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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί το 

επίπεδο της επαγγελματική εξουθένωσης (burnout) και της οργανωσιακής σιωπής 

(organizational silence) του νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων, 

καθώς και της μεταξύ τους σχέσης και του ρόλου τους στη ψυχική και σωματική υγεία 

των νοσηλευτών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε τη σημαντικότητα τόσο του 

φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης όσο και αυτού της οργανωσιακής 

σιωπής καθώς και την έλλειψη δεδομένων στον Ελλαδικό χώρο. Για τους σκοπούς της 

έρευνας σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Μελέτη 

εμπειριών στον Χώρο Εργασίας». Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο νοσηλευτικό 

προσωπικό τεσσάρων δημόσιων νοσοκομείων της βόρειας Ελλάδας (Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Ιπποκράτειο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου και Γενικό 

Νοσοκομείο Πολυγύρου). Συνολικά συμμετείχαν 130 νοσηλευτές/τριες. Μετά τη 

συλλογή των δεδομένων έγινε στατιστική ανάλυση μέσω του στατιστικού 

προγράμματος spss. Έπειτα από ένα σύνολο αναλύσεων, μελετώντας την επίδραση της 

οργανωσιακής σιωπής στην επαγγελματική εξουθένωση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

δύο διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής, η συγκαταβατική σιωπή και η απαθής σιωπή 

επιδρούν σε μία μόνο διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης την 

αποπροσωποίηση. Απεναντίας μελετώντας την επίδραση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης στην οργανωσιακή σιωπή τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο η 

αποπροσωποίηση επηρεάζει την οργανωσιακή σιωπή και συγκεκριμένα την 

συγκαταβατική σιωπή, την ευκαιριακή σιωπή, τη διστακτική σιωπή και την απαθή 

σιωπή. Όσον αφορά τις επιδράσεις των δύο φαινόμενων στη σωματική και ψυχική 

υγεία των νοσηλευτών /τριών, φάνηκε ότι η οργανωσιακή σιωπή σχετίζεται με την 

ψυχική αλλά όχι με τη σωματική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ η 

επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται και με τις δύο. Τέλος, με βάση την ανάλυση 

προέκυψε ότι το κλίμα αυθεντικότητας επηρεάζει τη συναισθηματική εξάντληση, την 

αποπροσωποίηση, τη συγκαταβατική σιωπή, την αμυντική σιωπή και την απαθή σιωπή. 

Η ψυχολογική ασφάλεια  επηρεάζει μόνο τη συναισθηματική εξάντληση και το 

αίσθημα προσωπικής επίτευξης. Η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά επηρεάζει το 

αίσθημα προσωπικής επίτευξης και τη συνεργατική σιωπή. Η ικανοποίηση επηρεάζει 

τη συναισθηματική εξάντληση, το αίσθημα προσωπικής επίτευξης και τη συνεργατική 

σιωπή. Η ταύτιση επηρεάζει την αμυντική σιωπή, τη συνεργατική, την ευκαιριακή και 

τη διστακτική σιωπή. 
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ABSTΡACT 
 

Τhe objective of this master’s dissertation was to assess the level of burnout and 

organizational silence of the nursing staff of public hospitals and to identify factors 

which influence their mental and physical health. The bibliographical review 

highlighted the importance of burnout and organizational silence as well as the lack of 

data in Greece. For the purposes of the research, we developed and the questionnaire 

entitled "Study of experiences in the Workplace". The fieldwork of study was 

conducted in four public hospitals across northern Greece (University General Hospital 

of Thessaloniki AHEPA, General Hospital of Thessaloniki Hippocratio, 

“Papanikolaou” General Hospital of Thessaloniki and General Hospital of Polygyros). 

Nursing staff was recruited and 130 of them participated. Afterwards the data were 

collected and statistical analysis was carried out through the spss statistical programme. 

The results of our analysis highlighted the affect of organizational silence on 

occupational burnout, moreover showed that two dimensions of organizational silence, 

acquiescent silence and apathetic silence affect only one dimension of professional 

burnout. However according to our results the effect of professional burnout on 

organizational silence, showed that only depersonalization affects organizational 

silence, particularly the acquiescent silence, opportunistic silence, hesitant silence and 

apathetic silence. Apropos to the effects of the organizational silence and burnout on 

the physical and mental health of the nursing staff, it appeared that organisational 

silence is related to the mental but not physical health of the nursing staff, while burnout 

is related to both of them. Finally, the analysis showed that the climate of authenticity 

affects emotional exhaustion, depersonalization, acquiescent silence, defensive silence 

and apathetic silence. Psychological safety affects only emotional exhaustion and 

feeling of personal accomplishment. Organizational citizenship behavior affects the 

feeling of personal accomplishment and prosocial silence. Satisfaction affects 

emotional exhaustion, feeling of personal accomplishment and prosocial silence. 

Identification affects defensive silence, prosocial silence, opportunistic and hesitant 

silence. 

 

Keywords: burnout, organizational silence, nurses, physical health, mental health 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο άνθρωπος δαπανά σημαντικό χρόνο της ζωής του μέσα σε κάποιο εργασιακό 

περιβάλλον. Οι συνθήκες που επικρατούν εκεί, τα διάφορα προβλήματα που 

προκύπτουν καθώς και οι υψηλές απαιτήσεις και ευθύνες, είναι εύλογο να επηρεάζουν 

τον εργαζόμενο ψυχικά και σωματικά.   

Οι έννοιες της επαγγελματικής εξουθένωσης και της οργανωσιακής σιωπής έχουν 

απασχολήσει έντονα τη διεθνή επιστημονική κοινότητα στη διάρκεια των τελευταίων 

ετών(Hobfoll & Shirom, 2001; Maslach, 2017; Whiteside & Barclay, 2013; Harlos & 

Knoll, 2018) καθώς αποτελούν δύο φαινόμενα που εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά 

σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια δημιουργώντας δυσκολίες, οι οποίες ξεπερνούν το 

άτομο και τον κοινωνικό του περίγυρο και επεκτείνονται στο εργασιακό περιβάλλον 

(Maslach & Jackson, 1982; Vakola & Bouradas, 2005). 

 Ο χώρος των νοσοκομείων αποτελεί από τη φύση του ένα απαιτητικό 

εργασιακό περιβάλλον. Οι αρκετά στρεσογόνες συνθήκες, οι γρήγοροι ρυθμοί 

εργασίας και η καθημερινή επαφή με τη διαχείριση του ανθρώπινου πόνου, 

δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την επαγγελματική εξουθένωση του νοσηλευτικού 

προσωπικού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πολλές έρευνες που μελετούν 

την επαγγελματική εξουθένωση επικεντρώνονται σε επαγγελματίες υγείας (Adali, 

Priami, Evagelou, Mougia, Ifanti & Alevizopoulos, 2003; Hooper, Craig, Janvrin, 

Wetsel, Reimels, 2010; Alexandrova-Karamanova, Todorova, Montgomery, 

Panagopoulou, Costa, Baban, Mijakoski, 2016; Demir, Ulusoy & Ulusoy, 2003).       . 

Σε αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι καλούνται 

καθημερινά να λάβουν σοβαρές αποφάσεις μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η 

απόφασή τους για την έκφραση των απόψεων, των ενδοιασμών ή προβληματισμών 

τους. Όταν αποφασίζουν να μην εκφράσουν αυτές τις ανησυχίες ή να παρακρατήσουν 

σημαντικές πληροφορίες, τότε οδηγούνται σε ένα διαδεδομένο πλέον οργανωσιακό 

φαινόμενο, αυτό της οργανωσιακής σιωπής (organizational silence) (Morrison & 

Milliken, 2000; Pinder & Harlos, 2001). Καταληκτικά η οργανωσιακή  σιωπή μπορεί 

να επιφέρει σημαντικό κόστος στο χώρο ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ενός νοσοκομείου, αποτελώντας πρόβλημα όλου του 
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οργανισμού υγείας κωλύοντας την αποτελεσματική λειτουργία του και δυσχεραίνοντας 

την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (Eriguc, Ozer & Songur, 2014; Lyndon, et al., 2012).  

Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί μία έρευνα που θα αφορούσε 

τη διερεύνηση της σχέσης της επαγγελματικής εξουθένωσης με την οργανωσιακή 

σιωπή καθώς και της επίδρασής τους στη σωματική και ψυχική υγεία των 

νοσηλευτών/τριών. Ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας ορίστηκε ότι θα είναι δημόσιες 

νοσοκομειακές μονάδες της Βόρειας Ελλάδας. Δεδομένου ότι οι εμπειρικές μελέτες 

στον ελλαδικό χώρο για την επαγγελματική εξουθένωση είναι ελλιπείς και για την 

οργανωσιακή σιωπή δεν υπάρχουν, εκτιμάται ότι η εν λόγω έρευνα θα συνεισφέρει 

στην περαιτέρω κατανόηση και των δύο παρατηρούμενων φαινόμενων και θα 

προσθέσει ερευνητικά δεδομένα στη μελέτη της μεταξύ τους σχέσης και της επίδρασής 

τους στη ψυχοσωματική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται 

θεωρητικά και ερευνητικά στοιχεία για την επαγγελματική εξουθένωση. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο δίνονται θεωρητικά και ερευνητικά στοιχεία για την οργανωσιακή σιωπή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μία περιγραφή του νοσηλευτικού επαγγέλματος και 

ταυτόχρονα γίνεται αναφορά σε ερευνητικά δεδομένα για την επαγγελματική 

εξουθένωση και την οργανωσιακή σιωπή εστιασμένα στο συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δεδομένα από την ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία που αναφέρονται στη σχέση των δύο φαινομένων αλλά και στην 

επίδρασή τους στη σωματική και ψυχική υγεία. Στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται 

τα ερευνητικά ερωτήματα, οι ερευνητικές υποθέσεις και στο έκτο παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία της έρευνας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας και στο όγδοο πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα καθώς 

επίσης και αναφορά στους περιορισμούς και τα συμπεράσματα της μελέτης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

 

1.1 Το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (burnout). 

Ό όρος «επαγγελματική εξουθένωση» ή όπως αποδίδεται στα αγγλικά «burnout», 

περιγράφει μια κατάσταση όμοια με εκείνη στην οποία βρίσκεται μια φωτιά ή ένα κερί 

που κατασβήνεται. Η φλόγα τους καίει για καιρό, ζεσταίνει και δίνει ζωή, αλλά όσο 

δεν ανανεώνεται η πηγή ενέργειας, εξαντλείται, σβήνει και οδηγεί στο σκοτάδι και στο 

κρύο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο εργαζόμενος με την πάροδο του χρόνου εξαντλείται 

σωματικά και συναισθηματικά, διότι έχει χάσει κάθε εφεδρική ενέργεια που είχε, έχει 

χάσει τα κίνητρα και αυτά που λαμβάνει ως ανταπόδοση της εργασίας του είναι πολύ 

λίγα σε σχέση με αυτά που προσφέρει (Schaufeli & Enzman, 1998). Με άλλα λόγια, 

εξαντλείται η ικανότητα του εργαζομένου να διατηρεί μια ενεργή και αποτελεσματική 

συμμετοχή στην εργασία του (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). 

Αρχικά ο πρώτος που αναφέρθηκε στην έννοια της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης (Burnout) το 1969 ήταν ο Bradley, χρησιμοποιώντας την ορολογία «staff 

burnout» σε ένα άρθρο του σχετικό με θεραπευτικό πρόγραμμα για νέους εγκληματίες.  

Πρώτη φορά ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» χρησιμοποιήθηκε από τον 

Freudenberger το 1974, για να περιγράψει τα συμπτώματα της σωματικής (π.χ. 

πονοκέφαλοι, αυπνίες) και της ψυχικής (π.χ. θυμός) εξουθένωσης, τις αλλαγές στη 

διάθεση και στη συμπεριφορά των επαγγελματιών της κλινικής στην οποία ο ίδιος 

εργαζόταν (Freudenberger, 1974). Πιο συγκεκριμένα, παρατήρησε ότι αρκετοί από 

τους συναδέλφους του, ως απόρροια των πιέσεων που δεχόταν από το εργασιακό, αλλά 

και το γύρω τους περιβάλλον, γίνονταν καχύποπτοι, ευέξαπτοι, είχαν αρνητικές 

στάσεις τόσο προς τους ασθενείς όσο και προς  την εργασίας τους, ήταν άκαμπτοι και 

ανελαστικοί και εμφάνιζαν ακόμα και χαρακτηριστικά ενός ατόμου που πάσχει από 

κατάθλιψη. 

 Έως σήμερα, ο πιο διαδεδομένος ορισμός για την «επαγγελματική 

εξουθένωση» είναι αυτός της Maslach, η οποία πρότεινε το γνωστό πλέον εργαλείο 

μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο θα αναφερθεί παρακάτω. Η 

Maslach περιέγραψε ότι στα πλαίσια αυτού του συνδρόμου, ο εργαζόμενος χάνει το 

ενδιαφέρον για τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεται, είναι σωματικά και ψυχικά 
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εξαντλημένος, παύει να είναι ικανοποιημένος από την εργασία του και αναπτύσσει 

αρνητικά αισθήματα για τους πελάτες-ασθενείς αλλά και για τον εαυτό του (Maslach, 

1982).  

Η Maslach όρισε την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα ψυχολογικό σύνδρομο 

που χαρακτηρίζεται από α) συναισθηματική εξασθένηση, β) αποπροσωποίηση και γ) 

αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης, το οποίο βιώνεται ως απάντηση στο χρόνιο 

άγχος και τη συναισθηματική πίεση που χαρακτηρίζει το άτομο, καθώς έρχεται σε 

επαφή με άλλους ανθρώπους και με τα προβλήματά τους. (Maslach, 1982). Η 

εξασθένηση (exhaustion) δείχνει τα συναισθήματα εξάντλησης των συναισθηματικών 

και σωματικών πηγών ενέργειας, η αποπροσωποίηση (ή κυνισμός) (depersonalization 

ή cynicism) αναφέρεται στην αδιαφορία ή την απόμακρη στάση προς τους πελάτες ή 

γενικότερα προς την εργασία και το αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης  (ή 

προσωπική ολοκλήρωση) (reduced self-efficacy ή personal accomplishment) 

αναφέρεται σε ένα αίσθημα ανικανότητας ή έλλειψης επίτευξης και παραγωγικότητας 

στην εργασία. 

Η Επαγγελματική εξουθένωση (Burnout) εμφανίζεται ως φαινόμενο ολοένα και 

πιο συχνά σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα, επηρεάζοντας όχι μόνο τον ίδιο τον 

εργαζόμενο αλλά και ολόκληρο τον οργανισμό και τους χρήστες των υπηρεσιών του, 

αποτελώντας ένα σημαντικό σύγχρονο πρόβλημα (Rupert & Morgan, 2005).  

Επαγγέλματα στα οποία παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες όπως αυτά των δασκάλων  

(de Brito Mota et al., 2019), των κοινωνικών λειτουργών (Tartakovsky & Kovardinsky, 

2013), των νοσηλευτών (Jiang et al., 2017), έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική 

εξουθένωση (Weber & Jaekel-Reinhard, 2000). Σε αυτά τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα 

οι υψηλές απαιτήσεις για την επίλυση των προβλημάτων, δημιουργούν πρόσφορο 

έδαφος για την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach, 2017).  

Η ευρύτητα των συμπτωμάτων καθώς και η κατάχρηση του όρου καθιστούν 

συχνά δύσκολη τη διάκρισή της από άλλες διαταραχές ή άλλα προβλήματα που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και δημιουργούν σύγχυση σχετικά με το 

τι είναι τελικά η επαγγελματική εξουθένωση. Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» 

(burnout) δεν είναι συνώνυμος με το «εργασιακό άγχος» (job stress) αλλά θεωρείται 

μια ισχυρή και αρνητική αντίδραση σε αυτό (Espeland, 2006). Σχετικά με την 

«κατάθλιψη» οι απόψεις διίστανται. Υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η 
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«επαγγελματική εξουθένωση» και η «κατάθλιψη» αν και σχετίζονται με παρόμοια 

συμπτώματα (εξασθένιση, χρόνια κούραση, αισθήματα απομόνωσης), δεν θεωρείται 

συνώνυμες έννοιες καθώς η πρώτη τυπικά αφορά την εργασία ενώ η δεύτερη 

επεκτείνεται και σε τομείς της προσωπικής ζωής του ατόμου. (Thomas, Bantz, & 

Mclntosh, 2019; Scaufeli & Taris, 2005). Από την άλλη, από κάποιους ερευνητές οι 

δύο έννοιες θεωρούνται συνώνυμες 

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια κατάσταση φυσικής, συναισθηματικής 

και ψυχικής εξάντλησης, η  οποία προκαλείται από μακροχρόνια ανάμειξη του ατόμου 

σε καταστάσεις που απαιτούν συναισθηματική εμπλοκή (Pines & Aronson, 1988). Οι 

Leiter και Maslach (2004) προβάλλουν την επαγγελματική εξουθένωση ως μια 

κατάσταση ψυχολογικής εξάντλησης, κυνισμού και αναποτελεσματικότητας που 

εμφανίζεται ως απάντηση στο χρόνιο άγχος εργασίας. Το υπερβολικό και 

παρατεταμένο άγχος μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο να αισθανθεί «στραγγισμένο» από 

ενέργεια και βαθμιαία εξαντλημένο πνευματικά και εξουθενωμένο (Espeland, 2006).  

Η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται ως μια σωρευτική κατάσταση 

απογοήτευσης με το εργασιακό περιβάλλον ενός ατόμου και μακροπρόθεσμης 

αναντιστοιχίας μεταξύ των απαιτήσεων και των πόρων που σχετίζονται με την εργασία 

του (Hobfoll & Shirom, 2001). Όταν η απόκλιση μεταξύ απαιτήσεων και παροχής ή 

προσπαθειών και ανταμοιβής είναι μεγάλη, τότε ο εργαζόμενος παύει να θεωρεί 

σημαντικές την προσπάθειά του, την εργασία του και την ικανότητά του (Farber, 1990). 

Χάνει το κίνητρό του και εκδηλώνοντας αισθήματα απάθειας, αποστασιοποίησης και 

αλαζονείας βιώνει την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα είδος άμυνας (Burke & 

Richardsen, 1996). 
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1.2  Τα μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης. 
 

Τα περισσότερα θεωρητικά μοντέλα που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν την επαγγελματική εξουθένωση μέσω της 

αλληλεπίδρασης εργαζομένου και εργασιακού περιβάλλοντος. Τα επικρατέστερα από 

αυτά είναι το μοντέλο των Edelwich και Brodsky (1980), το μοντέλο του Cherniss 

(1980), το μοντέλο των τριών διαστάσεων των Maslach και Jackson  (1981) και το 

μοντέλο των Pines και Aronson (1988). Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και κάποια 

άλλα μοντέλα τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. 

 

Το Διαδραστικό μοντέλο του Cherniss (1980) 

Σύμφωνα με τον Cherniss (1980) η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί μια 

«διαδικασία» η οποία εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Ο εργαζόμενος που 

μπαίνει σε ένα περιβάλλον εργασίας, έχοντας προσδοκίες, έρχεται αντιμέτωπος με τα 

χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος. Όταν υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα 

σε αυτά που λαμβάνει και σε αυτά που προσφέρει μέσω της εργασίας τους, τότε 

δημιουργούνται στρεσογόνες πηγές και επαγγελματική εξουθένωση. Η επαγγελματική 

εξουθένωση με άλλα λόγια αντιπροσωπεύει έναν τρόπο προσαρμογής ή αντιμετώπισης 

συγκεκριμένων πηγών στρες. Η πορεία της περιγράφεται σε τρία στάδια:  

1. Φάση «εργασιακού στρες» 

 Η πρώτη φάση αφορά την ανισορροπία μεταξύ απαιτούμενων και διαθέσιμων 

πόρων. Το εργασιακό στρες δημιουργείται όταν οι προσωπικοί στόχοι και οι 

προσωπικές απαιτήσεις του εργαζομένου δεν μπορούν να υλοποιηθούν και να 

ικανοποιηθούν διότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι ανεπαρκείς και ακατάλληλοι.   

2. Φάση «εξάντλησης» 

 Η δεύτερη φάση αποτελεί μια άμεση, βραχυπρόθεσμη και συναισθηματική 

αντίδραση στην προηγούμενη διατάραξη της ισορροπίας, η οποία εκδηλώνεται με την 

μορφή της συναισθηματικής εξάντλησης. Ο εργαζόμενος εκδηλώνει συνεχή ένταση, 

κόπωση, ανία έλλειψη ενδιαφέροντος και απάθεια και αν δεν καταφέρει να διαχειριστεί 

αυτή την ένταση μπορεί να οδηγηθεί στην απογοήτευση και την παραίτηση.  
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3. Φάση «αμυντικής κατάληξης» 

 Στην τρίτη φάση πραγματοποιούνται αλλαγές στη στάση και τη συμπεριφορά 

του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος σε μια προσπάθεια επαγγελματικής επιβίωσης, 

εκδηλώνει κυνισμό και απάθεια προς τους άλλους, απομακρύνεται συναισθηματικά  και 

οδηγείται στην αποπροσωποίηση. Προσπαθεί με αυτές τι αλλαγές να μειώσει τόσο τις 

σωματικές όσο και τις ψυχολογικές συνέπειες. 

 

 

Μοντέλο των Pines και Aronson (1988) 

 Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται ως μια 

κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης που 

προκαλείται από την μακροχρόνια έκθεση σε συναισθηματικά απαιτητικές συνθήκες 

(Pines & Aronson, 1988). Η Pines και οι συνεργάτες της στρέφουν την προσοχή τους 

σε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων μεταξύ των οποίων είναι η σωματική και 

συναισθηματική εξάντληση, η απόγνωση, η απελπισία, η απογοήτευση, η μείωση του 

ενθουσιασμού και η ανάπτυξη αρνητικών ιδεών (Shirom & Ezrachi, 2003). Επίσης, η 

Pines (1986) δίνει περισσότερο έμφαση στο ρόλο του εργασιακού περιβάλλοντος και 

υποστηρίζει ότι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παίζουν ρόλο μόνο στην 

πυροδότηση και στον καθορισμό της βαρύτητας του συνδρόμου. Τονίζει ωστόσο ότι οι 

εργαζόμενοι που είναι περισσότερο αφοσιωμένοι εμφανίζουν βαρύτερες μορφές 

εξουθένωσης. Η αιτία της εξουθένωσης σχετίζεται με την ανάγκη του ατόμου να δώσει 

νόημα στη ζωή του. Όταν η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μέσω της εργασίας, 

η επαγγελματική εξουθένωση είναι αναπόφευκτη (Pines, 1988). 

 Για την μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης με βάση αυτό το μοντέλο 

χρησιμοποιείται η κλίμακα Burnout Measure, η οποία αποτελεί την δεύτερη, μετά την 

κλίμακα της Maslach (MBI) δημοφιλέστερη κλίμακα που χρησιμοποιείται σε έρευνες 

(Pines, Aronson, & Kafry, 1981; Shaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap, & Kladler, 2001; 

Pines, 2005). Το εργαλείο περιλαμβάνει 21 ερωτήματα και αξιολογεί τρεις πτυχές της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, τη σωματική, την πνευματική και τη συναισθηματική 

εξουθένωση. Για την βαθμολόγηση των ερωτημάτων χρησιμοποιείται κλίμακα τύπου 

Likert όπου το 0 σημαίνει «ποτέ» και το 6 «πάντα». Η αξιολόγηση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης προκύπτει μέσω ενός ενιαίου σκορ από όλες τις απαντήσεις.  Το εργαλείο 
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θεωρείται έγκυρο και αξιόπιστο και μεταξύ των ερευνών στις οποίες έχει 

χρησιμοποιηθεί, συγκαταλέγονται και ορισμένες που έχουν γίνει σε νοσηλευτικό 

προσωπικό (Labrague, et al., 2017). 

 

 

Μοντέλο εργασιακών απαιτήσεων-πόρων (Job Demand Resources model) 

(Demerouti et al., 2001a) 

Το μοντέλο αυτό σχετίζεται με δύο στοιχεία της εργασίας: τις εργασιακές 

απαιτήσεις που αφορούν σωματικές, κοινωνικές και οργανωτικές πτυχές της εργασίας 

και απαιτούν την σωματική και πνευματική προσπάθεια (Bakker & Demerouti, 2007) 

και τους εργασιακούς πόρους που αναφέρονται σε σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές 

και οργανωτικές πτυχές της εργασίας και μπορεί να είναι λειτουργικοί για την επίτευξη 

των εργασιακών στόχων, να μειώσουν τις εργασιακές απαιτήσεις που σχετίζονται με 

τις σωματικές και πνευματικές θυσίες και να προωθήσουν τη προσωπική ανάπτυξη και 

εξέλιξη (Demerouti et al., 2001a). Εργασιακές απαιτήσεις θεωρούνται ο φόρτος 

εργασίας, η πίεση χρόνου, η πολύωρη εργασία, τα προβλήματα με τον εξοπλισμό, ο 

θόρυβος, η ζέστη κ.α., ενώ εργασιακοί πόροι η συμμετοχή στη λήψη απόφασης, ο 

έλεγχος της θέσης εργασίας, η υποστήριξη των συναδέλφων και της οικογένειας, ο 

μισθός, οι ευκαιρίες για καριέρα κ.α. (Demerouti, 2001a; Salmela-Aro & Upadyaya, 

2018). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται όταν 

οι απαιτήσεις της εργασίας είναι τόσες ώστε το άτομο να αδυνατεί να τις καλύψει και 

οι πόροι που λαμβάνει δεν είναι επαρκείς.  

Ως επέκταση του μοντέλου των εργασιακών απαιτήσεων-πόρων 

δημιουργήθηκε το Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), ένα εργαλείο μέτρησης της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο δημιουργήθηκε από τους Demerouti και 

Nachreiner το 1998 (Demerouti & Bakker, 2008). Σε αυτήν την κλίμακα η 

επαγγελματική εξουθένωση προσεγγίζεται μέσω δύο διαστάσεών της, την εξάντληση 

(σωματική, συναισθηματική και γνωστική) και την αποπροσωποίηση. Πιο 

συγκεκριμένα το ΟLΒΙ περιλαμβάνει θετικές και αρνητικές ερωτήσεις. Επίσης έχει 

υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα 

επαγγέλματα (Demerouti & Bakker, 2008). 
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Το Μοντέλο των Edelwich και Brodsky 

 Το μοντέλο των Edelwich και Brodsky (1980) παρουσιάζει την επαγγελματική 

εξουθένωση ως μια προοδευτική διαδικασία, μια προοδευτική απώλεια της 

ιδανικοποίησης της πραγματικότητας, της ενέργειας και του σκοπού του εργαζομένου 

ως αποτέλεσμα των συνθηκών εργασίας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα 

ιδανικά του. Οι Edelwich και Brodsky (1980) περιέγραψαν  μια σειρά από τέσσερα 

στάδια τα οποία ακολουθεί ο εργαζόμενος από την αρχή της καριέρας του.  

1. Ενθουσιασμός: Ο εργαζόμενος στην αρχή διακατέχεται από ενθουσιασμό για το 

επάγγελμα που επέλεξε. Θέτει υψηλούς στόχους, έχει υψηλές προσδοκίες, συχνά μη 

ρεαλιστικές, τις οποίες προσπαθεί να ικανοποιήσει μέσω της εργασίας του και 

υπερεπενδύει τόσο στην ίδια την εργασία του όσο και στις σχέσεις με τους αποδέκτες 

των υπηρεσιών (ασθενείς κ.α.). Διαπιστώνοντας όμως ότι αυτά που παράγει στην 

εργασία του δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες του, απογοητεύεται. 

2. Αμφιβολία και αδράνεια: Μετά την πρώτη διαπίστωση και την απογοήτευση που 

νιώθει ο εργαζόμενος, περνάει στο δεύτερο στάδιο, αυτό της αμφιβολίας και της 

αδράνειας. Οι προσδοκίες του διαψεύδονται από την εργασιακή καθημερινότητα και 

δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Ο εργαζόμενος κατηγορεί τον εαυτό του για 

την αποτυχία, προσπαθεί να επενδύσει ακόμη περισσότερα σε αυτή ενδεχομένως για 

να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Έτσι, σταδιακά παύει 

να βρίσκει την εργασία του ιδανική καθώς και καταφεύγει σε παράπονα. Ωστόσο οι 

υψηλές προσδοκίες του δεν αναθεωρούνται.  

3. Απογοήτευση και ματαίωση: Μετά την αμφιβολία και την αδράνεια, έρχεται η 

απογοήτευση και η ματαίωση καθώς ο εργαζόμενος νιώθει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο 

και ότι όλες οι προσπάθειές του να ολοκληρωθεί μέσω της εργασίας του ματαιώνονται. 

Για να μπορέσει να βγει από αυτό το αδιέξοδο θα πρέπει είτε να αναθεωρήσει τις 

προσδοκίες του είτε να απομακρυνθεί από το εργασιακό του χώρο. 

4. Απάθεια: Στο τελευταίο στάδιο ο εργαζόμενος περνάει στην απάθεια. Αποφεύγει 

κάθε υπευθυνότητα, προσπαθεί να καταπολεμήσει την απογοήτευση και την ματαίωση 

που το προκαλεί η εργασία του αλλά συνεχίζει να εργάζεται για βιοποριστικούς λόγους. 

Ωστόσο δεν επενδύει πολλή ενέργεια στην εργασία του και αγνοεί τις ανάγκες των 

ασθενών/πελατών του (Schaufeli & Enzmann, 1998). 



 
19 

Το Μοντέλο των τριών Διαστάσεων της Maslach  

Οι Maslach και Jackson υποστήριξαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι 

ένα ψυχολογικό σύνδρομο που εμφανίζεται ως απάντηση στο χρόνιο άγχος της 

εργασίας. Εστίασαν την προσοχή τους στους εργαζομένους σε επαγγέλματα που έχουν 

να κάνουν με άλλους ανθρώπους (πελάτες, μαθητές, ασθενείς κτλ) (Maslach & 

Jackson, 1981; Maslach, 1993). Το χρόνιο στρες που βιώνει ο εργαζόμενος που 

εργάζεται με άλλους ανθρώπους και κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να τον 

εξουθενώνει συναισθηματικά και να τον οδηγήσει στην επαγγελματική εξουθένωση 

(Maslach & Scaufeli, 1993). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι Maslach και Jackson (1986) 

έχουν χωρίσει την επαγγελματική εξουθένωση σε τρεις διαστάσεις: την 

συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποίηση και το αίσθημα μειωμένης 

προσωπικής επίτευξης (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Schaufeli, Leiter, & 

Maslach, 2009).  

Η Κλίμακα της Maslach (The Maslach Burnout Inventory – MBI) αποτελεί την 

πιο δημοφιλή και διαδεδομένη κλίμακα μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Μάλιστα πάνω από το 90% των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για την επαγγελματική 

εξουθένωση, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο. Περιλαμβάνει 

τρεις υποκλίμακες αντίστοιχες με τις κατηγορίες της επαγγελματικής εξουθένωσης που 

αναφέρει η Maslach και συνολικά 22 ερωτήματα. Κάθε ένα από τα ερωτήματα 

βαθμολογείται σε μια επταβάθμια κλίμακα Likert με το 0 να σημαίνει ότι ποτέ δεν 

εμφανίζει αυτό που ερωτάται και με το 6 ότι το εμφανίζει κάθε μέρα. Επειδή η Κλίμακα 

της Maslach αναφέρεται κυρίως στους εργαζομένους στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών και στους εκπαιδευτικούς, για να γίνεται ικανοποιητική χρήση της σε όλες 

τις επαγγελματικές κατηγορίες δημιουργήθηκε μια νέα κλίμακα η MBI-GS (Maslach 

Burnout Inventory – General Survey) (Maslach et al. 1996). 

Όσον αφορά τον τρίτο όρο του συνδρόμου,  το αίσθημα μειωμένης  προσωπικής 

επίτευξης, που αργότερα μετονόμασε η Maslach σε «μειωμένη αποτελεσματικότητα» 

(Maslach et al. 2001), οι Bresó, Salanova και Schaufeli (2007), λόγω των θετικά 

διατυπωμένων στοιχείων στη μέτρησή του, πρότειναν ως εναλλακτικό όρο την 

«αναποτελεσματικότητα», που θα μετριέται με αρνητικά στοιχεία για να αποτυπώνει 

την πραγματική σημασία του όρου «burnout».   
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Tο Μοντέλο της Κοπεγχάγης (Kristensen et al, 2005) 

 Το μοντέλο της Κοπεγχάγης αλλιώς CBI (Copenhagen Burnout Inventory) 

προτάθηκε το 2005 από τους Tage Kristensen, Marianne Boritz, Ebbe Villadsen και 

Karl B. Christensen.  Αποτελεί το πιο καινούργιο μοντέλο που για την επαγγελματική 

εξουθένωση και αποτελεί ουσιαστικά μια απάντηση των Kristensen et al. (2005) στην 

έντονη κριτική που άσκησαν στο μοντέλο της Maslach και κυρίως στο ερευνητικό 

εργαλείο της το MBI (Kristensen et al. 2005). 

 Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι Kristensen et al. (2005) δεν 

επιλέγουν το MBI, προτάσουν αρχικά ως μια από τις αδυναμίες του εργαλείου, τη 

δημοφιλή του χρήση (πάνω από 90% των ερευνών). Υποστηρίζουν ότι, η κυριαρχία 

του MBI έχει οδηγήσει στο να γίνουν το ΜΒΙ και η επαγγελματική εξουθένωση δύο 

πλευερές του ίδιου νομίσματος. Ένα δεύτερο στοιχείο που προβάλουν στη κριτική τους 

ως αδυναμία του ΜΒΙ, αφορά το σχεδιασμό του, ο οποίος υποστηρίζουν ότι 

περιορίζεται στη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης μόνο σε επαγγέλματα στα 

οποία ο εργαζόμενος συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους. Επίσης, σύμφωνα με 

τους Kristensen et al. (2005), ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο αφορά τις τρεις συνιστώσες 

του μοντέλου της Maslach, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να θεωρούνται 

αποτελέσματα του συνδρόμου και όχι συστατικά μέρη του. Τέλος, οι Kristensen et al. 

(2005) θεωρούν ως αρνητικό στοιχείο του MBI, τις ερωτήσεις και τον τρόπο με τον 

οποίο αυτές είναι διατυπωμένες.  

 Εξαιτίας αυτών των αμφιβολιών τους, οι Kristensen et al. (2005) δημιούργησαν 

ένα μοντέλο επαγγελματικής εξουθένωσης και ένα ερωτηματολόγιο με τρεις 

υποκλίμακες: την προσωπική εξουθένωση, την επαγγελματική εξουθένωση και την 

εξουθένωση που σχετίζεται με την επαφή με τους ανθρώπους (ασθενεί, πελάτες, 

συναδέλφους κτλ.). Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει κάθε υποκλίμακα είναι με τέτοιο 

τρόπο διατυπωμένες ώστε να μπορούν να γενικευθούν και να απαντηθούν από 

εργαζομένους ποικίλων επαγγελμάτων. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες 

(Αγγλικά, Ιαπωνικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Σλοβένικα, Περσικά) και αν και 

είναι σχετικά πρόσφατο στον επιστημονικό χώρο, έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές 

έρευνες. Μερικές από τις έρευνες αυτές έγιναν σε νοσηλευτικό προσωπικό και έδειξαν 

ότι το CBI είναι αξιόπιστο και έχει υψηλή εσωτερική συνοχή Dev et al. (2018). Στο 

Ελλαδικό χώρο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα σε κάποια έρευνα. 



 
21 

1.3. Παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση της 

Επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

 
Οι παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης 

έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν 

πρωταρχικής σημασίας την κατανόηση των αιτιών εμφάνισης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, τόσο γιατί μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του 

συνδρόμου και των επιμέρους επιπτώσεων που αυτό επιφέρει, όσο γιατί μπορεί να 

βοηθήσει στην βελτίωση των συνθηκών που το πυροδοτούν και στην δημιουργία 

προοδευτικών μέτρων για την πρόληψή του.  

 Γενικά, η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε δύο τύπους παραγόντων που σχετίζονται 

με την επαγγελματική εξουθένωση, τους περιβαλλοντικούς και τους ατομικούς 

παράγοντες (Bakker, Demerouti, & Sanz-Vergel, 2014). Στους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες συγκαταλέγονται εκείνοι που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον (π.χ. 

συνθήκες εργασίας, φόρτος εργασίας, αλληλεπίδραση με συναδέλφους ή ασθενείς, 

εργασιακές αδικίες, ανεπαρκής αμοιβή, αντίφαση αξιών, εργασιακή ανασφάλεια κ.α.) 

ενώ στους ατομικούς συγκαταλέγονται εκείνοι που σχετίζονται με στοιχεία της 

προσωπικότητας, με δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ατόμου (π.χ. 

ηλικία, φύλο, εξωστρέφεια, ευσυνειδησία, νευρωτισμός κ.α.) (Aydemir, & Icelli, 

2013). 

 Αν και αυτός ο διαχωρισμός των παραγόντων είναι κατά κάποιον τρόπο κοινά 

αποδεκτός, πολλοί ερευνητές τείνουν να υποστηρίζουν ότι η εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι περισσότερο ένα περιβαλλοντικό παρά ένα 

ατομικό φαινόμενο. Η Maslach (2003) υποστήριξε ότι «η επαγγελματική εξουθένωση 

είναι μία λειτουργία της κατάστασης παρά του ατόμου» (p.191) εννοώντας ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση βιώνεται μεν από το άτομο αλλά έχει τις ρίζες της στο 

εργασιακό περιβάλλον και επηρεάζει το σύνολο του συστήματος εργασίας 

(Panagopoulou & Montgomery, 2019).  

Ωστόσο, ένα εργασιακό περιβάλλον από μόνο του δεν μπορεί να οδηγήσει σε 

επαγγελματική εξουθένωση. Στοιχεία της προσωπικότητας όπως η ευχαρίστηση 

(Panchu, Ali, & Thomas, 2016), ο νευρωτισμός (Valiei, RezaeiM, & Rezaei, 2013) ή η 
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ευσυνειδησία (Lou, et al., 2010) μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα του στρες που 

βιώνει ένας εργαζόμενος. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματικές συνθήκες που ικανοποιούν 

έναν εργαζόμενο μπορεί να στρεσάρουν κάποιον άλλον και ένας στρεσσογόνος 

παράγοντας,  όπως είναι ο φόρτος εργασίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό 

τρόπο από τον καθένα και να οδηγήσει σε διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Αυτό φυσικά αποτελεί απόρροια της προσωπικότητας του καθενός και 

των μεταξύ τους μεμονωμένων διαφορών (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001).   

 Η προσωπικότητα του κάθε εργαζομένου διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο 

στο βαθμό εμφάνισης ή όχι της επαγγελματικής εξουθένωσης. Άτομα που έχουν 

χαμηλά ποσοστά ανθεκτικότητας και δεκτικότητας στην αλλαγή, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και αναβλητικότητα στην αντιμετώπιση των γεγονότων, συνιστούν το 

προφίλ αυτών που συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά εξουθένωσης, ειδικά ως προς 

τη διάσταση της συναισθηματικής εξασθένησης (Kokkinos, 2007). Επίσης, άτομα που 

βάζουν υψηλούς στόχους στην εργασία τους και είναι αφοσιωμένοι σε αυτήν είναι 

περισσότερο πιθανό να οδηγηθούν στην επαγγελματική εξουθένωση (Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001). Ο Freudenberger (1975) κάνοντας λόγο για τους 

αφοσιωμένους και απορροφημένους από την εργασία τους, υποστήριξε ότι είναι 

περισσότερο ευάλωτοι στο να αναπτύξουν επαγγελματική εξουθένωση, καθώς 

βρίσκοντας ικανοποίηση μόνο στη δουλειά τους, αισθάνονται μια εσωτερική πίεση να 

προσφέρουν και καταλήγουν να εργάζονται υπερβολικά. Ακόμη, έρευνα σε 

νοσηλευτές έδειξε ότι οι πιο αισιόδοξοι, αν και εμφάνισαν περισσότερο στρες σχετικά 

με τους ρόλους τους, συγκριτικά με τους λιγότερο αισιόδοξους, παρουσίασαν 

χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματική εξάντλησης, περισσότερη ενέργεια και 

ενδιαφέρον για τη δουλειά τους (Garrosa, Moreno-Jimenez, Rodriguez-Munoz, & 

Rodrıguez-Carvajal, 2011).   

 Από μια μακροπρόθεσμη οπτική, η υπερβολική εργασία και το παρατεταμένο 

άγχος είναι οι συνιστώσες που μπορούν να οδηγήσουν στην επαγγελματική 

εξουθένωση (Maslach, 2009). Όταν οι απαιτήσεις της εργασίας ξεπερνούν τα 

ανθρώπινα όρια και ο εργαζόμενος πρέπει να καταφέρει πολλά σε λίγο χρονικό 

διάστημα (προθεσμίες κ.α.), τότε οδηγείται στην επαγγελματική εξουθένωση. Βέβαια 

αυτό συμβαίνει όταν αυτός ο φόρτος εργασίας είναι υπερβολικός, όταν προκαλεί 

αρνητικά συναισθήματα και όταν αποτελεί μια μακροπρόθεσμη και όχι περιστασιακή 

κατάσταση (Leiter & Maslach, 2015). 
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Πολλές φορές όμως, πέρα από τον φόρτο εργασίας, σημαντικός παράγοντας για 

την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης θεωρείται η ανισορροπία μεταξύ των 

απαιτήσεων και προσδοκιών του εργαζομένου και αυτών που λαμβάνει τελικά από την 

εργασία του (Crowe, et al., 2020). Όταν ο εργαζόμενος εισέρχεται σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον έχει κάποιες προσδοκίες, ακόμη και μη ρεαλιστικές, οι οποίες τον 

παρακινούν σε δράση. Όταν οι προσδοκίες αυτές διαψεύδονται, ο εργαζόμενος αποκτά 

αισθήματα επαγγελματικής αποτυχίας και μειωμένης επαγγελματικής ικανότητας τα 

οποία τον οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση (Weber & Jaekel-Reinhard, 

2000). Ακόμη, από τη σκοπιά της ψυχοδυναμικής – υπαρξιακής άποψης, όταν τα άτομα 

αδυνατούν να αντλήσουν νόημα από τη δουλειά τους χάνουν την εσωτερική τους 

ισορροπία και οδηγούνται τελικά σε εξουθένωση (Pines, 2004).  

Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το φύλο φαίνεται ότι επηρεάζει 

την επαγγελματική εξουθένωση, αν και τα αποτελέσματα των ερευνών ποικίλουν.  Οι 

περισσότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι γυναικεία 

υπόθεση αφού οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τους άνδρες 

(Karakose, 2014; Cagan, 2015) ιδίως στη συναισθηματική νοημοσύνη (Chorpade et al., 

2007).  Όσον αφορά την ηλικία κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτεροι 

ηλικιακά εργαζόμενοι έχουν υψηλότερα ποσοσοτά επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Toker, 2011), ενώ άλλοι ότι μεγαλύτερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης 

εμφανίζουν οι πιο μικροί ηλικιακά (Tijdink, Vergouwen et Smulders, 2014; Chang, 

Daly et Hancock, 2006), ενώ υπάρχουν και δεδομένα που δεν δείχνουν σημαντική 

σχέση μεταξύ της ηλικίας και της επαγελαμτικής εξουθένωσης (Coetzee, Maree et 

Smit, 2019).  Επίσης, οι προστατευτικοί παράγοντες έναντι της επαγγελματικής 

εξουθένωσης για τις γυναίκες βρέθηκε ότι είναι η κοινωνική υποστήριξη από την 

οικογένεια ή τον σύντροφο ενώ για τους άνδρες η κοινωνική υποστήριξη από τους 

συναδέλφους (Verweij et al., 2017), γεγονός που επισημαίνει την διαφοροποίηση που 

ενδεχομένως υπάρχει ως προς την αντίληψη των δύο φίλων σχετικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση. 

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση μπορεί 

να είναι ο χαμηλός μισθός, η σύγκρουση μέσα στον εργασιακό χώρο, η ελλιπής 

υποστήριξη από τους εργοδότες και τους συναδέλφους (Kim, Kim, Kim, Yu & Lee, 

2014), καθώς και η έλλειψη επιβράβευσης (Kalimo et al., 2003).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΙΩΠΗ 

 

2.1 Ο όρος Οργανωσιακή σιωπή (Organizational silence) 
 

Μεταξύ των πιο θεμελιωδών αποφάσεων που καλούνται να λάβουν οι εργαζόμενοι 

ενός οργανισμού, βρίσκεται η απόφαση για την έκφραση ή όχι των ιδεών ή ανησυχιών 

τους. Η απόφαση για μη έκφραση των εργαζομένων οδηγεί σε ένα διαδεδομένο πλέον 

φαινόμενο, αυτό που ονομάζεται «οργανωσιακή σιωπή». Η οργανωσιακή σιωπή 

αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διοίκηση κάθε οργανισμού και αναφέρεται στην 

εσκεμμένη παρακράτηση δυνητικά σημαντικών στοιχείων, ιδεών, πληροφοριών, 

ανησυχιών ή προτάσεων που σχετίζονται με την εργασία. (Morrison & Milliken, 2000; 

Pinder & Harlos, 2001). Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν δηλαδή την αλήθεια για τα 

ζητήματα και τα προβλήματα του οργανισμού αλλά, δεν τολμούν να την αποκαλύψουν 

στους ανωτέρους τους (Morrison & Milliken, 2000). 

 Κοινά αποδεκτό επιχείρημα μεταξύ των ερευνητών σχετικά με την αξία της 

φωνής, αποτελεί ο κρίσιμος ρόλος της στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, 

παρέχοντας έναν μηχανισμό για καινοτομία, μάθηση και πρόληψη σφαλμάτων 

Ωστόσο, παρά την σημαντικότητα της φωνής στην οργανωσιακή απόδοση, οι 

εργαζόμενοι συχνά αποτυγχάνουν να μιλήσουν για πολύτιμες ανησυχίες και ιδέες τους 

(Morrison, 2014)..  

 Ιστορικά, η πρώτη αναφορά στην έννοια της σιωπής έγινε τη δεκαετία του 1970. 

Ο κοινωνικός επιστήμονας Albert Hirschman (1970) ήταν ο πρώτος που έκανε 

αναφορά στην έννοια της σιωπής και αυτός που υποστήριξε ότι ένας εργαζόμενος 

μπορεί να ανταποκριθεί στη δυσαρέσκεια από την εργασία του είτε με την έξοδο (exit), 

δηλαδή την διακοπή της συνεργασίας του με τον οργανισμό είτε με την φωνή (voice) 

προσπαθώντας να διαμαρτυρηθεί για μια ενδεχόμενη αλλαγή. Ο ίδιος θεώρησε τη 

σιωπή (silence) ως ένδειξη της πεποίθησης των εργαζομένων ότι θα υπάρξουν 

βελτιώσεις στον οργανισμό, καθώς και της πίστης τους σε αυτόν (Brinsfield, Edwards, 

& Greenberg, Voice and silence in organizations: Historical review and current 

conceptualizations, 2009). Την ίδια περίοδο οι Conlee και Tesser (1973) σε έρευνά τους 

πάνω στο φαινόμενο «MUM effect» (κρατώ κάτι κρυφό (Μum) σχετικά με 

ανεπιθύμητα (Undesirable) μυνήματα (Messages) ), ανέφεραν ότι τα άτομα είναι 
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γενικά διστακτικά στο να γίνονται αγγελιαφόροι αρνητικών πληροφοριών εξαιτίας της 

ενόχλησης που αισθάνονται σχετικά με την μεταφορά κακών ειδήσεων) (Brinsfield et 

al., 2009). Από τότε έχουν υπάρξει κάποιες έρευνες που αναφέρονται στην έννοια της 

«φωνής» και της «σιωπής», όμως κυρίως μετά το 2000 έχουν αυξηθεί οι μελέτες που 

εστιάζουν στην «οργανωσιακή σιωπή» (Brinsfield, Edwards, & Greenberg, Voice and 

silence in organizations: Historical review and current conceptualizations, 2009).  

 Κατά καιρούς έχουν δοθεί ποικίλοι, αν και αρκετά παρόμοιοι, ορισμοί για την 

έννοια της «οργανωσιακής σιωπής». Οι Pinder και Harlos (2001) καθόρισαν την 

οργανωσιακή σιωπή ως την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής γνήσιας έκφρασης των 

απόψεων και συναισθημάτων που έχουν σχέση με ζητήματα του οργανισμού. Επιπλέον 

αναγνώρισαν ότι το φαινόμενο της σιωπής μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα 

με τα κίνητρα που ωθούν τον εργαζόμενο στη σιωπή. Με παρόμοιο τρόπο ορίζουν την 

σιωπή και οι Fletcher και Watson (2007) καθώς αναφέρουν ότι η οργανωσιακή σιωπή 

είναι η απόκρυψη των απόψεων συγκεκριμένων μελών ενός οργανισμού, για θέματα 

που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, από αυτούς που κατέχουν την εξουσία και που 

μπορούν να μεταβάλλουν το συγκεκριμένο περιβάλλον. Για τους Morrison και  

Milliken (2000) η οργανωσιακή σιωπή θεωρείται ένα συλλογικό φαινόμενο. 

Συγκεκριμένα, προτείνουν ότι όταν τα περισσότερα μέλη ενός οργανισμού επιλέξουν 

να σιωπήσουν για θέματα που αφορούν τον οργανισμό, τότε η σιωπή γίνεται συλλογική 

συμπεριφορά και αναφέρεται ως οργανωσιακή σιωπή (Morrison & Milliken, 2000).  

 Η «οργανωσιακή σιωπή» δεν περιορίζεται μόνο στην απουσία ομιλίας αλλά 

έχει να κάνει επίσης και με την απουσία γραψίματος, με την απουσία των εργαζομένων 

από τις καθημερινές εξελίξεις, την αγνόηση των απόψεων και τις αρνητικές 

συμπεριφορές(Hazen, 2006). Όμως, κάθε είδος έλλειψης λόγου δεν υποδηλώνει τη 

σιωπή ως συνειδητή επιλογή, διότι ένα άτομο μπορεί να σιωπά αυτόματα, απλώς επειδή 

δεν υπάρχει κάτι σημαντικό να ειπωθεί (Morrison Ε. W., 2014). Δεν περιγράφει την 

ακούσια αποτυχία επικοινωνίας και δεν αναφέρεται στις περιπτώσεις που το άτομο δεν 

έχει καμιά πληροφορία, καμιά σχετική ιδέα και άποψη (Van Dyne et al., 2003). 

Αντιθέτως αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος αν και έχει κάποιες 

προτάσεις, ανησυχίες ή πληροφορίες για ένα πρόβλημα, ή μια διαφορετική άποψη που 

θα μπορούσε να είναι χρήσιμη με την κοινή χρήση, επιλέγει για κάποιους στρατηγικούς 

λόγους ή ανησυχίες, να μην τις αποκαλύψει σε άλλους (Tangirala & Ramanujam 2008).  
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 Βιβλιογραφικά, έχει αποτελέσει θέμα διαφωνιών η διαφοροποίηση των εννοιών 

της «σιωπής» (silence) και της «φωνής» (voice). Υπάρχουν ερευνητές που 

υποστηρίζουν ότι οι δύο έννοιες πρέπει να εξετάζονται ως σημαντικά 

διαφοροποιήσιμες δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα αντίθετη έννοια από αυτήν της 

φωνή (voice) διότι αποτελούν μεν δύο ξεχωριστές και πολυδιάστατες έννοιες, αλλά η 

παρουσία της μίας δεν υπονοεί απαραιτήτως την απουσία της άλλης (Van Dyne et al., 

2003). Μπορεί δηλαδή μία «σιωπή» να συνυπάρξει με κάποιον ήχο ή με ομιλία (Pinder 

& Harlos, 2001). Ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση εκείνο που την κάνει να 

εξακολουθεί να θεωρείται «σιωπή», είναι τα βασικά κίνητρα που δίνουν νόημα στη 

συμπεριφορά αυτή καθαυτή και που την προσδιορίζουν ως μια συνειδητή απόφαση 

απόκρυψης πληροφοριών (Nafei, 2016; Pinder & Harlos, 2001).  

 H «οργανωσιακή σιωπή» δεν είναι μια παθητική συμπεριφορά. Είναι μια 

συμπεριφορά δυναμική, πολύπλοκη, πολυδιάστατη και ενεργητική (Harlos & Knoll, 

2018). Λόγω αυτού του πολυδιάστατου χαρακτήρα της (Brinsfield, Edwards, & 

Greenberg, Voice and silence in organizations: Historical review and current 

conceptualizations, 2009) δεν θεωρείται εύκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 

με το αν και πότε κάποιος σιωπά πραγματικά. Είναι αρκετά σύνθετη η αντίληψη της 

σιωπής παρατηρώντας μόνο τη συμπεριφορά κάποιου, διότι υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες, όπως είναι η γλώσσα του σώματος ή οι εκφράσεις του προσώπου, οι οποίοι 

μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση.   

Σύμφωνα με τους Van Dyne et al. (2003) η οργανωσιακή σιωπή είναι η σκόπιμη 

παρακράτηση ιδεών, πληροφοριών και απόψεων σχετικά με βελτιώσεις που αφορούν 

την εργασία. Οι ίδιοι παρουσίασαν τρεις τύπους σιωπής 1)τη συγκαταβατική σιωπή  

(acquiescent), 2)την αμυντική σιωπή (defensive) και 3) την κοινωνική σιωπή 

(prosocial). Η συγκαταβατική σιωπή ορίζεται ως η παρακράτηση ιδεών, πληροφοριών 

ή απόψεων λόγω παραίτησης. Υποδηλώνει μια παθητική ενέργεια του ατόμου καθώς  

αισθάνεται ανίκο να συμβάλει στην αλλαγή και αποφασίζει να είναι απεμπλεκόμενο. 

Η αμυντική σιωπή είναι σκόπιμη και προορατική και η παρακράτηση ιδεών, πληροφιών 

και απόψεων ορίζεται ως μια μορφή αυτοπροστασίας. Τέλος, η κοινωνική σιωπή αφορά 

την εκούσια αποσιώπηση του ατόμου με βάση κίνητρα συνεργασίας ή αλτρουισμού 

και με σκοπό την προστασία των συναδέλφων ή του οργανισμού (Van Dyne et al., 

2003).  
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Ο Jensen (1973) αναγνωρίζει ότι η οργανωσιακή σιωπή έχει πέντε λειτουργίες: 

1) μπορεί να ενώνει και να χωρίζει τους ανθρώπους, 2) μπορεί να πληγώσει και να 

ανακουφίσει, 3) μπορεί να παρέχει και να αποκρύπτει πληροφορίες, 4) μπορεί να 

σηματοδοτεί βαθιά σκέψη και/ή την απουσία σκέψης και 5) μπορεί να υποδεικνύει 

συμφωνία ή διαφωνία.  

Εκείνο όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι πως η σιωπή μπορεί να μην είναι 

πάντα «κακή». Όπως αναφέρουν οι Stouten, Tripp, Bies και Cremer (2020) το γεγονός 

ότι η σιωπή έχει χαρακτηριστεί ως «κακή» είναι επειδή η σιωπή επιτρέπει να 

παραμείνουν άλυτα αρκετά προβλήματα, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε 

λανθασμένες ενέργειες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη σιωπή ή να την αποφεύγουν ανάλογα με τη κατάσταση και την κρίση 

τους. Για παράδειγμα να επιλέξουν τη σιωπή, ως άμεση αντίδραση, αν θεωρούν ότι με 

αυτή θα αποφευχθεί μια επιπόλαιη συμπεριφορά και ότι μελλοντικά θα μπορέσουν να 

εκφράσουν ακριβέστερη και δικαιότερη κρίση, η οποία θα οδηγήσει σε καλύτερο 

αποτέλεσμα. Όπως αναφέρουν οι Greenberg και Edwards (2009) η απόφαση να 

παραμείνει κάποιος σιωπηλός μπορεί να αποδειχτεί μια έξυπνη στρατηγική επιλογή 

κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτή όμως η επιλογή της σιωπής, θα πρέπει να 

γίνεται στρατηγικά και όχι να αποτελεί πανάκεια σε κάθε εργασιακή συγκυρία 

(Stouten, Tripp, Bies & Cremer, 2020).  
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2.2 Παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση της 

Οργανωσιακής σιωπής. 
 

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών έχει προσπαθήσει να εξηγήσει την ανάπτυξη της 

οργανωσιακής σιωπής στα εργασιακά περιβάλλοντα και τους λόγους για τους οποίους 

οι εργαζόμενοι οδηγούνται στην απόφαση να παραμείνουν σιωπηλοί. Από τη 

βιβλιογραφία φαίνεται ότι τόσο ατομικοί όσο και οργανωσιακοί και διοικητικοί λόγοι 

διαδραματίζουν έναν πρωταρχικό ρόλο στην εμφάνιση της οργανωσιακής σιωπής σε 

έναν οργανισμό. 

Οργανωσιακοί παράγοντες 

 Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στους οποίους οι εργαζόμενοι επιλέγουν να 

σιωπούν, φαίνεται ότι επηρεάζουν αυτήν την κατάσταση με ποικίλους τρόπους και 

λειτουργίες τους. Η κουλτούρα ενός οργανισμού, που αναφέρεται στο σύστημα των 

κοινών αξιών (προσωπικών και πολιτισμικών), των πεποιθήσεων, των γραπτών και 

άγραφων κανόνων συμπεριφοράς, των κοινών καθημερινών πρακτικών και της 

επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό (Etherton -Beer, Venturato, & Horner, 2013), 

αποτελεί ένα σύστημα που επηρεάζει άμεσα τους εργαζομένους και μπορεί να τους 

αποτρέψει από την επιλογή της κοινοποίησης γνώσεων, απόψεων και ανησυχιών 

(Michailova & Minbaeva, 2012; Parcham & Ghasemizad, 2017). Κάθε οργανισμός 

διαθέτει τη δική του μοναδική κουλτούρα που αντανακλά την ταυτότητά του είτε με 

ορατό (αξίες, φιλοσοφία, αποστολή οργανισμού) είτε με αόρατο τρόπο (κανόνες και 

αξίες των εργαζομένων) (Al-Alawi, Al-Marzooqqi, & Mohammed, 2007). Η 

οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

συμβάλουν στην επιβίωση ενός οργανισμού, στην ανάπτυξή του, στην προώθηση της 

καινοτομίας και της δημιουργικότητας μέσα σε αυτόν. Η απουσία κατάλληλης και 

θετικής κουλτούρας δεν ωθεί τους εργαζομένους στην κοινοποιήση καινοτόμων ιδεών 

που μπορεί να επιφέρουν αλλαγή μέσα στον οργανισμό (Sholekar & Shoghi, 2017). 

Όταν η κουλτούρα που υιοθετεί μια επιχείρηση δεν ευνοεί τους διαύλους επικοινωνίας, 

επειδή κρίνει ότι δεν ωφελείται από την έκφραση ανησυχιών σχετικά με πιθανά 

προβλήματα εντός της επιχειρήσης (Βακόλα & Νικολάου, 2012) και αντιμετωπίζει την 

φωνή ως ευρέως επικίνδυνη, τότε οι ισχυροί κανόνες και οι τακτικές ρουτίνας αυτής 

της κουλτούρας εμποδίζουν τους εργαζομένους να μοιραστούν τις απόψεις τους 
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(Anderson, 2018). Μάλιστα, σε έρευνα των Miliken et al (2003) το 30% των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι σιωπά επειδή η οργανωσιακή κουλτούρα δεν είναι ανοιχτή.  

 Επιπλέον, τόσο η δομή του οργανισμού όσο και οι διαδικασίες και οι πολιτικές 

που υϊοθετούνται για την διεκπαιρέωση των καθημερινών θεμάτων μέσα σε αυτόν, 

φαίνεται ότι παρεμποδίζουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων. Για 

παράδειγμα, οι Khalid και Ahmed (2015) στην έρευνά τους έδειξαν ότι οι πολιτικές 

αμοιβών και προώθησης σχετίζονται σημαντικά με τη σιωπή. Σε συνδυασμό με την 

έλλειψη καναλιών επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό, οι διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων που περιορίζονται σε συγκεκριμένα λίγα άτομα, δημιουργούν στους 

εργαζομένους την πεποίθηση ότι και να μιλήσουν δεν θα καταφέρουν να κάνουν τη 

διαφορά (Karacaoglu & Cingoz, 2008). Αντιθέτως, όταν η δομή του οργανισμού είναι 

τέτοια που επιτρέπει την κατανομή της εξουσίας, την αποκέντρωση της λήψης 

αποφάσεων και τη μεγαλύτερη εμπλοκή των εργαζομένων στην προσφορά λύσεων, με 

βάση τις αξίες και τις πολιτικές του οργανισμού, τότε οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται 

να μιλήσουν για τα προβλήματα του οργανισμού και τα επίπεδα της οργανωσιακής 

φωνής βελτιώνονται (Tahmasebi, Sobhanipour, & Aghaziarati, 2013) 

 Η σιωπή πέρα από τις οργανωτικές πρακτικές συνδέεται και με πολλές αρετές 

και αξίες. Η εμπιστοσύνη ως οντότητα είναι μία από αυτές. Τόσο η εμπιστοσύνη στον 

οργανισμό (Fard & Karimi, 2015) όσο και η εμπιστοσύνη στην ηγεσία (Yangin & 

Elma, 2017) έχουν άμεση επίδραση στην οργανωσιακή σιωπή. Η εμπιστοσύνη στον 

οργανισμό αφορά στο όραμα του οργανισμού, στην αποστολή του και στην ικανότητα 

των κορυφαίων στελεχών να οδηγήσουν τον οργανισμό στην επιτυχία, ενώ η 

εμπιστοσύνη στην ηγεσία αφορά στην εμπιστοσύνη που έχουν οι εργαζόμενοι στους 

άμεσους επόπτες τους εκτιμώντας το ενδιαφέρον που δείχνουν(Yangin & Elma, 2017). 

Όταν οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι επόπτες τους δεν έχουν καλές προθέσεις και δεν 

τους αντιμετωπίζουν με συνεπή και προβλέψιμο τρόπο, τότε θεωρούν επικίνδυνη την 

ανταλλαγή πληροφοριών και επιλέγουν τη σιωπή ως άμυνα (Dedahanov 2015). 

Συνεπώς, όσο ασθενέστερη είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων και των 

διοικητικών στελεχών, τόσο πιθανότερη είναι η επικράτηση του φόβου της έκφρασης 

απόψεων, της έλλειψης ενδιαφέροντος για την προώθηση των στόχων του οργανισμού 

και τέλος της σιωπής των εργαζομένων (Fard & Karini, 2015). Αντιθέτως, όσο 

περισσότερο οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους προϊσταμένους τους τόσο είναι πιο 
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πιθανό είναι να εκφράσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους καθώς αισθάνονται 

μεγαλύτερη ασφάλεια (Holland et al., 2017). 

Η οργανωσιακή δικαιοσύνη είναι ένα άλλο οργανωσιακό χαρακτηριστικό, που 

επηρεάζει την εμφάνιση της σιωπής (Pinder & Harlos, 2001). Η οργανωσιακή 

διακαιοσύνη αφορά την αντιληπτή δικαιοσύνη, τις αντιλήψεις δηλαδή των 

εργαζομένων με βάσει τις οποίες προσδιορίζουν κατά πόσο αντιμετωπίζονται δίκαια 

στις οικονομικές και κοινωνικές ανταλλαγές, στις σχέσεις μέσα στον οργανισμό, σε 

θέματα οργάνωσης και του κοινωνικού συστήματος (Erdoğdu, 2018). Ο Tan (2014) 

στην έρευνά του, στην οποία συμμετείχαν 300 δάσκαλοι, κατέδειξε ότι η οργανωσιακή 

δικαιοσύνη αποτελεί έναν σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της οργανωσιακής 

σιωπής. Αντίστοιχα οι Whiteside & Barclay (2013) με βάση τις δύο έρευνες που 

υλοποίησαν, υποστήριξαν ότι συνολικά η δικαιοσύνη και οι αντιλήψεις για αυτήν 

αποτελούν έναν σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα τόσο για την συγκαταβατική όσο 

και για την αδρανή (quiescent) σιωπή. Όταν οι εργαζόμενοι προσδιορίζουν ως δίκαιες 

τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι προιστάμενοι αλλά και ολόκληρος ο οργανισμός -  

επιχείρηση όπου εργάζονται, τότε ωθούνται σε θετικές συμπεριφορές και στάσεις προς 

τον οργανισμό τους. Αντίθετα, όταν προσδιορίζουν αυτές τις πρακτικές ως άδικες τότε 

εκδηλώνουν αρνητικές συμπεριφορές. Έτσι, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τη σιωπή 

ενάντια στην αδικία που επικρατεί στον οργανισμό, όχι απαραίτητα επειδή αυτή είναι 

μια αποκλειστικά αρνητική συμπεριφορά, αλλά ως μια στρατηγική άμυνας (Erdoğdu, 

2018). 

 Τέλος, τόσο οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, όσο και η ύπαρξη θεμάτων 

που θεωρούνται ταμπού μέσα στον οργανισμό, μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή τους 

να σιωπήσουν. Όταν μεταξύ των εργαζομένων υπάρχει δυσπιστία, στις σχέσεις 

κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον και υπάρχουν θέματα που θεωρούνται ταμπού από 

όλους, τότε δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την ύπαρξη οργανωσιακής σιωπής 

(Harmanci, 2018).   

 

Διοικητικοί Παράγοντες 

Σε άμεση σχέση με όλους τους οργανωσιακούς παράγοντες που αναφέρθηκαν, 

βρίσκεται η ηγεσία ενός οργανισμού. Η συμπεριφορά και η στάση της διοίκησης 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα ενός οργανισμού, την 
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κουλτούρα του και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ανώτατη διοίκηση είναι αυτή 

που κάνει το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της κουλτούρας, που προβάλει τη 

σπουδαιότητα και την αξία της μέσω της μοντελοποίησης των ρόλων, των 

τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας του οργανισμού και των στρατηγικών που 

αποβλέπουν σην επίτευξη της αλλαγής (Banaszak et al., 2015). Επομένως, τα 

χαρακτηριστικά της ηγεσίαςΟι Vakola και Bouradas (2005) συζητώντας για τον ρόλο 

της στάσης τόσο των ανώτερων στελεχών όσο και των άμεσων εποπτών των 

εργαζομένων για την εμφάνιση της οργανωσιακή σιωπής, συμπερασματικά 

υποστήριξαν ότι η στάση της διοίκησης συνολικά αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 

για την οργανωσιακή σιωπή. Οι Donaghey et al. (2011) μάλιστα υποστηρίζουν ότι η 

οργανωσιακή σιωπή είναι αποτέλεσμα περισσότερο των πολιτικών που ακολουθούν τα 

ανώτερα στελέχη ενός οργανισμού παρά μιας συμπεριφοράς που επιλέγουν οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι. 

Oι πεποιθήσεις και οι στάσεις των προϊσταμένων μια επιχείρησης σε έναν 

οργανισμό σχετικά με τη σιωπή επηρεάζουν τις ευκαιρίες επικοινωνίας. Όταν η 

διοίκηση δεν είναι ανοιχτή σε νέες και διαφορετικές ιδέες και απόψεις αν ελαχιστοποιεί  

ή αγνοεί τις εργασιακές ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων, κινδυνεύει να 

θεωρηθεί ότι δεν είναι ανοιχτοί για να επιτρέψουν την ύπαρξη ευκαιριών επικοινωνίας. 

Αυτές οι χαμένες ευκαιρίες, με την πάροδο του χρόνου, θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα 

και θα εξελίσσονται σε μια κλασική περίπτωση οργανωτικής σιωπής (Vakola και 

Bouradas, 2005). 

 Η στάση που επιλέγει να υιοθετεί ένας ηγέτης και ο τρόπος με τον οποίο 

προβάλει τον εαυτό του μέσα στην ομάδα, μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην επιλογή των εργαζομένων να σιωπήσουν. Οι Tost et al. (2011) εξέτασαν σε δύο 

εργαστηριακές έρευνες την επιρροή που έχει η δύναμη των ηγετών μιας ομάδας στην 

φωνή τους, στη φωνή των άλλων μελών της ομάδας και στην απόδοση της ομάδας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πιο ισχυροί άνθρωποι μιλούσαν περισσότερο και οι 

λιγότερο ισχυροί λιγότερο, καθώς και ότι τα ισχυρά άτομα θεωρήθηκαν λιγότερο 

ανοιχτά στις απόψεις των άλλων. Έτσι, οι ηγέτες που έδειχναν ισχυροί θεωρούνταν 

κλειστοί στην ανταλλαγή απόψεων γεγονός που επηρέασε και την απόδοση της ομάδας 

τους.  Επίσης, σχετικά με το στυλ ηγεσίας, φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι αυτά που επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση της 

οργανωτικής σιωπής μέσω της καθιέρωσης ισχυρής επικοινωνίας (Lopez, 2016). 
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Τέλος, ο φόβος των διοικητικών στελεχών (managers) για την αρνητική κριτική 

των εργαζομένων φαίνεται ότι αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς και ταυτόχρονα 

αξιοπρόσεκτους παράγοντες ενίσχυσης της σιωπής μέσα στον οργανισμό (Morrison & 

Milliken, 2000). Τα ανώτερα δοικητικά στελέχη αντιλαμβάνονται συχνά την φωνή των 

υφισταμένων τους ως απειλή και για τον λόγο αυτό ανταποκρίνονται αρνητικά στη 

διάθεση των εργαζομένων για ομιλία ( Burris, 2012). Αντιθέτως, ηγέτες που 

ενδιαφέρονται να προωθήσουν ένα ψυχολογικά ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, 

καινοτόμο και ώριμο για δημιουργική σκέψη, θα πρέπει να προβληματιζόνται με 

θέματα όπως το πότε και το αν οι εργαζόμενοι θεωρούν χρήσιμο να μιλήσουν (Aguinis 

et al., 2016). 

 

Ατομικοί παράγοντες 

Όσον αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενοι ως οντότητα μέσα σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον παρατηρούνται ποικίλοι παράγοντες που τους οδηγούν στην επιλογή της 

σιωπής. Μεταξύ των εμποδίων στην κοινοποίηση απόψεων μέσα σε έναν οργανισμό, 

το αίσθημα του φόβου κατέχει πρωτεύουσα θέση(Brinsfield, 2013; Detert & Trevino, 

2010; Milliken et al., 2003;). Ο φόβος είναι μια πολυδιάστατη έννοια, ένα ισχυρό 

συναίσθημα που επηρεάζει την ανθρώπινη αντίληψη, τη γνώση και την συμπεριφορά 

(Kish-Gephart, Detert, Trevino, & Edmondson, 2009). Οι Detert και Edmondson 

(2006) παρατήρησαν, μέσα από τις συνεντεύξεις 190 εργαζομένων, ότι ο φόβος ήταν 

το πιο διαδεδομένο συναίσθημα που τους έκανε να αισθάνονται ανήμποροι να 

εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους στους ανωτέρους τους. Οι Kish-Gephart, 

Detert, Trevino, & Edmondson (2009) κάνουν λόγο, αφενός, για το πώς η σιωπή που 

προκαλείται από φόβο χαμηλής έντασης μπορεί να οδηγήσει σε σκόπιμη αμυντική 

σιωπή (intentional defensive silence) μετά από τη συνειδητή αναγνώριση των 

εναλλακτικών λύσεων και την εκτίμηση του κόστους και των πελονεκτημάτων και από 

την άλλη, για τη σιωπή που προκαλείται από φόβο υψηλής έντασης και που θα πρέπει 

να θεωρείται αυτόματη αντίδραση του ατόμου. Μάλιστα, αναφέρουν ότι τα 

επαναλαμβανόμενα επεισόδια φόβου με γνώμονα τη σιωπή μπορούν να οδηγήσουν στη 

συνηθισμένη σιωπή (habituated silence) ένα φυσικό αποτέλεσμα της έμφυτης τάσης 

των ανθρώπων να αποφεύγουν τα δυσάρεστα χαρακτηριστικά του φόβου. 
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Οι διαστάσεις του φόβου που συμβάλουν στη σιωπή των εργαζομένων είναι 

ποικίλες. Ειδικότερα, ο φόβος για την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων (π.χ. 

απώλεια σεβασμού, εμπιστοσύνης, υποστήριξης), ο φόβος για φθορά της εικόνας τους 

και της στιγματοποίησής τους (π.χ. χαρακτηρισμός ως αρνητικούς ανθρώπους, 

ταραχοποιούς, ενοχλητικούς), ο φόβος για αντίποινα ή τιμωρία (π.χ. απόλυση, έλλειψη 

προαγωγής, αλλαγή θέσης στην εργασία, αύξηση φόροτυ εργασίας), ο φόβος για 

αρνητικές επιπτώσεις στους άλλους (π.χ. αναστάτωση, πρόκληση προβλημάτων στους 

άλλους) και ο φόβος του αποκλεισμού, αποθαρρύνουν τους εργαζομένους να 

εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους (Slade, 2008; Boufounou & Avdi, 2016).  

Σύμφωνα με τον Cakici (2010) ο φόβος του αποκλεισμού φαίνεται να 

διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιλογή για σιωπή. Τα αποτελέσματα 

της έρευνάς του έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν σιωπηλοί περισσότερο σχετικά 

με θέματα τροποποίησης εξαιτίας του φόβου της απομόνωσης και λιγότερο για θέματα 

δεοντολογίας και ηθικής εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας. Οι περισσότεροι  άνθρωποι 

όταν έχουν μια άποψη που φαίνεται να μην συνάδει με την άποψη της πλειοψηφίας, 

αισθάνονται ανασφάλεια και τείνουν να μην την εκφράζουν, ενώ όταν θεωρούν ότι η 

δική τους άποψη συμπίπτει με αυτή της κοινής γνώμης, ενθαρρύνονται και την 

κοινοποιούν. Αυτό το φαινόμενο σχετίζεται με τη θεωρία της σπείρας της σιωπής (spiral 

of silence) η οποία επικεντρώνεται, όπως αρχικά υποστηρίχθηκε από τον Noeelle – 

Neumann (1974), στις ατομικές επιλογές της σιωπής και της φωνής σύμφωνα με την 

αντιληπτή δημόσια αποδοχή ή απόρριψη. Η κοινή γνώμη επηρεάζει το δημόσιο λόγο 

σε ορισμένες περιπτώσεις καθώς και τις ανθρώπινες συμπεριφορές και στάσεις. Οι 

άνθρωποι αξιολογούν το κοινωνικό τους περιβάλλον και εκφράζουν τις απόψεις τους 

αν παρατηρήσουν ότι η πλειοψηφία συμφωνεί με αυτές, ενώ αν  θεωρήσουν ότι οι 

απόψεις τους έχουν μικρό αριθμό υποστηρικτών τότε δεν τις αποκαλύπτουν. Έτσι, ο 

φόβος για κοινωνική απομόνωση επιταχύνει την σπείρα της σιωπής με αποτέλεσμα οι 

απόψεις που αποκλίνουν από τη μάζα να μην αποτυπωθούν ποτέ (Bowen & Blackmon, 

2003; West et al., 2010). 

H επιλογή του εργαζομένου να μην εκφράσει τις απόψεις και τις ανησυχίες του, 

επηρεάζεται και από αρκετούς ψυχολογικούς παράγοντες. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης 

(Kılınç, 2012) αποτελεί ένα λόγο εμφάνισης της σιωπής και μάλιστα μπορεί η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων μπορεί να θεωρηθεί αμφίδρομη. Κατά τον 

Kutlay (2012) όσο περισσότερη αυτάρκεια έχουν οι εργαζόμενοι τόσο τα επίπεδα της 
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οργανωσιακής σιωπής μειώνονται. Αντιθέτως, παράγοντες όπως η αυτοεικόνα (Jain, 

2015), το αίσθημα αμηχανίας (Beheshtifar, 2012) και η ψυχολογική ασφάλεια 

(Edmondson, 2014) φαίνεται να συμβάλλουν στην απόφαση για σιωπή.  

Επιπλέον με την οργανωσιακή σιωπή σχετίζεται το φαινόμενο «mum», το 

οποίο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αναφέρεται στην άρνηση των ατόμων να 

μεταφέρουν αρνητικές πληροφορίες (Boufounoy, 2016). Αυτό το ρεύμα έρευνας 

θεωρεί ότι τα άτομα συχνά επιλέγουν να αποκρύψουν αρνητικές πληροφορίες εξαιτίας 

της επιθυμίας τους για  αυτοπροστασία από το ρίσκο που ενέχει η επιλογή της ομιλίας 

καθώς και της έλλειψης προσωπικής ευθύνης (Brinsfield et al., 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
 

 

3.1 Το Νοσηλευτικό Επάγγελμα 
 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που είναι σχετική με την νοσηλευτική, γίνεται σαφές ότι 

οι ορισμοί για το επάγγελμα της «νοσηλευτικής» ποικίλουν. Λόγω των διαφορετικών 

συστημάτων υγείας του κάθε κράτους, καθώς και των διαφορετικών πολιτισμικών και 

κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών, θεωρείται δύσκολη η εξεύρεση ενός κοινά 

αποδεκτού ορισμού για το επάγγελμα του νοσηλευτή. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι 

Clark και Lang (1992) η ύπαρξη ενός ορισμού θεωρείται αναγκαία ώστε να υπάρξει 

ένα σημείο αναφοράς για έρευνα, έλεγχο, χρηματοδότηση ή και εισαγωγή στη δημόσια 

πολιτική (Clark and Lang 1992). 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) (1986) στοχεύοντας στη 

διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, όρισε την Νοσηλευτική ως μια διεργασία 

επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτή και αρρώστου, όπου ο νοσηλευτής αξιολογεί τις 

ανάγκες υγείας του, θέτει αντικειμενικούς σκοπούς, επιλέγει πρόγραμμα φροντίδας και 

εκτιμά την αποτελεσματικότητά της. 

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (1989), εξέδωσε έναν πιο ικανοποιητικό 

ορισμό ο οποίος αναφέρει ότι: «… η Νοσηλευτική αποσκοπεί στην προαγωγή της 

υγείας, την πρόληψη της νόσου και της φροντίδας των σωματικά και ψυχικά ασθενών, 

καθώς και των ατόμων, που παρουσιάζουν κάποια μορφή αναπηρίας, όλων των 

ηλικιών και σε όλα τα ιδρύματα παροχής υγειονομικής φροντίδας και στην κοινότητα». 

Ο τροποποιημένος  ορισμός ο οποίος ισχύει έως και σήμερα, έχει ως εξής: «η 

νοσηλευτική περιλαμβάνει την αυτόνομη και συνεργατική φροντίδα των ατόμων όλων 

των ηλικιών, ασθενών και μη, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων, υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες. Οι νοσηλευτές, ασκώντας τα καθήκοντά τους, προάγουν την υγεία, 

προλαμβάνουν ασθένειες και παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς, σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες καθώς και σε ετοιμοθάνατους. Βασικές αρμοδιότητες ενός νοσηλευτή είναι η 

συνηγορία του ασθενούς και η προώθηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, η έρευνα, η 

συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και στη διαχείριση ασθενών και 

συστημάτων υγείας και η εκπαίδευση» (ICN, 2015).  
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Η Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών (ΑΝΑ, 2005) ορίζει τη Νοσηλευτική ως 

την προστασία, την προώθηση και βελτίωση της υγείας, την ικανότητα πρόληψης της 

ασθένειας και της βλάβης , την ανακούφιση του πόνου μέσω της διάγνωσης και της 

θεραπείας της ανθρώπινης αντίδρασης καθώς και την υπεράσπιση της φροντίδας των 

ατόμων, των οικογενειών, των κοινοτήτων και των διάφορων πληθυσμών.  

Η ελληνική βιβλιογραφία δανείζεται τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται κατά 

κόρον στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι ορισμοί είναι αυτοί 

της Αμερικανικής Ένωσης Νοσηλευτών (A.N.A. 2005) και του Διεθνούς Συμβουλίου 

των Νοσηλευτών (I.C.N. 2009). Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) έχει 

υιοθετήσει τον τροποποιημένο ορισμό του Διεθνούς Συμβουλίου των Νοσηλευτών 

(ICN).  

Ο νοσηλευτής ορίζεται ως ένα άτομο που έχει ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα 

βασικής γενικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης και έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια 

ρυθμιστική αρχή για να ασκεί την νοσηλευτική στη χώρα του / της.  Η βασική 

νοσηλευτική εκπαίδευση είναι ένα επίσημα αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών που 

παρέχει ένα ευρύ και αξιόπιστο υπόβαθρο για τη συμπεριφορά , τη ζωή και τη 

νοσηλευτική επιστήμη, καθώς και για την άσκηση γενικής νοσηλευτικής. Αποτελεί 

επίσης μια ευρεία και ισχυρή βάση για μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, για ειδικότητα 

ή προχωρημένη νοσηλευτική πρακτική (ICN, 2015).  

Στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν νοσηλευτές και από τα τρία επίπεδα 

εκπαίδευσης που έχουν ως εξής:   

1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Νοσηλευτές απόφοιτοι Πανεπιστημίου) (ΠΕ) 

2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Νοσηλευτές απόφοιτοι Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕ) και 

3. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Βοηθοί Νοσηλευτών από τη δευτεροβάθμια και 

υποχρεωτική εκπαίδευση) (ΔΕ) 

 Η νοσηλευτική, όπως περιγράφεται από την Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών, 

αποτελεί ταυτόχρονα τέχνη (art) και επιστήμη (science). Παρομοιάζεται με τον 

συνδυασμό της καρδιάς και του μυαλού, όπου η καρδιά αντιπροσωπεύει τον θεμελιώδη 

σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη διαίσθηση για τις ανάγκες του 

ασθενούς και υποστηρίζεται από το μυαλό, τη βασική δηλαδή μάθηση, τις γνώσεις και 
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δεξιότητες (ANA, 2012). Έχοντας ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τον άνθρωπο, 

έχει ηθικά και δεοντολογικά θεμέλια και είναι εμπνεόμενη από πνευματικές 

πανανθρώπινες αξίες. Η άσκησή της απαιτεί συνέπεια και πέρα από επιστημονική 

γνώση, διαπροσωπικές και τεχνικές ικανότητες, απαιτεί και ένα σύστημα ανώτερων 

αρχών ως φωτεινό σηματοδότη, με βάση το οποίο ο ασθενής αντιμετωπίζεται ως 

ανεπανάληπτη προσωπικότητα, ως ύψιστη ηθική αξία (Ραγιά, 1995). Στη βάση των 

αποτελεσμάτων έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα, έδειξε ότι ο νοσηλευτής εκτός 

από την επαγγελματική του ικανότητα, πρέπει να διακατέχεται από στοιχεία 

ανθρωπισμού, ανιδιοτέλειας, αλληλεγγύης, από την ικανότητα να επιδεικνύει 

ενσυναίσθηση, αυταπάρνηση καθώς και ευσυνειδησία (Δημητριάδου, 2008).  

Η ύπαρξη αυτών των αξιών κάνει το νοσηλευτικό επάγγελμα ένα από τα πιο 

αξιόπιστα και πιο ηθικά. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται ενστικτωδώς τους νοσηλευτές και 

σέβονται τη δουλειά που κάνουν. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη, αν και είναι απαραίτητο 

χαρακτηριστικό ενός νοσηλευτή, δεν είναι από μόνο του αρκετό για να αποτυπώσει 

όλες τις ενέργειες που καλούνται να πράξουν οι νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους (Gardenier, 2014). Το πεδίο της νοσηλευτικής πρακτικής αποτελεί έναν 

συνδυασμό γνώσεων, προσωπικής κρίσης και δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο 

νοσηλευτικό προσωπικό να παρέχει μια ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς. Οι 

νοσηλευτές καλούνται α) να εκτιμήσουν τις ανάγκες του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, β) 

να σχεδιάσουν τη φροντίδα τους, γ) να εφαρμόσουν ένα σχέδιο φροντίδας με 

νοσηλευτικές παρεμβάσεις, δ) να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της παρεχόμενης 

φροντίδας, ε) να  τροποποιήσουν το αρχικό σχέδιο φροντίδας εφόσον το κρίνουν 

απαραίτητο. Επίσης, καλούνται να συμμετέχουν στην  έρευνα, στη διοίκηση και στην 

εκπαίδευση (ICN, 2009). Όπως αναφέρεται και στον ηθικό κώδικα του Διεθνούς 

Συμβουλίου των Νοσηλευτών: το νοσηλευτικό προσωπικό έχει τέσσερις θεμελιώδεις 

ευθύνες: την προώθηση της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών, την αποκατάσταση 

της υγείας και την ανακούφιση του πόνου (ICN, 2012). 

Η φροντίδα αποτελεί την πεμπτουσία της νοσηλευτικής και προκειμένου να 

διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, απαιτείται η 

στοιχειοθέτησή της μέσα από την ανθρωπολογική, την ανθρωπιστική και την 

ψυχοκοινωνική διάστασή της. Κατά συνέπεια οι νοσηλευτές θα πρέπει να ασκούν το 

έργο τους λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα του κάθε ανθρώπου, να έχουν τη 

διάθεση αλλά και τη στάση του «ευεργετείν» και να συνάπτουν τις διαπροσωπικές 
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σχέσεις με τους φροντιζόμενους – ασθενείς κάνοντας χρήση των εννοιών «προσέχω», 

«περιποιούμαι», «νοιάζομαι», «ενδιαφέρομαι» (Κάρλου & Πατηράκη, 2011). Θα 

πρέπει να παρέχουν την υγειονομική περίθαλψη έχοντας ως στόχο τους την υποστήριξη 

των ασθενών δείχνοντας ενσυναίσθηση και με βάση τις κρίσιμες σωματικές, ψυχικές, 

συναισθηματικές και πνευματικές τους ανάγκες (Zhang, et al., 2018). 

Το νοσηλευτικό προσωπικό διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών καθώς και στην 

πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών. Αποτελώντας σχεδόν το 80% του 

ειδικευμένου υγειονομικού δυναμικού στα περισσότερα εθνικά συστήματα υγείας, 

όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει μια ενδεχομένως ισχυρή δύναμη για 

την πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών και τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας. 

Παράλληλα,  παρέχοντας το 95% περίπου των παρεχόμενων υπηρεσιών που λαμβάνει 

ο ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του (AHA, 1980) έχουν τη δύναμη να 

εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές υπηρεσίες. Η 

αποτελεσματικότητα της περίθαλψης των ασθενών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από την αποτελεσματικότητα και συνέπεια των νοσηλευτών. Είναι γεγονός ότι οι 

ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους περνούν αρκετό χρόνο με τους 

νοσηλευτές, περισσότερο απ’ ότι με τους γιατρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πρώτοι 

να είναι σε θέση λόγω της στενής σχέσης που συνάπτουν με τους ασθενείς, να 

επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συνολική εμπειρία νοσηλείας τους (Donahue, 

2010). 

Στην Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τη στήριξη του 

συστήματος υγείας η άσκηση της νοσηλευτικής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις 

οι πιο σημαντικές από τις οποίες αφορούν: 

• την έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό  

• την ανισορροπία στη γεωγραφική κατανομή του, 

• την πολυδιάστατη ποιοτική σύνθεση και το επίπεδο εκπαίδευσης (έλλειψη σε 

νοσηλευτικό προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έλλειψη ειδικευμένων 

νοσηλευτών),  

• την έλλειψη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,  

• την οικονομική κρίση με τη μείωση προσλήψεων και αποδοχών και 
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• την μη εφαρμογή καθηκοντολογίου (Λουραντάκη & Κατσαλιάκη, 2017) 

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (OECD, 2009) η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των τελευταίων χωρών του 

ΟΟΣΑ με τον χαμηλότερο αριθμό νοσηλευτών. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας η 

αντιστοιχία μεταξύ κατοίκων και νοσηλευτών είναι 1.000 προς 3,4 ενώ ο μέσος όρος 

των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 8,7 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους (Delamaire & 

Lafortune, 2010). Πιο πρόσφατα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση με τίτλο 

«Εθνική στρατηγική-στρατηγικό σχέδιο για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της 

υγείας» (ΑΔΥ) (2018) δείχνουν ότι η χώρα μας διαθέτει την υψηλότερη κατά κεφαλήν 

αναλογία σε ιατρικό και ταυτόχρονα τη χαμηλότερη σε νοσηλευτικό προσωπικό 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Επιπλέον, όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του νοσηλευτικού προσωπικού, μια μελέτη που διεξήχθη το 2012 από το τμήμα 

ερευνών του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ, έδειξε με δειγματοληπτικό έλεγχο 

σε 25 νοσοκομεία, ότι οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά έναντι των ανδρών (83,6% 

και 16,4% αντίστοιχα)..  

Η έλλειψη προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, συνεπάγεται 

συνθήκες πίεσης για το νοσηλευτικό προσωπικό, λιγότερες άδειες, περισσότερες 

εφημερίες με αυξημένο αριθμό ασθενών και μικρή αποζημίωση. Σε έρευνά τους οι 

Αναγνωστοπούλου και συν. (2013) ανέφεραν ότι το 59,3% του νοσηλευτικού 

προσωπικού κάνει σκέψεις αποχώρησης και ως κύρια προβλήματα που οδηγούν σε 

αυτή τη σκέψη αναφέρθηκαν οι αμοιβές, η έλλειψη προσωπικού, η μη εφαρμογή 

καθηκοντολογίου και το πρόγραμμα εργασίας.  

Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές (ανεπαρκείς 

χώροι, παλαιά κτίρια, έλλειψη εξοπλισμού,) παρά τις βελτιώσεις των υπαρχόντων 

νοσοκομείων και την ανέγερση νέων, συνθέτουν  το καθημερινό  περιβάλλον  εργασίας  

του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Υπό αυτές τις συνθήκες το νοσηλευτικό επάγγελμα 

γίνεται αρκετά απαιτητικό, επηρεάζοντάς τους νοσηλευτές/τριες ψυχικά και σωματικά 

δημιουργώντας τους ποικίλα συναισθήματα και εξουθενώνοντάς τους (Rachiotis, 

Kourousis, Kamilaraki, Symvoulakis, Dounias & Hadjichristodoulou, 2014). 
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3.2 Η επαγγελματική εξουθένωση στο νοσηλευτικό προσωπικό 
 

Τα νοσοκομεία αποτελούν εργασιακούς χώρους με υψηλής έντασης εργασία και 

γρήγορους ρυθμούς. Η καθημερινή επαφή με τον ανθρώπινο πόνο και το βάρος της 

ευθύνης που σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή, δημιουργεί ένα έντονα συναισθηματικά 

φορτισμένο εργασιακό περιβάλλον, κάνοντας τους επαγγελματίες υγείας πιο 

επιρρεπείς στην εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης (Silero & Zabalegui, 2018). 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι οι περισσότερες έρευνες που έγιναν τα 

τελευταία χρόνια για την επαγγελματική εξουθένωση έχουν ως δείγμα τους 

επαγγέλματα υγείας και δη το νοσηλευτικό επάγγελμα (Canadas-De la Fuente et al., 

2015; Patel, Bachu, Adikey, Malik, & Shah , 2018). 

Το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, αντιμετωπίζει καθημερινές προκλήσεις σχετικά με την ανάγκη της 

ποιοτικής παροχής τους και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση ποικίλων νοσοκομειακών 

λειτουργιών (Konstantinou, Bonotis, Sokratous, Siokas, & Dardiotis, 2018). Εκτός 

όμως από την παροχή υπηρεσιών, οι παράγοντες που κάνουν την εργασία τους ακόμα 

πιο απαιτητική είναι η μειωμένη αυτονομία τους στην εργασία, οι λίγες ευκαιρίες που 

έχουν για ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους καθώς και οι λιγοστές εναλλακτικές λύσεις 

για πιθανή αλλαγή σταδιοδρομίας (Matziari, Montgomery, Georganta, & Doulougeri, 

2017). Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα των  Demir et al. (2003) οι νοσηλευτές που 

αισθάνονται πιο ανεξάρτητοι στα εργασιακά τους καθήκοντα, παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα εξουθένωσης. 

 Λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, οι νοσηλευτές/τριες βιώνουν υψηλά 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Canadas et al., 2015). Η Firth – Cozens (1997) 

είχε αναφέρει ότι 1/3 των νοσηλευτών σε ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάζει 

συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης από τα πρώτα κιόλας στάδια της καριέρας 

του, ενώ ο κίνδυνος εμφάνισης ψυχικών διαταραχών στη συγκεκριμένη επαγγελματική 

ομάδα είναι πολύ υψηλός. Τα υψηλά ποσοστά της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

νοσηλευτών/τριων εξακολουθούν να υφίστανται στις περισσότερες χώρες, σύμφωνα 

και με πιο πρόσφατες έρευνες. Στις ΗΠΑ το 45% των νοσηλευτών/τριων σημειώνει 

υψηλές τιμές επαγγελματικής εξουθένωσης (Aiken et al., 2001), ενώ και σε άλλες 

χώρες όπως την Ιαπωνία (Kanai-Park et al. 2006), την Τουρκία (Demir et al., 2003), 

τον Καναδά (Boudreau et al., 2006), φαίνεται να αποτελεί σημαντική πρόκληση η 
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επαγελματική εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού. Από την άλλη, οι 

ευρωπαίοι νοσηλευτές επίσης φαίνεται ότι βιώνουν σε μεγάλο βαθμό επαγγελματική 

εξουθένωση και μεταξύ αυτών η Ολλανδία φαίνεται να έχει τα πιο χαμηλά ποσοστά 

(10%) (Aiken et al., 2012).   

 Η ύπαρξη και τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί να 

διαφέρουν ανάλογα με την μονάδα στην οποία εργάζονται οι νοσηλευτές. Οι 

νοσηλευτικές πρακτικές, το είδος των ασθενών και κατά συνέπεια ο κίνδυνος 

ανάπτυξης της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα 

με την ειδικότητα των νοσηλευτών (De la Fuente-Solana et. al., 2017). Σύμφωνα με 

την έρευνα των De la Fuente-Solana et. al. (2017) το 29,6% των νοσηλευτών σε 

ογκολογικά τμήματα παρουσιάζουν σοβαρά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Επίσης, σύμφωνα με τους Canadas-De la Fuente et. al., (2018), η ύπαρξη 

συναισθηματικής εξάντλησης στους νοσηλευτές/τριες που εργάζονται σε ογκολογικά 

τμήματα κυμαίνεται περίπου στο 30% και της αποπροσωποίησης στο 15%.  

Υψηλά είναι τα ποσοστά και στους νοσηλευτές που εργάζονται σε τμήματα 

έκτακτης ανάγκης καθώς η συναισθηματική εξάντληση κυμαίνεται στο 30% και η 

αποπροσωποίηση στο 36% (Canadas-De la Fuente et. al., 2018). Ωστόσο, υψηλότερο 

κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται να διατρέχουν οι νοσηλευτές/τριες των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα 

στρεσσογόνες και απαιτητικές και το νοσηλευτικό προσωπικό έρχεται αντιμέτωπο με 

κρίσιμα ζητήματα όπως η συνεχής ταλαιπωρία των ασθενών, η ιατρική ματαιότητα, ο 

θάνατος, οι στεναχωρημένοι συγγενείς κ.α. (Woo, Ho, Tang, & Tam, 2020). Παρόμοια 

αποτελέσματα βρήκαν και οι Hooper et al., (2010) σε έρευνά τους καθώς συγκρίνοντας 

το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος έκτακτης ανάγκης, της ΜΕΘ και του 

ογκολογικού τμήματος, διαπίστωσαν ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στις ΜΕΘ 

βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Σύμφωνα με τους Zhu et al. (2006), επαγγελματική εξουθένωση σε μεγάλο 

βαθμό παρουσιάζει και το νοσηλευτικό προσωπικό της παθολογικής και χειρουργικής 

ενώ υψηλά ποσοστά εξουθένωσης και δη συναισθηματικής εξουθένωσης (53,8%), 

παρουσιάζουν και οι νοσηλευτές/τριες σε ψυχιατρικές κλινικές. Εντούτοις, τα 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται ότι βιώνει το νοσηλευτικό 

προσωπικό μητρικής και βρεφικής υγειονομικής περίθαλψης εξουθένωσης συγκριτικά 

με τους νοσηλευτές που εργάζονται σε άλλους τομείς. (Canadas, 2015).  
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Ως προς τους παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση της εξουθένωσης 

στο νοσηλευτικό  προσωπικό, αυτοί έχουν μελετηθεί σε συνάρτηση με: α) τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση), β) τις 

εργασιακές συνθήκες (εργασιακό περιβάλλον, αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους 

και με τους ασθενείς) και γ) τα ατομικά χαρακτηριστικά (προσωπικότητα).  

 Σχετικά με την ηλικία τα αποτελέσματα των ερευνών που την μελέτησαν ως 

παράγοντα επιρροής, είναι αντιφατικά. Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας (Akkus, Karacan, 

Göker & Aksu, 2010) ενώ άλλες που υποστηρίζουν ότι σε νοσηλευτές μεγαλύτερης 

ηλικίας η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα (Losa 

Iglesias et al., 2010). Αναλυτικότερα, οι Alacacioglu, Yavuzsen, Dirioz, Oztop και 

Yilmaz (2009), μελετώντας το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης των ιατρών και 

νοσηλευτών μιας ογκολογικής κλινικής, βρήκαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση 

(συναισθηματική εξουθένωση και αποπροσωποίηση) βρισκόταν σε σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα σε εργαζομένους ηλικίας 20-29 χρονών παρά σε μεγαλύτερούς 

τους. Αντιθέτως, οι Sacco, Ciuzynski, Harvey και Ingersoll (2015) βρήκαν ότι οι 

νοσηλευτές ηλικίας 40-49 ετών, συγκριτικά με τους νεότερους (20 -39 ετών) 

συμμετέχοντες, εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Το 

γεγονός ότι οι πιο νέοι νοσηλευτές εμφανίζουν περισσότερη επαγγελματική 

εξουθένωση προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι οι πιο παλιοί νοσηλευτές/τριες έχουν 

μεγαλύτερη εργασιακή φθορά. Αυτό ίσως να οφείλεται στην μικρή επαγγελματική 

εμπειρία των νέων νοσηλευτών που δεν τους επιτρέπει να οικοδομήσουν εκείνες τις 

στρατηγικές άμυνας που θα τους κάνουν ικανούς να αντιμετωπίσουν το εργασιακό 

στρες (Cañadas-De la Fuente, et al., 2015). 

 Τα ευρήματα που αφορούν το φύλο δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα ως προς τη 

συσχέτιση μεταξύ του φύλου και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Από τη μια μεριά 

υπάρχουν έρευνες που έδειξαν ότι ο παράγοντας του φύλου δεν διαφοροποιεί τα 

ποσοστά της επαγγελματικής εξουθένωσης  (Yestiana, Kurniati, & Hidayat, 2019) και 

από την άλλη η πλειοψηφία των ερευνών επεσήμανε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ των δύο παραγόντων (Purvanova & Muros, 2010).  Ως προς τις τελευταίες, 

παρατηρείται ποικιλία μεταξύ των αποτελεσμάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι 

γυναίκες τείνουν να είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και ειδικότερα σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά συναισθηματικής 
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εξουθένωσης (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001: Elay, Bahar, Demirkiran, & OksüZ, 

2019), ενώ οι άντρες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αποπροσωποίησης (Heim, 1992; 

Ortega-Campos, Albendin-García, Gómez-Urquiza, Monsalve-Reyes, & de la Fuente-

Solana, 2019). Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να εξηγηθεί μέσω της θεωρίας των 

ρόλων των φύλων η οποία προβλέπει ότι οι γυναίκες εφόσον μαθαίνουν να εμφανίζουν 

τα συναισθήματά τους, κάνουν φανερή και την συναισθηματική ή σωματική τους 

κόπωση (συναισθηματικής εξουθένωση), σε αντίθεση με τους άνδρες που είναι πιο 

πιθανό να τα κρατούν κρυφά και να αποστασιοποιούνται κρύβοντας το άγχος τους 

(αποπροσωποίηση) (Eagly & Wood, 1982). Ωστόσο, οι Bekker, Croon, και Bressers 

(2005), σε αντίθεση με αυτό που ανέμεναν, παρατήρησαν ότι η συναισθηματική 

εξάντληση βρισκόταν σε υψηλότερα ποσοστά στους άνδρες, γεγονός που υποδηλώνει 

τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα του φύλου στην εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης.  

 Σε ότι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των νοσηλευτών, οι περισσότερες 

έρευνες δείχνουν ότι αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται με την επαγγελματική 

εξουθένωση (Sahraian, Fazelzadeh, Mehdizadeh, & Toobaee, 2008; Molina-Praena, 

Ramirez-Baena, Gómez-Urquiza, Cañadas, & De la Fuente, 2018). Ωστόσο, 

παρατηρούνται και εδώ ποικίλα αποτελέσματα. Οι ανύπαντροι νοσηλευτές και οι 

διαζευγμένοι εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στην κλίμακα της αποπροσωποίησης 

(Gama, Barbosa, & Vieira, 2014), ενώ οι παντρεμένοι στη συναισθηματική εξάντληση. 

Eπίσης, τα αποτελέσματα άλλης έρευνας έχουν δείξει ότι οι νοσηλευτές που δεν έχουν 

παιδιά εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης (Queiros, Carlotto, Kaiseler, Dias 

, & Pereira, 2013). Τέλος, οι νοσηλεύτριες που δήλωσαν ότι έχουν βοήθεια από ένα ή 

δύο άτομα στις δουλειές του σπιτιού, εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά στην κλίμακα 

της αποπροσωποίησης (Demir, Ulusoy, & Ulusoy, 2003).  

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο οι De Paiva, Canario, De Paiva China και  

Gonçalves (2017), βρήκαν ότι τα το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης σχετίζεται με υψηλά 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης (p=0.04), ενώ το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης 

σχετίζεται με υψηλά επίπεδα αποπροσωποίησης (p=0.04). Απεναντίας οι Taleghani, 

Ashouri και Saburi (2017) δεν βρήκα κάποια συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και του μορφωτικού επιπέδου των νοσηλευτών/τριών. 
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Οι συνθήκες που επικρατούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον επηρεάζουν τον 

εργαζόμενο άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι υψηλές 

απαιτήσεις, ο χαμηλός έλεγχος, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης καθώς και οι 

αξιακές διαφορές, η αναντιστοιχία δηλαδή των αρχών που πρεσβεύει ο οργανισμός και 

των αρχών των εργαζομένων, είναι κάποιοι από τους εργασιακούς παράγοντες που 

σχετίζονται σημαντικά με την επαγγελματική εξουθένωση στο νοσηλευτικό 

προσωπικό  (Lindblom, Linton, Fedeli, & Bryngelsson, 2006). Χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης (Vargas, Cañadas, Aguayo, & Fernández, 2014), 

έλλειψη επιβράβευσης (Kalimo, Pahkin, Mutanen, & Topipinen-Tanner, 2003) καθώς 

και προβλήματα σύγκρουσης ρόλων (Garrosa et al., 2011) μπορεί επίσης να οδηγήσουν 

στην επαγγελματική εξουθένωση. 

Σχετικά με τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, 

είτε πρόκειται για τη σχέση εργαζόμενου – πελάτη (νοσηλευτή-ασθενή) είτε για τις 

σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, έρευνες έχουν δείξει ότι επηρεάζουν με κάποιον 

τρόπο τον εργαζόμενο και μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Σύμφωνα με τους Lasalvia και συν.  (2009), η συχνότητα της πρόσωπο 

με πρόσωπο αλληλεπίδρασης των εργαζόμενων με τους ασθενείς συμβάλει στην 

επαγγελματική τους εξουθένωση. Συγκεκριμένα για τους νοσηλευτές έχει παρατηρηθεί 

ότι μπορεί να βιώνουν μια ανισορροπία στις σχέσεις με τους πελάτες-ασθενείς, εξαιτίας 

των μη εκπληρούμενων προσδοκιών τους (π.χ. προσωπικά εύσημα, ευγνωμοσύνη προς 

το πρόσωπό τους). Αυτό τους οδηγεί να πιστεύουν ότι προσφέρουν περισσότερα απ’ 

όσα λαμβάνουν και εμφανίζουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης (Van 

Yperen, Buunk, & Schaufeli, 1992). Ακόμη, η άσχημη καθώς και η επιθετική 

συμπεριφορά των ασθενών προς το νοσηλευτικό προσωπικό έχουν βρεθεί πως 

σχετίζονται θετικά με την επαγγελματική εξουθένωση (Needham, et al., 2005; Viotti, 

Gilardi, Guglielmetti, & Converso, 2015). Όσον αφορά τις σχέσεις με τους 

συναδέλφους, παράγοντες όπως η μειωμένη εμπιστοσύνη (Özgür & Tektaş, 2018), η 

αδύναμη συνοχή της ομάδας καθώς και η αντιληπτή αδικία (Lasalvia, et al., 2009) 

μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση ή και αύξηση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

των νοσηλευτών.  

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, και γενικότερα τη λειτουργία του οργανισμού, 

σημειώνεται ότι νοσηλευτές που εργάζονται σε μονάδες με πρόσφατη αλλαγή στη 

διαχείριση ή στο σύστημα λειτουργίας, παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά 
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επαγγελματικής εξουθένωσης, συγκριτικά με αυτούς που δεν βίωσαν κάποια αλλαγή 

στο εργασιακό τους περιβάλλον (Sacco et al., 2015). Επίσης, η οργανωσιακή 

κουλτούρα στις μονάδες υγείας (Montgomery, Panagopoulou, Kehoe, & Valkanos, 

2011) όπως και οι οργανωσιακές πολιτικές όπως η ύφεση της οικονομίας, οι 

περιορισμένοι πόροι, οι αλλαγές στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, συνδέονται 

με την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό 

(Labrague et al., 2016). 

 

 

 

       3.2.1. Εμπειρικά δεδομένα για την επαγγελματική εξουθένωση 

στην Ελλάδα 
 

Τα τελευταία χρόνια, όπως στο διεθνή χώρο, έτσι και στην Ελλάδα παρατηρείται 

αυξημένο ενδιαφέρον για την επαγγελματική εξουθένωση σε διάφορους 

επαγγελματικούς κλάδου και ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας. Έχουν διεξαχθεί αρκετές 

έρευνες στο ιατρικό προσωπικό τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων νοσοκομείων. 

Αρκετές όμως είναι και οι έρευνες στο νοσηλευτικό προσωπικό, οι περισσότερες από 

τις οποίες αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του προβλήματος.  

H Νούλα και οι συν. (2010) μελέτησαν την επαγγελματική εξουθένωση των 

νοσηλευτών σε νοσοκομεία της Αθήνας και της επαρχίας, έχοντας ως στόχο την 

καταγραφή πιθανών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων και των τομέων εργασίας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 34% των νοσηλευτών εμφάνισε υψηλή 

συναισθηματική εξάντληση, το 44% υψηλή αποπροσωποίηση και το 60% χαμηλή 

αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό της επαρχίας 

εμφάνισε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης από αυτό της Αθήνας.  

Οι Konstantinou et al. (2018) εξετάζοντας τη σχέση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με τους οργανωσιακούς παράγοντες και ερευνώντας τους πιθανούς 

προγνωστικούς της παράγοντες, βρήκαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση έχει 

στατιστικώς σημαντική θετική σχέση με τη σύγκρουση ρόλων και την ασάφεια ρόλων 

και στατιστικώς σημαντική αρνητική σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση 

(ικανοποίηση με το φόρτο εργασίας, προσωπική ικανοποίηση, προσωπική 
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υποστήριξη). Οι πιο σημαντικοί οργανωσιακοί προγνωστικοί παράγοντες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών/τριών ψυχικής υγείας, θεωρήθηκαν η 

σύγκρουση ρόλων, η ασάφεια ρόλων, η ικανοποίηση με το φόρτο εργασίας, η 

ικανοποίηση με την εκπαίδευση, η ικανοποίηση με το μισθό και η παρουσία σοβαρών 

οικογενειακών προβλημάτων. Αρκετά υψηλό βρέθηκε το επίπεδο της συναισθηματικής 

εξάντλησης (53.8%) ενώ τα επίπεδα της αποπροσωποίησης (24,4%) και της αίσθησης 

των προσωπικών επιτευγμάτων (25,6%) ήταν αρκετά χαμηλότερα. 

Οι Koronaiou και Antoniou (2018) διερεύνησαν τη σχέση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με την συναισθηματική νοημοσύνη, τους παράγοντες του εργασιακού 

στρες, τις στρατηγικές αντιμετώπισης και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός 

δείγματος 271 νοσηλευτών/τριών που εργάζονται σε γενικά και ογκολογικά 

νοσοκομεία της Αθήνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν στατιστικώς 

σημαντική θετική σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης με τους εργασιακούς 

στρεσογόνους παράγοντες της, καθώς και αρνητική σχέση με την συναισθηματική 

νοημοσύνη γεγονός που φανερώνει ότι οι νοσηλευτές/τριες με υψηλή συναισθηματικής 

νοημοσύνη εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.  Επίσης, υψηλά 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης εμφάνισαν οι νοσηλευτές/τρις που ήταν 

παντρεμένοι και ήταν από 36 έως 50 ετών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Karamanova et al. (2016) που πραγματοποιήθηκε σε εφτά χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Εξέτασε τη σχέση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (στην Ελλάδα 280 

νοσηλευτών/τριών), με την κατανάλωση γρήγορου φαγητού, την άσκηση, την 

κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση παυσίπονων. Διαπιστώθηκε σημαντική θετική 

συσχέτιση της επαγγελματικής εξουθένωσης με την υψηλή κατανάλωση γρήγορου 

φαγητού και αλκοόλ, την σπάνια άσκηση, καθώς και την πιο συχνή χρήση παυσίπονων. 

Οι επαγγελματίες υγείας της Ελλάδας εμφάνισαν το δεύτερο σε σειρά υψηλότερο μέσο 

όρο τόσο της συναισθηματικής εξάντλησης (22,71%) όσο και της αποπροσωποίησης 

(6,95%) με την Τουρκία να έρχεται πρώτη (27,88% και 9,9% αντίστοιχα). Ακόμη, οι 

επαγγελματίες υγείας της Ελλάδας θεωρήθηκε ότι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

για την υγεία που σχετίζεται με την κατανάλωση γρήγορου φαγητού καθώς δήλωσαν 

ότι κατά μέσο όρο τρώνε fast food τέσσερις φορές την εβδομάδα. Γενικά η Ελλάδα 

συγκαταλέχθηκε στις τρεις χώρες στις οποίες οι εργαζόμενοι ανέφεραν τις πιο 
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δυσμενείς εμπειρίες, γεγονός που ενδέχεται να οφείλεται στην κοινωνικοοικονομική 

κρίση που βίωσε η χώρα τα προηγούμενα έτη. 

Οι Rachiotis et al. (2014) έξι χρόνια μετά την οικονομική επιβράδυνση, 

ερεύνησαν το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας, το 

49% (Ν=150) των οποίων αποτελούνταν από νοσηλευτές/τριες, σε δύο νοσοκομεία, 

στην Αττική και στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η λιτότητα 

φαίνεται να έχει επηρεάσει την υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα. Διαπιστώθηκαν 

υψηλά ποσοστά και των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης 44.5% 

για ΣΕ, 43.2% για ΑΠ και 51.5% για ΠΕ ενώ η ανεπάρκεια ιατρικών προμηθειών 

συσχετίστηκε σημαντικά με την συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποίηση.  

Υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης έδειξε και η έρευνα των Kiekka, 

Spyratos, Lampa, Aretha και Sakellaropoulos (2010) οι οποίοι έδειξαν ότι στο 

νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε ορθοπεδικούς θαλάμους, το ποσοστό της 

συναισθηματικής εξάντλησης (23,80%) και του αισθήματος προσωπικής επίτευξης 

(31,38%) ήταν υψηλό ενώ της αποπροσωποίησης ιδιαίτερα χαμηλό (7,85%). Ακόμη, 

τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μη ικανοποιητικές σχέσεις με τους 

γιατρούς, η δυσκολία κάλυψης των αναγκών φροντίδας των ασθενών και η χαμηλή 

εργασιακή ικανοποίηση συσχετίζονται με υψηλότερη εξάντληση και στις τρεις 

διαστάσεις.  

Μια ενδιαφέρουσα και αρκετά πρόσφατη έρευνα είναι αυτή των Manomenidis, 

Panagopoulou και Montgomery (2017) οι οποίοι διερεύνησαν τη σχέση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης με τη συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών στο 

νοσηλευτικό προσωπικό ενός γενικού νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νοσηλευτές/τριες με υψηλή επαγγελματική εξουθένωση 

είχαν λιγότερες πιθανότητες να ακολουθήσουν τις συνιστάμενες πρακτικές υγιεινής 

των χεριών. Αυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι η επαγγελματική εξουθένωση 

αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την κακή απόδοση στην εργασία, καθώς και από 

τα μειωμένα κίνητρα για εργασία, τα υψηλά επίπεδα στρες, τα αρνητικά συναισθήματα 

καθώς και την απενεργοποίηση των ηθικών σκέψεων που μπορεί να προκληθεί από την 

επαγγελματική εξουθένωση. 

Ερευνώντας τους παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική 

εξουθένωση στο νοσηλευτικό προσωπικό, οι Manomenidis et al. (2017) διαπίστωσαν 
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θετική συσχέτιση της αυτοεκτίμσησης και με τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης ενώ ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας της προσωπικής επίτευξης 

ήταν η επαγγελματική ταυτότητα και της συναισθηματικής εξάντλησης η 

διεπαγγελματική συνεργασία. Από την άλλη, στην έρευνα των Σταυροπούλου, 

Παπαδάκη, Φτυλάκη και Καμπά (2010) ο μεγάλος φόρτος εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί 

και το εργασιακό περιβάλλον ενοχοποιήθηκαν από τους περισσότερους νοσηλευτές ως 

αιτίες της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Οι Ntantana et al. (2017) εξέτασαν αν και κατά πόσο η επαγγελματική 

εξουθένωση στους γιατρούς (Ν=149) και νοσηλευτές (Ν=320) σε Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας επηρεάζεται από πτυχές της προσωπικότητας, της θρησκευτικότητας, της 

ικανοποίησης από την εργασία και των στάσεων σχετικά με το τέλος της ζωής. Οι 

νοσηλευτές παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης 

συγκριτικά με τους γιατρούς (p<0,001) αλλά στατιστικά διαφορετικά σκορ στην 

αποπροσωποίηση και το αίσθημα προσωπικής επίτευξης. Σχετικά με τους παράγοντες 

της προσωπικότητας βρέθηκε ότι ο νευρωτισμός έχει ισχυρή θετική σχέση με την 

εξάντληση, ενώ η εξωστρέφεια αρνητική. Η εργασιακή ικανοποίηση (p<0,001), που 

ήταν υψηλή και στους γιατρούς  (80,8%) και στους νοσηλευτές (63,4%), η ικανοποίηση 

με την υπάρχουσα φροντίδα στο «τέλος της ζωής» (p=0,005) και τα συναισθήματα 

απομόνωσης μετά την απόφαση για παραίτηση από τις θεραπείες διατήρησης της ζωής 

(p=0,017) φαίνεται ότι επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση και συγκεκριμένα 

την συναισθηματική εξουθένωση, ενώ μεταξύ της θρησκευτικότητας και της 

συναισθηματικής νοημοσύνης δεν παρατηρήθηκε σχέση.  

Αν και στις περισσότερες έρευνες η επαγγελματική εξουθένωση του 

νοσηλευτικού προσωπικού κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, τα αποτελέσματα της 

έρευνας του Διλιντά (2010) έδειξαν μέτρια επίπεδα και για τις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Ωστόσο, το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσίασε 

σημαντικά υψηλότερες τιμές από τους υπόλοιπους εργαζομένους. Η αποπροσωποίηση 

βρέθηκε ότι σχετίζονταν με την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ το φύλο, η 

οικογενειακή κατάσταση, η προϋπηρεσία και η σχέση εργασίας δεν σχετίζονταν 

σημαντικά με τα επίπεδα εξουθένωσης. Τέλος, στοιχεία διοικητικά και οργανωτικά του 

νοσοκομείου φάνηκε ότι επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην επαγγελματική εξουθένωση.  
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3.4 Η Οργανωσιακή σιωπή στο επάγγελμα του νοσηλευτή. 
  

Η οργανωσιακή σιωπή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια της 

ανάπτυξης και βελτίωσης των χώρων υγείας. Η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι στη λειτουργεία ενός νοσοκομείου, είτε πρόκειται για αυτήν μεταξύ των ίδιων 

των εργαζομένων και των ομάδων που αποτελούνται από ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, είτε πρόκειται για αυτήν με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Το 

νοσηλευτικό προσωπικό κατέχει καίριο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του 

νοσοκομείου και για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να είναι σε θέση να εκφράζει τις 

ανησυχίες του σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών και τις συνθήκες εργασίας. 

Ωστόσο, η επικοινωνία αυτή παραμένει προβληματική και μεγάλο μέρος του 

νοσηλευτικού προσωπικού διστάζει να μιλήσει (Lyndon, et al., 2012). 

 Η οργανωσιακή σιωπή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αφορά την παράλειψη 

απόψεων σχετικά με εργασιακά θέματα, την αποφυγή έκφρασης ανησυχιών αλλά και 

προτάσεων, που απορρέουν από συνειδητή και όχι τυχαία απόφαση του εργαζομένου 

(Pacheco, Moniz, & Caldeira, 2015). Στους χώρους υγείας, μπορεί επιπλέον να αφορά 

τα λάθη (π.χ. χαμένες διαγνώσεις, κακή κλινική κρίση), την παραβίαση κανόνων ή την 

μη τήρηση τυποποιημένων πρωτοκόλλων (Okuyama, Wagner, & Bijnen, 2014).    

 Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Αμερικανικής Ένωσης Νοσηλευτών (ANA) 

(2015) περιλαμβάνει εννέα διατάξεις η Τρίτη από τις οποίες περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους τομείς: (1) προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου και εμπιστευτικότητα, 

(2), προστασία των ανθρώπων που συμμετέχουν στην έρευνα, (3) πρότυπα απόδοσης 

και μηχανισμοί αναθεώρησης, (4) επαγγελματική ευθύνη στην προώθηση μιας 

κουλτούρας ασφάλειας, (5) προστασία της υγείας και ασφάλειας των ασθενών 

αντιμετωπίζοντας την αμφισβητήσιμη πρακτική, 6) προστασία των ασθενών και 

εξασθενημένη πρακτική. Στην Τρίτη κατηγορία φαίνεται ότι οι νοσηλευτές/τριες 

πρέπει να μιλήσουν εάν γνωρίζουν καταστάσεις ή πρακτικές (αμφισβητήσιμες) που 

μπορεί να θέτουν τους ασθενείς σε κίνδυνο και πρόκληση βλάβης. Ωστόσο, ένα μεγάλο 

ποσοστό επιλέγει τη σιωπή, ακόμη κι αν γνωρίζει ότι ενέχει κίνδυνος για τους ασθενείς 

(Maxfield, Grenny,McMillan, Patterson, & Switzler, 2005). 

 Ίσως το πιο αξιοσημείωτο ζήτημα που είναι σχετικό με την ύπαρξη της 

οργανωσιακής σιωπής μέσα σε ένα νοσοκομείο είναι η επιρροή της ποιότητας της 

παρεχόμενης φροντίδας αλλά και της ασφάλειας των ασθενών. Παρά το γεγονός ότι 
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είναι γνωστή η σύνδεση της ομιλίας με την ασφάλεια των ασθενών (Okuyama, Wagner 

& Bijnen, 2014), υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι νοσηλευτές/τριες δεν 

μιλούν πάντα (Schwappach & Gehring 2014). Σύμφωνα με την έρευνα των Maxfield 

et al. (2005) το 53% των νοσηλευτών και άλλων φροντιστών είχαν ανησυχίες σχετικά 

με την ικανότητα των συναδέλφων τους αλλά μόνο το 12% εξέφρασε αυτές τις 

ανησυχίες, ενώ από το 34% που είχαν ανησυχίες σχετικά με την  ικανότητα των 

γιατρών, λιγότερο από 1% μίλησε για αυτές. Επιπλέον, μόνο το 16% εξέφρασε την 

άποψή του για την κακή ομαδική εργασία, ενώ μόλις το 7% μίλησε για τις βίαιες και 

ασεβείς συμπεριφορές που δέχτηκε. Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία των νοσηλευτών 

έχει σοβαρές ανησυχίες για κάποιον που εργάζεται στο ίδιο περιβάλλον, αλλά σπάνια 

θα εκφράσει την άποψή της στο πρόσωπο αναφοράς.  

 Σχετικά με τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν το νοσηλευτικό προσωπικό 

στην επιλογή της σιωπής, οι Çaylak και Altuntas (2016) έδειξαν στην έρευνά τους ότι 

οι νοσηλευτές/τριες παραμένουν σιωπηλοί για διοικητικά προβλήματα και ηθικές 

ευθύνες, για διοικητικούς και οργανωτικούς λόγους. O Attree (2007) διερευνώντας 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των νοσηλευτών για την κοινοποίηση 

των ανησυχιών τους, διαπίστωσε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είχε εμπιστοσύνη 

στο σύστημα αναφοράς, καθώς και ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις, την τιμωρία και την 

στιγματοποίηση και η ευθύνη για την γνωστοποίηση των ανησυχιών, αποτελούσαν 

αντικίνητρα για την έκφρασή τους. H Garon (2012) επίσης, ανέδειξε τη σημασία του 

ρόλου των διευθυντών και της διοίκησης στην παρότρυνση για επικοινωνία.   

Οι Nembhard, Labao, και Savage (2015) στην έρευνα που διεξήγαγαν σε 

επαγγελματίες υγείας 12 νοσοκομείων, οι 38 από τους οποίους ήταν νοσηλευτές, 

βρήκαν ότι παράγοντες που σχετίζονται με τα ίδια τα άτομα, με την εργασία, το 

οργανωτικό πλαίσιο, τα δεδομένα και το εξωτερικό περιβάλλον, επηρεάζουν την 

έκφραση των επαγγελματιών υγείας. Επίσης, βρήκαν ότι αυτοί οι παράγοντες 

διαμόρφωσαν το αίσθημα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, ευκαιρίας και 

νομιμότητας των εργαζομένων και επηρέασαν τόσο την άποψή τους σχετικά με το 

ρίσκο και το όφελος της φωνής όσο και την επιλογή τους να εκφραστούν.  

Ο Erigüç et al. (2014) εξετάζοντας 137 νοσηλευτές/τριες ενός ιατρικού 

ιδρύματος της Τουρκίας έδειξαν ότι οι λόγοι που οδηγούν το νοσηλευτικό προσωπικό 

στην σιωπή είναι: οι διοικητικοί λόγοι, ο φόβος της απομόνωσης και της καταστροφής 
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των σχέσεων, ο φόβος σχετικά με την δουλειά, η έλλειψη εμπειρίας και η θέση στον 

οργανισμό. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν πέντε περιπτώσεις στις οποίες οι 

νοσηλευτές/τριες προτιμούν να σιωπούν: στην απόδοση της διοίκησης και τις 

εργασιακές εγκαταστάσεις, στην απόδοση των εργαζομένων και τις διοικητικές 

υποθέσεις, στην ευθύνη, στην επαγγελματική ηθική και σε ότι αφορά την απόδοση του 

τμήματος.  

Οι Gkozepis, Panagiotou και Theodorou (2016) εξέτασαν την άμεση και 

έμμεση επίδραση που έχει ο εξοστρακισμός στο χώρο εργασίας στη σιωπή των 

νοσηλευτώ/τριών (N=157) έναντι της ασφάλειας των ασθενών, μέσω της 

οργανωσιακής αναγνώρισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο εξοστρακισμός σχετίζεται 

θετικά με την οργανωσιακή σιωπή των νοσηλευτών (P<0,01) ενώ η οργανωσιακή 

αναγνώριση χρησιμεύει ως τρόπος μεσολάβησης στην παραπάνω σχέση.  

Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι οι γυναίκες 

νοσηλεύτριες παραμένουν περισσότερο σιωπηλές συγκριτικά με τους άντρες για 

θέματα που αφορούν την διοίκηση και την απόδοση των εργαζομένων εξαιτίας του 

φόβου της απομόνωσης και της διατάραξης των σχέσεων. Όσον αφορά την ηλικία, το 

νοσηλευτικό προσωπικό που είναι κάτω των 25 ετών παραμένει περισσότερο σιωπηλό 

από αυτούς που είναι άνω τω 26 ετών (Eriguc, Ozer, Turac and Songur, 2014). 

 Αρκετοί νοσηλευτές/τριες επιλέγουν τη σιωπή διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να αποφύγουν τις συγκρούσεις, να διατηρήσουν το status quo και να 

δείξουν ένα καλό πρόσωπο συμμορφωμένο με τον παραδοσιακό ορισμό «καλός/η 

νοσηλευτής/τρια» (Roberts et al. 2009). Πολλοί νοσηλευτές και νοσηλεύτριες 

αισθάνονται ότι η φωνή τους δεν ακούγεται ούτε λαμβάνεται υπόψη. Μερικοί 

φοβούνται, ενώ άλλοι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να αδράξουν την ευκαιρία για να εκφράσουν την άποψή τους. Ακόμη, οι Atwal και 

Caldwell (2006) διαπίστωσαν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό θεωρεί ότι η ιατρική 

ομάδα έχει την εξουσία και όχι το ίδιο, με αποτέλεσμα να είναι απρόθυμο να εκφράσει 

τις απόψεις του μέσα στην πολυεπιστημονική ομάδα. Αυτή η βαθμίδα εξουσίας, όπου 

οι γιατροί έχουν περισσότερη ισχύ από το νοσηλευτικό προσωπικό, εμποδίζει την 

επικοινωνία με αποτέλεσμα να βλάπτεται περαιτέρω και η ασφάλεια των ασθενών 

(Cosby & Croskerry, 2004). 
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 Οι Gardezi, Lingard, Espin, Whyte, Orser και Baker (2009) διερεύνησαν κατά 

πόσον μια προεγχειρητική διεπαγγελματική ενημέρωση, διάρκειας ενός με τριών 

λεπτών, με μια ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για την υποστήριξη της 

επικοινωνίας μέσα σε μια χειρουργική λειτουργική ομάδα κατά τη διάρκεια του 

χειρουργείου.  Η ομάδα αποτελούνταν από 11 γενικούς χειρουργούς, 116 άτομα από 

το νοσηλευτικό προσωπικό και 74 αναισθησιολόγους. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

επικεντρώθηκαν στην περιορισμένη επικοινωνία καθώς και στους λόγους που οδηγούν 

στην επιλογή της σιωπής, ενώ μπορεί να συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. 

Προσδιορίστηκαν τρεις μορφές επαναλαμβανόμενων «σιωπών»: η απουσία 

επικοινωνίας, η μη ανταπόκριση σε ερωτήματα ή αιτήματα και ήσυχη ομιλία, ενώ 

σχετικά με τους λόγους, αυτές οι σιωπές μπορεί να είναι αμυντικές ή στρατηγικές, και 

μπορεί να επηρεάζονται από τη μεγαλύτερη θεσμική και δομική δύναμη, καθώς και 

από το άμεσο γενικό πλαίσιο της κατάστασης. 

 Γίνεται επομένως σαφές, ότι η οργανωσιακή σιωπή αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα 

στο επάγγελμα των νοσηλευτών, επηρεάζοντας όχι μόνο τους ίδιους αλλά και 

ολόκληρο τον οργανισμό (Tangirala et al., 2008).  

 

 

 

3.4.1. Εμπειρικά δεδομένα για την οργανωσιακή σιωπή στην Ελλάδα 

 
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την έννοια της οργανωσιακής σιωπής στη χώρα μας, 

φαίνεται ότι είναι μικρό. Ιδιαίτερα, η έννοια της οργανωσιακής σιωπής στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα δεν έχει μελετηθεί και ερευνηθεί βιβλιογραφικά και αυτό 

αποδεικνύεται από την αδυναμία ανεύρεσης σχετικών δημοσιεύσεων σε έγκυρα και 

αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά, παρά μόνο σε επίπεδο μεταπτυχιακών διατριβών τα 

τελευταία 10 χρόνια. Ωστόσο,  έπειτα από ενδελεχή βιβλιογραφική αναζήτηση 

βρέθηκαν κάποιες έρευνες για την οργανωσιακή σιωπή σε άλλους επαγγελματικούς 

κλάδους.  

 Μια πρόσφατη έρευνα και η μοναδική που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στο 

δημόσιο χώρο της υγείας, είναι αυτή των Boufounou και Avdi (2016) οι οποίοι 

μελέτησαν την επιρροή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, σε 500 υπαλλήλους 

Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία 
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και σχολεία. Λαμβάνοντας υπόψη τους τη θέση των δημοσίων υπαλλήλων στην 

ιεραρχία, το μορφωτικό τους επίπεδο, το φύλο, καθώς και τις δεξιότητες που κατέχουν, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οργανωσιακή σιωπή συμβάλει μακροπρόθεσμα 

αρνητικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των Υπηρεσιών  (Boufounou 

& Avdi, 2016).  

 Το πώς διαμορφώνεται η οργανωσιακή σιωπή σε μακροχρόνια ταραχώδη 

οικονομικά περιβάλλοντα και σε πιο ευάλωτα οργανωτικά περιβάλλοντα, όπως αυτά 

των μικρών επιχειρήσεων, διερεύνησαν οι Prousca και Psychogios (2018). Η έρευνά 

τους διεξήχθη σε 68 υπαλλήλους 48 μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και 

Αθήνα και τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε δύο διαφορετικές περιόδους, 2010-2012 και 

2014-2015 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η οργανωσιακή 

σιωπή σε περίοδο οικονομικής κρίση προκύπτει από τρεις παράγοντες α) το φόβο των 

συνεπειών, β) την αβεβαιότητα που απορρέει από τη διάρκεια της κρίσης και γ) τη 

γενικευμένη σιωπή του συνόλου των εργαζομένων, ενώ προτάθηκε και ένας νέος τύπος 

σιωπής, αυτός της σιωπή της κοινωνικής ενσυναίσθησης (Prousca & Psychogios, 

2018). 

 Οι Nikolaou, Vakola & Bourantas (2011) μελέτησαν την οργανωσιακή σιωπή 

και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στον κλάδο της Πληροφορικής, στην περίοδο 

μετά την ανακοίνωση συγχώνευσης δύο εταιρειών. Η έρευνα διεξήχθη σε δύο στάδια, 

στο πρώτο από τα οποία συμμετείχαν 327 εργαζόμενοι και στο δεύτερο 285. Τα 

αποτελέσματά της έδειξαν ότι η οργανωσιακή εμπιστοσύνη συνδέεται αρνητικά με την 

οργανωσιακή σιωπή και θετικά με τις στάσεις των εργαζομένων για την συγχώνευση, 

ενώ ο ρόλος της οργανωσιακής σιωπή απεδείχθη σημαντικός μέσω της αρνητικής 

σχέσης με τις στάσεις για τη συγχώνευση αλλά κυρίως μέσω της σημαντικής 

διαμεσολαβητικής επίδρασης της σιωπής μεταξύ της οργανωσιακής εμπιστοσύνης και 

των στάσεων για τη συγχώνευση (Nikolaou et al., 2011). 

 Οι Vakola και Bouradas (2005) διεξήγαγαν εμπειρική έρευνα σε 677 

εργαζομένους, στοχεύοντας στη διερεύνηση των διαστάσεων του οργανωσιακού 

κλίματος, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τα άτομα και των επιπτώσεων αυτών 

των διαστάσεων στις εργασιακές συμπεριφορές, την εργασιακή δέσμευση και την 

εργασιακή ικανοποίηση. Η έρευνα διεξήχθη ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της 

συγχώνευσης δύο εταιρειών Πληροφορικής και την εισαγωγή της νέας εταιρείας στο 
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Χρηματιστήριο Αξιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο οι στάσεις των 

εποπτικών αρχών προς τη σιωπή, όσο και οι στάσεις της ανώτατης διοίκησης για τη 

σιωπή καθώς και οι ευκαιρίες για επικοινωνία σχετίζονται και προβλέπουν τη σιωπή 

των εργαζομένων. Αυτές οι τρεις διαστάσεις βρέθηκε ότι σχετίζονται επίσης με την 

οργανωτική δέσμευση και την ικανοποίηση από την εργασία (Vakola & Bouradas, 

2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΙΩΠΗ: ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ; 
 

 

4.1 Εμπειρικά δεδομένα  
 

Γίνεται αντιληπτό, από τα δεδομένα που έχουν παρατεθεί μέχρι στιγμής, ότι τόσο η 

επαγγελματική εξουθένωση όσο και η οργανωσιακή σιωπή αποτελούν δύο πολύ 

σημαντικά οργανωσιακά ζητήματα που επηρεάζουν και τους ίδιους τους εργαζομένους 

και ολόκληρο τον οργανισμό, δημιουργώντας μια δυστοκία στην ανάπτυξή του. Κατά 

συνέπεια έχει ενδιαφέρον η διερεύνηση της σχέσης τους. 

Σύμφωνα με τους Knoll, Hall και Weighelt (2019) οι δύο διαστάσεις της 

οργανωσιακής σιωπής, η συγκαταβατική και αμυντική, έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στις δύο από τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, την 

συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποίηση, αλλά όχι στο αίσθημα της 

προσωπικής επίτευξης. Επίσης, οι άλλες δύο διαστάσεις της σιωπής (κοινωνική και 

ευκαιριακή) δεν επιδρούν σημαντικά την επαγγελματικής εξουθένωση. Αντίστροφα, 

τα επίπεδα των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης σχετίζονται και με 

τους τέσσερις τύπους της οργανωσιακής σιωπής με εξαίρεση τη μη σημαντική επιρροή 

της συναισθηματικής εξάντλησης στην ευκαιριακή σιωπή. 

Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν στην έρευνά τους και οι Tahmasebi, 

Sobhanipour και Aghaziarati (2013), καθώς έδειξαν ισχυρή θετική σχέση της 

οργανωσιακής σιωπής με την επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα αποδείχθηκε μια 

άμεση και ουσιαστική σχέση μεταξύ της οργανωσιακής σιωπής με την συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποίηση αλλά καμία σχέση με το αίσθημα της μειωμένης 

προσωπικής επίτευξης. Θετική σημαντική σχέση μεταξύ της οργανωσιακής σιωπή με 

την συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποίηση βρήκαν στην έρευνά τους 

και οι Akin & Ulusoy (2016), ενώ το αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης 

συσχετίστηκε σημαντικά με τη σιωπή μόνο όσον αφορά την έλλειψη αυτοπεποίθησης.  

Γενικά βρέθηκε μια σημαντική μεσαίου επιπέδου σχέση μεταξύ της οργανωσιακής 

σιωπής και της επαγγελματικής εξουθένωσης (r=,40 και p<,01). 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας των Coban & Sarikaya (2016) εμφάνισαν 

συσχέτιση μεταξύ της οργανωσιακής σιωπής και της επαγγελματικής εξουθένωσης 

μόνο όσον αφορά συγκεκριμένες διαστάσεις. Συγκεκριμένα βρέθηκε σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ της συγκαταβατικής και της αποπροσωποίησης (p= ,002 και r=,225) 

και της αμυντικής σιωπής και της αποπροσωποίησης (p=,002 και r=,296). Επίσης, 

βρέθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συγκαταβατικής και της αμυντικής 

σιωπής με το αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης (p=,006; r=-,270 και p=,007; 

r=-,264 αντίστοιχα). Κατά συνέπεια, αποδεικνύεται ότι όταν η συγκαταβατική και 

αμυντική σιωπή αυξάνονται η αποπροσωποίηση αυξάνεται ενώ το αίσθημα μειωμένης 

προσωπικής επίτευξης μειώνεται. 

 Όσον αφορά τη σχέση της οργανωσιακής σιωπής με την επαγγελματική 

εξουθένωση στο νοσηλευτικό επάγγελμα, οι Abied και Khalil (2019), εξετάζοντας 

γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, βρήκαν 

ότι η οργανωσιακή σιωπή σχετίζεται σημαντικά θετικά με όλες της διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης.  
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4.2 Σωματική και ψυχική υγεία στο νοσηλευτικό προσωπικό υπό το 

πρίσμα της επαγγελματικής εξουθένωσης και της οργανωσιακής 

σιωπής 
 

Η εμφάνιση και η διατήρηση τόσο της επαγγελματικής εξουθένωσης όσο και της 

οργανωσιακής σιωπής μέσα σε έναν οργανισμό αποτελώντας δύο κρίσιμα εργασιακά 

ζητήματα έχουν άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Οι 

επιδράσεις όμως αυτές δεν αφορούν μόνο τον οργανισμό, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση το νοσοκομείο, αλλά και τον εργαζόμενο-νοσηλευτή/τρια που είναι 

εξουθενωμένος ή που επιλέγει να σιωπήσει. 

Σύμφωνα με τους  Farsi et al. (2012) η επαγγελματική εξουθένωση συσχετίζεται 

θετικά με την γενική κατάσταση υγείας των νοσηλευτών. Η επαγγελματική 

εξουθένωση έχει συνδεθεί με ποικίλα σωματικά συμπτώματα στους εργαζομένους, 

όπως μυοσκελετικές διαταραχές (Aghilinejad, Sadeghi, Abdullah, Sarebanha, & 

Bahrami-Ahmadi, 2014), κεφαλαλγίες (Merces et al., 2017), πόνοι στην πλάτη (Grossi 

et al., 2009; Merces et al., 2017), ζαλάδες (34,5%) και σε μικρό ποσοστό διαβήτης 

(1,7%) (Merces et al., 2017). Αρκετές φορές τα οργανικά προβλήματα μπορεί να είναι 

πιο σοβαρά, όπως βλάβες στο ανοσολογικό σύστημα (Mohren et al., 2003), 

γαστρεντερικές διαταραχές (Eriksen & Ursin, 2004) και καρδιαγγειακές διαταραχές 

(Eller et al., 2009). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση, σύμφωνα με την έρευνα των Kitaoka-Higashiguchi et al. (2009), μπορεί 

να σχετίζεται και με τους προγνωστικούς παράγοντες της αρτηριοσκλήρυνσης. Τέλος, 

με την ύπαρξη της επαγγελματικής εξουθένωσης, συχνά αλλάζουν οι διατροφικές 

συνήθειες και μεταβάλλεται το σωματικό βάρος (Josten et al., 2003). 

Πέρα όμως από την οργανική κατάσταση των εργαζομένων, η επαγγελματική 

εξουθένωση φαίνεται ότι επιδρά και στην ψυχική τους υγεία (Kaviani & Khaghanizade, 

2007). Έρευνες έχουν δείξει ότι η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με 

καταθλιπτικές διαταραχές (Bonde, 2008), ενώ οι Lin et al. (2016) ανέδειξαν τον 

διαμεσολαβητικό ρόλο της επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ του εργασιακού 

στρες και της κατάθλιψης. Ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ψυχολοφγικών και 

ψυχιατρικών διαταραχών στους επαγγελματίες υγείας, θεωρείται απόρροια των 

ιδιαίτερα δύσκολων εργασιακών τους συνθηκών. Το ασταθές ωράριο εργασίας, η 

επαφή με τον θάνατο, η σύγκρουση με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, η λήψη 
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σημαντικών για τη ζωή αποφάσεων, καθώς και η πιθανή διάπραξη σφαλμάτων (Kandri 

et al., 2004), είναι μερικοί από τους παράγοντες που καθιστούν τους χώρους υγείας 

απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα. Ένας άλλος παράγοντας με τον οποίον συνδέεται 

η επαγγελματική εξουθένωση και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό είναι η αγχώδης 

διαταραχή (Merces et al., 2017). Οι De la Fuente-Solana et al. (2017) διεξάγοντας 

έρευνα σε 101 νοσηλευτές/τριες σε ογκολογικό τμήμα, βρήκαν θετική συσχέτιση των 

δύο διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης, τη συναισθηματική εξάντληση και 

την αποπροσωποίηση με την αγχώδη διαταραχή και την κατάθλιψη, ενώ αρνητική με 

το αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης. Ακόμη, παρατηρείται σχέση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης με αϋπνίες (Kousloglou et al., 2014). Tέλος, σημειώνεται 

σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης με διάφορες καταχρήσεις όπως κατανάλωση 

αλκοόλ (Morse, Salyers, Rollins, Monroe-DeVita, & Pfahler, 2012) ή χαπιών (Bagheri 

et al., 2012) θεωρώντας αυτές τις διεξόδους ως «θεραπεία» για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να τα επιδεινώνουν (Bagheri et 

al., 2012).  

 Η επιλογή του εργαζομένου να σιωπήσει, εκτός από τις συνέπειες που επιφέρει 

στον οργανισμό, επιφέρει συνέπειες και στον ίδιο. Ο εργαζόμενος που παραμένει 

σιωπηλός και επιλέγει να μην εκφράσει τις απόψεις και τις ανησυχίες του μέσα στο 

εργασιακό του περιβάλλον, μπορεί να βιώσει συναισθήματα θυμού, αγωνίας, μίσους, 

πλήξης και στεναχώριας (Çaylak & Altuntas, 2016). Επίσης, σύμφωνα με τον Tangirala 

(2008) η σιωπή των εργαζομένων επηρεάζει γενικά την προσωπική τους ευημερία 

καθώς τους δημιουργεί άγχος και τους κάνει να αισθάνονται ένοχοι για τα ψυχολογικά  

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε κάποια 

πιθανή αλλαγή.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 

5.1 Σκοπός και σχεδιασμός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό της τη διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και του επιπέδου της οργανωσιακής σιωπής του νοσηλευτικού 

προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και της μεταξύ τους σχέσης και του 

ρόλου τους στη ψυχική και σωματική υγεία των νοσηλευτών.  

 Οι έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα με σκοπό να αξιολογήσουν την 

επαγγελματική εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού βρήκαν ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, παρόμοια με αυτά που 

υφίστανται σε άλλες χώρες (Konstantinou et al., 2018; Koronaiou & Antoniou, 2018; 

Alexandrova-Karamanova et al., 2016; Rachiotis et al., 2014). Επίσης, τα ευρήματα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας περιγράφουν υψηλά επίπεδα της οργανωσιακής σιωπής στο 

νοσηλευτικό προσωπικό (Maxfield et al., 2005; Çaylak & Altuntas, 2016). Ωστόσο, 

στην Ελλάδα, το θέμα της οργανωσιακής σιωπής στο νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχει 

μελετηθεί, αν και έχει εξεταστεί σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους (Prousca & 

Psychogios, 2018; Nikolaou, Vakola & Bourantas, 2011).  Το γεγονός αυτό οδήγησε 

στη σκέψη της διερεύνησης του επιπέδου και των δύο αυτών μεταβλητών στο 

νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και της μεταξύ τους 

σχέση. Επιπλέον, με βάση τη βιβλιογραφία τόσο η επαγγελματική εξουθένωση όσο και 

η οργανωσιακή σιωπή μπορεί να επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τη σωματική και ψυχική 

υγεία των εργαζομένων σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Δεδομένου ότι το 

νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί εγρήγορση και ετοιμότητα 

σωματική και ψυχική, υπάρχει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση αυτών των επιδράσεων 

και στο νοσηλευτικό επάγγελμα της χώρας μας. 

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα στα οποία η παρούσα έρευνα 

επιδιώκει να δώσει απαντήσεις:  

1. Η ύπαρξη υψηλής επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό 

σημαίνει και υψηλή οργανωσιακή σιωπή; 
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2. Ποιοι είναι οι δείκτες σωματικής και ψυχικής υγείας του νοσηλευτικού 

προσωπικού; 

3. Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της 

οργανωσιακής σιωπής, ισχύει το αντίστροφο;  

4. Επηρεάζει η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών/τριών που εργάζονται 

σε δημόσια νοσοκομεία την ψυχική και σωματική τους υγεία; 

5. Επηρεάζει η οργανωσιακή σιωπή των νοσηλευτών/τριών που εργάζονται σε 

δημόσια νοσοκομεία την ψυχική και σωματική τους υγεία; 

6. Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης και υψηλού επιπέδου 

οργανωσιακής σιωπής επηρεάζει περισσότερο την ψυχική και σωματική υγεία 

των νοσηλευτών/τριών;  

7. Επηρεάζουν τα προσωπικά και εργασιακά στοιχεία των νοσηλευτών/τριών την 

επαγγελματική εξουθένωση και την οργανωσιακή σιωπή;  

 

 

 

5.2 Διατύπωση Ερευνητικών Υποθέσεων 

Οι ερευνητικές Υποθέσεις της παρούσας έρευνας έχουν διαμορφωθεί ως εξής:  

 

Υπόθεση 1: Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών/τριών σε δημόσια 

νοσοκομεία σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την οργανωσιακή τους σιωπή.  

Υπόθεση 2α: Η συναισθηματική εξάντληση αποτελεί θετικό προβλεπτικό παράγοντα 

των διαστάσεων της οργανωσιακής σιωπής.  

Υπόθεση 2β: Οι διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπή αποτελούν θετικό προβλεπτικό 

παράγοντα της συναισθηματικής εξάντλησης.   

Υπόθεση 3α: Η αποπροσωποίηση αποτελεί θετικό προβλεπτικό παράγοντα της 

συγκαταβατικής, της αμυντικής και της ευκαιριακής οργανωσιακής σιωπής.  

Υπόθεση 3β: Η οργανωσιακή σιωπή αποτελεί θετικό προβλεπτικό παράγοντα της 

αποπροσωποίησης 

Υπόθεση 4α: Το αίσθημα προσωπικής επίτευξης αποτελεί θετικό προβλεπτικό 

παράγοντα των διαστάσεων της οργανωσιακής σιωπής. 
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Υπόθεηση 4β: Η οργανωσιακή σιωπή αποτελεί θετικό προβλεπτικό παράγοντα του 

αισθήματος προσωπικής επίτευξης. 

Υπόθεση 5: Η συγκαταβατική και η αμυντική σιωπή έχουν αρνητική σχέση με την 

επαγγελματική εξουθένωση.   

Υπόθεση 6α: H οργανωσιακή σιωπή παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη σωματική και 

ψυχική υγεία των νοσηλευτών/τριών.  

Υπόθεση 6β: Η επαγγελματική εξουθένωση παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη 

σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών/τριών. 

Υπόθεση 7α: Τo κλίμα αυθεντικότητας και η παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τις 

διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και τις διαστάσεις της οργανωσιακής 

σιωπής. 

Υπόθεση 7β: H φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά, παρουσιάζει θετική συσχέτιση με 

τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και τις διαστάσεις της οργανωσιακής 

σιωπής. 

Υπόθεση 8α: Η ικανοποίηση παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και τις διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής. 

Υπόθεση 8β: H ψυχολογική ασφάλεια παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τις 

διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και τις διαστάσεις της οργανωσιακής 

σιωπής. 

Υπόθεση 8γ: H ταύτιση παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και τις διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής.  
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5.3. Πιλοτική Έρευνα 
 

Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο είναι 

κατανοητό και αποτελεσματικό στο νοσηλευτικό προσωπικό, το ερωτηματολόγιο που 

επρόκειντο να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο στην παρούσα έρευνα, 

δεδομένου ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε έρευνα στο νοσηλευτικό προσωπικό. 

Ειδικότερα, με την μικρή σε έκταση πιλοτική έρευνα η ερευνήτρια προσπάθησε να 

εξακριβώσει: 

 εάν οι χρησιμοποιούμενοι όροι είναι κατανοητοί και γίνονται εύκολα 

αντιληπτοί, 

 εάν η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι αποδεκτή στο χώρο της 

νοσηλευτικής (ιδιαίτερα αυτή που αφορούσε τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά), 

 εάν η διατύπωση των ερωτήσεων δεν προκαλεί σύγχυση και οδηγεί στη 

συλλογή των επιθυμητών στοιχείων 

 εάν το ερωτηματολόγιο έχει την κατάλληλη έκταση και δεν προκαλεί 

δυσφορία στους συμμετέχοντες, 

 την επιλογή κατάλληλης μορφής διανομής των ερωτηματολογίων 

δεδομένου των δύσκολων συνθηκών των χώρων των νοσοκομείων 

 τον απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης  

Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2019 και επιλέχθηκε η 

«πρόσωπο με πρόσωπο» συνάντηση της ερευνήτριας με κάθε συμμετέχοντα 

ξεχωριστά. Σε αυτήν συμμετείχαν 6 νοσηλεύτριες που επιλέχθηκαν τυχαία αλλά 

εργάζονται στα νοσοκομεία από τα οποία προήλθε το δείγμα της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

6.1 Δειγματολειπτικό Πλαίσιο 
 

Το δείγμα, βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη συλλέχθηκε 

από το νοσηλευτικό προσωπικό τεσσάρων νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας, από το 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, το Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου και 

το Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Συγκεκριμένα συμμετείχαν συνολικά 130 

νοσηλευτές/τριες.  

Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε με απλή τυχαία δειγματοληψία από τον πληθυσμό. 

Για τη συλλογή των στοιχείων διανεμήθηκαν από την ερευνήτρια ερωτηματολόγια σε 

όλες τις κλινικές των νοσοκομείων και στη συνέχεια συλλέχθηκαν συμπληρωμένα. Το 

όνομα των συμμετεχόντων δεν αναγράφονταν σε κανένα σημείο του ερωτηματολογίου. 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής:  

 Αποστολή αίτησης έγκρισης διεξαγωγής της έρευνας στην 3η Υγειονομική 

Περιφέρεια Μακεδονίας και 4ηΥγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης.  

 Παραπομπή της αίτησης στα Νοσοκομεία έρευνας από  την 3η και 4η ΥΠΕ με 

Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 14888 και 14631 αντίστοιχα.  

 Έγκριση διεξαγωγής της έρευνας από το Επιστημονικό Συμβούλιο του κάθε 

Νοσοκομείου. 

 Διανομή των ερωτηματολογίων 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων (εφαρμογή ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς, 

χωρίς την παρουσία συνεντευκτή) 

 Συλλογή των ερωτηματολογίων από την ερευνήτρια μετά τη συμπλήρωση, σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

Η έρευνα διεξήχθη από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο του 2019. 

Από τα 200 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, συγκεντρώθηκαν συμπληρωμένα τα 

130, που αποτελούν και το τελικό δείγμα της έρευνας. 
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6.2  Ερευνητικά Εργαλεία 
 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα φέρει τον τίτλο 

«Μελέτη Εμπειριών στον Χώρο Εργασίας». Αποτελεί μια ενιαία σύνθεση πέντε 

ερωτηματολογίων τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Στην αρχή του 

ερευνητικού εργαλείου υπάρχει έντυπο ενημέρωσης των συμμετεχόντων για το σκοπό 

της έρευνας, τη μορφή των ερωτήσεων και απαντήσεων που θα κληθούν να δώσουν 

καθώς και διαβεβαίωση του απορρήτου των προσωπικών τους δεδομένων. Ο 

απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσής του ήταν περίπου 15 λεπτά. 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο, εκτός από τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά που διερευνά στην αρχή, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος με 

τίτλο «Οργανωσιακό πλαίσιο», περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν το εργασιακό 

πλαίσιο των συμμετεχόντων. Το δεύτερο μέρος με τίτλο «Κρίσιμα Εργασιακά 

Ζητήματα» περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τους τρόπους επικοινωνίας των 

κρίσιμων ζητημάτων και το τρίτο μέρος με τίτλο «Προσωπικές Καταστάσεις και 

Σχέσεις στον Εργασιακό Χώρο» εστιάζει στην προσωπική κατάσταση των 

εργαζομένων. 

 

6.2.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 
 Στην αρχή του ερευνητικού εργαλείου οι συμμετέχοντες καλούνται να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά όπως το 

φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, οι ώρες εργασίας, οι ώρες εργασίας αν 

εργάζονται σε πάνω από μία δουλειές, η σχέση εργασίας, ο τίτλος της εργασίας τους, 

τα έτη εργασίας στο Νοσοκομείο, η κατοχή διευθυντική θέση καθώς και η εθνικότητά 

τους. 

6.2.2 Κλίμα Αυθεντικότητας 
Το κλίμα αυθεντικότητας των νοσηλευτών μετρήθηκε με το εργαλείο 

Authenticity Scale (Κnoll et al., 2015). Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 6 στοιχεία και οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την 

πρόταση σε μια 7βαθμη κλίμακα Likert (1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ πολύ, 3 

= Διαφωνώ λίγο, 4 = Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ λίγο, 6 = Συμφωνώ 

πολύ, 7 = Συμφωνώ απόλυτα). Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας είναι 

Cronbach’alpha =.61. 
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6.2.3 Ψυχολογική Ασφάλεια 

Η ψυχολογική ασφάλεια των εργαζομένων μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο 

των Baer και Frese (2003) για το Κλίμα Ψυχολογικής Ασφάλειας (Climate for 

Psychological Safety). Το ερωτηματολόγιο αυτό στηρίζεται στην κλίμακα του 

Edmondson (1990) για την Ομαδική Ψυχολογική Ασφάλεια, αλλά είναι τροποποιημένο 

για χρήση σε οργανωσιακό επίπεδο π.χ. «Υπάρχουν εργαζόμενοι που απορρίπτονται 

επειδή είναι διαφορετικοί». Περιλαμβάνει 7 προτάσεις και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 

να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την πρόταση σε μια 7βαθμη 

κλίμακα Likert (1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ πολύ, 3 = Διαφωνώ λίγο, 4 = Ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ λίγο, 6 = Συμφωνώ πολύ, 7 = Συμφωνώ 

απόλυτα). Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας είναι Cronbach’alpha =.81. 

 

6.2.4 Ταύτιση 
 Η αξιολόγηση της ταύτισης των νοσηλευτών/τριών στηρίχθηκε στην κλίμακα 

SISI (Single Item Social Identification) (Postmes et al., 2013). Οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να δηλώσουν σε μια 7βαθμη κλίμακα τύπου Likert κατά πόσο συμφωνούν ή 

διαφωνούν με τις προτάσεις (1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ πολύ, 3 = Διαφωνώ 

λίγο, 4 = Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ λίγο, 6 = Συμφωνώ πολύ, 7 = 

Συμφωνώ απόλυτα). Για παράδειγμα κλήθηκαν να δηλώσουν αν «ταυτίζονται με τον 

οργανισμό στον οποίο εργάζονται». Για να υπολογιστεί ο δείκτης αξιοπιστίας 

Conbach’alpha κάποια στοιχεία αντιστράφηκαν ώστε να μας δίνουν θετικό πρόσημο 

διότι μέσα στις δηλώσεις υποκρύπτεται κάποιο αρνητικό στοιχείο. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας της κλίμακας είναι Conbach’s alpha=.81. 

 

6.2.5 Φιλότιμη Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

 Η φιλότιμη οργανωσιακή σιωπή αξιολογήθηκε με την κλίμακα OCB των van 

Dick et al. (2006). Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 5 προτάσεις (π.χ. Βοηθάω τους 

συναδέλφους που έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας) και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε μια κλίμακα Likert 7 σημείων (1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ 

πολύ, 3 = Διαφωνώ λίγο, 4 = Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ λίγο, 6 = 

Συμφωνώ πολύ, 7 = Συμφωνώ απόλυτα). Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας είναι 

Cronbach’alpha =.69. 
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6.2.6 Οργανωσιακή Σιωπή 

 Η οργανωσιακή σιωπή αξιολογήθηκε με δύο κλίμακες, την κλίμακα των Knoll 

και van Dick (2013) και την κλίμακα του Brinsfield (2012). Στην αρχή με μια σύντομη 

εισαγωγή οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το πλαίσιο της οργανωσιακής σιωπής 

και κλήθηκαν να απαντήσουν αν είχαν παρατηρήσει κάποια προβληματική κατάσταση 

στην εργασία τους με το 1 = Όχι, ποτέ και 4 = Ναι, πολλές φορές και να δηλώσουν αν 

μίλησαν σε κάποιον που θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση ή αν παρέμειναν 

σιωπηλοί με το 1 να σημαίνει Ποτέ και το 4=Πάντα. 

 Όσον αφορά την κλίμακα της οργανωσιακής σιωπής των Knoll και van Dick 

(2013), αυτή περιλαμβάνει 12 προτάσεις και μετράει τέσσερις διαστάσεις της 

οργανωσιακής σιωπής, τη Συγκαταβατική σιωπή (Acquiescent Silence) (3 στοιχεία), 

την Αμυντική σιωπή (Quiescent Silence) (3 στοιχεία), τη Συνεργατική σιωπή (Prosocial 

Silence) (3 στοιχεία) και την Ευκαιριακή σιωπή (Opportunistic Silence) (3 στοιχεία). 

Από την κλίμακα του Brinsfield (2012) έχουν χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία που 

αξιολογούν δύο επιπλέον διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής, την Διστακτική σιωπή 

(Diffident Silence) (3 στοιχεία) και την Απαθή σιωπή (Disengaged Silence) (3 

στοιχεία). 

 Κάθε μορφή σιωπής αντιπροσωπεύτηκε από τρεις προτάσεις που συμπλήρωναν 

την φράση «Παραμένω σιωπηλός στη δουλειά. . .». Κάποια στοιχεία παραδείγματα 

είναι «γιατί δεν πρόκειται να εισακουστώ ούτως ή άλλως» (συγκαταβατική σιωπή), 

«γιατί φοβήθηκα ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες» (αμυντική σιωπή), «γιατί δεν 

ήθελα να βάλω σε μπελάδες τους άλλους» (συνεργατική σιωπή), «για να μην 

φανερώσω ότι έχω περισσότερες γνώσεις» (ευκαιριακή σιωπή), «γιατί δεν ένιωθα 

αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να μιλήσω» (διστακτική σιωπή) και «γιατί δεν ήθελα να 

εμπλακώ» (απαθής σιωπή).  

 Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε μια κλίμακα Likert 

7 σημείων (1 = Ποτέ, 2 = Πολύ σπάνια, 3 = Σπάνια, 4 = Ενίοτε, 5 = Κάποιες φορές, 6 

= Συχνά, 7 = Πολύ συχνά). Οι δείκτες αξιοπιστίας για κάθε υποκλίμακα είναι 

αντίστοιχα: «συγκαταβατική σιωπή» alpha=.830, «αμυντική σιωπή» alpha=.769, 

«συνεργατική σιωπή» alpha=.776, «ευκαιριακή σιωπή» alpha=.819, «διστακτική 

σιωπή» alpha=.787 και «απαθής σιωπή» alpha=. 689. Ο συνολικός δείκτης αξιοπιστίας 

είναι Cronbach’ alpha=.93. 
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6.2.7 Ψυχική και Σωματική Υγεία 

 Η ψυχική και η σωματική υγεία των συμμετεχόντων αξιολογήθηκε με την 

κλίμακα SF-36 Health Survey (Ware et al., 1993). Στην παρούσα έρευνα η υποκλίμακα 

της ψυχικής υγείας (Mental Health) μετρήθηκε με 5 στοιχεία «Ήμουν πολύ 

νευρικός/ή», «Ένιωθα κακόκεφα και μελαγχολικά», «Ένιωθα ήρεμα και ειρηνικά», 

«Ένιωθα τόσο άκεφα που τίποτα δεν μπορούσε να μου φτιάξει τη διάθεση» και «Ήμουν 

χαρούμενος/η». Η υποκλίμακα της σωματικής υγείας (Physical Health) μετρήθηκε με 

16 στοιχεία στα οποία οι συμμετέχοντες έπρεπε α δηλώσουν πόσο συχνά έχουν 

αισθανθεί κάποια σωματικά προβλήματα ή κάποια αρνητικά συναισθημάτα  (π.χ. 

πονοκέφαλος, στομαχικά/πεπτικά προβλήματα, μελαγχολία, ενοχικά συναισθήματα). 

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε μια κλίμακα 5 σημείων (1 = 

Ποτέ, 2 = Λίγες φορές, 3= Μερικές φορές, 4 = Αρκετά συχνά, 5 = Τις περισσότερες 

φορές).Ο δείκτης αξιοπιστίας της υποκλίμακας «Σωματική υγεία» είναι 

Cronbach’alpha=.88 και της υποκλίμακας «Ψυχική Υγεία» είναι Cronbach’alpha=.67. 

 

6.2.8 Ικανοποίηση 

 Η μέτρηση της ικανοποίησης βασίστηκε στην κλίμακα Satisfaction With Life 

Scale (SWLS) (Diener et al., 1985). Αποτελείται από 4 στοιχεία και ο συμμετέχων 

καλείται να δηλώσει πόσο συχνά ήταν ικανοποιημένος τους τελευαταίους τρεις μήνες 

με την κατάσταση της υγείας μου, με τη δουλειά του, με τη ζωή του και με τις ικανότητέ 

του να τα φέρει εις πέρας. Οι απαντήσεις δίνονταν σε μια κλίμακα 5 σημείων (1 = Ποτέ, 

2 = Λίγες φορές, 3= Μερικές φορές, 4 = Αρκετά συχνά, 5 = Τις περισσότερες φορές).Ο 

δείκτης αξιοπιστίας της υποκλίμακας είναι Cronbach’ alpha=.78. 

 

6.2.9 Επαγγελματική Εξουθένωση (Burnout)  

Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το 

Maslach Burnout Inventory General Survey (MBI-GS) (Maslach et al., 1996). Το MBI-

GS αποτελείται από 16 προτάσεις οι οποίες απαρτίζουν τρεις διαστάσεις: τη 

συναισθηματική εξάντληση (5 στοιχεία), την αποπροσωποποίηση (6 στοιχεία) και το 

αίσθημα προσωπικής ολοκλήρωσης (5 στοιχεία). 

Η διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης περιλαμβάνει αναφορές στην 

συναισθηματική και σωματική κόπωση αλλά χωρίς άμεση αναφορά στους ανθρώπους 



 
68 

ως πηγή αυτών των συναισθημάτων π.χ. «Το να δουλεύω όλη τη μέρα μου δημιουργεί 

πραγματικά μεγάλη πίεση. Η διάσταση της αποπροσωποίησης περιλαμβάνει αναφορές 

αδιαφορίας ή απόμακρης στάσης μέσα στην εργασία π.χ. «Ενδιαφέρομαι λιγότερο για 

τη δουλειά μου, σε σχέση με την εποχή που ξεκίνησα». Τέλος, η τρίτη διάσταση του 

αισθήματος της προσωπικής ολοκλήρωσης περιλαμβάνει αναφορές σε προσωπικές 

προσδοκίες π.χ. «Στη δουλειά μου αισθάνομαι σίγουρος/η ότι κάνω αυτά που πρέπει 

με αποτελεσματικό τρόπο». Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε 

μια κλίμακα Likert 7 σημείων (0 = Ποτέ, 1 = Μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο, 2 = 

Μερικές φορές το μήνα ή λιγότερο, 3 = Μερικές φορές το μήνα, 4 = Μία φορά την 

εβδομάδα, 5 = Μερικές φορές την εβδομάδα, 6 = Κάθε μέρα). 

Ο δείκτης αξιοπιστίας του παράγοντα «συναισθηματική εξάντληση» είναι 

alpha=.886 του Cronbach, της «αποπροσωποιήσης» είναι alpha=.651 του Cronbach και 

του «αισθήματος προσωπικής ολοκλήρωσης» είναι alpha=.717 του Cronbach. Ο 

συνολικός δείκτης αξιοπιστίας είναι Cronbach’s alpha=.77.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Για την παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος 

χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική. Υπολογίστηκαν οι δείκτες εσωτερικής 

συνάφειας Cronbach’s alpha και οι δείκτες συσχέτισης Pearson μεταξύ όλων των 

μεταβλητών.  

Για να ελεγχθούν οι πιθανές διαφορές των μέσων όρων των μεταβλητών της 

παρούσας έρευνας σε σχέση με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε αναλύσεις διακύμανσης μονής κατεύθυνσης ( one 

– way ANOVA). Στα δημογραφικά χαρακτηριστικά που ήταν συνεχείς μεταβλητές 

πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις Pearson.  

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές παλινδρομήσεις με στόχο να 

μελετηθεί η επίδραση των διαστάσεων της οργανωσιακής σιωπής στις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και το αντίστροφο.  
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7.1 Περιγραφική Στατιστική  
 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 130 νοσηλευτές/τριες από τους οποίους οι 25 

(19,2%) ήταν άνδρες και οι 105 (80,8%) ήταν γυναίκες.  

Πίνακας 1 

Συχνότητες και Ποσοστά της μεταβλητής Φύλο  

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Άνδρας 25 19,2 

Γυναίκα 105 80,8 

 130 100,0 

 

 

 

 
Όσον αφορά την ηλικία, 11 άτομα (8,5%) ήταν από 20 μέχρι 30 ετώ, 35 άτομα (26,9%) 

ήταν από 31 μέχρι 40 ετών, 56 άτομα (43,1) ήταν από 41 μέχρι 50 ετών και 28 άτομα 

(21,5%) ήταν άνω των 50 χρονών. 

Πίνακας 2 

Συχνότητες και Ποσοστά της μεταβλητής Ηλικία 

Ηλικία Συχνότητα       Ποσοστό (%) 

20 – 30 11 8,5 

31 – 40 35 26,9 

41 – 50 56 43,1 

>50 28 21,5 

 130 100,0 
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Ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο, μόλις 5 άτομα (3,8%) ήταν Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης ΠΕ (Α.Ε.Ι.), 44 άτομα (33,8%) ήταν Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ 

(Τ.Ε.Ι), 40 άτομα (30,8%) ήταν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ, 18 άτομα (13,8) 

είχαν Ειδικότητα και 23 άτομα (17,7%) είχαν Μεταπτυχιακό.  

Πίνακας 3  

Συχνότητες και Ποσοστά της μεταβλητής Μορφωτικό Επίπεδο  

Μορφωτικό Επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό (%) 

ΠΕ 5 3,8 

ΤΕ 44 33,8 

ΔΕ 40 30,8 

Ειδικότητα 18 13,8 

Μεταπτυχιακό 23 17,7 

 130 100,0 

 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες της έρευνας (94,6%) δήλωσαν ότι δεν εργάζονται σε 

περισσότερες από μία δουλειές, ενώ 7 άτομα (5,4) δήλωσαν ότι εργάζονται σε πάνω 

από μία δουλειά.  

Πίνακα 4 

Συχνότητες και Ποσοστά των ερωτηθέντων που δήλωσαν αν εργάζονται σε πάνω από 
μία δουλειά 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Όχι 123 94,6 

Ναι 7 5,4 

 130 100,0 

 

 

Αναφορικά με τις ώρες εργασίας σε μια τυπική εβδομάδα, παρατηρείται ότι ο μέσος 

όρος του νοσηλευτικού προσωπικού που συμμετέχει στην έρευνα, εργάζεται περίπου 

41 ώρες (Μ=41,01, ΤΑ=5,278)  με ένα εύρος τις 70 ώρες, καθώς η μικρότερη τιμή είναι 

οι 6 ώρες και η μεγαλύτερη οι 70 ώρες. Όσον αφορά τις ώρες εργασίας των 7 

ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι εργάζονται σε πάνω από μία δουλειές, ο μέσος όρος 

τους εργάζεται περίπου 38 ώρες στην κύρια εργασία (Μ=38,5714, ΤΑ=8,99735) με ένα 
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εύρος τις 50 ώρες, καθώς η μικρότερη τιμή είναι οι 20 ώρες και η μέγιστη οι 50 ώρες 

εργασίας στην κύρια δουλειά τους. 

Πίνακας 5 

Περιγραφικά Μέτρα Ωρών εργασίας των ερωτηθέντων 

 Ν Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ώρες εργασίας κατά τη 

διάρκεια μιας τυπικής 
εβδομάδας 

130 6 70 41,01 5,278 

Ώρες εργασίας κατά τη 
διάρκεια μιας τυπικής 

εβδομάδας στην κύρια 
δουλειά. 

7 20 50 38,5714 8,99735 

 

 

Ως προς το αν κατέχουν διευθυντική θέση (Προϊστάμενος/η), οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες, 123 άτομα (94,6%) απάντησαν πως δεν κατέχουν και μόλις 7 άτομα 

(5,4%) απάντησαν ότι κατέχουν. Από τα 7 άτομα που είναι Προϊστάμενοι, τα 3 άτομα 

δήλωσαν ότι δίνουν αναφορά απευθείας σε αυτούς 12 νοσηλευτές/τριες, 1 άτομο 

δήλωσε ότι δίνουν απευθείας αναφορά σε αυτό 20 νοσηλευτές/τριες, 1 άτομο δήλωσε 

ότι δίνουν αναφορά σε αυτό 15 νοσηλευτές/τριες, 1 άτομο ότι δίνουν αναφορά σε αυτό 

10 νοσηλευτές και ακόμα ένα 1 άτομο δήλωσε ότι δίνουν αναφορά σε αυτό 5 

νοσηλευτές/τριες. 

Πίνακας 6  

Συχνότητες και Ποσοστά των ερωτηθέντων που δήλωσαν αν κατέχουν διευθυντική 
θέση (Προϊστάμενος/η) 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 7 5,4 

Όχι  123 94,6 

 130 100,0 
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Όσον αφορά τα χρόνια εργασίας τους στο ίδιο Νοσοκομείο, 9 άτομα (6,9%) απάντησαν 

ότι εργάζονται κάτω από 1 χρόνο, 35 άτομα (26,9%) εργάζονται από 1 μέχρι 10 χρόνια, 

42 άτομα (32,3%) εργάζονται από 11 μέχρι 20 χρόνια, 31 άτομα (23,8%) εργάζονται 

από 21 μέχρι 30 χρόνια και 13 άτομα (10%) εργάζονται για τον ίδιο εργοδότη πάνω 

από 30 χρόνια. 

Πίνακας 7 

 Συχνότητες και Ποσοστά για τα χρόνια εργασίας των ερωτηθέντων στον ίδιο εργοδότη 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

<1 χρόνο 9 6,9 

1 – 10 χρόνια 35 26,9 

11 – 20 χρόνια 42 32,3 

21 – 30 χρόνια 31 23,8 

>30 χρόνια 13 10,0 

 130 100,0 

 

 

Ως προς τον τίτλο εργασίας τους στο Νοσοκομείο, 53 άτομα (40,8%) έχουν ως τίτλο 

εργασίας «Νοσηλευτής/τρια ΤΕ», 40 άτομα (30,8%) είναι «Νοσηλευτής/τρια ΔΕ 

(Βοηθός Νοσηλευτή)», 15 άτομα (11,5%) έχουν ως τίτλο το «Νοσηλευτής/τρια ΠΕ», 

15 άτομα (11,5%) έχουν ως τίτλο το «Νοσηλευτής/τρια Ειδικότητας» και τέλος 7 

άτομα (5,4%) είναι «Νοσηλευτής/τρια Προϊστάμενος/η». 

Πίνακας 8 

Συχνότητες και Ποσοστά της μεταβλητής τίτλος τωρινής εργασίας 

Τίτλος Εργασίας Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Νοσηλευτής/τρια 
Προϊστάμενος/η 

7 5,4 

Νοσηλευτής/τρια 

Ειδικότητας 

45 11,5 

Νοσηλευτής/τρια ΠΕ 15 11,5 

Νοσηλευτής/τρια ΤΕ 53 40,8 

Νοσηλευτής/τρια ΔΕ 

(Βοηθός Νοσηλευτή) 

40 30,8 

 130 100,0 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ως προς τον τύπο της σχέσης εργασίας τους, 113 άτομα 

(86,9%) δήλωσαν ότι ήταν μόνιμοι και 17 άτομα (13,1%) ότι ήταν συμβασιούχοι. 

Επίσης, και οι 130 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι Έλληνες και μόνο 1 άτομο (0,8%) 

δήλωσε ότι δεν μεγάλωσε στην χώρα (Ελλάδα) στην οποία εργάζεται. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία του το δείγμα αποτελείται 

από γυναίκες. Οι ηλικίες με το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζονται στην κατηγορία       

41 – 50, ενώ όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι (ΤΕ) και ακολουθούν με μικρή διαφορά οι απόφοιτοι 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Τέλος, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

εργάζονται στο ίδιο νοσοκομείο από 11 μέχρι 20 χρόνια και μόνο 7 άτομα έχουν θέση 

Προϊσταμένου.  

 Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες περιγραφικής στατιστικής 

(μέσος όρος και τυπική απόκλιση) και οι δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach 

Alpha όλων των μεταβλητών της παρούσας έρευνας. 
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Πίνακας 9 

Συχνότητες και Ποσοστά της μεταβλητής Σωματική υγεία 

Μεταβλητές Ποτέ Λίγες φορές Μερικές 

Φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τις 

περισσότερες 

φορές 

 F P(%) F P(%) F P(%) F P(%) F P(%) 

Πονοκέφαλος 14 10.8 32 24.6 47 36.2 23 17.7 14 10.8 

Δυσκολίες στον ύπνο 20 15.4 36 27.7 28 21.5 26 20 19 14.6 

Στομαχικά/πεπτικά 

προβλήματα 

51 39.2 24 18.5 22 16.9 26 20 7 5.4 

Ακούσια αύξηση ή 

απώλεια βάρους 

62 47.7 31 23.8 13 10 13 10 11 8.5 

Κρίσεις πανικού 103 79.2 18 13.8 6 4.6 3 2.3 - - 

Ζαλάδες/αναπνευστικά 

προβλήματα/έντονοι 

καρδιακοί παλμοί 

64 49.2 36 27.7 17 13.1 10 7.7 3 2.3 

Πόνοι στους μύες ή τις 

αρθρώσεις 

12 9.2 20 15.4 18 13.8 35 26.9 45 34.6 

Κούραση 6 4.6 18 13.8 21 16.2 44 33.8 41 31.5 

Μελαγχολία 46 35.4 38 29.2 27 20.8 11 8.5 8 6.2 

Δυσκολία να 

διατηρήσω την 

ψυχραιμία μου 
20 15.4 50 38.5 36 27.7 18 13.8 6 4.6 

Ένταση 12 9.2 36 27.7 37 28.5 31 23.8 14 10.8 

Ενοχικά συναισθήματα 56 43.1 46 35.4 22 16.9 5 3.8 1 .8 

Αισθήματα 

κατωτερότητας 70 53.8 50 38.5 8 6.2 1 .8 - - 

Μοναξιά 65 50 48 36.9 12 9.2 1 .8 4 3.1 

Δυσκολία να πάω καλά 

με τους άλλους 

60 46.2 60 46.2 8 6.2 1 .8 1 .8 

Προβλήματα μνήμης 48 36.9 42 32.3 21 16.2 15 11.5 4 3.1 
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Πίνακας 10 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις και Συντελεστές Αξιοπιστίας Cronbach Alpha όλων 

των μεταβλητών (N=130) 

Μεταβλητές Μέση τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

 

1. Κλίμα Αυθεντικότητας 17.34 4.95 .61 

2. Ψυχολογική Ασφάλεια 24.0 7.00 .81 

3. Ταύτιση  13.5 3.84 .81 

4. Φιλότιμη Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά 

30.4 3.43 .69 

5. Συγκαταβατική Σιωπή (AS) 11.0 4.17 .83 

6. Αμυντική Σιωπή (QS) 10.0 4.14 .76 

7. Συνεργατική Σιωπή (PS) 12.2 4.25 .77 

8. Ευκαιριακή Σιωπή (OS) 8.03 4.04 .81 

9. Διστακτική Σιωπή (DIS) 8.63 3.80 .78 

10. Απαθής Σιωπή (DES) 11.4 3.83 .68 

11. Σωματική Υγεία (PH) 37.16 10.35 .88 

12. Ψυχική Υγεία (MH) 13.65 2.20 .67 

13. Ικανοποίηση  15.64 2.87 .78 

14. Προσδοκίες για Παραμονή 

στην ίδια δουλειά 

10.77 3.17 .86 

15. Συναισθηματική 

Εξάντληση 

16.1 7.2 0.88 

16. Αποπροσωποίηση 12.03 5.7 0.65 

17. Αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης 

29.6 5.4 0.71 

18. Επαγγελματική 

Εξουθένωση (total) 

57.85 12.65 .77 

19. Οργανωσιακή σιωπή 

(total) 

73.65 21.9 .93 
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7.2 Συσχετίσεις 
 

Στον πίνακα 11 που ακολουθεί απεικονίζονται οι δείκτες εσωτερικής συνάφειας 

Cronbach’s alpha και οι δείκτες συσχέτισης Pearson μεταξύ όλων των μεταβλητών.  

Μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των υπόλοιπων μεταβλητών 

δεν βρέθηκαν πολλές ισχυρές συσχετίσεις, αυτές που βρέθηκαν όμως αξίζει να 

αναφερθούν. Συγκεκριμένα, η ηλικία βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση με τις 

προσδοκίες για παραμονή στην ίδια δουλειά μετά τη συνταξιοδότηση (r=.176, p=.05). 

Οι ώρες εργασίας μιας τυπικής εβδομάδας βρέθηκε ότι έχουν θετική συσχέτιση με τη 

συναισθηματική εξουθένωση (r=.249, p<.01), το αίσθημα προσωπικής επίτευξης 

(r=.186, p<.05) με ολόκληρη την κλίμακα της επαγγελματικής εξουθένωσης (r=.264, 

p<.01) καθώς και με την ψυχική υγεία (r=.175, p<.05). 

 Επίσης ο τύπος σχέσης εργασίας βρέθηκε ότι έχει αρνητική σχέση με το κλίμα 

αυθεντικότητας (r=-.176, p<.05), τη συνεργατική σιωπή (r=-.269, p<.01), την 

ευκαιριακή σιωπή (r=-.212, p<.05), τη σωματική υγεία (r=-.200, p<.05), την ψυχική 

υγεία (r=-.333, p<.01) και το αίσθημα προσωπικής επίτευξης (r=-.352, p<.01), ενώ 

βρέθηκε θετική συσχέτιση με την ψυχολογική ασφάλεια (r=.183 p<.05). 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο βρέθηκε ότι έχει αρνητική συσχέτιση με το 

κλίμα αυθεντικότητα (r=-.221, p<.05) 
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Πίνακας 11 

Δείκτες Συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών και δείκτες αξιοπιστίας Cronbach's α. 

**. Η συσχέτιση θεωρείται σημαντική σε επίπεδο 0.01 (2-tailed). *. Η συσχέτιση θεωρείται σημαντική σε επίπεδο 0.05 (2-tailed). 

Mεταβλητές                       1             2             3          4            5           6            7            8            9          10          11         12         13          14         15        16        17         18       19 

1. Κλίμα αυθεντικότητας (.61)                   

2. Ψυχολογική Ασφάλεια -.153 (.81)                  

3. Ταύτιση .005 .191* (.81)                 

4. Φιλότιμη 

Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά 
-.017 .043 

.417 
 ** 

(.69) 
 

              

 

5. Συγκαταβατική Σιωπή .212* .045 084 -.079 (.83)               

6. Αμυντική Σιωπή 
.248 

** 

.035 .185* -.069 .727 

** 
(.76)              

7. Συνεργατική  
Σιωπή 

.140 .019 
.235 
 ** 

.242 
 ** 

.562 
 ** 

.502 
 ** 

(.77)            
 

8. Ευκαιριακή Σιωπή .212* ,051 .210* -.048 
.662 
 ** 

.713 
 ** 

.486 
 ** 

(.81)            

9. Διστακτική Σιωπή .118 .110 
.208  
 * 

-.137 
.750 
 ** 

.753 
.462  
 ** 

.767 

 ** 
(.78)          

 

10. Απαθής Σιωπή 
.287 
 ** 

-.106 .074 .070 
.503 
 ** 

.538 
 ** 

.518 
 ** 

.534 
 ** 

.456 
 ** 

(.68)          

11. Σωματική Υγεία .225* -.101 .110 .038 .186* -.002 .103 .075 .042 .112 (.88)         

12. Ψυχική Υγεία .225* -.061 .076 .064 .206* .009 .131 .085 .032 .137 
.655 
 ** 

(.67)        

13. Ικανοποίηση -.070 -,089 .126 
.327 

 ** 
,010 ,093 .179* .051 .023 .082 

-.312    

** 

-.407 

  ** 
(.78)      

 

14. ERSJAR -.083 -,018 
.344  
 ** 

.356 
 ** 

-,013 ,031 ,162 -,021 ,025 ,131 ,013 -.028 ,170 (.86)      

15. Συναισθηματική 
Εξάντληση 

.262 
 ** 

-.262 
  ** 

-,156 -,018 ,125 ,013 ,055 -,043 -,075 ,034 
.573 
 ** 

.449 
 ** 

-.238 
 ** 

-.297 

 ** 
(.88)    

 

16. Αποπροσωποίηση 
.366 

 ** 
-,009 -,077 -,043 

.331 

 ** 
,171 ,133 

.264 

 ** 

.206 

 * 

.296 

 ** 

.259 

 ** 

.401 

 ** 
-.157 

-.206 

  * 

.448 

 ** 
(.65)   

 

17. Αίσθημα 

προσωπικής επίτευξςη 
-.024 

-.230  

  ** 
.057 

.484 

 ** 
-.061 -.031 .118 .017 -.116 .081 -.109 -.054 

.410 

 ** 
.031 .060 .025 (.71)  

 

18.  Επαγγελματική 

Εξουθένωση (Total) 
.308 

 ** 

-.254 

  ** 
-.102 

.176 

 * 

.200 

 * 
.072 .143 .105 .001 .190* 

.402 

 ** 

.421 

 ** 
-.033 

-.255 

 ** 

.806 

 ** 

.726 

 ** 

.475 

 ** 
(.77) 

 

19. Οργανωσιακή 
Σιωπή (Total) 

.198* .041 .184* -.026 
.874 

 ** 

.865 

 ** 

.722 

 ** 

.849 

 ** 

.851 

 ** 

.702 

 ** 
.152 .189* .071 .049 .049 

.320 

 ** 
-.007 .173 (.93 ) 
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Οι περισσότεροι δείκτες αξιοπιστίας των μεταβλητών είναι υψηλοί (>7) και 

κυμαίνονται από .71 έως .93, με εξαίρεση τους δείκτες των μεταβλητών «Κλίμα 

Αυθεντικότητας» με α=.61 του Cronbach, «Φιλότιμη Οργανωσιακή Συμπεριφορά» με α=.69 

του Cronbach, «Απαθής Σιωπή» με α=68 του Cronbach, «Ψυχική Υγεία» με α=.76 και 

«Αποπροσωποίηση» με α=65 του Cronbach που θεωρούνται ικανοποιητικοί.  

 Για να μελετηθεί η σχέση μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και της 

οργανωσιακής σιωπής χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας Pearson r. Με την πρώτη 

Υπόθεση 1 περιμέναμε να βρούμε θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και της οργανωσιακής σιωπής συνολικά. Τα αποτελέσματα 

(Πίνακας 11) έδειξαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση (συνολικά) έχει θετική συσχέτιση με 

την οργανωσιακή σιωπή (συνολικά) (r=173) αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Επομένως η 

υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται.  

 Σύμφωνα με την Υπόθεση 5 περιμέναμε η συγκαταβατική και η αμυντική σιωπή να 

έχουν αρνητική σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση. Για να μελετηθεί η σχέση μεταξύ 

της συγκαταβατικής και της αμυντικής σιωπής με την επαγγελματική εξουθένωση 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας Pearson r. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 11) 

η υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε καθώς δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ούτε 

μεταξύ της συγκαταβατικής σιωπής (r=.072) ούτε της αμυντικής σιωπής (r=.143) με την 

επαγγελματική εξουθένωση συνολικά, παρά μόνο βρέθηκε θετική και στατικά σημαντική 

συσχέτιση σε επίπεδο 0.05, μεταξύ της συγκαταβατικής σιωπής και της αποπροσωποίησης 

(r=.331, p<.05). 

 Για να μελετηθεί η σχέση τόσο της οργανωσιακής σιωπής όσο και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με τη σωματική και ψυχική του νοσηλευτικού προσωπικού, χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης συνάφειας Pearson r. Με την Υπόθεση 6α περιμέναμε η οργανωσιακή σιωπή να 

παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών/τριών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 11) η οργανωσιακή σιωπή συνολικά δεν συσχετίζεται 

στατιστικά σημαντικά με τη σωματική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού, ειδικότερα όμως 

μία μόνο διάστασή της, η συγκαταβατική σιωπήσυσχετίζεται στατικά σημαντικά (r=.186, 

p<.05). Αντιθέτως παρουσιάζεται θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

οργανωσιακής σιωπής συνολικά αλλά και της συγκαταβατικής σιωπής με την ψυχική υγεία 

(r=.242, p<.01) και (r=.206, p<.05). Με την Υπόθεση 6β περιμέναμε η επαγγελματική 

εξουθένωση να έχει θετική συσχέτιση με τη σωματική και ψυχική υγεία του νοσηλευτικού 

προσωπικού, κάτι που επιβεβαιώνεται καθώς η επαγγελματική εξουθένωση παρουσιάζει 
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θετική συσχέτιση τόσο με την σωματική υγεία (r=.402, p<.01) όσο και με την ψυχική υγεία 

(r=241, p<.01).   

Για να μελετηθεί η σχέση τόσο της οργανωσιακής σιωπής όσο και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με άλλους οργανωσιακούς παράγοντες, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας 

Pearson r. Με την Υπόθεση 7α περιμέναμε το κλίμα αυθεντικότητας και η να παρουσιάζει 

θετική συσχέτιση με τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και της οργανωσιακής 

σιωπής. Όσον αφορά την σχέση του κλίματος αυθεντικότητας με την επαγγελματική 

εξουθένωση, η υπόθεση επιβεβαιώνεται εν μέρει, καθώς το κλίμα αυθεντικότητας σχετίζεται 

θετικά και στατιστικά σημαντικά με τη συναισθηματική εξάντληση (r=.262, p=.01) και την 

αποπροσωποίηση (r=.366, p=.01) αλλά όχι με το αίσθημα προσωπικής επίτευξης. Όσον αφορά 

τη σχέση μεταξύ του κλίματος αυθεντικότητας και της οργανωσιακής σιωπής παρουσιάζεται 

θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική με τη διάσταση της συγκαταβατικής σιωπής 

(r=.212, p=.05), της αμυντικής σιωπής (r=.248, p=.01) και της απαθούς σιωπής (r=.287, p=.01)  

ενώ με τις άλλες τρεις διστάσεις δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

Επομένως, η Υπόθεση 7α επιβεβαιώνεται εν μέρει και για την σχέση μεταξύ του κλίματος 

αυθεντικότητας και της επαγγελματική εξουθένωση και μεταξύ του κλίματος αυθεντικότητας 

και της οργανωσιακής σιωπής διότι αι στις δύο περιπτώσεις δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με όλες τις διαστάσεις των μεταβλητών.  

Με την Υπόθεση 7β περιμέναμε η φιλότιμη οργανωσιακή συμπεριφορά να παρουσιάζει 

θετική συσχέτιση με τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και της οργανωσιακής 

σιωπής. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης παρουσιάζεται θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική 

μόνο με τη διάσταση ου αισθήματος προσωπικής επίτευξης (r=.484, p=.01) ενώ με τις άλλες 

διαστάσεις δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ 

της φιλότιμης οργανωσιακής συμπεριφοράς και της οργανωσιακής σιωπής παρουσιάζεται 

θετική συσχέτιση μόνο με τη διάσταση της συνεργατικής σιωπής (r=.242, p=.01) ενώ με τις 

άλλες διαστάσεις δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Επομένως, η Υπόθεση 

7β επιβεβαιώνεται εν μέρει και για την σχέση μεταξύ του κλίματος αυθεντικότητας και της 

επαγγελματική εξουθένωση και μεταξύ του κλίματος αυθεντικότητας και της οργανωσιακής 

σιωπής διότι και στις δύο περιπτώσεις δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

όλες τις διαστάσεις των μεταβλητών.  

Με την Υπόθεση 8α περιμέναμε η ικανοποίηση να παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με 

τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και τις διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής. 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και της οργανωσιακής σιωπής παρουσιάζεται 
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στατιστικά σημαντική συσχέτιση και μάλιστα θετική μόνο με τη διάσταση της συνεργατικής 

σιωπής (r=.179, p=.05). Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης παρουσιάζεται αρνητική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική 

με τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (r=-.238, p=.01) ενώ με το αίσθημα 

προσωπικής επίτευξης παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική (r=.410, 

p=.01). Με την αποπροσωποίηση δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

Επομένως, η Υπόθεση 8α επιβεβαιώθηκε μόνο στη σχέση της ικανοποίησης με την 

συναισθηματική εξάντληση. 

Με την Υπόθεση 8β περιμέναμε η ψυχολογική ασφάλεια να παρουσιάζει αρνητική 

συσχέτιση με τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και τις διαστάσεις της 

οργανωσιακής σιωπής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 11) δεν παρατηρήθηκε καμία 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ψυχολογικής ασφάλειας και των διαστάσεων της 

οργανωσιακής σιωπής. Από την άλλη, μεταξύ της ψυχολογικής ασφάλειας και των διαστάσεων 

της επαγγελματικής εξουθένωσης παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση με τη συναισθηματική 

εξάντληση (r=-.262, p=.01) και το αίσθημα προσωπικής επίτευξης(r=-.230, p=.01). Επομένως, 

η υπόθεση επιβεβαιώνεται μόνο για την επαγγελματική εξουθένωση και συγκεκριμένα για τη 

συναισθηματική εξάντληση και το αίσθημα προσωπικής επίτευξης.  

Τέλος, με την Υπόθεση 8γ περιμέναμε η ταύτιση να παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με 

τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και τις διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 11) δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της ταύτισης και των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης. Από 

την άλλη, παρατηρήθηκαν θετικές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της ταύτισης και 

όλων των διαστάσεων της οργανωσιακή σιωπής, αμυντικής σιωπής (r=.185, p=.05), 

συνεργατικής σιωπής (r=.235, p=.01), ευκαιριακής σιωπής (r=.210, p=.05) και διστακτικής 

σιωπής (r=.208, p=.05), εκτός από την συγκαταβατική σιωπή και την απαθή σιωπή. Επομένως, 

η υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται ούτε για την επαγγελματική εξουθένωση ούτε για την 

οργανωσιακή σιωπή.  
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7.3  Έλεγχος one way ANOVA για την ηλικία 

Για να μελετηθεί κατά πόσο οι νοσηλευτές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως 

ομαδοποιούνται με κριτήριο την ηλικία τους (20-30, 31-40, 41-50, >50) εμφανίζουν 

διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και στις τρεις διαστάσεις της 

(συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποίηση, και αίσθημα προσωπικής επίτευξης),  

πραγματοποιήθηκαν Post hoc tests. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλικία επηρεάζει το 

αίσθημα προσωπικής επίτευξης [F(3.125)=2.719, p=.047]. Η εφαρμογή LSD Post Hoc Tests 

έδειξε ότι διαφέρουν στατιστικά σημαντικά στο αίσθημα προσωπικής επίτευξης οι νοσηλευτές 

20-30 ετών από αυτούς που είναι 31-40 ετών (p=,027, p<0.05) και από αυτούς που είναι άνω 

των 50 ετών (p=.014, p<0.05).  

Συναισθηματική εξάντληση [F(3.126)=1.582, p=.197]  

Αποπροσωποίηση [F(3.126)=.936, p=.425]  

Αίσθημα προσωπικής επίτευξης [F(3.125)=2.719, p=.047] 

 

Για να μελετηθεί κατά πόσο οι νοσηλευτές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως 

ομαδοποιούνται με κριτήριο την ηλικία τους (20-30, 31-40, 41-50, >50) εμφανίζουν 

διαφορετικά επίπεδα οργανωσιακής σιωπής και στις έξι διαστάσεις της (συγκαταβατική σιωπή, 

αμυντική σιωπή, συνεργατική σιωπή, ευκαιριακή σιωπή, διστακτική σιωπή και απαθής σιωπή) 

πραγματοποιήθηκαν ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης ( one – way ANOVA). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ηλικία επηρεάζει μόνο τη διάσταση της συνεργατικής σιωπής 

[F(3.126)=3.065, p=.031]. Οι εφαρμογές Tukey, και Bonferroni Post Ηoc Tests, έδειξαν ότι  

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά στη συνεργατική σιωπή οι νοσηλευτές 20-30 ετών με αυτούς 

που είναι άνω των 50 (p=.031, p<0.05) και (p=.037, p<0.05) αντίστοιχα. 
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7.4  Έλεγχος one way ANOVA για μορφωτικό επίπεδο 
 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο οι νοσηλευτές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως 

ομαδοποιούνται με κριτήριο το μορφωτικό τους επίπεδο (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, Ειδικότητα, 

Μεταπτυχιακό) εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και στις τρεις 

διαστάσεις της (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποίηση, και αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης),  πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης ( one – way 

ANOVA). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μέσων ορών μεταξύ διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου στις τρεις διαστάσεις  

υποκλίμακα της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Συναισθηματική εξάντληση [F(4.125)=2.419, p=.052]  

Αποπροσωποίηση [F(4.125)=.895, p=.469]  

Αίσθημα προσωπικής επίτευξης [F(4.124)=2.422, p=.052] 

 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο οι νοσηλευτές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως 

ομαδοποιούνται με κριτήριο το μορφωτικό τους επίπεδο (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, Ειδικότητα, 

Μεταπτυχιακό) εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα οργανωσιακής σιωπής και στις έξι διαστάσεις 

της (συγκαταβατική σιωπή, αμυντική σιωπή, συνεργατική σιωπή, ευκαιριακή σιωπή, 

διστακτική σιωπή, απαθής σιωπή), πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης ( one – way ANOVA). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν 

παρατηρήθηκε καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά μέσων ορών μεταξύ διαφορετικού 

μορφωτικού επιπέδου στις έξη διαστάσεις:  

Συγκαταβατική σιωπή [F(4.122)=1.078, p=.371],  

Αμυντική σιωπή[F(4.125)=1.314, p=.269] ,  

Συνεργατική σιωπή [F(4.125)=2.360, p=.057],  

Ευκαιριακή σιωπή [F(4.125)=.570, p=.685],  

Διστακτική σιωπή[F(4.124)=.687, p=.602] ,  

Απαθής σιωπή[F(4.125)=1.700, p=.154]. 
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7.5 Παλινδρομήσεις 
 

Πίνακας 12  

Σύνοψη Απλών Παλινδρομήσεων με προβλεπτικό παράγοντα τη συναισθηματική εξάντληση και 

κριτήριο τη συγκαταβατική σιωπή στο πρώτο μοντέλο, την αμυντική σιωπή στο δεύτερο, τη 
συνεργατική σιωπή στο τρίτο, την ευκαιριακή σιωπή στο τέταρτο, τη διστακτική σιωπή στο πέμπτο 
και την απαθή σιωπή στο έκτο με διάστημα εμπιστοσύνης 95%.  

Προβλεπτικός 

παράγοντας 

 

 

 

 

 

 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

b β CI 95% 

(Lower, Upper) 

 

t p   𝑹𝟐     R 

1. Συγκαταβατική σιωπή                                                 .016      .125 

.071 .125 (-.029, .172) 1.40 .16   

2. Αμυντική σιωπή                                                           .000      .013 

.008 .013 (-.092, .107) .149 .88   

3. Συνεργατική σιωπή                                                      .003      .055 

.032 .055 (-.070, .134) .62 .53   

4. Ευκαιριακή σιωπή                                                        .002     .043 

-.024 -.049 (-.121, .074) -.48 .62   

5. Διστακτική σιωπή                                                        .006      .075 

-.039 -.075  (-.131, .052)  -.851 .39   

6. Απαθής σιωπή                                                              .001       .034 

.017 .034 (-.069, .102) .386 .70   

 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο η συναισθηματική εξάντληση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της 

οργανωσιακής σιωπής πραγματοποιήθηκε μια σειρά από απλές παλινδρομήσεις με κριτήριο 

κάθε φορά μια διάσταση της οργανωσιακής σιωπής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων που συνοψίζονται στο παραπάνω πίνακα (Πίνακας 12) η συναισθηματική 

εξάντληση δεν προβλέπει στατιστικά σημαντικά, μέρος της μεταβολής της διακύμανσης 

καμίας διάστασης της οργανωσιακής σιωπής λόγω των αντιθέτων πρόσημων της ελάχιστης και 

μέγιστης τιμής σε όλα τα μοντέλα.  

Σύμφωνα με την Υπόθεση 2α  περιμέναμε η συναισθηματική εξάντληση να αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα της οργανωσιακής σιωπής. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα η 

υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται για καμία διάσταση της οργανωσιακής σιωπής. 

Συναισθηματική εξάντληση        Συγκαταβατική σιωπή (𝑅2= 1%,   F=1.987,   p=.161). 
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Συναισθηματική εξάντληση        Αμυντική σιωπή (𝑅2= 0%,   F=.022,   p=.882). 

Συναισθηματική εξάντληση        Συνεργατική σιωπή (𝑅2= 0.3%,   F=.387,   p=.535). 

Συναισθηματική εξάντληση        Ευκαιριακή σιωπή (𝑅2= 0.2%,   F=.236,   p=.628). 

Συναισθηματική εξάντληση        Διστακτική σιωπή (𝑅2= 0.6%,   F=.724,   p=.396). 

Συναισθηματική εξάντληση        Απαθής σιωπή (𝑅2= 0.1%,   F=.149,   p=.700). 

 

 

 

Πίνακας 13.  

Γραμμικό μοντέλο Πολλαπλής Ανάλυσης Παλινδρόμησης, με κριτήριο την συναισθηματική 
εξάντληση και προβλεπτικούς παράγοντες την συγκαταβατική σιωπή, την αμυντική σιωπή, τη 
συνεργατική σιωπή, την ευκαιριακή σιωπή, τη διστακτική σιωπή και την απαθή σιωπή με 
διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Ta διαστήματα εμπιστοσύνης και τα τυπικά σφάλματα βασίζονται 
σε 1000 δείγματα bootstrap. 

Προβλεπτικός 

παράγοντας 

b β CI 95% 

(Lower, Upper) 

 

t p 

1 Συγκαταβατική σιωπή .544 ,309 (-.004, 1.092) 1.96 .052 

2 Αμυντική σιωπή .157 .090 (-.375, .690) .58 .560 

3 Συνεργατική σιωπή -.011 .007 (-.392, .370) -.05 .953 

4 Ευκαιριακή σιωπή -.123 .069 (-.650, .404) -.46 .644 

5 Διστακτική σιωπή -.538 .282 (-1.158, .081) -1.72 .088 

6 Απαθής σιωπή .014 .007 (-.445, .472) .05 .953 

 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο οι υποκλίμακες της οργανωσιακής σιωπής που είναι η 

συγκαταβατική σιωπή, η αμυντική σιωπή , η συνεργατική σιωπή, η ευκαιριακή σιωπή, η 

διστακτική σιωπή και η απαθής σιωπή, προβλέπουν την συναισθηματική εξάντληση 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης (Πίνακα 13), οι υποκλίμακες της αμυντικής σιωπής (p=.560, p>0.05), της 

συνεργατικής σιωπής (p=.953, p>0.05), της ευκαιριακής σιωπής (p=.644, p>0.05), και της 

διστακτικής σιωπής (p=.088, p>0.05) και της απαθούς σιωπής (p=.953, p>0.05) δεν 

προβλέπουν στατιστικά σημαντικά, μέρος της μεταβολής της διακύμανσης της 

συναισθηματικής εξάντλησης λόγω των αντιθέτων πρόσημων της ελάχιστης και μέγιστης 

τιμής. Η συγκαταβατική σιωπή επίσης δεν προβλέπει μέρος της διακύμανσης της 

συναισθηματικής εξάντλησης λόγω των αντιθέτων πρόσημων της ελάχιστης και μέγιστης 

τιμής, αν και θεωρείται οριακά μη στατιστικά σημαντική (p=.052).  
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Σύμφωνα με την Υπόθεση 2β  περιμέναμε οι διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής να 

αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της συναισθηματικής εξάντλησης. Όπως δείχνουν τα 

αποτελέσματα η υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται. 

(𝑅2= 5%,   F=1.103,   p=.365). 

 

 

Πίνακας 14 

Σύνοψη Απλών Παλινδρομήσεων με προβλεπτικό παράγοντα την αποπροσωποίηση και κριτήριο 

τη συγκαταβατική σιωπή στο πρώτο μοντέλο, την αμυντική σιωπή στο δεύτερο, τη συνεργατική 

σιωπή στο τρίτο, την ευκαιριακή σιωπή στο τέταρτο, τη διστακτική σιωπή στο πέμπτο και την 

απαθή σιωπή στο έκτο με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. 

 

 Για να ελεγχθεί κατά πόσο η αποπροσωποίηση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της 

οργανωσιακής σιωπής πραγματοποιήθηκε μια σειρά από απλές παλινδρομήσεις με κριτήριο 

κάθε φορά μια διάσταση της οργανωσιακής σιωπής. Σύμφωνα με την Υπόθεση 3α  περιμέναμε 

η αποπροσωποίηση να αποτελεί θετικό προβλεπτικό παράγοντα της συγκαταβατικής, της 

αμυντικής και της ευκαιριακής σιωπής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 

συνοψίζονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 14), η υπόθεση επιβεβαιώνεται εν μέρει, καθώς 

Προβλεπτικός 

παράγοντας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποπροσωποίηση 

b β CI 95% 

(Lower, Upper) 

 

t p   𝑹𝟐     R 

1. Συγκαταβατική σιωπή                                               .110     .331 

.236 .331 (.117, .356) 3.927 .000   

2. Αμυντική σιωπή                                                         .029      .171 

.122 .171 (-.001, .246) 1.958 .052   

3. Συνεργατική σιωπή                                                    .018     .133 

.098 .133 (-.030, .226) 1.518 .132   

4. Ευκαιριακή σιωπή                                                      .070     .264 

.185 -.264 (.067, .303) 3.097 .002   

5. Διστακτική σιωπή                                                      .042      .206 

.135 .206  (.022, .248)  2.370 .019   

6. Απαθής σιωπή                                                            .088      .296 

.182 .296 (.079, .285) 3.507 .001   
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η αποπροσωποίηση προβλέπει θετικά στατιστικά σημαντικά μέρος της μεταβολής της 

διακύμανσης της συγκαταβατικής σιωπής, της ευκαιριακής σιωπής, της διστακτικής σιωπής 

και της απαθούς σιωπής, ενώ δεν προβλέπει στατιστικά σημαντικά, μέρος της μεταβολής της 

διακύμανσης της συνεργατικής σιωπής (p=.132, p>0.05) και πολύ οριακά της αμυντικής 

σιωπής (p=.052, p>0.05) και αυτό φαίνεται από τα αντίθετα πρόσημα της ελάχιστης και 

μέγιστης τιμής.  

Αποπροσωποίηση        Συγκαταβατική σιωπή  (𝑅2= 1.1%,   F=15.424,   p=.000). 

Αποπροσωποίηση        Αμυντική σιωπή (𝑅2= 2.9%,   F=3.835,   p=.052). 

Αποπροσωποίηση        Συνεργατική σιωπή (𝑅2= 1.8%,   F=2.304,   p=.132). 

Αποπροσωποίηση        Ευκαιριακή σιωπή (𝑅2= 7%,   F=9.593,   p=.002). 

Αποπροσωποίηση        Διστακτική σιωπή (𝑅2= 4.2%,   F=5.617,   p=.019). 

Αποπροσωποίηση        Απαθής σιωπή (𝑅2= 8.8%,   F=12.296,   p=.001). 

 

 

 

 

Πίνακας 15α. 

Γραμμικό μοντέλο της Πολλαπλής Ανάλυσης Παλινδρόμησης με τη μέθοδο Enter, με κριτήριο 

την αποπροσωποίηση και προβλεπτικούς παράγοντες την συγκαταβατική σιωπή, την αμυντική 
σιωπή, τη συνεργατική σιωπή, την ευκαιριακή σιωπή, τη διστακτική σιωπή και την απαθή σιωπή 
με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Ta διαστήματα εμπιστοσύνης και τα τυπικά σφάλματα 
βασίζονται σε 1000 δείγματα bootstrap. 

Προβλεπτικός 

παράγοντας 

b β CI 95% 

(Lower, Upper) 

t p 

1 Συγκαταβατική σιωπή .432 ,307 (.022, .842) 2.08 .039 

2 Αμυντική σιωπή -.234 -,167 (-.632, .164) -1.16 .246 

3 Συνεργατική σιωπή -.207 -,152 -.492, .078 -1.437 .153 

4 Ευκαιριακή σιωπή .278 ,195 -.116, .672 1.399 .164 

5 Διστακτική σιωπή -.050 -,033 -.513, .413 -.214 .831 

6 Απαθής σιωπή .393 ,240 .050, .736 2.27 .025 
 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο οι υποκλίμακες της οργανωσιακής σιωπής που είναι η 

συγκαταβατική σιωπή, η αμυντική σιωπή , η συνεργατική σιωπή, η ευκαιριακή σιωπή, η 

διστακτική σιωπή και η απαθής σιωπή, προβλέπουν την αποπροσωποίηση πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης (Πίνακα 
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15α), οι υποκλίμακες της αμυντικής σιωπής (p=.246, p>0.05), της συνεργατικής σιωπής 

(p=.153, p>0.05), της ευκαιριακής σιωπής (p=.164, p>0.05), και της διστακτικής σιωπής 

(p=.831, p>0.05), δεν προβλέπουν στατιστικά σημαντικά, μέρος της μεταβολής της 

διακύμανσης της αποπροσωποίησης λόγω των αντιθέτων πρόσημων της ελάχιστης και 

μέγιστης τιμής, σε αντίθεση με τις υποκλίμακες της συγκαταβατικής σιωπής και της απαθούς 

σιωπής που την προβλέπουν θετικά και στατιστικά σημαντικά. 

Για να λυθεί το πρόβλημα της πολυσυγγραματικότητας εφαρμόστηκε η ανάλυση 

παλινδρόμησης με τη μέθοδο stepwise στην οποία αποκλείστηκαν οι τιμές που δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές.  

 

Πίνακας 15β 

Περίληψη της Ανάλυσης Παλινδρόμησης με τη μέθοδο Stepwise με κριτήριο την 
αποπροσωποίηση και προβλεπτικούς παράγοντες τις υποκλίμακες συγκαταβατική σιωπή και 
απαθής σιωπή. για τις μεταβλητές που προβλέπουν την Αποπροσωποίηση 

Προβλεπτικός 

παράγοντας 

β CI 95% 

(Lower, Upper) 

 

t p 𝑹𝟐 
 

R 
 

Μοντέλο 1:                                                                                                    .106         .325 

Συγκαταβατική σιωπή 
 

.325 (.222, .695) 3.83 .000   

Μοντέλο 2:     .139 .373 
Συγκαταβατική σιωπή .218 (.037, .578) 2.24 .026   

Απαθής σιωπή .211  (.030, .662) 2.16 .032   

 

Σύμφωνα με την Υπόθεση 3β περιμέναμε η οργανωσιακή σιωπή να αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα της αποπροσωποίησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση μόνο ως προς δύο υποκλίμακες της οργανωσιακής σιωπή. Συγκεκριμένα, μόνο η 

συγκαταβατική σιωπή (Βeta=.218,   t=2.24,   p=.026) και η απαθής σιωπή (Beta=.211,   t=2.16,   

p=.032) προβλέπουν θετικά στατιστικά σημαντικά μέρος της μεταβολής της διακύμανσης της 

αποπροσωποίησης (Πίνακας 14β). Από αυτό το μοντέλο η διασπορά της αποπροσωποίησης 

ερμηνεύεται κατά 13.9%. 

(𝑅2=13.9%,   F=9.919,   p=.000).  
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Πίνακας 16 

Σύνοψη Απλών Παλινδρομήσεων με προβλεπτικό παράγοντα το αίσθημα προσωπικής επίτευξης 
και κριτήριο τη συγκαταβατική σιωπή στο πρώτο μοντέλο, την αμυντική σιωπή στο δεύτερο, τη 
συνεργατική σιωπή στο τρίτο, την ευκαιριακή σιωπή στο τέταρτο, τη διστακτική σιωπή στο πέμπτο 
και την απαθή σιωπή στο έκτο με διάστημα εμπιστοσύνης 95%.  

 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο το αίσθημα προσωπικής επίτευξης αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα της οργανωσιακής σιωπής πραγματοποιήθηκε μια σειρά από απλές παλινδρομήσεις 

με κριτήριο κάθε φορά μια διάσταση της οργανωσιακής σιωπής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων που συνοψίζονται στο παραπάνω πίνακα (Πίνακας 16) το αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης δεν προβλέπει στατιστικά σημαντικά, μέρος της μεταβολής της διακύμανσης καμίας 

διάστασης της οργανωσιακής σιωπής λόγω των αντιθέτων πρόσημων της ελάχιστης και 

μέγιστης τιμής σε όλα τα μοντέλα.  

Σύμφωνα με την Υπόθεση 4α  περιμέναμε το αίσθημα προσωπικής επίτευξης να αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα της οργανωσιακής σιωπής. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα η 

υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται για καμία διάσταση της οργανωσιακής σιωπής. 

 

 

Προβλεπτικός 

παράγοντας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίσθημα 

προσωπικής 

επίτευξης 

b β CI 95% 

(Lower, Upper) 

 

t p   𝑹𝟐     R 

1. Συγκαταβατική σιωπή                                               .004     .061 

-.046 -.061 (-.178, .087) -.679 .499   

2. Αμυντική σιωπή                                                         .001      .031 

-.024 -.031 (-.001, .246) -,158 .110   

3. Συνεργατική σιωπή                                                    .014     .118 

.092 .118 (-.044, .228) 1.340 .183   

4. Ευκαιριακή σιωπή                                                      .000     .017 

.012 .017 (-.118, .143) .188 .851   

5. Διστακτική σιωπή                                                      .014      .116 

-.081 -.116  (-.204, .041)  -1.314  .191   

6. Απαθής σιωπή                                                            .006      .081 

..053 .081  (-.062, .168)  .910 .364   
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Αίσθημα προσωπικής επίτευξης         Συγκαταβατική σιωπή (𝑅2= 0.4%,    F=.461,   p=.499). 

Αίσθημα προσωπικής επίτευξης        Αμυντική σιωπή (𝑅2= 0.1%,   F=.124,   p=.725). 

Αίσθημα προσωπικής επίτευξης        Συνεργατική σιωπή (𝑅2= 1.4%,   F=1.795,   p=.183). 

Αίσθημα προσωπικής επίτευξης        Ευκαιριακή σιωπή (𝑅2= 0%,   F=.035,   p=.851). 

Αίσθημα προσωπικής επίτευξης        Διστακτική σιωπή (𝑅2= 1.4%,   F=1.727,   p=.191). 

Αίσθημα προσωπικής επίτευξης        Απαθής σιωπή (𝑅2= 0.6%,   F=.829,   p=.364). 

 

 

 
Πίνακας 17 

Περίληψη της Πολλαπλής Ανάλυσης Παλινδρόμησης με τη μέθοδο Enter, με κριτήριο το αίσθημα 
προσωπικής επίτευξης και προβλεπτικούς παράγοντες την συγκαταβατική σιωπή, την αμυντική 
σιωπή, τη συνεργατική σιωπή, την ευκαιριακή σιωπή, τη διστακτική σιωπή και την απαθή σιωπή 

με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Ta διαστήματα εμπιστοσύνης και τα τυπικά σφάλματα 
βασίζονται σε 1000 δείγματα bootstrap. 

Προβλεπτικός 

παράγοντας 

b β CI 95% 

(Lower, Upper) 

 

t p 

1 Συγκαταβατική σιωπή -.123 -.091 (-.539, .293) -.585 .560 

2 Αμυντική σιωπή -.052 -.039 (-.455, .352) -.253 .801 

3 Συνεργατική σιωπή .221 .170 (-.068, .509) 1.515 .132 

4 Ευκαιριακή σιωπή .319 .235 (-.095, .734) 1.524 .130 

5 Διστακτική σιωπή -.451 -.311 (-.917, .015) -1.916 .058 

6 Απαθής σιωπή .101 .065 (-.245, .448) .578 .564 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Πίνακας 17) καμία υποκλίμακα της οργανωσιακής σιωπής δεν 

προβλέπει στατιστικά σημαντικά μέρος της μεταβολής διακύμανσης του αισθήματος προσωπικής 

επίτευξης, όπως φαίνεται στις τιμές ελάχιστης και μέγιστης τιμής.  Με την Υπόθεση 4β περιμέναμε 

η οργανωσιακή σιωπή να αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα του αισθήματος προσωπικής επίτευξης. 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα η υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται.  

(𝑅2= 7%,   F=1.563,   p=.164). 
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7.5  Σχεδιαγράμματα Συσχετίσεων 
 

Σχήμα 1 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται ολοκληρωτικά όλες οι συσχετίσεις των παλινδρομήσεων και των 

δεικτών β που προέκυψαν με προβλεπτικούς παράγοντες τις διαστάσεις της οργανωσιακής 
σιωπής και κριτήρια τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι γραμμές με σκούρο 
χρώμα δείχνουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκαταβατική σιωπή 

Αμυντική σιωπή 

Συνεργατική σιωπή 

Ευκαιριακή σιωπή 

Διστακτική σιωπή 

Απαθής σιωπή 

Συναισθηματική εξάντληση 

Αποπροσωποίηση 

Αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης 

-.152 
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Σχήμα 2 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται ολοκληρωτικά όλες οι συσχετίσεις των παλινδρομήσεων και των 

δεικτών β που προέκυψαν με προβλεπτικούς παράγοντες τις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και κριτήρια τις υποκλίμακες της οργανωσιακής σιωπής. Οι γραμμές με σκούρο 

χρώμα δείχνουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκαταβατική σιωπή 

Αμυντική σιωπή 

Συνεργατική σιωπή 

Ευκαιριακή σιωπή 

Διστακτική σιωπή 

Απαθής σιωπή 

Συναισθηματική εξάντληση 

Αποπροσωποίηση 

Αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης 

.133 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

8.1 Συζήτηση 
 

Η εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης αλλά και της  οργανωσιακής σιωπής μέσα σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον και οι σημαντικές επιπτώσεις που επιφέρουν έχει απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας (Hooper et al., 2010; Eriguc, Ozer & Songur, 

2014). Αυτό έρχεται να αναδείξει και η παρούσα έρευνα αφού είχε ως σκοπό της τη διερεύνηση του 

επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) και του επιπέδου της οργανωσιακής 

σιωπής (organizational silence) των νοσηλευτών/τριών δημόσιων νοσοκομείων, της μεταξύ 

τους σχέσης καθώς και του ρόλου τους στη ψυχική (menta health) και σωματική υγεία (physical 

health). Συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα 130 νοσηλευτές/τριες δημόσιων νοσοκομείων. 

 Αρχικά, όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του 

φύλου και της επαγγελματικής εξουθένωσης, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα 

των Yestiana, Kurniati και Hidayat (2019), οι οποίοι δεν βρήκαν να υπάρχει σχέση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης με το φύλο και σε διαφωνία με την Maslach (1982) που 

υποστηρίζει ότι το φύλο ως δημογραφικός παράγοντας σχετίζεται με την επαγγελματική 

εξουθένωση. Επίσης, εκτός από την επαγγελματική εξουθένωση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

δεν υπάρχει συσχέτιση ούτε μεταξύ της οργανωσιακής σιωπής και του φύλου, γεγονός που 

έρχεται σε αντίθεση με αρκετές έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι υπάρχει συσχέτιση του φύλου 

με την οργανωσιακή σιωπή και μάλιστα ότι το γυναικείο είναι αυτό που παραμένει 

περισσότερο σιωπηλό (Karakose, 2014; Cagan, 2015). 

 Στη μελέτη μας βρέθηκε ότι η ηλικία επηρεάζει μόνο μία διάσταση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, το αίσθημα προσωπικής επίτευξης και μόνο μία διάσταση της οργανωσιακής 

σιωπής, τη συνεργατική σιωπή.  Οι Akkus, Karacan, Göker και Aksu, (2010) παρατήρησαν ότι 

το επίπεδο εξουθένωσης ως προς το αίσθημα προσωπικής επίτευξης μειώνεται με την αύξηση 

της ηλικίας. Σε αντίθεση με το εύρημά μας άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η ηλικία επηρεάζει 

μόνο την αποπροσωποίηση (Piko, 2006) ή μόνο την συναισθηματική εξάντληση (Losa Iglesias 

et al. 2010), κάτι που δείχνει ότι το πώς και κατά πόσο η ηλικία επηρεάζει την επαγγελματική 

εξουθένωση επηρεάζεται ενδεχομένως και από άλλους παράγοντες. Όσον αφορά την 

οργανωσιακή σιωπή βρέθηκε ότι η ηλικία επηρεάζει μόνο την εμφάνιση της συνεργατικής 

σιωπής και όχι συνολικά της οργανωσιακής σιωπής, όπως έχει φανεί και στην έρευνα του 

Brinsfield (2013). 
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 Το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται ότι επηρεάζει δύο από τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, τη συναισθηματική εξάντληση και το αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης. Οι De Paiva, Canario, De Paiva China και  Gonçalves (2017), βρήκαν ότι το επίπεδο 

μόρφωσης επηρεάζει τη συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποίηση, ενώ η έρευνα 

του Antoniou (1999) έδειξε ότι υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

επαγγελματίες υγείας συνδέεται με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.  

Επιπλέον, το μορφωτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει την οργανωσιακή σιωπή. 

Αντιθέτως οι Coban υποστηρίζουν ότι υπάρχει σημαντική σχέση του μορφωτικού επιπέδου με 

την συγκαταβατική και τη συνεργατική σιωπή που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

μορφωτικό επίπεδο τόσο μειώνεται η οργανωσιακή σιωπή (Coban & Sarikaya, 2016). Σε αυτό 

συμφωνούν και οι Yurdakul et al. (2016) που υποστηρίζουν ότι η οργανωσιακή σιωπή 

επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο.  

 Όσον αφορά την επιρροή της οργανωσιακής σιωπής στην επαγγελματική εξουθένωση, 

από τις έξη διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής που μελετήθηκαν, μόνο οι δύο φάνηκαν να 

έχουν επιρροή σε μία μόνο διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ειδικότερα, βρέθηκε 

ότι η συγκαταβατική σιωπή και η απαθής σιωπή αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της 

αποπροσωποίησης. Καμία άλλη διάσταση δεν φάνηκε να επηρεάζει την επαγγελματική 

εξουθένωση ούτε να επηρεάζονται η συναισθηματική εξάντληση και το αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να συμφωνήσουν με αυτά των Tahmasebi, Sobhanipour 

et al. (2013) που επίσης υποστήριξαν ότι η συγκαταβατική σιωπή έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στην αποπροσωποίηση, ενώ η έρευνα των Coban και Sarikaya (2016) έδειξε ότι τόσο η 

συγκαταβατική όσο και η αμυντική σιωπή συνδέονται θετικά με την αποπροσωποίηση και 

αρνητικά με το αίσθημα προσωπικής επίτευξης. Οι Caylak και Altuntas (2016) είχαν βρει ότι η 

οργανωσιακή σιωπή οδηγεί στον γνωστικό κυνισμό που είναι το πρώτο στάδιο του 

οργανωτικού κυνισμού, όπως αλλιώς ονομάζεται και η διάσταση της αποπροσωποίησης.  Τα 

αποτελέσματα πάντως της παρούσας έρευνας μπορούμε να πούμε ότι έχουν μια βάσιμη 

εξήγηση καθώς ο εργαζόμενος που επιλέγει να απέχει από την ανταλλαγή γνώσεων, σιωπώντας 

και αποδέχοντας τις επικρατούσες συνθήκες, είναι πιθανό να οδηγηθεί στην αποχή από τις 

κοινωνικές σχέσεις και να υιοθετήσει μια κυνική απόσταση από τους συνάδελφους του (Knoll, 

Hall et Weigelt, 2018). 

 Όσον αφορά την επιρροή της επαγγελματικής εξουθένωσης στην οργανωσιακή σιωπή 

βρέθηκε ότι μόνο η αποπροσωποίηση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της συγκαταβατικής 

σιωπής, της ευκαιριακής σιωπής, της διστακτικής σιωπής και της απαθούς σιωπή(Y3α). Καμία 

άλλη διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν βρέθηκε να προβλέπει την οργανωσιακή 
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σιωπή. Aυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που βιώνουν την 

αποπροσωποίηση δεν ενδιαφέρονται για τα θέματα που προκύπτουν στην εργασία τους αλλά 

ούτε και για τη συνεργασία τους με τους άλλους και προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν τις 

αλληλεπιδράσεις τους με τους συναδέλφους τους είναι πιθανό να επιλέξουν τη σιωπή (Knoll, 

Hall & Weigelt, 2018). 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η οργανωσιακή σιωπή συνολικά δεν 

συσχετίζεται με τη σωματική υγεία των νοσηλευτών/τριών ενώ πιο ειδικά μόνο η 

συγκαταβατική σιωπή φαίνεται ότι επηρεάζει τη σωματική υγεία. Αντιθέτως, η οργανωσιακή 

σιωπή συσχετίζεται με τη ψυχική τους υγεία. Η απόφαση ενός εργαζομένου να εκφράσει τα 

συναισθήματά του και τις σκέψεις του μπορεί να επιδράσει θετικά τόσο τη σωματική όσο και 

στην ψυχική του υγεία. Απεναντίας, η επιλογή της σιωπής μπορεί να επιφέρει ψυχικό κόστος 

στον εργαζόμενο και να του προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα (Perlow & Williams, 2003; 

Morrison, 2014). Σύμφωνα με τους Morrison & Milliken (2000) οι εργαζόμενοι που 

περιορίζουν σκόπιμα την επικοινωνία, αντιμετωπίζουν αυξημένο άγχος και έρχονται 

αντιμέτωποι και με σωματικά και με ψυχικά προβλήματα.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αναφορικά με τη σχέση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών, βρέθηκε ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση συνολικά επηρεάζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία του νοσηλευτικού 

προσωπικού. Όπως προκύπτει και από το όνομά της η επαγγελματική εξουθένωση περιγράφει μια 

κατάσταση εξάντλησης του οργανισμού είτε σωματικής είτε ψυχικής. Κατά συνέπεια, είναι απολύτως 

προβλεπόμενη η σχέση της με ποικίλα ψυχοσωματικά συμπτώματα, πολλώ δε μάλλον όταν οι 

σωματικές και ψυχικές απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως συμβαίνει στου ς χώρους 

των νοσοκομείων και ιδιαίτερα στο επάγγελμα των νοσηλευτών (Gillespie & Melby, 2003), είναι 

συνεχείς και πιεστικές. Σύμφωνα με τους Eriksen & Ursin (2004) η επαγγελματική εξουθένωση 

συνδέεται με ποικίλα σωματικά συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους και γαστρεντερικές διαταραχές, 

εύρημα με το οποίο συμφωνεί η  παρούσα έρευνα, ενώ οι Merces et al. (2017) έχουν βρει ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται και με πόνους στην πλάτη και ζαλάδες, κάτι που επίσης 

προκύπτει και από τα δικά μας ευρήματα. Πέρα όμως από την σωματική υγεία, η επαγγελματική 

εξουθένωση σχετίζεται και με την ψυχική  υγεία των νοσηλευτών, όπως φαίνεται από τα ευρήματα 

της έρευνας. Σύμφωνα με τις Firth-Cozens και Payne (1999) ο κίνδυνος για την εμφάνιση ψυχικών 

διαταραχών στο νοσηλευτικό επάγγελμα είναι πολύ υψηλός δεδομένων των απαιτητικών συνθηκών 

εργασίας και της μορφής του επαγγέλματος.  

Αναφορικά με την σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης με άλλους οργανωσιακούς 

παράγοντες, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με 

αρκετούς από αυτούς. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι η σχέση της επαγγελματικής 
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εξουθένωσης με την ικανοποίηση των νοσηλευτών, παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

συναισθηματικής εξάντλησης και της ικανοποίησης, εύρημα που επαληθεύεται και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Αλεξιά, Αναγνωστόπουλο και Πιλάτη (2010). Αντιθέτως το 

αίσθημα της προσωπικής επίτευξης παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση, όπως 

φάνηκε και στην έρευνα της Piko (2006).  

Σχετικά με τη σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης με την φιλότιμη οργανωσιακή 

συμπεριφορά φαίνεται ότι η δεύτερη συσχετίζεται θετικά μόνο με το αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης. Σύμφωνα με τους Sesen, Cetin και Basim (2011) δεν μπορεί να υπάρχει προσδοκία 

ότι οι εργαζόμενοι με αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης θα εμφανίσουν φιλότιμη 

οργανωσιακή συμπεριφορά, καθώς η επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν δεν τους 

καθιστά ικανούς να βοηθήσουν ούτε τους ίδιους τους εαυτούς αλλά ούτε και τους συνεργάτες 

τους.  

Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι η ψυχολογική ασφάλεια που αισθάνονται οι 

νοσηλευτές/τριες συσχετίζεται αρνητικά με τη συναισθηματική εξάντληση και το αίσθημα 

προσωπικής επίτευξης. Ο νοσηλευτής μπορεί να βιώσει εργασιακή ανασφάλεια σχετικά με τη 

διατήρηση της θέσης του, το μισθό του, τις ώρες εργασίας του, ακόμα και τις σχέσεις του με 

τους συναδέλφους (Hellgren et al. 1999). Αυτό μπορεί να τον εξουθενώσει, ιδίως 

συναισθηματικά και να επηρεάσει κατά συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών 

υγείας (Vévoda et al., 2016). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όχι μόνο η επαγγελματική εξουθένωση αλλά 

και η οργανωσιακή σιωπή επηρεάζεται από άλλους οργανωσιακούς παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η συγκαταβατική, η αμυντική και η απαθής σιωπή συσχετίζονται 

θετικά με το κλίμα αυθεντικότητας που επικρατεί μέσα στο νοσοκομείο. To συγκεκριμένο 

εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των Knoll και van Dick (2013) που δείχνουν 

ότι η αυθεντικότητα συσχετίζεται θετικά με τη φωνή. Επομένως, τα αποτελέσματα προκαλούν 

ενδιαφέρον καθώς διαφέρουν από τα αναμενόμενα επειδή αναμέναμε ότι όσο πιο αυθεντικές 

είναι οι συμπεριφορές σε έναν οργανισμό υγείας τόσο περισσότερο αυτοί θα επιλέγουν τη φωνή 

και όχι τη σιωπή. 

Επίσης, η συνεργατική σιωπή φαίνεται ότι συσχετίζεται θετικά με την φιλότιμη 

οργανωσιακή συμπεριφορά. Αυτή βέβαια η συσχέτιση περιορίζεται μόνο στη μία διάσταση της 

οργανωσιακής σιωπής, καθώς με τις υπόλοιπες δεν βρέθηκε να υπάρχει κάποια συσχέτιση. 

Απεναντίας οι   υποστηρίζουν ότι η οργανωσιακή σιωπή συσχετίζεται αρνητικά με τη φιλότιμη 

οργανωσιακή συμπεριφορά. Όταν οι εργαζόμενοι παρακωλύονται να μιλήσουν είτε από τους 

ανωτέρους τους είτε από άλλες επικρατούσες συνθήκες μέσα στο περιβάλλον εργασίας, τότε 
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δεν φανερώνουν ιδέες που μπορεί να είναι αρκετά ωφέλιμες και δεν δείχνουν πρόθυμη 

συμπεριφορά (Çınar et al., 2013). 

Σχετικά με την ικανοποίηση τα ευρήματα έδειξαν ότι μόνο η συνεργατική σιωπή 

συσχετίζεται θετικά. Αυτό σημαίνει ότι όσο οι νοσηλευτές σιωπούν για συνεργατικούς λόγους 

τόσο αυξάνεται και η ικανοποίησή τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Morrison και Milliken 

(2000) η οργανωσιακή σιωπή συνολικά καταλήγει στην έλλειψη αξιολόγησης, στην έλλειψη 

κατανόησης και γνωστικής συμφωνίας και ως εκ τούτου στη μείωση της ικανοποίησης. Ο 

νοσηλευτής που επιλέγει να σιωπήσει στην περίπτωση της συνεργατικής σιωπής, το πράττει 

βασιζόμενος σε κίνητρα συνεργασίας, για την προστασία των συναδέλφων του ή του ιδίου του 

νοσοκομείου. Κατά συνέπεια συμπεραίνουμε ότι ο νοσηλευτή/τρια επιλέγει να παραμερίσει 

«το εγώ» του έναντι του κοινού συμφέροντος που στην περίπτωση αυτή είναι η εύρυθμη 

λειτουργία του οργανισμού υγείας.  

Αναφορικά με την ψυχολογική ασφάλεια των νοσηλευτών, δεν βρέθηκε συσχέτιση με 

την οργανωσιακή σιωπή, σε αντίθεση με τα ευρήματα των Hashemi και συν. (2012) που 

δείχνουν ότι το κλίμα ψυχολογικής ασφάλειας αποτελεί παράγοντα που εμποδίζει τους 

εργαζομένους των νοσοκομείων να αναφέρουν πιθανά λάθη. 

Επιπλέον η έρευνα βρήκε ότι η ταύτιση συσχετίζεται θετικά με την αμυντική σιωπή, τη 

συνεργατική σιωπή, την ευκαιριακή και τη διστακτική, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Tangirala & Ramanujam (2008) που έδειξαν αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

οργανωσιακής σιωπής και της ταύτισης των νοσηλευτώ/τριών, εξηγώντας ότι οι νοσηλευτές  

που θα έχουν υψηλή ταύτιση με τον οργανισμό στον οποίο δουλεύουν γενικότερα (νοσοκομείο) 

θα αναλογιστούν το κόστος της παρακράτησης των απόψεων και ιδεών και έτσι θα επιλέξουν 

περισσότερο τη φωνή και την έκφραση.  
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8.2 Περιορισμοί Έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διέπεται από ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, στην ανασκόπηση 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, έχει συμπεριληφθεί μικρός αριθμός παρόμοιων ερευνών, και 

ιδιαίτερα για τον Ελλαδικό χώρο δεν έχει γίνει καμία αναφορά σε παρόμοια έρευνα και με το 

ίδιο δείγμα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παρόμοιες έρευνες με την παρούσα δημιουργεί μια 

δυστοκία στις συγκρίσεις των αποτελεσμάτων με αντίστοιχα προηγούμενων ερευνών. Για τον 

λόγο αυτό πραγματοποιείται σε αρκετά σημεία σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών με παρόμοιο προς εξέταση αντικείμενο αλλά με δείγμα που 

προέρχεται από διαφορετικό πληθυσμό.  

Επιπλέον σχετικά με το δείγμα της έρευνας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν 

τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες της δειγματοληψίας ώστε το δείγμα να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικό. Παρότι έγινε προσπάθεια για λήψη περισσότερων ερωτηματολογιών, αυτό 

δεν κατέστη δυνατό, καθώς ο χώρος των νοσοκομείων, όπως είναι γνωστό, είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικός και δεν υπήρχε από όλο το νοσηλευτικό προσωπικό η δυνατότητα να αφιερώσει 

τον απαιτούμενο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Επίσης, το δείγμα 

προέρχεται μόνο από δημόσια νοσοκομεία οπότε δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Τέλος τα ερωτηματολόγια ήταν αυτοαναφοράς, γεγονός που δημιουργεί 

επιφυλάξεις για την εγκυρότητά τους.  
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8.3 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό της τη διερεύνηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και της οργανωσιακής σιωπή στο χώρο υγείας και συγκεκριμένα 

στο νοσηλευτικό επάγγελμα, τη μελέτη της μεταξύ τους σχέσης καθώς και την επίδρασή τους 

στη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών/τριών.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν να υπάρχει σχέση μεταξύ κάποιων 

συγκεκριμένων διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης και της οργανωσιακής σιωπής. 

Συγεκριμένα, μελετώντας την επίδραση της οργανωσιακής σιωπής στην επαγγελματική 

εξουθένωσης αλλά και την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στην οργανωσιακή 

σιωπή, παρατηρήθηκε ότι δύο διαστάσεις της οργανωσιακής σιωπής, η συγκαταβατική σιωπή 

και η απαθής σιωπή επιδρούν σε μία διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης την 

αποπροσωποίηση. Απεναντίας, μόνο η αποπροσωποίηση επηρεάζει την οργανωσιακή σιωπή 

και συγκεκριμένα τη συγκαταβατική σιωπή, την ευκαιριακή σιωπή, τη διστακτική σιωπή και 

την απαθή σιωπή. Όσον αφορά τις επιδράσεις των δύο φαινομένων στη σωματική και ψυχική 

υγεία των νοσηλευτών/τριών, φάνηκε ότι η οργανωσιακή σιωπή σχετίζεται με την ψυχική αλλά 

όχι με τη σωματική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ η επαγγελματική εξουθένωση 

σχετίζεται και με τις δύο. 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από την βιβλιογραφική ανασκόπηση η ύπαρξη αυτών των 

δύο φαινομένων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλον τον οργανισμό 

επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητά του. Επομένως, η περαιτέρω διερεύνηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση τόσο της οργανωσιακής όσο και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, μπορεί να επιφέρει σημαντικά 

οφέλη τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς. Επιπλέον λόγω της 

έλλειψης ερευνών στον ελλαδικό χώρο, που να μελετούν την οργανωσιακή σιωπή αλλά και την 

σχέση της με την εργασία, κάθε νέα έρευνα που έρχεται να προσθέσει ένα λιθαράκι γνώσης 

είναι πολύ χρήσιμη. Επομένως, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η σχέση αυτών των δύο 

φαινομένων και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους όπως και σε συνδυασμό με άλλους 

οργανωσιακούς παράγοντες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
   

1. Μελέτη Εμπειριών στον Χώρο Εργασίας 
 

 

 

Αγαπητοί νοσηλευτές/τριες, 

Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να συμμετάσχετε στην έρευνά μου, η οποία θα αποτελέσει τη 

διπλωματική μου εργασία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δία Βίου Μάθηση και Ειδική 

Αγωγή» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την κατανόηση του 

τρόπου επικοινωνίας των κρίσιμων ζητημάτων στον εργασιακό χώρο μεταξύ των εργαζομένων. 

Το παρόν ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις 

που αφορούν το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο εργάζεστε. Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με τους 

τρόπους επικοινωνίας των κρίσιμων ζητημάτων και το τρίτο μέρος εστιάζει στην προσωπική 

σας κατάσταση.  

Στις σελίδες που ακολουθούν θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ανάμεσα από διάφορες δηλώσεις, 

αυτή που ταιριάζει περισσότερο με τις αντιλήψεις σας για τις οργανωσιακές πρακτικές, τις 

συμπεριφορές και τις αξίες σας.  Η μορφή της κάθε ερώτησης θα είναι αντίστοιχη με αυτή του 

παραδείγματος που ακολουθεί.   

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: Απολαμβάνω τον ελεύθερο χρόνο μου 

Συμφωνώ 

απόλυτα  

1 

Συμφωνώ 

πολύ  
2 

Συμφωνώ  

λίγο 
3 

Ούτε 
συμφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ 

4 

Διαφωνώ 

λίγο 
5 

Διαφωνώ 

πολύ 
6 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

7 
 

Σας διαβεβαιώνω ότι οι απαντήσεις σας είναι απολύτως εμπιστευτικές και αυστηρώς 

απόρρητες. Κανένας συμμετέχοντας δεν θα είναι δυνατόν να αναγνωριστεί από τρίτους. 
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Παρακαλώ απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα. 
Φύλο: Άρρεν           Θήλυ    

Ηλικία:  

20-30     31-40      41-50      >50  

 

Μορφωτικό επίπεδο    

ΠΕ         ΤΕ         ΔΕ            

Ειδικότητα           Μεταπτυχιακό          Διδακτορικό  

 

Πόσες ώρες εργάζεστε κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας; 

……………………………….. 

Εργάζεστε σε πάνω από μία δουλειές;  Όχι   Ναι  

 

Εάν ναι,  

πόσες ώρες εργάζεστε κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας στην κύρια δουλειά σας: 

.……… 

 

 

Παρακαλώ απαντήστε στις υπόλοιπες ερωτήσεις με βάση την κύρια δουλειά σας.  

Τι τύπο σχέσης εργασίας έχετε; μόνιμο  σύμβαση  

Ποιος είναι ο τίτλος της τωρινής σας εργασίας; ………………………………………….. 

Πόσον καιρό εργάζεστε για τον τωρινό σας εργοδότη; …………χρόνια  ………… μήνες  

Κατέχετε διευθυντική θέση (Προϊστάμενος/η);  ναι όχι 

Εάν ναι, πόσα άτομα δίνουν αναφορά απευθείας σε εσάς; ………. άτομα  

Τι εθνικότητα έχετε; ………………………………………………  

Μεγαλώσατε στην χώρα στην οποία εργάζεστε τώρα; ναι όχι  
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ΜΕΡΟΣ I: Οργανωσιακό πλαίσιο  

Παρακαλώ, διαβάστε τις ακόλουθες προτάσεις και σημειώστε σε ποιο βαθμό αυτές 

ανταποκρίνονται στο εργασιακό σας περιβάλλον.  

Στο εργασιακό μου περιβάλλον…  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ο ύτε 

διαφωνώ 
ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
πολύ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

1. ...η συμπεριφορά των ατόμων 
αντικατοπτρίζει τον αληθινό τους 
εαυτό.  

1 2 3 4 5 6 7 

        
2. ... κάποιος μπορεί  να είναι ο 

πραγματικός του εαυτός, στην 
πλειοψηφία των περιστάσεων. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. ...υπάρχουν εργαζόμενοι που 
απορρίπτονται επειδή είναι 
διαφορετικοί. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. ...όταν κάποιος κάνει κάποιο 

λάθος, το χρησιμοποιούν εναντίον 
του. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5. ...είναι προτιμότερο να “παίζει 
κανείς” κάποιο ρόλο παρά να 
δείχνει τον πραγματικό του εαυτό. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6. ...κανείς δεν θα δρούσε εσκεμμένα 

με σκοπό να υπονομεύσει τις 
προσπάθειες των άλλων. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7. ...είναι δύσκολο να ζητήσει κανείς  
τη βοήθεια των άλλων. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

8. ...είναι αποδεκτό να παίρνει 
κάποιος ρίσκα. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. ...οι ιδιαίτερες κλίσεις και οι 
δεξιότητες εκτιμώνται  

 

1 2 3 4 5 6 7 

10. ...κάποιες φορές τα άτομα 
παραμένουν σιωπηλά ή 

συμφωνούν με ζητήματα και 
αποφάσεις παρόλο που στην 

πραγματικότητα διαφωνούν 
 

1 2 3 4 5 6 7 

11. ...πρέπει να κρύβει κανείς τα 

αληθινά του συναισθήματα. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

12. ...είναι αποδεκτό να φέρει κανείς  

στη  συζήτηση προβλήματα και 
δύσκολα θέματα. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

13. …μπορώ να περιγράψω με 
ακρίβεια τι είδους χαρακτήρες 

είναι τα άτομα με τα οποία 
συνεργάζομαι στενά. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις: 

 
Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

πολύ 

Διαφωνώ 

λίγο 

Ο ύτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

πολύ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

14. Ταυτίζομαι με 
τον οργανισμό 

στον οποίο 
εργάζομαι. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Ταυτίζομαι με 
τους 
συναδέλφους 

που έχουμε 
άμεση 
συνεργασία. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Ταυτίζομαι με 
τον προϊστάμενο 

μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Είμαι πάντα 
συνεπής. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Πάντα 
ακολουθώ πιστά 
τους κανόνες. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Χαίρομαι να 
προσανατολίζω 
τους νέους 

συναδέλφους. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Βοηθάω τους 

συναδέλφους 
που έχουν 
μεγάλο φόρτο 

εργασίας. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Ενημερώνω 
εγκαίρως τους 

συναδέλφους 
και τον 

προϊστάμενό 
μου όταν πρέπει 
να απουσιάσω 

από τη δουλειά. 

1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕΡΟΣ II:  ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Κάποιες φορές οι εργαζόμενοι χρειάζεται να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις στη δουλειά. Για παράδειγμα, 

πιστεύουν ότι οι συνάδελφοι ή ο επόπτης τους συμπεριφέρονται με λάθος, ανεπαρκείς, ανήθικους ή με άλλους, 

προβληματικούς τρόπους. Διαφορετικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τέτοιου είδους καταστάσεις, 

δηλαδή, ορισμένοι αναφέρουν τους προβληματισμούς τους και ορισμένες φορές προσπαθούν να αλλάξουν την 

κατάσταση, ενώ άλλοι παραμένουν σιωπηλοί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο έχετε παρατηρήσει 

τέτοιου είδους προβληματικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας σας και εάν μιλήσατε για αυτό σε κάποιον 

συνάδελφο που είναι σε θέση να αλλάξει την κατάσταση ή εάν αποφασίσατε να αποσιωπήσετε το γεγονός αυτό.  

 
22. Βασιζόμενοι στην παραπάνω περιγραφή: Έχετε παρατηρήσει μια τέτοια κατάσταση κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου εξαμήνου;  

 Όχι, ποτέ.  Ναι, μια φορά.  
Ναι, μερικές 

φορές. 
 Ναι, πολλές φορές. 

 1  2  3  4 

23. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, πόσο συχνά εκφράσατε κάποια ανησυχία/άποψη σε κάποιον 
που είναι σε θέση να αλλάξει την κατάσταση; 

 Ποτέ  Μια φορά  Πολλές φορές  Πάντα 

 1  2  3  4 
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24. Πόσο συχνά προτιμήσατε να παραμείνετε σιωπηλοί;  

 Ποτέ  Μια φορά  Πολλές φορές  Πάντα 

 1  2  3  4 

 

Παρακαλώ, επιλέξτε τον βαθμό με τον οποίο συμφωνείτε στις ακόλουθες προτάσεις.  

Παρέμεινα σιωπηλός/ή στη 
δουλειά… 

Ποτέ 
Πολύ 

σπάνια 
Σπάνια Ενίοτε 

Κάποιες 
φορές 

Συχνά 
Πολύ 
συχνά 

25. …για να αποφύγω 
συγκρούσεις  

1 2 3 4 5 6 7 

26. …εξαιτίας άσχημων 
εμπειριών που είχα όταν 
μίλησα για κρίσιμα 

ζητήματα στο παρελθόν.  

1 2 3 4 5 6 7 

27. ...γιατί δεν ήθελα να 

εμπλακώ.  
1 2 3 4 5 6 7 

28. …γιατί φοβήθηκα 
ενδεχόμενες αρνητικές 

συνέπειες. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. …για να μην φανώ 
ευάλωτος/η απέναντι στους 

συναδέλφους ή στους 
προϊσταμένους μου.  

1 2 3 4 5 6 7 

30. …γιατί δεν ήθελα να 
ντροπιάσω τους άλλους.  

1 2 3 4 5 6 7 

31. …γιατί δεν ήθελα να 

πληγώσω τα συναισθήματα 
των συναδέλφων ή των 
προϊσταμένων μου.  

1 2 3 4 5 6 7 

32. ... γιατί δεν ένιωθα αρκετή 
αυτοπεποίθηση ώστε να 

μιλήσω.  

1 2 3 4 5 6 7 

33. …γιατί δεν πρόκειται να 
εισακουστώ ούτως ή άλλως. 

1 2 3 4 5 6 7 

34. …γιατί έτσι κι αλλιώς δεν 
θα αλλάξει τίποτα.  

1 2 3 4 5 6 7 

35. …γιατί και οι άλλοι δεν 

είχαν πει τίποτα.  
1 2 3 4 5 6 7 

36. …γιατί οι προϊστάμενοι μου 

δεν ήταν ανοιχτοί σε 
προτάσεις, ανησυχίες κ.λπ.  

1 2 3 4 5 6 7 

37. ...για να αποφύγω να 

ντροπιαστώ.  
1 2 3 4 5 6 7 

38. …γιατί αυτό θα είχε ως 
συνέπεια περισσότερη 

δουλειά η οποία θα ήταν 
αναπόφευκτη. 

1 2 3 4 5 6 7 

39. ...γιατί δεν με απασχολούσε 
το γεγονός.  

1 2 3 4 5 6 7 

40. …γιατί δεν ήθελα να βάλω 

σε μπελάδες τους άλλους.  
1 2 3 4 5 6 7 

41. …γιατί φοβόμουν να μην 
εκμεταλλευτούν οι άλλοι τις 

ιδέες μου.  

1 2 3 4 5 6 7 

42. ... γιατί δεν ήθελα να φανώ 
ανίκανος/η.  

1 2 3 4 5 6 7 

43. …γιατί φοβόμουν μην πέσω 
σε δυσμένεια, εάν μιλήσω.  

1 2 3 4 5 6 7 

44. …για να μην φανερώσω ότι 
έχω περισσότερες γνώσεις.  

1 2 3 4 5 6 7 

45. ....γιατί το θέμα δεν με 

επηρέαζε προσωπικά. 
1 2 3 4 5 6 7 
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46. Υπάρχουν άλλοι λόγοι εξαιτίας των οποίων παραμείνατε σιωπηλός/ή;Παρακαλώ διευκρινίστε: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ III: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Παρακαλώ σκεφτείτε τους τρεις τελευταίους μήνες και στη συνέχεια σημειώστε πόσο 

συχνά βιώσατε τις ακόλουθες καταστάσεις που αφορούν στην σωματική και ψυχική 
υγεία σας.  

 

Ποτέ 
Λίγες 

φορές 

Μερικές 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Τις 

περισσότερες 
φορές 

47. Πονοκέφαλος 1 2 3 4 5 

48. Δυσκολίες στον ύπνο 1 2 3 4 5 

49. Στομαχικά/πεπτικά προβλήματα 1 2 3 4 5 

50. Ακούσια αύξηση ή απώλεια βάρους  1 2 3 4 5 

51. Κρίσεις πανικού 1 2 3 4 5 
52. Ζαλάδες/αναπνευστικά 

προβλήματα/έντονοι καρδιακοί παλμοί 1 2 3 4 5 

53. Πόνοι στους μύες ή τις αρθρώσεις  1 2 3 4 5 

54. Κούραση 1 2 3 4 5 

55. Μελαγχολία 1 2 3 4 5 
56. Δυσκολία να διατηρήσω την 

ψυχραιμία μου  1 2 3 4 5 

57. Ένταση 1 2 3 4 5 

58. Ενοχικά συναισθήματα 1 2 3 4 5 

59. Αισθήματα κατωτερότητας 1 2 3 4 5 

60. Μοναξιά 1 2 3 4 5 
61. Δυσκολία να τα πάω καλά με τους 

άλλους 1 2 3 4 5 

62. Προβλήματα μνήμης 1 2 3 4 5 

63. Ήμουν πολύ νευρικός/ή.  1 2 3 4 5 

64. Ένιωθα κακόκεφα και μελαγχολικά.  1 2 3 4 5 

65. Ένιωθα ήρεμα και ειρηνικά.  1 2 3 4 5 
66. Ένιωθα τόσο άκεφα που τίποτα δεν 

μπορούσε να μου φτιάξει τη διάθεση.  1 2 3 4 5 

67. Ήμουν χαρούμενος/η.  1 2 3 4 5 
68. Ήμουν ικανοποιημένος/η με την 

κατάσταση της υγείας μου.  
1 2 3 4 5 

69. Ήμουν ικανοποιημένος/η με τη 
δουλειά μου.  1 2 3 4 5 

70. Ήμουν ικανοποιημένος/η με τη ζωή 
μου.  1 2 3 4 5 

71. Ήμουν ικανοποιημένος/η με τις 

ικανότητες μου να φέρνω εις πέρας τις 
καθημερινές μου δραστηριότητες.  

1 2 3 4 5 

 
 

72. Έχει τύχει μέσα στους τελευταίους 12 μήνες να πήγατε στη δουλειά σας παρ’όλο που νιώθατε πως θα 
έπρεπε να είχατε ζητήσει άδεια εξαιτίας της κατάστασης της υγείας σας;  

 Όχι, ποτέ  Ναι, μια φορά  Ναι, 2-5 φορές  Ναι, πάνω από 5 φορές 
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Παρακαλώ, επιλέξτε τον βαθμό με τον οποίο συμφωνείτε στις ακόλουθες προτάσεις.  

 Καθόλου Μάλλον όχι 

Δεν είμαι 

σίγουρος/
η 

Μάλλον ναι Σίγουρα 

73. Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό 

μου να παραμένει στην τωρινή 
μου εργασία μέχρι να 

συνταξιοδοτηθώ, εφ’όσον αυτό 
είναι εφικτό. 

1 2 3 4 5 

74. Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό 

μου να παραμένει στον τωρινό 
μου οργανισμό μέχρι να 
συνταξιοδοτηθώ, εφ’όσον αυτό 

είναι εφικτό.  

1 2 3 4 5 

75. Μπορώ να φανταστώ τον εαυτό 

μου να παραμένει στο τωρινό 
μου επάγγελμα μέχρι να 
συνταξιοδοτηθώ, εφ’όσον αυτό 

είναι εφικτό. 

1 2 3 4 5 

 

Παρακαλώ, επιλέξτε τον βαθμό με τον οποίο συμφωνείτε στις ακόλουθες προτάσεις.  

 

 Ποτέ 

Μερικές 

φορές το 

χρόνο ή 

λιγότερο 

Μερικές 

φορές το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Μερικές 

φορές το 
μήνα 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Μερικές 

φορές την 

εβδομάδα 

Κάθε μέρα 

76. Αισθάνομαι συναισθηματικά 
εξαντλημένος/η από τη 
δουλειά μου. 

0 1 2 3 4 5 6 

77. Αισθάνομαι σωματική 
εξάντληση στο τέλος μιας 

εργάσιμης μέρας. 
0 1 2 3 4 5 6 

78. Αισθάνομαι κουρασμένος/η 
όταν σηκώνομαι το πρωί, 

έχοντας να αντιμετωπίσω 
ακόμα μια εργάσιμη μέρα. 

0 1 2 3 4 5 6 

79. Το να δουλεύω όλη τη μέρα 

μου δημιουργεί πραγματικά 
μεγάλη πίεση. 

0 1 2 3 4 5 6 

80. Μπορώ να αντιμετωπίσω 
αποτελεσματικά τα 
προβλήματα που προκύπτουν 

στη δουλειά μου. 

0 1 2 3 4 5 6 

81. Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η 
από τη δουλειά μου 0 1 2 3 4 5 6 

82. Αισθάνομαι ότι συμβάλλω 
αποτελεσματικά σ’ αυτά που 

κάνει η υπηρεσία στην οποία 
δουλεύω. 

0 1 2 3 4 5 6 

83. Ενδιαφέρομαι λιγότερο για τη 

δουλειά μου, σε σχέση με την 
εποχή που ξεκίνησα. 

0 1 2 3 4 5 6 

84. Σήμερα αντιμετωπίζω τη 

δουλειά μου με λιγότερο 
ενθουσιασμό. 

0 1 2 3 4 5 6 

85. Κατά τη γνώμη μου, είμαι 

καλός/ή στη δουλειά μου. 0 1 2 3 4 5 6 

 

 Ποτέ 

Μερικές 

φορές το 

χρόνο ή 

λιγότερο 

Μερικές 

φορές το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Μερικές 
φορές το 

μήνα 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Μερικές 

φορές την 

εβδομάδα 

Κάθε μέρα 

86. Αισθάνομαι περιχαρής όταν 0 1 2 3 4 5 6 
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επιτυγχάνω κάτι στη δουλειά 
μου. 

87. Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα 
πράγματα σε αυτή τη 
δουλειά. 

0 1 2 3 4 5 6 

88. Θέλω απλώς να κάνω τη 
δουλειά μου χωρίς να μ’ 
ενοχλούν. 

0 1 2 3 4 5 6 

89. Αναρωτιέμαι ολοένα και 
συχνότερα κατά πόσον η 

δουλειά μου συνεισφέρει σε 
οτιδήποτε. 

0 1 2 3 4 5 6 

90. Αμφισβητώ τη σπουδαιότητα 

της δουλειάς μου. 0 1 2 3 4 5 6 

91. Στη δουλειά μου αισθάνομαι 
σίγουρος/η ότι κάνω αυτά 

που πρέπει με 
αποτελεσματικό τρόπο. 

0 1 2 3 4 5 6 

 
 

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. 
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2. Συνοδευτική Επιστολή 
Έντυπο Συναίνεσης Συμμετέχοντα σε Ερευνητική Εργασία 

Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας:   

«Επαγγελματική Εξουθένωση και Οργανωσιακή Σιωπή: Η Σχέση Τους Με Τη Σωματική Και 

Ψυχική Υγεία Των Νοσηλευτών» 

 Επιβλέπων Καθηγητής: Montgomery Anthony Jude, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γνωστικό αντικείμενο: Ψυχολογία της Εργασίας,  

e-mail: antmont@uom.gr, Τηλέφωνο: 2310-891308. 

 Ερευνήτρια: Σαμαρά Βασιλική (e-mail: basilikisam@gmail.com), Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή με κατεύθυνση  τη Διά Βίου Μάθηση (Master 

of Arts in Lifelong Learning) 

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που δεχτήκατε να αφιερώσετε χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Αρχικά θα ήθελα να σας ενημερώσω για τους στόχους και τη διαδικασία συμμετοχής στην ερευνητική μου 

εργασία.  

1. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας 

Ο χώρος των νοσοκομείων αποτελεί από τη φύση του ένα απαιτητικό εργασιακό πλαίσιο. Οι αρκετά 

στρεσογόνες συνθήκες, οι γρήγοροι ρυθμοί εργασίας και η καθημερινή επαφή με τον ανθρώπινο πόνο, 

δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την επαγγελματική εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού. Πέρα 

από εξουθένωση όμως δημιουργούν και δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Στην Ελλάδα 

οι έρευνες που μελετούν την ύπαρξη αυτών των δύο φαινομένων μαζί είναι λίγες. Για τον λόγο αυτόν η 

παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό της τη διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και του επιπέδου της οργανωσιακής σιωπής και της σχέσης τους με τη ψυχική και σωματική 

υγεία των νοσηλευτών. 

1. Διαδικασία  

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «Μελέτη Εμπειριών στον 

Χώρο Εργασίας». Το ερωτηματολόγιο αφορά το Οργανωσιακό πλαίσιο, τη διαχείριση των Κρίσιμων 

Εργασιακών Ζητημάτων, τις Προσωπικές Καταστάσεις και τις Σχέσεις στον Εργασιακό Χώρο. Δεδομένου 

ότι η έρευνα πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας και τα περισσότερα ερωτηματολόγια διανέμονται κατά 

τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου, έχει ληφθεί η απαραίτητη άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία.  

2. Προσδοκώμενες ωφέλειες 

Η συμμετοχή σας στην διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση του 

κατά πόσο η οργανωσιακή σιωπή και η επαγγελματική εξουθένωση υφίστανται στο χώρο των νοσηλευτών 

και επηρεάζουν τη σωματική και ψυχικής τους υγεία. Τα ενδεχόμενα αποτελέσματα μπορεί να λειτουργήσουν 

προτρεπτικά στη βελτίωση των δομών υγείας και του εργασιακού περιβάλλοντος σε αυτές. Μη διστάσετε να 

κάνετε ερωτήσεις γύρω από το σκοπό ή την διαδικασία της εργασίας. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή 

ερώτηση ζητήστε μας να σας δώσουμε διευκρινίσεις. 

3. Δημοσίευση δεδομένων – αποτελεσμάτων 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με την μελλοντική δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων της, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα είναι ανώνυμες και δε θα αποκαλυφθούν τα 

ονόματα των συμμετεχόντων. Κανένας συμμετέχοντας δεν θα είναι δυνατόν να αναγνωριστεί από τρίτους. 

4. Ελευθερία συναίνεσης 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική. Είστε ελεύθερος-η να μην συναινέσετε ή να διακόψετε τη 

συμμετοχή σας όποτε το επιθυμείτε. 

5. Δήλωση συναίνεσης 

Διάβασα το έντυπο αυτό και κατανοώ τις διαδικασίες που θα ακολουθήσω. Συναινώ να συμμετάσχω στην 

ερευνητική εργασία.   

Ημερομηνία: __/__/__                                                                                                 Υπογραφή ερευνητή                                                                                                                                                                      
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