε11, Ε15, Ε22  

αφορούν την αποπροσωποποίηση και οι ερωτήσεις Ε4, Ε7, Ε9, Ε12, Ε17, Ε18, Ε19,  Ε21  

αφορούν τη διάσταση της προσωπικής ολοκλήρωσης.  

 

Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από µια επτάβαθµη κλίµακα, η οποία έχει τις παρακάτω 

επιλογές: 0: ποτέ, 1: µερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 2: µια φορά το µήνα ή 

λιγότερο, 3: µερικές φορές το µήνα, 4: µια φορά την εβδοµάδα, 5: µερικές φορές την 

εβδοµάδα, και 6:κάθε µέρα. Τα στελέχη καλούνται να επιλέξουν έναν αριθµό που 

δείχνει το βαθµό συµφωνίας τους µε το περιεχόµενο της κάθε πρότασης. 

Η τελική τιµή για κάθε στέλεχος, ως προς το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης 

υπολογίζεται µε βάση το άθροισµα των δηλώσεων που αντιστοιχούν στην κάθε 

κλίµακα. Όσο πιο υψηλός είναι ο βαθµός αυτός, τόσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

                                                 
1 Το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται σε παράρτηµα στο τέλος της εργασίας µε τη µορφή που δόθηκε 
στους συµµετέχοντες. 
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Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις νόρµες του Ερωτηµατολογίου Καταγραφής της 

Επαγγελµατικής Εξουθένωσης η κατάταξη για κάθε µια από τις τρεις διαστάσεις της 

Επαγγελµατικής Εξουθένωσης έχει ως εξής:  

 

• Συναισθηµατική Εξάντληση  Υψηλή         27 και πάνω 

   Μέτρια      17 - 26 

  Χαµηλή       0 - 16 

 

• Αποπροσωποποίηση  Υψηλή   13 και πάνω 

 Μέτρια        7 - 12 

             Χαµηλή   0 – 6 

 

• Προσωπική Ολοκλήρωση       Υψηλή   0 - 31 

 Μέτρια  32 –38 

                                                                  Χαµηλή       39 και πάνω 

                                                 

Όσον αφορά στην αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου, οι δείκτες αξιοπιστίας των 

επιµέρους κλιµάκων του ερωτηµατολογίου, καθώς και η παραγοντική του δοµή το 

ανέδειξαν, ως το καλύτερο, έναντι άλλων εναλλακτικών εργαλείων (Bakker et al., 

2002Kantas & Vassilaki, 1997˙ Κάντας, 1996˙ Lee & Ashforth, 1993b˙ Lee & 

Ashforth, 1990). Ειδικότερα, στη στάθµιση του ερωτηµατολογίου από τους 

Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου (1992) στο ελληνικό δείγµα νοσηλευτριών βρέθηκε 

ότι ο δείκτης α εσωτερική συνοχής-συνέπειας του Cronbach για τη διάσταση της 

συναισθηµατικής εξάντλησης είναι α = .84, για τη διάσταση της αποπροσωποποίησης 

είναι α = .55, ενώ ο δείκτης αξιοπιστίας για την προσωπική ολοκλήρωση βρέθηκε α = 

.71. 

 

 Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο έχει τύχει ευρείας χρήσης, τόσο σε ελληνικές 

έρευνες (Μόττη - Στεφανίδου, 2000˙ Μποζίκας κ.α., 2000˙ Κάντας, 1999˙ Iacovides 

et al., 1997˙ Παπαδοπούλου κ.α., 1997), όσο και σε ξένες, σε ποσοστό που φτάνει το 

90-93% των ερευνών. ∆ιαπιστώνεται, έτσι, ότι ανεξάρτητα από το διαφορετικό 

ορισµό που δίνει κάθε ερευνητής, το εργαλείο που χρησιµοποιεί είναι το 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο (Schaufeli & Enzmann, 1998). Επίσης, η χρήση και η 
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στάθµιση του ερωτηµατολογίου σε ελληνικό πληθυσµό παρέχει το πλεονέκτηµα 

σύγκρισης των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης µε αυτά άλλων ελληνικών 

ερευνών, δεδοµένου ότι όλες βασίζονται σε µια κοινή αντίληψη της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης.  

 

 

 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Από τα ίδια τα στελέχη ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία, 

όπως φύλο, οικογενειακή κατάσταση, χρόνια προϋπηρεσίας και ώρες εργασίας 

ηµερησίως. Η συλλογή αυτών των στοιχείων βοηθά στην περιγραφή του δείγµατος, 

αλλά και στην ανάλυση αυτών των µεταβλητών αναφορικά µε την ανίχνευση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης (Javeau, 1996). 

 

 

∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων 

 

Η έρευνα διεξήχθη το φθινόπωρο του έτους 2006 – 2007 σε επιχειρήσεις της 

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στις 

εταιρίες και µετά τη γνωστοποίηση της διεξαγωγής της έρευνας και των σκοπών της, 

η πλειονότητα των διευθυντών συµφώνησε να συµµετάσχει το διδακτικό προσωπικό. 

Έτσι, η επιλογή του δείγµατος έγινε µε κύριο κριτήριο την άµεση διαθεσιµότητα των 

στελεχών και για το λόγο αυτό θεωρείται ως  µεροληπτικό (Σίµος & Κοµίλη, 2003).  

 

Ειδικότερα, έγιναν επιτόπιες επισκέψεις, έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση µε τους 

διευθυντές για την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγµής συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στα στελέχη µέσα στο γραφείο 

τους, αφού ενηµερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας και την εθελοντική φύση 

της συµµετοχής, καθώς  και την εµπιστευτικότητα των απαντήσεων. Τα 

ερωτηµατολόγια επιστράφηκαν εσώκλειστα σε φακέλους µετά από µια βδοµάδα. Η 

συλλογή των συγκεντρωµένων ερωτηµατολογίων έγινε µετά από τηλεφωνική 

συνεννόηση µε το διευθυντή της εταιρίας. Τελικά, από το σύνολο των 127 

ερωτηµατολογίων επιστράφηκαν τα 98, µε ποσοστό επιστροφής αρκετά υψηλό 

(ποσοστό επιστροφής 77.2%).  
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Προκαταρτική έρευνα 

 Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 30 στελέχη 

που επελέγησαν τυχαία. Στόχος της προκαταρτικής έρευνας ήταν ο έλεγχος 

αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου. 

  

Τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµής έδειξαν ότι ο συντελεστής α του εσωτερικής 

συνοχής/συνέπειας του Cronbach ήταν ικανοποιητικός α = .69. Έτσι, κατά την κύρια 

έρευνα χρησιµοποιήθηκε το ίδιο εργαλείο συλλογής δεδοµένων. Όσον αφορά στα 

στελέχη, που συµµετείχαν σε αυτή τη δοκιµαστική, προκαταρτική έρευνα, αυτοί 

εξαιρέθηκαν από το τελικό δείγµα της έρευνας.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πρώτα τα ευρήµατα που αφορούν στην 

εσωτερική συνοχή/συνέπεια του ερωτηµατολογίου αυτο-αναφοράς και στη συνέχεια 

ακολουθούν τα αποτελέσµατα που αφορούν στις βασικές υποθέσεις της παρούσας 

εργασίας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι αναλύσεις των δεδοµένων που αφορούν: (α) 

στη διερεύνηση του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης στα στελέχη των 

ελληνικών επιχειρήσεων και (β) στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών και της εµφάνισης της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων  της έρευνας έγινε µε το 

στατιστικό πακέτο SPSS-version 12.0. 

 
 

 

 

 

Αξιοπιστία 

Όσον αφορά την εσωτερική συνοχή/συνέπεια του ερωτηµατολογίου καταγραφής της 

Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, ο δείκτης αξιοπιστίας α του Cronbach είναι 

ικανοποιητικός α = .65. Ειδικότερα,  για τη διάσταση της συναισθηµατικής 

εξουθένωσης βρέθηκε α = .82, για τη διάσταση της αποπροσωποποίησης βρέθηκε α = 

.59 και ο δείκτης αξιοπιστίας alpha για την προσωπική ολοκλήρωση βρέθηκε  α = 

.54.  
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Το σύνδροµο της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

Σύµφωνα µε τα περιγραφικά στοιχεία της παρούσας έρευνας και τις νόρµες της 

Maslach, τα στελέχη εµφανίστηκαν να βιώνουν µέτρια επίπεδα συναισθηµατικής 

εξάντλησης, µέτρια επίπεδα προσωπικής ολοκλήρωσης και µέτρια επίπεδα 

αποπροσωποποίησης (βλ. Πίνακα 2). 

  

Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών του συνδρόµου της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης 

 

Μεταβλητή Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Συναισθηµατική εξάντληση 98 18 11.45 

Αποπροσωποποίηση 98 8.14 6.11 

Προσωπική ολοκλήρωση 98 34.69 8.16 

 

 

 
Τα παραπάνω ευρήµατα επιβεβαιώνουν µερικώς την αρχική Υπόθεση 1, καθώς 

δείχνουν ότι τα στελέχη εµφανίζουν µέτρια επίπεδα επαγγελµατικής εξάντλησης. 
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Αλληλεπίδραση των δηµογραφικών µεταβλητών µε το σύνδροµο 

επαγγελµατικής εξουθένωσης  

 

 Για τη µελέτη της αλληλεπίδρασης µεταξύ των δηµογραφικών µεταβλητών (φύλο, 

προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, ώρες εργασίας ηµερισίως) και των 

µεταβλητών του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης εφαρµόστηκε η 

ανάλυση διακύµανσης µε έναν ενδοϋποκειµενικό παράγοντα και ένα διϋποκειµενικό 

παράγοντα για κάθε µια δηµογραφική µεταβλητή. 

 Η ανάλυση διακύµανσης µε έναν ενδοϋποκειµενικό παράγοντα µε τρεις στάθµες, οι 

οποίες αντιστοιχούν στις σύνθετες µεταβλητές της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης και 

µε διϋποκειµενικό παράγοντα κάθε µια από τις δηµογραφικές µεταβλητές - τα έτη 

προϋπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση, τις ώρες εργασίας - έδειξε ότι η  

αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταβλητών δεν  είναι σηµαντική  (p> .05).  

 Αντίθετα, η ανάλυση διακύµανσης µε ένα ενδοϋποκειµενικό παράγοντα και 

διϋποκειµενικό παράγοντα το φύλο των στελεχών έδειξε ότι η αλληλεπίδραση είναι 

στατιστικώς σηµαντική F(1, 146) = 6.374, p = .005, η 2 = .62 (βλέπε Γράφηµα 1). 

Ειδικότερα, για τη µελέτη της αλληλεπίδρασης µεταξύ του φύλου και του συνδρόµου 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης, υπολογίστηκε η σηµαντικότητα του φύλου για 

κάθε µια διάσταση του συνδρόµου. Η απλή ανάλυση διακύµανσης έδειξε µια 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στη συναισθηµατική εξάντληση υπέρ των γυναικών 

F(1, 96) = 11.810, p = .001 (βλέπε Πίνακα 3). Ενδεχοµένως, οι γυναίκες-στελέχη 

επιχειρήσεων να βιώνουν συγκριτικά µε τους άντρες περισσότερο άγχος και να 

οδηγούνται σε υψηλοτέρα επίπεδα συναισθητικής εξάντλησης. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν µερικώς την Υπόθεση 2, καθώς 

διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση µόνο µεταξύ της µεταβλητής του φύλου και του 

συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 
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Γράφηµα 1. Η αλληλεπίδραση του συνδρόµου της επαγγελµατική εξουθένωσης και 

του φύλου των στελεχών 

 

1 2 3

Σύνδροµο Επαγγελµατικης εξουθένωσης

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00
Φύλο

1,00

2,00

 
 
Σηµείωση: Σύνδροµο επαγγελµατική εξουθένωσης: 1. Συναισθηµατική εξάντληση, 2. Προσωπική 
ολοκλήρωση, 3. Αποπροσωποποίηση. Φύλο: 1. Άνδρες, 2. Γυναίκες 
 
 
 
Πίνακας 3.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών του συνδρόµου 

επαγγελµατική εξουθένωσης ανά διδακτικές ώρες την εβδοµάδα  

 

 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΦΥΛΟ 

 ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 Μ.Ο.              Τ.Α. Μ.Ο.              Τ.Α. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 15.6                 10.3  23.9                12.1 
   
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 34.6                 6.8  34.9                2.07        
   
ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 8.06                 6.2  8.36                 5 .8 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Γενική συζήτηση 

 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε (α) το σύνδροµο της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης στα στελέχη επιχειρήσεων και (β) η αλληλεπίδραση 

µεταξύ των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των στελεχών και του συνδρόµου της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

  

Σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης των στελεχών επιχειρήσεων 

Όσον αφορά στο σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης, τα ευρήµατα της 

ανάλυσης δείχνουν ότι οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων έχουν µέτρια επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα, η 

συναισθηµατική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση, καθώς και η προσωπική 

ολοκλήρωση  εµφανίζονται σε µέτρια επίπεδα.  

 

Σύµφωνα µε τη θεωρητική προσέγγιση της Maslach (2003), η εµφάνιση της 

αποπροσωποποίησης έπεται της συναισθηµατικής εξάντλησης και ακολουθείται από 

το αίσθηµα της προσωπικής ολοκλήρωσης. Εποµένως, η εύρεση µέτριου επιπέδου 

συναισθηµατικής εξάντλησης µπορεί να δικαιολογεί, τόσο το µέτριο επίπεδο της 

αποπροσωποποίησης, όσο και το µέτριο επίπεδο της προσωπικής ολοκλήρωσης που 

εµφανίζεται στο δείγµα.  

 

Αν και οι εργαζόµενοι δε φαίνεται να βιώνουν την επαγγελµατική εξουθένωση σε 

επίπεδα, που αναφέρουν οι κατασκευαστές του ερωτηµατολογίου (Maslach, 2003), ή 

άλλοι ερευνητές, που διεξήγαγαν έρευνες για το σύνδροµο της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης σε άλλες χώρες (Bakker et al., 2000˙ Mc Grath et al., 2003˙ Noworol et 

al., 1993), το εύρηµα αυτό ενισχύει τις έρευνες, που έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό 

χώρο (Kantas & Vassilaki, 1997˙ Σούλης, 1997˙ Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 

1992˙ Κάντας, 1996). Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι οι διαθέσιµες µελέτες στο διεθνή 

αλλά και τον ελληνικό χώρο, επικεντρώθηκαν στους εργαζόµενους των υπηρεσιών 

υγείας. Έτσι, το ερώτηµα, εάν η επαγγελµατική εξουθένωση των στελεχών των 

ελληνικών επιχειρήσεων της παρούσας µελέτης, είναι µεγαλύτερης ή µικρότερης 

συχνότητας και έντασης, σε σχέση µε την επαγγελµατική εξουθένωση των στελεχών 
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διεθνών επιχειρήσεων, είναι δύσκολο να απαντηθεί, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα 

σύγκρισης µε βάση τις διαθέσιµες µελέτες θα οδηγούσε σε επισφαλή συµπεράσµατα.  

 

Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα των Hellesoy et al. (2000), στην οποία διερευνήθηκε το 

σύνδροµο της επαγγελµατική εξουθένωσης σε στελέχη βιοµηχανίας παραγωγής 

λαδιού στην Φιλανδία. Τα ευρήµατά τους συναινούν µε τα µέτρια επίπεδα της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης της παρούσας έρευνας, ενώ επισηµαίνουν την ανάγκη 

διερεύνησης της συχνότητας του φαινοµένου σε χώρους πέραν των υπηρεσιών 

υγείας.   

 

Σχετικά µε την απόκλιση που παρατηρείται µεταξύ των επιπέδων του συνδρόµου στο 

χώρο των επιχειρήσεων και στο χώρο της ψυχική υγείας, αυτή, ενδεχοµένως, να 

σχετίζεται µε την  χρήση των Η/Υ, που χαρακτηρίζει το ευρύτερο πλαίσιο των 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Οι Salanova & Shaufeli (2000), σε έρευνά τους για την 

επίδραση της τεχνολογίας στην εµφάνιση του συνδρόµου, αναφέρουν ότι η συχνή και 

εκτεταµένη χρήση της τεχνολογίας σχετίζεται θετικά µε τη θετική στάση απέναντι 

στους Η/Υ και µε τα χαµηλά επίπεδα της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

 

Όσον αφορά, στις διαφορές που σηµειώθηκαν σε σχέση µε τις έρευνες στις  Η.Π.Α., 

αυτές είναι πιθανόν να οφείλονται στις πολιτισµικές διαφορές που παρατηρούνται 

µεταξύ των χωρών. Στην ελληνική κοινωνία, οι κοινωνικοί και οικογενειακοί δεσµοί 

είναι ακόµα ισχυροί (Μόττη - Στεφανίδη, 2000) και ο υποστηρικτικός ρόλος, τόσο 

του φιλικού, όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντος παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

προστασία των στελεχών από τη βίωση της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης (Ahola, 

Homkonen, Isomatsa, Kalimo, Nykyri, Koskinen, Aromaa & Lonnqvist, 2006). Οι 

δυσκολίες, τις οποίες, ενδεχοµένως, αντιµετωπίζει το άτοµο στο χώρο της εργασίας 

του, είναι πιθανό να αντισταθµίζονται και να εξισορροπούνται από την ικανοποίηση 

και την αναγνώριση που εισπράττει το άτοµο από τις διαπροσωπικές σχέσεις στην 

προσωπική του ζωή.  

 

Επιπλέον, παρόλο που η εργασία  αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας και 

αναγνώρισης, δε συνιστά τη µοναδική διέξοδο αναζήτησης νοήµατος για τον Έλληνα 

εργαζόµενο. Σε έρευνα που διενεργήθηκε για το σύστηµα αξιών στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες, η εργασία στην Ελλάδα τοποθετείται µετά την οικογενειακή ζωή, 
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κατέχοντας την ίδια θέση µε τη φιλία και τον ελεύθερο χρόνο (Κορωναίου, 1996). 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η εργασία στις µέρες µας δύσκολα αναγορεύεται σε 

υπέρτατο σκοπό ζωής˙ περισσότερο εξυπηρετεί το βαθύτερο σκοπό του ατόµου για 

την επίτευξη µιας ποιότητας ζωής. Έτσι, φαίνεται ότι αποτελεί,  περισσότερο, ένα 

αναγκαίο µέσο για το άτοµο, αφού του δίνει τη δυνατότητα συµµετοχής στην 

κατανάλωση, την απόκτηση αγαθών και την ενασχόληση µε ποικίλες 

δραστηριότητες.  

 

Αντιθέτως, σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, όπου κι έχει σταθµιστεί το συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο, η εργασία πολλές φορές αποτελεί αυτοσκοπό και µοναδική 

ευκαιρία για προσωπική και κοινωνική αναγνώριση (Dorman, 2003˙ Janssen et al., 

1999˙ Iverson et al.,1998). Ο ανταγωνισµός, η ανασφάλεια και η υψηλού βαθµού 

επένδυση στη δουλειά χαρακτηρίζουν τον αµερικάνο επαγγελµατία και πιθανόν να 

τον οδηγούν στο στρες, την κόπωση και τελικά στην Επαγγελµατική Εξουθένωση. Οι 

ελάχιστες διέξοδοι που έχει για διασκέδαση και ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις, 

καθώς και η έλλειψη κοινωνικής στήριξης και ελεύθερου χρόνου, ίσως, συντείνουν 

στην εµφάνιση του συνδρόµου της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης.   

 

Προς την ίδια κατεύθυνση, µια πιθανή ερµηνεία της εµφάνισης µη υψηλών ποσοστών 

Επαγγελµατικής Εξουθένωσης αφορά στους λεγόµενους οργανωτικούς παράγοντες  

(Shaufeli & Bakker, 2004). Οι διαπροσωπικές σχέσεις, που αναπτύσσονται ανάµεσα 

στους εργαζοµένους και  στους προϊστάµενους τους, είναι πιο στενές, σε σύγκριση µε 

εκείνες που αναπτύσσονται στα µεγάλα αστικά κέντρα των Η.Π.Α., οι οποίες συχνά 

είναι τυπικές και απρόσωπες (Burke & Greenglass, 1995˙ Capel, 1992˙ Papathanasiou 

& Hirsch, 1997˙ Pierce & Molloy, 1990). Συνήθως, λόγω της ανάπτυξης 

διαπροσωπικών σχέσεων, το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό και δεν ευνοεί την 

εµφάνιση του συνδρόµου.  

 

Από την άλλη, η απουσία υψηλών επιπέδων αποπροσωποποίησης είναι πιθανό να 

ερµηνεύεται από την προσπάθεια των στελεχών να αυτο-παρουσιαστούν µε έναν τρόπο 

κοινωνικά επιθυµητό. Οι εργαζόµενοι δεν είναι αποκλεισµένοι από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον, ούτε παρωθούνται, µόνο, από τα συναισθήµατά τους. Αντίθετα, τις 

περισσότερες φορές, περιορίζονται από τις κοινωνικές νόρµες και συγκεκριµένα από 

τις προσδοκίες και απαιτήσεις των πελατών ή/και των διευθυντών. Όσον αφορά στις 
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προσδοκίες για τους εργαζόµενους, η κοινωνία αναµένει από τα στελέχη 

επιχειρήσεων να αναλαµβάνουν ένα ρόλο δυναµικό και να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά τις ανάγκες ή απαιτήσεις των πελατών τους. Ενδεχοµένως, οι 

έλληνες εργαζόµενοι να έχουν επίγνωση αυτών των προσδοκιών και να 

παρουσιάζονται µε µέτρια επίπεδα αποπροσωποποίησης, εφόσον αυτά συνεπάγονται 

την ανάπτυξη αρνητικών συναισθηµάτων ή συµπεριφορών που χαρακτηρίζονται από 

κυνισµό, αδιαφορία, και τυπικές διαπροσωπικές σχέσεις µε τους πελάτες. 

 

Όσον αφορά στη σχέση µεταξύ των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και της εµφάνισης 

του συνδρόµου της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι 

υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των υπό µελέτη µεταβλητών. Συγκεκριµένα, οι 

γυναίκες εργαζόµενες παρουσίασαν µεγαλύτερο βαθµό συναισθηµατικής εξάντλησης 

σε σχέση µε τους άντρες συναδέλφους τους.  

 

Αν και τα διαθέσιµα ερευνητικά στοιχεία για το διαµεσολαβητικό ρόλο των 

δηµογραφικών παραγόντων στην εµφάνιση του συνδρόµου δεν είναι συνεπή 

(Densten, 2001˙ Maslach eta al., 2001˙ Shaufeli & Enzmann, 1998), τα ευρήµατα των 

προηγούµενων ερευνών συναινούν µε το εύρηµα της παρούσας µελέτης, καθώς 

δείχνουν ότι οι γυναίκες να εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηµατικής 

εξάντλησης (Shaufeli & Greenglass, 2001). Πιθανώς, η υψηλότερη συναισθηµατική 

εξάντληση των γυναικών να αντανακλά τις διαφορές των ρόλων που παρατηρούνται 

στα δύο φύλα γενικότερα και ειδικότερα στο εργασιακό περιβάλλον.  

 

Ενδεχοµένως, οι γυναίκες-στελέχη επιχειρήσεων να βιώνουν συγκριτικά µε τους 

άντρες περισσότερο άγχος και να οδηγούνται σε υψηλοτέρα επίπεδα συναισθητικής 

εξάντλησης. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες βρίσκονται, συνήθως, στα χαµηλά επίπεδα 

της ιεραρχίας µιας επιχείρησης, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα άσκησης 

ελέγχου και συµµετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έτσι, συχνά στον 

εργασιακό χώρο, οι σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες είναι ασύµµετρες από την άποψη της εξουσίας και της πρωτοβουλίας, 

καθώς τα ιεραρχικά ανώτερα στελέχη ασκούν κάποια εξουσία στους υφιστάµενους 

και µπορούν να κατευθύνουν τυπικά ή άτυπα τις δραστηριότητές τους. Η 

περιορισµένη αυτή δυνατότητα άσκησης ελέγχου, µε τη σειρά της, δεν επιτρέπει στις 

γυναίκες να τροποποιούν το περιβάλλον και τους κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης 
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της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες, συγκριτικά µε τους άντρες 

συναδέλφους τους, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τους 

παράγοντες, εκείνους, που συµβάλλουν στην εµφάνιση του συνδρόµου (Ahola et al., 

2006).  

 

Φαίνεται επίσης, ότι η κοινωνικοποίηση, η οποία συµπεριλαµβάνει και την εκµάθηση 

συµπεριφορών και κυρίως κοινωνικά αποδεκτών συµπεριφορών, προδιαγράφει για 

τις γυναίκες το ρόλο της τροφού και γενικότερα του ατόµου που επενδύει 

συναισθηµατικά στους άλλους. Αντίθετα, οι άντρες κοινωνικοποιούνται µε τρόπο, 

ώστε να είναι επιτυχηµένοι και ανταγωνιστικοί. Έτσι, οι γυναίκες είναι πιθανό να 

βιώνουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης, καθώς µαθαίνουν να 

επιδεικνύουν εντονότερα φορτισµένες συναισθηµατικά συµπεριφορές.  

 

 

 

Περιορισµοί της παρούσας έρευνας-προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

 

Τα βασικά συµπεράσµατα που απορρέουν από τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης 

συνοψίζονται στα εξής: (α) τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν 

µέτρια επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης και (β) οι γυναίκες-στελέχη έχουν 

υψηλότερα επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης, από ό,τι οι άντρες συνάδελφοί 

τους. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα ενυπάρχει µια σειρά περιορισµών, οι οποίοι 

σχετίζονται, κυρίως, µε τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων στον 

πληθυσµό.  

 

Πιο συγκεκριµένα, ο κυριότερος περιορισµός αφορά στο µέγεθος του δείγµατος και 

στη µέθοδο της επιλογής του. Ένα µεγαλύτερο, αντιπροσωπευτικό δείγµα, θα 

οδηγούσε σε περισσότερο έγκυρα αποτελέσµατα, όσον αφορά το σύνδροµο της 

Επαγγελµατικής Εξουθένωσης των στελεχών επιχειρήσεων. 

 

Σχετικά µε τη µεθοδολογία της έρευνας, η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από τους 

περιορισµούς όλων των ερευνών που περιλαµβάνουν ερωτηµατολόγια αυτο-

αναφοράς. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους συµµετέχοντες στο 

ερωτηµατολόγιο, ενδεχοµένως να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Κατά 
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τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, είναι πιθανό οι εργαζόµενοι να απάντησαν 

σύµφωνα µε αυτά, που οι ίδιοι θεώρησαν ότι θα "έπρεπε" να απαντήσουν, βάσει 

συγκεκριµένων κοινωνικών επιταγών και αντιλήψεων.  

 

Από την άλλη, αν και οι εναλλακτικές δηλώσεις και η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκαν, 

παρέχουν το πλεονέκτηµα του περιορισµού της ποικιλίας των απαντήσεων, η 

µεσολάβηση αφαιρετικών νοερών διεργασιών, ίσως, να περιορίζει την αξιοπιστία των 

απαντήσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι κλήθηκαν να ανακτήσουν από τη 

µνήµη τους τα συναισθήµατά τους κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενώ στη συνέχεια 

έπρεπε να αφαιρέσουν, από τις σχετικές πληροφορίες της αντίστοιχης συµπεριφοράς 

τους στο παρελθόν, τα κοινά στοιχεία που αναφέρονται στις δηλώσεις του 

ερωτηµατολογίου. Έτσι, περαιτέρω ερευνητικές εργασίες θα ήταν δυνατό να 

συνδυάσουν τις αυτο-αναφορές των στελεχών µε άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως 

αναφορές των πελατών και της οικογένειας τους και να χρησιµοποιήσουν και άλλα 

µέσα συλλογής δεδοµένων, όπως παρατήρηση µέσα στο χώρο εργασίας.   

 

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, που επέχει θέση περιορισµού, είναι ότι η συγκεκριµένη 

έρευνα δεν µελέτησε τις στάσεις των στελεχών απέναντι στην εργασίας τους. Ο 

περιορισµός αυτός θα µπορούσε να αρθεί σε µια µελλοντική έρευνα, για την           

ανάδειξη των επαγγελµατικών αξιών των στελεχών, όπως η θέση τους απέναντι στις 

αποδοχές, την αίγλη τους επαγγέλµατος, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ή τη 

φιλοπονία. Μια τέτοια µελέτη ενδεχοµένως, να προσδιόριζε την επίδραση των αξιών 

αυτών στη διαµόρφωση του συνδρόµου της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

 

Επίσης, αντικείµενο µελλοντικής έρευνας θα µπορούσε να αποτελέσει η µελέτη του 

ρόλου της  υποστήριξής των εργαζοµένων από την ευρύτερη δηµόσια διοίκηση και 

τους προϊσταµένους τους, όσον αφορά την εµφάνιση του συνδρόµου της 

Επαγγελµατικής Εξουθένωσης.  

 

Ακόµη, µια µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να µελετήσει, αν υπάρχει 

διαφοροποίηση στην εµφάνιση του συνδρόµου της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης σε 

στελέχη που ζουν σε µεγάλα αστικά κέντρα, σε σύγκριση µε εκείνα που ζουν στην 

επαρχία. 
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Παράλληλα, ο τρόπος µε τον οποίο επιδρούν τα προσωπικά ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά των εργαζοµένων, θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί από ακόλουθες 

µελέτες, ώστε να µελετηθεί η επίδραση αυτών των χαρακτηριστικών στην εµφάνιση 

του συνδρόµου. 

 

Τέλος, όπως επισηµαίνεται και από άλλους ερευνητές (Densten, 2001˙  Hellesoy et 

al., 2000) η µελέτη της συχνότητας και της έντασης του φαινοµένου της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης πέρα από τα στενά όρια του χώρου της ψυχικής υγείας 

θα συµβάλλει σηµαντικά στην καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου, ενώ θα παρέχει 

τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων µεταξύ των ποικίλων εργασιακών 

περιβαλλόντων. 

 

Η µελέτη των προτάσεων, που παρατέθηκαν παραπάνω, θα βοηθήσει στη 

συµπλήρωση του πολύπλοκου ψηφιδωτού του συνδρόµου της Επαγγελµατικής 

Εξουθένωσης, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση του και κατ΄ επέκταση το 

σχεδιασµό µεθόδων πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου.  
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Το παρόν ερωτηµατολόγιο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την διεξαγωγή έρευνας 

στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας της Τουρούτογλου Σοφίας, φοιτήτριας στο 

∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών " Το σύνδροµο Burnout στις 

Ελληνικές Επιχειρήσεις. Θεωρητικό υπόβαθρο και εµπειρική προσέγγιση", που 

διεξάγεται από το τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 

Σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι η συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την 

επαγγελµατική εξουθένωση των στελεχών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. 

 

Το ερωτηµατολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και θα χρησιµοποιηθεί µόνο για τις ανάγκες 

της έρευνας. Η συµπλήρωση του απαιτεί περίπου 15 λεπτά. ∆εν υπάρχουν σωστές και 

λανθασµένες απαντήσεις. Είναι σηµαντικό να δώσετε την ειλικρινή και συνεπή 

απάντηση σας για καθεµιά από τις ερωτήσεις που ακολουθούν. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας θα βασιστούν στην προθυµία σας να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο και 

στην ειλικρίνεια των απαντήσεων σας. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας 
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Ηλικία  ____________ 

 

Έτη προϋπηρεσίας _________ 

 

Οικογενειακή κατάσταση  

Έγγαµος/η     □                               Άγαµος/η     □                           ∆ιαζευγµένος/η       □ 

 

Πόσες ώρες εργάζεστε ηµερησίως; ________ 

 

Είστε ικανοποιηµένος /η από το µισθό σας;  

καθόλου   □                λίγο  □               πολύ        □   πάρα πολύ        □ 

 

Θεωρώ ότι το επάγγελµά µου τυγχάνει κοινωνικής αναγνώρισης:  

Χαµηλής         □                    Μέτριας            □                    Υψηλής           □ 
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Οι παρακάτω ερωτήσεις διερευνούν θέµατα σχετικά µε τα συναισθήµατα και τη 

στάση σας κατά την εργασία σας. Σηµειώστε, σύµφωνα, µε την παρακάτω κλίµακα, 

τον αριθµό της απάντησης που σας εκφράζει καλύτερα από τις άλλες, έστω και κατά 

προσέγγιση. 

0=Ποτέ, 1= µερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 2= µια φορά το µήνα ή λιγότερο 

3= µερικές φορές το µήνα,  4= µια φορά την εβδοµάδα, 5= µερικές φορές την 

εβδοµάδα, 6= κάθε µέρα 

 

Νιώθω συναισθηµατικά εξαντληµένος /η από τη δουλειά µου 0    1    2    3    4    5    6 
Νιώθω άδειος /α, σαν να µην έχει µείνει τίποτα µέσα µου στο τέλος της ηµέρας 0    1    2    3    4    5    6 
Νιώθω κουρασµένος /η όταν σηκώνοµαι το πρωί και πρέπει να 
αντιµετωπίσωµια ακόµη µέρα στη δουλειά 

0    1    2    3    4    5    6 

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως οι ενδιαφερόµενοι-πελάτες µου αισθάνονται 
γενικώς για τα πράγµατα 

0    1    2    3    4    5    6 

Αισθάνοµαι ότι µεταχειρίζοµαι µερικούς από τους ενδιαφερόµενους-πελάτες 
µου σαν να ήταν άψυχα αντικείµενα 

0    1    2    3    4    5    6 

Το να εργάζοµαι µε ανθρώπους όλη µέρα αποτελεί πίεση για µένα 0    1    2    3    4    5    6 

Αντιµετωπίζω πολύ αποτελεσµατικά τα προβλήµατα των ενδιαφερόµενων-
πελατών µου 

0    1    2    3    4    5    6 

Αισθάνοµαι εξουθενωµένος /η εξαιτίας της δουλειάς µου 0    1    2    3    4    5    6 
Νιώθω πραγµατικά ότι επηρεάζω τη ζωή άλλων ανθρώπων µέσα από τη 
δουλειά µου 

0    1    2    3    4    5    6 

Έγινα σκληρότερος /η προς τους ανθρώπους από τότε που είµαι στη δουλειά 
αυτή 

0    1    2    3    4    5    6 

Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή µε σκληραίνει συναισθηµατικά 0    1    2    3    4    5    6 
Νιώθω εξαιρετικά ενεργητικός /η 0    1    2    3    4    5    6 
Αισθάνοµαι απογοητευµένος /η από τη δουλειά µου 0    1    2    3    4    5    6 
Αισθάνοµαι ότι εργάζοµαι πολύ σκληρά 0    1    2    3    4    5    6 
∆ε νοιάζοµαι πραγµατικά για το τι συµβαίνει σε κάποιους από τους 
ενδιαφερόµενους-πελάτες µου 

0    1    2    3    4    5    6 

Το να κάνω µια εργασία που µε φέρνει σε άµεση σχέση µε τους ανθρώπους, 
µου προκαλεί υπερβολικό άγχος 

0    1    2    3    4    5    6   

Μπορώ εύκολα να δηµιουργήσω άνετη ατµόσφαιρα µε τους ενδιαφερόµενους-
πελάτες µου 

0    1    2    3    4    5    6 

Αισθάνοµαι τονωµένος /η µετά από µια στενή συνεργασία µε τους 
ενδιαφερόµενους-πελάτες  µου 

0    1    2    3    4    5    6 

Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγµατα στη δουλειά αυτή 0    1    2    3    4    5    6 
Νιώθω σαν να είµαι στο τέλος µου…νιώθω πως ο κόµπος έφτασε στο χτένι 0    1    2    3    4    5    6 
Στη δουλειά µου, χειρίζοµαι τα συναισθηµατικά προβλήµατα πολύ ήρεµα 0    1    2    3    4    5    6 
Αισθάνοµαι πως οι ενδιαφερόµενοι-πελάτες µου µε κατηγορούν για κάποια από 
τα προβλήµατά τους 

0    1    2    3    4    5    6 

 

 

 


