
 - 1 - 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Σταυρούλα Γ. Ανδρεαδάκη 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

Πτυχιακή Εργασία στον τοµέα της Ψυχολογίας της Υγείας 
 

Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας  
κ. Ευάγγελος  Καραδήµας 

 
 

Ρέθυµνο 
Οκτώβριος 2006 

 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ & ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ & 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ & ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ & 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ 

 

 

 

 

 

Σταυρούλα Γ. Ανδρεαδάκη 

Παιδαγωγός – Τελειόφοιτη φοιτήτρια Τµ. Ψυχολογίας  

  

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

 
Αφιερωµένο στο σύζυγό µου, 

Μανώλη Τουλουπάκη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ          σελ. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................................................ 5 

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................................................................................... 6 

Α1. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ..................................................................................................... 7 

ΟΡΙΣΜΟΙ ....................................................................................................................................................... 9 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ............................................................................................................................ 11 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ....................................................................................................................... 13 

Α2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ................................................................................................................................................ 15 

CHRISTINA MASLACH: ΕΝΑ ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ........................................................................................................................................... 15 

ΜΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ .................................. 19 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ Ι∆ΩΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ .............................................. 23 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΡΑΣΗΣ .................................................... 27 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ....................................................................................................... 29 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (Αγχώδεις ∆ιαταραχές, 
Προσωπικότητα Τύπου Α, Ανθεκτικότητα, Θέση Ελέγχου, Αυτο-Αποτελεσµατικότητα) ................ 31 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ............................................. 35 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.............................................................................................................. 37 

ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (Wicks)...................................................... 40 

Α3. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ .................................. 42 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ............................................................................................................................... 43 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ.................................................................................................................................................. 43 

ΕΡΓΑΣΙΑ ...................................................................................................................................................... 44 

ΣΧΕΣΗ / ΓΑΜΟΣ....................................................................................................................................... 46 

ΥΓΕΙΑ ........................................................................................................................................................... 47 

Α4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΩΡΟ............................................................................ 51 

Β. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ – Επαγγελµατική Εξουθένωση & Έλληνες Αγγειοχειρουργοί ............................ 56 

Η ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ........................................................................................... 57 

Ερευνητικές υποθέσεις................................................................................................................................ 58 

Το δείγµα...................................................................................................................................................... 60 

Το ερευνητικό εργαλείο.............................................................................................................................. 61 

Γ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ.................................................................................................................................................. 64 

Αποτελέσµατα για κάθε ερωτηµατολόγιο ............................................................................................... 64 

Συσχετίσεις ................................................................................................................................................... 66 

∆. ΣΥΖΗΤΗΣΗ .................................................................................................................................................. 74 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .......................................................................................................................................... 80 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...................................................................................................................................... 124 



 - 5 - 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
 Τα τελευταία εικοσιπέντε περίπου χρόνια έχει εµφανιστεί ένα συνεχώς 

αυξανόµενο επιστηµονικό ενδιαφέρον σχετικά µε µία ιδιαίτερη καταπόνηση που 

υφίστανται ορισµένοι επαγγελµατίες. Η καταπόνηση αυτή ονοµάστηκε επαγγελµατική 

εξουθένωση και αναφέρεται στη συναισθηµατική εξάντληση που βιώνουν 

επαγγελµατίες που φροντίζουν συνανθρώπους µας. Εκτός, όµως, από την ψυχική αυτή 

αποδυνάµωση, το ενδιαφέρον τράβηξαν, επίσης, τόσο οι επιπτώσεις της στο ίδιο το 

άτοµο και στις σχέσεις του µε την οικογένεια και τους συναδέλφους, όσο και ο κυνισµός 

ως αµυντική αντίδραση του επαγγελµατία. Έτσι, κάποιοι ερευνητές – µε πρωτοπόρους 

τη Christina Maslach και τους συνεργάτες της – άρχισαν να µελετούν τις 

επαγγελµατικές οµάδες που θεωρήθηκαν ευκολότερα θύµατα της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, όπως οι ψυχολόγοι, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί. 

 Στην επαγγελµατική οµάδα των ιατρών το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως σε 

όσους εργάζονται σε ογκολογικά τµήµατα, ενώ – αντίθετα – οι διάφορες χειρουργικές 

ειδικότητες µόλις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να µελετώνται. Στις λιγοστές 

σχετικές έρευνες είτε έχουν µελετηθεί ταυτόχρονα χειρουργοί διαφόρων ειδικοτήτων 

είτε διερευνήθηκε η επαγγελµατική εξουθένωση σε µία ορισµένη ειδικότητα (π.χ. 

χειρουργοί µεταµοσχεύσεων). Στο πνεύµα των τελευταίων κινείται η παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια, η οποία επιδιώκει να προκαλέσει το ενδιαφέρον για τη µελέτη 

του συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης στις ιατρικές και δη στις χειρουργικές 

ειδικότητες στον ελληνικό χώρο. Τέτοιες έρευνες, απ’ όσο γνωρίζουµε, εκλείπουν 

παντελώς από τη χώρα µας, ενώ οι µόνες συναφείς προσπάθειες αναφέρονται σε 

νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Σκοπός του παρόντος συγγράµµατος είναι, αφενός, να αποσαφηνίσει την 

έννοια της επαγγελµατικής εξουθένωσης (βλ. Εισαγωγή) και, αφετέρου, να παράσχει 

κάποιες πρώτες πληροφορίες σχετικά µε την επαγγελµατική εξουθένωση στους 

έλληνες αγγειοχειρουργούς. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, η παρούσα έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του Τµήµατος Ψυχολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Κλινικής 

Ψυχολογίας της Υγείας κ. Ε. Καραδήµα, τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω θερµά για 

τις πολύτιµες υποδείξεις του. Θερµές ευχαριστίες οφείλω, επίσης, στον Επίκουρο 

Καθηγητή Οργανωτικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας κ. Κ. Καφέτσιο για τη βοήθειά του 

στην εύρεση των κατάλληλων ψυχοµετρικών εργαλείων. 
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Α1. Η «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ» 
 

Ο όρος «επαγγελµατική εξουθένωση» (professional burnout) εµφανίστηκε για 

πρώτη φορά το 1974, όταν ο Freudenberger περιέγραψε ένα σύνολο συµπτωµάτων 

εξουθένωσης που παρατήρησε σε εθελοντές και επαγγελµατίες που παρείχαν 

υπηρεσίες στο χώρο της ψυχικής υγείας (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999). Η 

σηµασία των πρώτων άρθρων για το συγκεκριµένο θέµα ήταν ότι παρείχαν µία πρώτη 

περιγραφή του συνδρόµου, το ονοµάτισαν και έδειξαν ότι δεν αφορούσε λίγους µόνο 

ανθρώπους αλλά ήταν πραγµατικά ένα συχνό φαινόµενο (Maslach & Schaufeli, 1993). 

Μετά τα πρώτα άρθρα για την «επαγγελµατική εξουθένωση», ακολούθησε µία 

τροµερή αντίδραση και στα επόµενα πέντε χρόνια γράφτηκαν πάρα πολλά γι’ αυτήν 

(Maslach & Schaufeli, 1993). Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε επαγγέλµατα που 

αφορούσαν την παροχή ανθρωπιστικών υπηρεσιών, όπου: (α) η σχέση µεταξύ 

παρέχοντα (επαγγελµατία) και λαµβάνοντα (πελάτη) είναι κεντρική και (β) η παροχή 

υπηρεσιών, φροντίδας ή εκπαίδευσης µπορεί να διακρίνεται από συναισθηµατική πίεση 

(Maslach & Schaufeli, 1993). Κατά συνέπεια, σ’ αυτή την περίοδο µεγάλος λόγος έγινε 

για τα πεδία της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της ιατρικής, του ποινικού 

σωφρονιστικού συστήµατος, της ψυχικής υγείας, της θρησκείας και για άλλα 

ανθρωπιστικά επαγγέλµατα (Maslach & Schaufeli, 1993). 

Σε κείνη την πρώιµη βιβλιογραφία ο όρος «εξουθένωση» ερµηνευόταν µε 

διαφορετικό τρόπο από τον ένα συγγραφέα στον άλλον (Maslach & Schaufeli, 1993). 

Επίσης, η έννοια αυτή επεκτάθηκε τόσο πολύ, ώστε σχεδόν κάθε προσωπικό 

πρόβληµα περιγραφόταν ως «εξουθένωση» σε ένα βαθµό (Maslach & Schaufeli, 

1993). Επιπρόσθετα, η τότε βιβλιογραφία ήταν σχεδόν στο σύνολό της µη-εµπειρική, 

καθώς οι συγγραφείς προσπαθούσαν να περιγράψουν και να κατανοήσουν το 

σύνδροµο µέσα από προσεκτικές (αλλά µη σταθµισµένες) παρατηρήσεις και µέσα από 

εκ των υστέρων αναλύσεις µελετών περίπτωσης, όπου επικεντρωνόντουσαν στην 

καταγραφή των συµπτωµάτων (Maslach & Schaufeli, 1993). 

Το αρχικό ενδιαφέρον βρισκόταν, λοιπόν, στην παρέµβαση και όχι στη θεωρία, 

δηλαδή στην επίλυση του προβλήµατος και όχι στη σύλληψη και διαµόρφωση της 

έννοιας (Maslach & Schaufeli, 1993). Οι Maslach & Schaufeli (1993) παροµοιάζουν 

εύστοχα την προσπάθεια αυτή µε το να φέρνεις το κάρο µπροστά από το άλογο. 

Κατά τη δεκαετία του ’80 το τοπίο αλλάζει αναφορικά µε την «εξουθένωση». 

Πολλά βιβλία και άρθρα γράφτηκαν εκείνη την περίοδο, στα οποία οι συγγραφείς 

παρουσίαζαν τα µοντέλα–θεωρίες που αποτέλεσαν τη βάση της δουλειάς τους, 

πρότειναν παρεµβάσεις και παρείχαν συγκλίνοντα στοιχεία από διαφορετικού τύπου 

έρευνες όπως ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και κλινικές µελέτες περίπτωσης (Maslach 
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& Schaufeli, 1993). Αναπτύχθηκαν σταθµισµένα µέσα µέτρησης της «επαγγελµατικής 

εξουθένωσης», εφοδιάζοντας τους ερευνητές µε περισσότερο ακριβείς ορισµούς  και 

µεθοδολογικά εργαλεία, όπως το ΜΒΙ (Maslach Burnout Inventory) και το ΤΜ (Tedium 

Measure), τα οποία πρωτοεµφανίστηκαν το 1981 (Maslach & Schaufeli, 1993). 

Μέχρι την αρχή της δεκαετίας του ’80, η επαγγελµατική εξουθένωση είχε 

µελετηθεί αποκλειστικά στις Η.Π.Α. (Maslach & Schaufeli, 1993). Σταδιακά, όµως, 

ενδιαφέρθηκαν και άλλες χώρες όπως ο Καναδάς και η Αγγλία (Maslach & Schaufeli, 

1993). Σύντοµα άρχισαν να µεταφράζονται τόσο άρθρα και βιβλία όσο και ερευνητικά 

εργαλεία (κυρίως το ΜΒΙ) – µεταξύ άλλων – στα Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, 

Σουηδικά, Ολλανδικά, Πολωνικά και Εβραϊκά (Maslach & Schaufeli, 1993). 

Κατά συνέπεια, στη φάση της εξάπλωσης του ενδιαφέροντος για την 

«εξουθένωση» δεν ετέθη εννοιολογικό θέµα, αφού ο κάθε ερευνητής υιοθετούσε τον 

ορισµό, µε βάση τον οποίο είχε σχεδιαστεί το ερευνητικό εργαλείο που είχε 

χρησιµοποιήσει (Maslach & Schaufeli, 1993). Το εννοιολογικό θέµα είχε λυθεί στις 

Η.Π.Α. κατά την πρώιµη φάση της εµφάνισης του όρου «επαγγελµατική εξουθένωση», 

δηλαδή στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του ‘70. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στους περισσότερους και πιο διαδεδοµένους ορισµούς για την επαγγελµατική 

εξουθένωση υπογραµµίζεται η έννοια της διαδικασίας και της βαθµιαίας κορύφωσης. 

Για παράδειγµα, «Η επαγγελµατική εξουθένωση αποτελεί µία διαδικασία που αρχίζει µε 

υπερβολική και παρατεταµένη εργασιακή πίεση. Αυτή η πίεση παράγει ένα άγχος στον 

εργαζόµενο (συναισθήµατα έντασης, οξυθυµία και κούραση). Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν ο εργαζόµενος αντιµετωπίζει αµυντικά το εργασιακό στρες µε το 

να αποµακρύνει ψυχολογικά τον εαυτό του από την εργασία και µε το να γίνεται 

απαθής, κυνικός και σκληρός.» (Cherniss,1980, όπως παρατίθεται στις Maslach & 

Schaufeli, 1993).  

Παροµοίως, η επαγγελµατική εξουθένωση έχει χαρακτηριστεί από τους 

Edelwich & Brodsky ως η προοδευτική απώλεια ιδεαλισµού, ενέργειας και σκοπού, η 

οποία συναντάται σε επαγγελµατίες που παρέχουν βοήθεια και οφείλεται στις συνθήκες 

εργασίας (Maslach & Schaufeli, 1993). Οι Fraudenberger & Richelson αντίστοιχα 

περιέγραψαν την επαγγελµατική εξουθένωση ως εξής: «το να µειώνεται κάποιος· να 

εξαντλούνται οι φυσικές και ψυχικές του δυνάµεις· το να φθείρεται προσπαθώντας 

υπερβολικά να ανταπεξέλθει σε κάποιες µη ρεαλιστικές προσδοκίες, που ο ίδιος ή οι 

αξίες της κοινωνίας έθεσαν» (Maslach & Schaufeli, 1993). 

 Ο Brill έδωσε έναν ακριβή λειτουργικό ορισµό για την επαγγελµατική 

εξουθένωση: «µία κατάσταση µεσολαβητική, σχετιζόµενη µε την εργασία, δυσφορική 

και δυσλειτουργική, σε ένα άτοµο χωρίς ιδιαίτερη ψυχοπαθολογία, ο οποίος (α) 

λειτούργησε για κάποιο διάστηµα µε επαρκή απόδοση και στα επιθυµητά επίπεδα στο 

ίδιο εργασιακό περιβάλλον και (β) δε θα επανέλθει στα προηγούµενα επίπεδα χωρίς 

εξωτερική βοήθεια ή επανακαθορισµό των συνθηκών του περιβάλλοντος» (Maslach & 

Schaufeli, 1993). 

 Οι Pines & Aronson ορίζουν την επαγγελµατική εξουθένωση ως µία κατάσταση 

σωµατικής, συναισθηµατικής και ψυχικής εξάντλησης, όπου η σωµατική εξάντληση 

χαρακτηρίζεται από χαµηλά επίπεδα ενέργειας, χρόνια κούραση και αδυναµία, η 

συναισθηµατική εξάντληση περιλαµβάνει το συναίσθηµα του αβοήθητου, της 

απελπισίας και της παγίδευσης και, τέλος, η ψυχική εξάντληση αναφέρεται στην 

ανάπτυξη αρνητικών στάσεων απέναντι στον εαυτό, την εργασία και την ίδια τη ζωή 

(Maslach & Schaufeli, 1993). 

 Ο περισσότερο διαδεδοµένος ορισµός διατυπώθηκε από τις Maslach & Jackson 

το 1986: «Επαγγελµατική εξουθένωση είναι το σύνδροµο της συναισθηµατικής 

εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης και του µειωµένου προσωπικού επιτεύγµατος, 

το οποίο µπορεί να εµφανιστεί σε άτοµα που στη δουλειά τους συναναστρέφονται µε 

κάποιο τρόπο µε ανθρώπους.» (Maslach & Schaufeli, 1993). Στο σηµείο αυτό δε θα 
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επεκταθούµε, αφού στη συνέχεια του κειµένου η θεωρία της Christina Maslach 

παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Κάνοντας µία επισκόπηση των βασικότερων ορισµών που είχαν δοθεί για την 

επαγγελµατική εξουθένωση µέχρι το 1993, οι Maslach & Schaufeli παρατήρησαν ότι 

υπάρχουν τουλάχιστον πέντε κοινά στοιχεία: (1) η κυριαρχία των δυσφορικών 

συµπτωµάτων όπως ψυχική ή σωµατική εξάντληση, κούραση και κατάθλιψη, (2) ο 

υπερτονισµός των ψυχικών και των συµπεριφορικών συµπτωµάτων έναντι των 

σωµατικών, (3) η σύνδεση των συµπτωµάτων της επαγγελµατικής εξουθένωσης µε την 

εργασία, (4) η απουσία προγενέστερης ψυχοπαθολογίας στα άτοµα που εµφανίζεται το 

σύνδροµο και (5) η µειωµένη αποτελεσµατικότητα και εργασιακή απόδοση. 

Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε την άποψη του Burisch (1993), ο όρος 

επαγγελµατική εξουθένωση χρησιµοποιείται για να περιγράψει ορισµένες παθολογικές 

µορφές κρίσεων. Για τον συγκεκριµένο ερευνητή, το σύνδροµο επαγγελµατικής 

εξουθένωσης αποτελεί ένα αόριστο σύνολο συµπτωµάτων ή ένα αόριστο σύνολο 

ατόµων µε συµπτώµατα, τα οποία αλληλοκαλύπτονται σε αρκετά µεγάλο βαθµό 

(Burisch, 1993). Όποιο από τα δύο σύνολα και να επιλέξει κανείς, το σίγουρο είναι ότι 

χαρακτηρίζονται από αοριστία: το ποια χαρακτηριστικά/ συµπτώµατα περιλαµβάνονται 

καθώς και το ποια από αυτά είναι κεντρικά και ποια περιφερικά/ δευτερεύοντα, 

εναπόκειται στην προσωπική εκτίµηση του καθενός (Burisch, 1993). 

 Ο Burisch (1993), στην προσπάθειά του να αποδείξει την αοριστία των 

συµπτωµάτων επαγγελµατικής εξουθένωσης, εξέτασε µία συνθετική λίστα άνω των 130 

συµπτωµάτων. Παρατήρησε ότι κανένα από τα συµπτώµατα που είχε συγκεντρώσει 

από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν ήταν µοναδικό για την περίπτωση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Αντίθετα, όλα τα συµπτώµατα της λίστας έχουν 

χρησιµοποιηθεί για να περιγράψουν και άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως την 

κατάθλιψη. 

 Αλλά και ως σύνολο ατόµων µε συµπτώµατα να δει κανείς την επαγγελµατική 

εξουθένωση, πάλι έρχεται αντιµέτωπος µε την αοριστία και την ασάφεια. Ο Burisch 

(1993) µας προτρέπει να φανταστούµε ένα πρόσωπο που θεωρούµε ως τυπική 

περίπτωση επαγγελµατικής εξουθένωσης και, αµέσως µετά, ένα δεύτερο πρόσωπο το 

οποίο να µοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο µε το πρώτο (ειδικά στο πόσο υποφέρει) 

αλλά να µην πρόκειται για επαγγελµατικά εξουθενωµένο άτοµο. Η τεράστια δυσκολία 

αυτής της άσκησης αποδεικνύει, κατά τον Burisch (1993), την ανοµοιογένεια των 

ανθρώπων µε συµπτώµατα που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα επαγγελµατικής 

εξουθένωσης. 

 Ο Burisch (1993) συµπεραίνει ότι ο όρος επαγγελµατική εξουθένωση δεν έχει 

ακόµη περιγραφεί επαρκώς και, γι’ αυτό, η κατανόησή του παρακωλύεται. Παρόλ’ αυτά, 



 - 11 - 

δε διστάζει να παρουσιάσει τα συµπτώµατα που ο ίδιος θεωρεί κεντρικά στο σύνδροµο 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, ενώ ταυτόχρονα παραδέχεται ότι υπολείπονται 

ακρίβειας: (α) υπερ- ή υπο-δραστηριότητα, (β) αισθήµατα απελπισίας, κατάθλιψης και 

εξάντλησης, (γ) εσωτερική διέγερση, (δ) µειωµένη αυτο-εκτίµηση και αποµάκρυνση 

από την ηθική, (ε) µειούµενες ή µειωµένες κοινωνικές σχέσεις και (στ) κάποια 

ενεργητική προσπάθεια για να υπάρξει αλλαγή (το χαρακτηριστικό αυτό διακρίνει την 

επαγγελµατική εξουθένωση από το πένθος για κάποια απώλεια). 
 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Σε διαφορετικές εποχές ο όρος «επαγγελµατική εξουθένωση» ταυτοποιήθηκε µε 

το εργασιακό στρες, τη µη ικανοποίηση στον τοµέα της εργασίας, την αντιδραστική ή 

επαγγελµατική κατάθλιψη, την αποξένωση, την έλλειψη ηθικής, το άγχος, την 

εργασιακή πίεση, την ένταση, το αίσθηµα του «στραγγισµένου» και του 

«εξοντωµένου», τα «νεύρα», τη βαρεµάρα, τη χρόνια ή συναισθηµατική κούραση, τη 

φτωχή ψυχική υγεία, την κρίση, το αίσθηµα του αβοήθητου και της ζωτικής εξάντλησης 

και, τέλος, µε την απελπισία (Maslach & Schaufeli, 1993). Και το ερώτηµα που 

προέκυψε µε τρόπο φυσικό είναι: Μπορεί – και µέχρι ποιο βαθµό – η «επαγγελµατική 

εξουθένωση» να διαχωριστεί από άλλες θεµελιωµένες ψυχολογικές έννοιες; 

 Καταρχήν, θα συµφωνήσουµε µε τις Maslach & Schaufeli (1993) στο ότι η 

«επαγγελµατική εξουθένωση» µπορεί να διαχωριστεί από άλλες συνδεόµενες έννοιες 

µε τρόπο σχετικό, µιας και δεν υπάρχουν στεγανά όρια και το να προσπαθήσει κάποιος 

να τα κατασκευάσει θα ήταν πολύ τεχνητό. 

 

Επαγγελµατική Εξουθένωση & Στρες 

 Ο Brill υποστήριξε ότι το στρες αποτελεί µία προσωρινή διαδικασία 

προσαρµογής, η οποία συνοδεύεται από ψυχικά και σωµατικά συµπτώµατα, ενώ η 

επαγγελµατική εξουθένωση αναφέρεται σε µία διακοπή της προσαρµογής 

συνοδευόµενη από χρόνια δυσλειτουργία (Maslach & Schaufeli, 1993). Παροµοίως, ο 

Etzion το 1987 χαρακτήρισε την επαγγελµατική εξουθένωση ως τη διαφαινόµενη 

διαδικασία ψυχολογικής φθοράς, η οποία οφείλεται σε παρατεταµένη έκθεση σε 

εργασιακό στρες (Maslach & Schaufeli, 1993). Οι Maslach & Schaufeli (1993) 

συµφώνησαν ότι επαγγελµατική εξουθένωση µπορεί να θεωρηθεί το παρατεταµένο 

εργασιακό στρες όπως, για παράδειγµα, οι απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο που 

υπερβαίνουν τους πόρους του ατόµου. ∆ηλαδή, το στρες και η επαγγελµατική 

εξουθένωση δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν µε βάση τα συµπτώµατα, αλλά µόνο µε 

βάση την πορεία τους (Maslach & Schaufeli, 1993). 
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 Αναφορικά µε τη µεταξύ τους σχέση, η επικρατούσα άποψη στη βιβλιογραφία 

(όπως φαίνεται και στην παρουσίαση των αιτιολογικών θεωριών που ακολουθεί) θέλει 

το άγχος να συµβάλει στην αιτιολογία της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

 

Επαγγελµατική Εξουθένωση & Κατάθλιψη 

Οι µελέτες που έχουν ασχοληθεί µε τη διαφορική οριοθέτηση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και της κατάθλιψης, µπορούν να διαχωριστούν σε αυτές 

που επεσήµαναν τις µεταξύ τους διαφορές και σε κείνες που τόνισαν το γεγονός ότι 

πρόκειται για έννοιες αλληλοκαλυπτόµενες σε µεγάλο βαθµό. 

Στην πρώτη περίπτωση ανήκει ο Fraudenberger, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η 

(αντιδραστική) κατάθλιψη συνοδεύεται σχεδόν πάντοτε από ενοχές, ενώ η 

επαγγελµατική εξουθένωση συνήθως εµφανίζεται µέσα σε θυµό (Maslach & Schaufeli, 

1993). Σύµφωνα πάντα µε τον Fraudenberger, τα συµπτώµατα της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης τείνουν, τουλάχιστον αρχικά, να σχετίζονται µε την εργασία καθώς και µε 

συγκεκριµένες καταστάσεις (Maslach & Schaufeli, 1993). Ο Warr επίσης υποστήριξε ότι 

η κατάθλιψη δε σχετίζεται µε συγκεκριµένα περιβάλλοντα (Maslach & Schaufeli, 1993).  

Αντίθετα, ο Lennart Hallsten (1993) θεωρεί ότι η επαγγελµατική εξουθένωση 

αποτελεί ένα είδος κατάθλιψης, αφού και τα δύο χαρακτηρίζονται από αρνητικές 

απόψεις του ατόµου για το περιβάλλον του, για τον εαυτό του αλλά και για το µέλλον 

(Hallsten, 1993). Επίσης, κοινή είναι η παρουσία της εξάντλησης και της καταθλιπτικής 

διάθεσης, ενώ οι διαφορές µεταξύ της επαγγελµατικής εξουθένωσης και ορισµένων 

µορφών κατάθλιψης είναι εξαιρετικά µικρές (Hallsten, 1993). Στο ίδιο περίπου πλαίσιο 

κινείται και ο Oswin, ο οποίος έκανε λόγο για «επαγγελµατική κατάθλιψη» (Maslach & 

Schaufeli, 1993).  

 

Επαγγελµατική Εξουθένωση &  Έλλειψη Ικανοποίησης από την Εργασία 

Οι περισσότερες εµπειρικές µελέτες µε το ΜΒΙ (βλ. κεφ. Β1) δείχνουν ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τη συναισθηµατική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση, αλλά αδύναµα µόνο σχετίζεται µε το 

προσωπικό επίτευγµα (Maslach & Schaufeli, 1993). Έτσι, οι Zedeck, Maslach, Mosier 

& Skitka εξάγουν το συµπέρασµα ότι, µολονότι η επαγγελµατική εξουθένωση και η 

έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία συνδέονται σαφώς, δεν αποτελούν όµως 

ταυτόσηµες έννοιες (Maslach & Schaufeli, 1993). Ο τρόπος µε τον οποίο οι δύο αυτές 

έννοιες συνδέονται παραµένει υποθετικός· η έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία θα 

µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα της επαγγελµατικής εξουθένωσης ή το αντίστροφο 

(Maslach & Schaufeli, 1993). Εναλλακτικά, τόσο η επαγγελµατική εξουθένωση όσο και 
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η έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία µπορεί να οφείλονται σε κάποιον τρίτο 

παράγοντα, όπως οι φτωχές συνθήκες εργασίας (Maslach & Schaufeli, 1993). 

 

 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 ∆ιαγνωστικά κριτήρια µπορούν να εφαρµοστούν µόνο στην τελική φάση της 

ανάπτυξης της επαγγελµατικής εξουθένωσης (Maslach & Schaufeli, 1993). Οι 

Fraudenberger & Richelson περιέγραψαν ένα σύνολο κλινικών συµπτωµάτων όπου 

συµπεριλαµβάνονται η εξάντληση, η αποµάκρυνση, η βαρεµάρα και ο κυνισµός, η 

έλλειψη υποµονής και η έντονη οξυθυµία, η αίσθηση της παντοδυναµίας, η υποψία ότι 

δεν τον/την εκτιµούν, η παράνοια, η σύγχυση, η άρνηση των συναισθηµάτων και τα 

παράπονα για ψυχοσωµατικά συµπτώµατα (Maslach & Schaufeli, 1993). 

 Οι Bibeau et al. διέκριναν τα κριτήρια για την επαγγελµατική εξουθένωση σε 

υποκειµενικά και αντικειµενικά (Maslach & Schaufeli, 1993). Ο κύριος υποκειµενικός 

δείκτης είναι µία γενική κατάσταση υπερβολικής κούρασης, η οποία συνοδεύεται από 

(α) έλλειψη αυτοεκτίµησης, (β) πολλαπλά σωµατικά συµπτώµατα άγχους χωρίς 

οργανική αιτιολογία, (γ) προβλήµατα συγκέντρωσης, οξυθυµία και αρνητισµό (Maslach 

& Schaufeli, 1993). Το βασικό αντικειµενικό κριτήριο είναι η σηµαντική µείωση της 

απόδοσης στην εργασία σε µία περίοδο αρκετών µηνών, η οποία διακρίνεται τόσο στην 

παροχή υπηρεσιών µειωµένης ποιότητας (πελατειακό επίπεδο), όσο και στη µειωµένη 

αποτελεσµατικότητα (επίπεδο προϊσταµένων) και την έλλειψη ενδιαφέροντος 

(συναδελφικό επίπεδο) (Bibeau et al. όπως παρατίθεται στις Maslach & Schaufeli, 

1993). Οι Bibeau et al. διευκόλυναν τη διαφορική διάγνωση επισηµαίνοντας ότι τα 

ανωτέρω υποκειµενικά και αντικειµενικά κριτήρια δε θα πρέπει να προέρχονται από (1) 

αµιγή ανικανότητα, (2) σοβαρή ψυχοπαθολογία ή (3) οικογενειακά προβλήµατα 

(Maslach & Schaufeli, 1993). Οι Maslach & Schaufeli (1993) συµπληρώνουν ότι επίσης 

εξαιρείται η έντονη κούραση λόγω µονότονης εργασίας ή λόγω υπερβολικού φόρτου 

εργασίας, αφού δε συνοδεύονται απαραίτητα από αισθήµατα ανικανότητας ή µειωµένης 

παραγωγικότητας. 

 Κατά την άποψη των Bibeau et al., η επαγγελµατική εξουθένωση δεν πρέπει να 

εισαχθεί ως µία νέα ψυχιατρική κατηγορία, καθώς ανήκει στην υποκατηγορία 

«∆ιαταραχές της Προσαρµογής» (Maslach & Schaufeli, 1993). Σύµφωνα µε το DSM IV, 

οι ∆ιαταραχές Προσαρµογής αναφέρονται σε συγκινησιακά ή συµπεριφορικά 

συµπτώµατα ως απάντηση σε αναγνωρίσιµο στρεσογόνο παράγοντα, η οποία 

εµφανίζεται µέσα σε τρεις µήνες από την εµφάνιση του στρεσογόνου παράγοντα 

(American Psychiatric Association, 2004· Μάνος, 1997). Αυτά τα συµπτώµατα ή οι 

συµπεριφορές είναι κλινικά σηµαντικά αφού είτε υπάρχει έκδηλη ενόχληση, µεγαλύτερη 
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από αυτή που θα αναµενόταν σε σχέση µε το στρεσογόνο παράγοντα, είτε εντοπίζεται 

σηµαντική έκπτωση της κοινωνικής ή επαγγελµατικής (σχολικής) λειτουργικότητας 

(American Psychiatric Association, 2004· Μάνος, 1997). Αναφορικά µε τους 

στρεσογόνους παράγοντες, προσδιορίζονται στον Άξονα IV και περιλαµβάνουν, µεταξύ 

άλλων, εργασιακά προβλήµατα όπως το εντατικό πρόγραµµα εργασίας, οι δύσκολες 

συνθήκες εργασίας, η έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία και οι συγκρούσεις µε τον 

εργοδότη ή µε συνεργάτες (American Psychiatric Association, 2004). 

 Οι Maslach & Schaufeli (1993) πιστεύουν ότι, αφού η επαγγελµατική 

εξουθένωση – σύµφωνα µε τα παραπάνω – µπορεί να περιγραφεί µε ψυχιατρικούς 

όρους, τότε τα σταθµισµένα ερωτηµατολόγια (και κυρίως το ΜΒΙ) µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να την εκτιµήσουν σε ατοµικές περιπτώσεις. Παρόλ’ αυτά, η 

ψυχιατρική περιγραφή της επαγγελµατικής εξουθένωσης σύµφωνα µε το DSM,  µπορεί 

να έχει το αρνητικό αποτέλεσµα της ετικετοποίησης ατόµων ως ψυχικά ασθενών 

(Maslach & Schaufeli, 1993). Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την πεποίθηση 

ότι η δηµοτικότητα του όρου «επαγγελµατική εξουθένωση» οφείλεται µερικώς στο ότι 

πρόκειται για έναν κοινωνικά αποδεκτό χαρακτηρισµό που φέρει ελάχιστο στίγµα για τα 

άτοµα (Maslach & Schaufeli, 1993). Από την άλλη µεριά, το πλεονέκτηµα της 

ψυχιατρικής διάγνωσης της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι η επίσηµη αναγνώριση 

ενός προβλήµατος (Maslach & Schaufeli, 1993). Εξάλλου, στις περισσότερες χώρες η 

διάγνωση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου να αποφασιστεί εάν ένας εργαζόµενος 

δικαιούται άδεια, θεραπεία ή κάτι άλλο (Maslach & Schaufeli, 1993). 
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Α2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

 

 Η κύρια αιτία της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι οι συναισθηµατικά 

απαιτητικές διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των επαγγελµατιών που παρέχουν 

φροντίδα και τους αποδέκτες της φροντίδας (Maslach & Schaufeli, 1993). Αυτή η σχέση 

είναι εξ ορισµού ασύµµετρη, αφού οι πρώτοι προσφέρουν φροντίδα, υποστήριξη, 

προσοχή, παρηγοριά και βοήθεια σε πελάτες, ασθενείς, ή µαθητές, ενώ οι δεύτεροι 

λαµβάνουν (Maslach & Schaufeli, 1993). Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι η εξάντληση 

των συναισθηµατικών πόρων του επαγγελµατία, δηλαδή το βασικό σύµπτωµα της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης (Maslach & Schaufeli, 1993). 

 Γύρω, όµως, από αυτή την κεντρική και συµπυκνωµένη ερµηνεία της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, ο κάθε ερευνητής που ενδιαφέρθηκε για το θέµα, 

ανέπτυξε ένα διαφορετικό µοντέλο θεώρησης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η πιο 

διαδεδοµένη άποψη είναι αυτή της Christina Maslach, η οποία υιοθετήθηκε και για τη 

διεξαγωγή της έρευνας του Β’ µέρους στο παρόν σύγγραµα.  

 

 

CHRISTINA MASLACH: ΕΝΑ ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

 

Η Christina Maslach, µετά από πολυετείς έρευνες, διαπίστωσε ότι η παροχή 

υπηρεσιών ή φροντίδας µπορεί να είναι ένα επάγγελµα πολύ απαιτητικό, στο οποίο ο 

επαγγελµατίας κινδυνεύει να εµπλακεί συναισθηµατικά (Maslach, 1993). Η 

συναισθηµατική εξουθένωση, σ’ αυτή την περίπτωση, αποτελεί µία όχι ασυνήθιστη 

αντίδραση και αναφέρεται σε ξόδεµα των συναισθηµάτων και µείωση των 

συναισθηµατικών πόρων (Maslach, 1993).  

Μια δεύτερη διαπίστωση της Maslach υπήρξε η υιοθέτηση της 

αποπροσωποποίησης ως µέσου αντίστασης στο συναισθηµατικό στρες της δουλειάς 

(Maslach, 1993). Μετριάζοντας τη συµπόνια προς τους πελάτες µε το να τηρούν 

συναισθηµατική απόσταση από αυτούς, οι εργαζόµενοι µπορούσαν να προστατεύσουν 

τον εαυτό τους από έντονα συναισθήµατα, τα οποία ήταν πιθανό να επηρεάσουν την 

αποτελεσµατικότητά τους στη δουλειά (Maslach, 1993). Παρόλ’ αυτά, η υπερβολική 

αποµάκρυνση σε συνδυασµό µε το µικρό ενδιαφέρον, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε τους 

εργαζόµενους σε αρνητικές, σκληρές και απάνθρωπες αντιδράσεις προς τους πελάτες 

(Maslach, 1993). 
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Η τρίτη διαπίστωση της ερευνήτριας ήταν ότι κάποιοι επαγγελµατίες ένιωθαν 

µειωµένο το προσωπικό τους επίτευγµα, το οποίο – εννοιολογικά – συνδέεται µε 

συναισθήµατα ανεπάρκειας και µαθηµένη απελπισία (Maslach, 1993).  

Με βάση τις τρεις διαπιστώσεις στις οποίες προέβη, η Christina Maslach 

κατασκεύασε το εργαλείο µέτρησης Maslach Burnout Inventory (ΜΒΙ) µε τρόπο, ώστε 

να αξιολογεί και τους τρεις παράγοντες του συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης: 

τη συναισθηµατική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και το µειωµένο προσωπικό 

επίτευγµα, δηλαδή τη µεταβλητή που σχετίζεται µε το στρες, την αντίδραση προς τους 

τρίτους και την αντίδραση προς τον εαυτό (Maslach, 1993). 

Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά µε τη σχέση των τριών παραπάνω παραγόντων 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Το µοντέλο των φάσεων των Golembiewsky et al., 

για παράδειγµα, υποστηρίζει ότι η αποπροσωποποίηση αποτελεί την πρώτη φάση και 

ακολουθείται από το µειωµένο προσωπικό επίτευγµα και τη συναισθηµατική εξάντληση 

(Maslach, 1993). 

 
Golembiewsky et al.: 

 

 Αντίθετα, οι Maslach & Goldberg (1998) πρότειναν ότι η συναισθηµατική 

εξάντληση παρουσιάζεται πρώτη και στη συνέχεια οδηγεί σε αποπροσωποποίηση, ενώ 

η αίσθηση µειωµένου προσωπικού επιτεύγµατος αναπτύσσεται χωριστά.  

Αναφορικά µε τους προγνωστικούς παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε 

σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης, οι Maslach & Goldberg (1998) – µετά από 

µελέτη των εµπειρικών ερευνών – κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι παράγοντες που 

σχετίζονται µε την εκάστοτε περίσταση είναι πιο δυνατοί από τους ατοµικούς 

παράγοντες. Πιο συγκεκριµένα, οι ανωτέρω ερευνήτριες θεωρούν δυνατούς 

προγνωστικούς παράγοντες για την εµφάνιση επαγγελµατικής εξουθένωσης τόσο της 

απαιτήσεις της εργασίας (φόρτος εργασίας και διαπροσωπικές διαµάχες) όσο και την 

έλλειψη πόρων όπως η άσκηση ελέγχου στην κατάσταση, η κοινωνική υποστήριξη, η 

αξιοποίηση ικανοτήτων, η αυτονοµία και η εµπλοκή στη λήψη αποφάσεων.  

Τις συνέπειες (ή κόστη) της επαγγελµατικής εξουθένωσης, οι Maslach & 

Goldberg (1998) τις θεωρούν διαφορετικές µορφές αποµάκρυνσης από την εργασία και 

είναι η µειωµένη δέσµευση, η έλλειψη ικανοποίησης, οι µετακινήσεις και οι απουσίες. Οι 

ερευνήτριες πιστεύουν ότι οι προαναφερθείσες συνέπειες της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης υποδηλώνουν µείωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

1. 
Αποπροσωποποίηση 

2. Μειωµένο Προσωπικό 
Επίτευγµα 

3.Συναισθηµατική 
Εξάντληση 
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από τους επαγγελµατίες (Maslach & Goldberg, 1998). Η πλήρης σχηµατική 

παρουσίαση της εν λόγω θεωρίας έχει ως εξής: 

 
Προσαρµογή του Γενικού Μοντέλου για την Επαγγελµατική Εξουθένωση της Maslach (1996, όπως 
παρατίθεται στις Maslach & Goldberg, 1998). 
 

Αναφορικά µε την τακτική της παρέµβασης, το µοντέλο των Leiter & Maslach 

προτείνει να σχεδιάζεται ανάλογα µε τη διάσταση του συνδρόµου επαγγελµατικής 

εξουθένωσης που χρειάζεται να αντιµετωπιστεί. Η Maslach (1993) πιστεύει ότι πιθανώς 

να είναι πιο αποτελεσµατικός ο σχεδιασµός παρέµβασης µε στόχο τη µείωση της 

πιθανότητας για συναισθηµατική εξάντληση ή την πρόληψη της αποπροσωποποίησης 

ή την αύξηση της αίσθησης προσωπικού επιτεύγµατος, συγκριτικά µε µια προσέγγιση 

µε στόχο τη γενικότερη µείωση του άγχους. 

 Προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη η εστίαση της 

παρέµβασης στον αντίποδα της επαγγελµατικής εξουθένωσης, την «αφοσίωση στη 

δουλειά» (engagement with work), όπως αυτή περιγράφηκε από τις Leiter & Maslach 

(in press, όπως παρατίθενται στις Maslach & Goldberg, 1998). Η «αφοσίωση» ορίζεται 

από το θετικό άκρο των τριών διαστάσεων της επαγγελµατικής εξουθένωσης˙ έτσι, 

αποτελείται από την «υψηλή ενεργητικότητα» (αντί της εξάντλησης), την «έντονη 

εµπλοκή» (αντί της αποπροσωποποίησης) και την αίσθηση του «αυξηµένου 

προσωπικού επιτεύγµατος» (αντί του µειωµένου) (Maslach & Goldberg, 1998). 

Σχηµατικά, τα ανωτέρω έχουν ως εξής: 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ 
Εξάντληση      Ενεργητικότητα 

Αποπροσωποποίηση     Εµπλοκή 

Μειωµένο προσωπικό επίτευγµα    Αυξηµένο προσωπικό επίτευγµα 

Έλλειψη πόρων 
 
Απουσία: 
• Άσκησης 

ελέγχου 
• Κοινωνικής 

υποστήριξης 
• Εφαρµογής 

ικανοτήτων 
• Αυτονοµίας 
• Συµµετοχής 

στη λήψη 
αποφάσεων 

Απαιτήσεις 
Φόρτος εργασίας & ∆ιαπροσωπικές διαµάχες 

BURNOUT 
 

Εξάντληση     Αποπροσωποποίηση
 

Μειωµένο Προσωπικό Επίτευγµα 

Συνέπειες / Κόστη 
 

Μειωµένη Οργανωτική ∆έσµευση 
Μετακινήσεις και Απουσίες 

Σωµατικές ασθένειες 
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 Το συνεχές µεταξύ επαγγελµατικής εξουθένωσης και αφοσίωσης τονίζει την 

ποικιλία των αντιδράσεων που µπορούν να εµφανίσουν οι εργαζόµενοι µέσα στον 

εργασιακό χώρο και οι οποίες µπορεί να κυµαίνονται από την έντονη αφοσίωση και 

ικανοποίηση µέχρι την αδιαφορία (Maslach & Goldberg, 1998). Σχεδιάζοντας, λοιπόν, 

µία παρέµβαση µε βάση τις τρεις διαστάσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης και 

στοχεύοντας στο θετικό αντίποδα, το επόµενο πράγµα που πρέπει να επιλέξουµε είναι 

το εάν θα χρησιµοποιήσουµε προσέγγιση προσωποκεντρική, περιβαλλοντοκεντρική ή 

κάποια που να στοχεύει τόσο στο άτοµο όσο και στην περίσταση. 

 Οι προσωποκεντρικές προσεγγίσεις στοχεύουν στην αλλαγή του ατόµου, αφού 

βασίζονται στην υπόθεση ότι το άτοµο παίζει πιο κεντρικό ρόλο στην αντιµετώπιση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης (Maslach & Goldberg, 1998). 

 Από την άλλη πλευρά, οι περιβαλλοντοκεντρικές παρεµβάσεις στοχεύουν στη 

βελτίωση της εργασιακής εµπειρίας (Maslach & Goldberg, 1998). Για παράδειγµα, η 

συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων δίνει στους εργαζόµενους µία αίσθηση ελέγχου 

πάνω στη δουλειά τους (Maslach & Goldberg, 1998). Οι τεχνικές που λάµπουν διά της 

απουσίας τους είναι εκείνες που πραγµατικά στοχεύουν στη µείωση ή εξάλειψη των 

εργασιακών στρεσογόνων παραγόντων (Maslach & Goldberg, 1998), αν και τα στοιχεία 

λένε ότι στα επαγγέλµατα που εµπλέκονται ανθρώπινες σχέσεις, το έντονο στρες έχει 

δυσάρεστα αποτελέσµατα (Jackson & Schuler, 1985, όπως παρατίθενται στις Maslach 

& Goldberg, 1998). 

 Η τρίτη πιθανή επιλογή τεχνικής που προτείνεται από τις Maslach & Goldberg 

(1998), λαµβάνει υπόψη της τόσο το άτοµο όσο και τις συνθήκες τους περιβάλλοντος. 

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο προσεγγίσεις µε διαφορετικούς στόχους:  

(α) Στην πρώτη γίνεται αναπλαισίωση των αντιδράσεων του ατόµου στο εργασιακό 

περιβάλλον αναφορικά µε το πώς αντιλαµβάνεται τους παράγοντες επικινδυνότητας για 

την εµφάνιση επαγγελµατικής εξουθένωσης και τις αποφάσεις που παίρνει στην πράξη.  

(β) Η δεύτερη προτεινόµενη προσέγγιση βασίζεται στην άποψη ότι το στρες προέρχεται 

από το φτωχό συνταίριασµα εργαζόµενου – δουλειάς και πρεσβεύει ότι όσο 

µεγαλύτερη είναι η απόσταση µεταξύ των δύο, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα για 

επαγγελµατική εξουθένωση. Οι Maslach & Leiter (1997, όπως παρατίθενται στις 

Maslach & Goldberg, 1998) όρισαν έξι παραµέτρους, οι οποίες πρέπει να µελετηθούν 

για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συνταίριασµα ή όχι: ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη 

ελέγχου, η ανεπαρκής αµοιβή, η αποµάκρυνση από την κοινωνία, η αδικία και το ηθικό 

δίληµµα. 

 Το πλεονέκτηµα των δύο τελευταίων τεχνικών έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι 

συνδυάζουν την έµφαση τόσο στο άτοµο όσο και στο περιβάλλον. 
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ΜΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

 

 Σύµφωνα µε την υπαρξιακή προσέγγιση, η κύρια αιτία του συνδρόµου 

επαγγελµατικής εξουθένωσης δεν είναι άλλη από την ανάγκη µας να πιστέψουµε ότι η 

ζωή µας έχει νόηµα (Pines, 1993). Οι άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να 

αντιµετωπίσουν τον αναπόφευκτο θάνατο, ωθούνται να αναζητήσουν νόηµα στη ζωή 

τους (Pines, 1993).  

Το πεδίο στο οποίο θα αναζητήσουν νόηµα, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

πολιτιστικούς παράγοντες (Pines, 1993). Κάποιοι βρίσκουν το νόηµα της ζωής τους 

στη θρησκεία και πιστεύουν ότι ο λόγος για τον οποίο ήρθαν στη γη, είναι – για 

παράδειγµα – να κάνουν το θέληµα του Θεού (Pines, 1993). Πολλοί άνθρωποι όµως, 

έχοντας απορρίψει τα περί θρησκείας, διαλέγουν ως εναλλακτική την εργασία και 

προσπαθούν µέσα από αυτή να αντλήσουν το νόηµα ολόκληρης της ζωής τους (Pines, 

1993). Όταν πιστέψουν ότι απέτυχαν, η επαγγελµατική εξουθένωση καταφθάνει (Pines, 

1993). 

Οι άνθρωποι που βρίσκουν υπαρξιακό νόηµα στην εργασία τους, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εξουθενωθούν επαγγελµατικά, σε σχέση µε όσους 

βρίσκουν υπαρξιακό νόηµα στη θρησκεία (Pines, 1993). Κατά συνέπεια, θα µπορούσε 

κάποιος να συµπεράνει ότι η ταχύτατη εξάπλωση του συνδρόµου επαγγελµατικής 

εξουθένωσης µπορεί να οφείλεται στο ότι οι κοινωνίες έχουν αποµακρυνθεί από τη 

θρησκεία (Pines, 1993). 

Εκτός από την έννοια του υπαρξιακού νοήµατος, κεντρική θέση στην υπαρξιακή 

προσέγγιση κατέχουν τα κίνητρα και οι προσδοκίες. Για να εξουθενωθεί επαγγελµατικά 

κάποιος, πρέπει να έχει ξεκινήσει την καριέρα του µε πολύ υψηλά κίνητρα και πολύ 

υψηλούς στόχους (για τον εαυτό του) καθώς και µε µεγάλες προσδοκίες (σχετικά µε το 

τι θα του παρέχει η δουλειά του) (Pines, 1993).  

Τα κίνητρα που σχετίζονται µε την εργασία µπορεί να είναι καθολικά και να 

αφορούν τους περισσότερους εργαζόµενους, ή µπορεί να συνδέονται είτε µε το 

συγκεκριµένο επάγγελµα είτε µε το συγκεκριµένο άτοµο (Pines, 1993). Τα καθολικά 

κίνητρα περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, τη σηµαντική επίδραση σε άλλους 

ανθρώπους, την επιτυχία και την είσπραξη εκτίµησης (Pines, 1993). Τα κίνητρα που 

συνδέονται µε συγκεκριµένο επάγγελµα συνιστούν ένα «προφίλ» του επαγγελµατία στο 

συγκεκριµένο εργασιακό πεδίο (Pines, 1993). ∆ηλαδή, όταν ο εργαζόµενος ξεκινήσει 

την καριέρα του, µέσα από τη διαδικασία την επαγγελµατικής κοινωνικοποίησης, 

διδάσκεται αξίες και συµπεριφορές, οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες για το 

συγκεκριµένο επαγγελµατικό ρόλο (Pines, 1993). Τέλος, τα προσωπικά/ ατοµικά 

κίνητρα βασίζονται σε ένα εσωτερικευµένο «ροµαντικό µοντέλο» ενός επαγγελµατία, το 
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οποίο µπορεί να σχηµατίστηκε µε βάση κάποιο σηµαντικό πραγµατικό πρόσωπο ή 

κάποιο χαρακτήρα βιβλίου ή ταινίας (Pines, 1993). 

Το κατά πόσο θα ευοδωθούν τα αρχικά κίνητρα και οι αρχικές προσδοκίες του 

επαγγελµατία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το εργασιακό περιβάλλον, το οποίο 

µπορεί να είναι υποστηρικτικό ή αγχογόνο (Pines, 1993). Το υποστηρικτικό εργασιακό 

περιβάλλον παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες στον επαγγελµατία προκειµένου να 

πραγµατοποιήσει τους στόχους του· προσφέρει την απαραίτητη αυτονοµία, τους 

πόρους και την υποστήριξη (Pines, 1993). Με τον τρόπο αυτό, τα άτοµα µε υψηλά 

κίνητρα µπορούν να βιώσουν την επιτυχία, η οποία παρέχει την αίσθηση του 

υπαρξιακού νοήµατος και η οποία, µε τη σειρά της, επανατροφοδοτεί τα αρχικά κίνητρα 

του εργαζόµενου (Pines, 1993). Όταν, όµως, τα άτοµα αυτά εισέρχονται σε 

στρεσογόνους επαγγελµατικούς χώρους, τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Εµπόδια και 

άγχη, που δεν είναι δυνατό να αποµακρυνθούν ή να τροποποιηθούν, κάνουν την 

εµφάνισή τους στο µέγιστο βαθµό, ενώ οι αµοιβές, η υποστήριξη και η πρόκληση 

ελαχιστοποιούνται (Pines, 1993). Συνεπώς, οι εργαζόµενοι δεν έχουν τις ευκαιρίες, 

τους πόρους ή την εξουσία που χρειάζονται για να πετύχουν τους στόχους τους (Pines, 

1993).  

Σχηµατικά, η υπαρξιακή προσέγγιση του συνδρόµου επαγγελµατικής 

εξουθένωσης έχει ως εξής: 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Προσαρµογή του υπαρξιακού µοντέλου της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης των Pines & Aronson (1988), 
όπως παρατίθεται από την Pines (1993). 

Στόχοι & Προσδοκίες 
• Καθολικοί 
• του Επαγγέλµατος
• Προσωπικοί 

Υποστηρικτικό Περιβάλλον 
Παρουσία θετικών παραµέτρων 
Απουσία αρνητικών παραµέτρων

Αγχογόνο Περιβάλλον 
Παρουσία αρνητικών παραµέτρων
Απουσία θετικών παραµέτρων 

Επίτευξη στόχων & προσδοκιών Μη επίτευξη στόχων & προσδοκιών

Επιτυχία Αποτυχία 
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Το αποτέλεσµα της µακρόχρονης έκθεσης σε ένα αρνητικό εργασιακό χώρο 

είναι η υποκειµενική εµπειρία της αποτυχίας (Pines, 1993). Και για τους ανθρώπους 

που το εγώ τους συµβαδίζει µε την απόδοση και που προσπαθούν να αντλήσουν από 

τη δουλειά τους την αίσθηση του υπαρξιακού νοήµατος, η αποτυχία αποτελεί 

καταστροφική εµπειρία και δυνατό προγνωστικό παράγοντα για επαγγελµατική 

εξουθένωση (Pines, 1993). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι δεν είναι πάντα µία 

αντικειµενική αποτυχία αυτή που προκαλεί επαγγελµατική εξουθένωση, αλλά η 

αίσθηση κάποιου ότι, όσο σκληρά κι αν προσπαθήσει, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρει 

κάτι σηµαντικό (Pines, 1993). Και, εφόσον εµφανιστεί, η επαγγελµατική εξουθένωση 

µειώνει τα κίνητρα του ατόµου για εργασία, γεγονός που µπορεί να κάνει τον 

εργαζόµενο είτε να παραιτηθεί είτε να επιστρέψει στην εκπαίδευση, προκειµένου να 

σκαρφαλώσει πιο ψηλά στη διοικητική κλίµακα και να ξεφύγει από τη συναισθηµατικά 

απαιτητική εργασία (Pines, 1993). 

Επίσης, στην πραγµατικότητα οι εργασιακοί χώροι δεν είναι ποτέ απόλυτα 

υποστηρικτικοί ή απόλυτα αγχογόνοι (Pines, 1993). Η ισορροπία ανάµεσα στους 

υποστηρικτικούς και τους αγχογόνους παράγοντες είναι αυτή που επηρεάζει την 

πιθανότητα εµφάνισης συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης στους εργαζόµενους 

(Pines, 1993). 

Οι ατοµικές διαφορές στην επαγγελµατική εξουθένωση µπορούν συνήθως να 

εντοπιστούν στους διαφορετικούς αρχικούς στόχους και στις διαφορετικές αρχικές 

προσδοκίες, δηλαδή στο «ροµαντικό µοντέλο» του καθενός για την εργασία του (Pines, 

1993). Όσο υψηλότερες και µη ρεαλιστικές είναι οι προσδοκίες και οι στόχοι του 

ατόµου, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βιώσει αποτυχία και, τελικά, επαγγελµατική 

εξουθένωση (Pines, 1993). Για παράδειγµα, οι εργασιοµανείς άνθρωποι επενδύουν 

όλο το χρόνο και την ενέργειά τους στη δουλειά και, έτσι, δε µένει τίποτα να 

προσφέρουν σε άλλους ανθρώπους ή άλλες δραστηριότητες (Pines, 1996). Κατά 

συνέπεια, δεν παντρεύονται ή – όταν το κάνουν – παντρεύονται κάποιον/α που είτε δεν 

αναµειγνύεται στην εργασία τους είτε είναι επίσης εργασιοµανής (Pines, 1996). Η 

επαγγελµατική εξουθένωση για έναν εργασιοµανή είναι τραυµατική εµπειρία, πολύ 

χειρότερη από τη διάλυση ενός γάµου, ο οποίος είχε από την αρχή κρατηθεί σε δεύτερη 

θέση (Pines, 1996). 

Τέλος, το υπαρξιακό µοντέλο δεν είναι στατικό (Pines, 1993). Οι εργαζόµενοι 

µπορεί να µετακινούνται από το ένα µέρος του στο άλλο οποιαδήποτε στιγµή (Pines, 

1993). Ακόµη κι όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα γενικά υποστηρικτικό εργασιακό 

περιβάλλον, µπορεί να µην κατορθώσει την επίτευξη κάποιου στόχου, να βιώσει 

αποτυχία και να εµφανίσει σηµάδια επαγγελµατικής εξουθένωσης (Pines, 1993). 
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Οµοίως, όταν κάποιος εργάζεται σε ένα αγχογόνο και µη υποστηρικτικό περιβάλλον, 

µπορεί να καταφέρει ως ένα σηµείο την επίτευξη των στόχων του, να βιώσει την 

επιτυχία και να αντλήσει απ’ αυτήν υπαρξιακό νόηµα (Pines, 1993). Επιπλέον, ακόµη κι 

όταν έχει ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος δηµιουργίας επαγγελµατικής εξουθένωσης, 

µπορεί να διακοπεί σε διάφορα σηµεία, για παράδειγµα µε τον επαναπροσδιορισµό του 

αρχικού στόχου (Pines, 1993). 

Στα πλαίσια της παρέµβασης στην εξέλιξη της επαγγελµατικής εξουθένωσης, η 

Ayala Pines (1993) προτείνει δύο ασκήσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε 

οµαδικές συνεδρίες. 

Η πρώτη άσκηση στόχο έχει να µεταδώσει στους συµµετέχοντες µε βιωµατικό 

τρόπο την υπαρξιστική θεωρία για την επαγγελµατική εξουθένωση (Pines, 1993). 

Αρχικά τους ζητείται να καταγράψουν τους στόχους και τις προσδοκίες που είχαν όταν 

ξεκινούσαν την καριέρα τους. Έτσι, καταλήγουν σε µία λίστα για τους καθολικούς 

στόχους (δηλαδή, ανεξαρτήτως επαγγέλµατος) και σε µία δεύτερη για τους στόχους του 

κάθε επαγγέλµατος (π.χ. νοσηλεύτριες: καταπολέµηση του πόνου), ενώ – ταυτόχρονα 

– συνειδητοποιούν την ανάγκη που είχαν για την άντληση υπαρξιακού νοήµατος από 

την εργασία τους (Pines, 1993). Στη συνέχεια, τους ζητείται να καταγράψουν τα 

χαρακτηριστικά του εργασιακού τους χώρου, που πιστεύουν ότι τους οδηγούν στην 

επαγγελµατική εξουθένωση. Αφού τους συγκρίνουν µε την προηγούµενη λίστα τους, 

ανακαλύπτουν ότι οι παράγοντες που οδηγούν σε επαγγελµατική εξουθένωση δεν είναι 

τίποτε άλλο από ανικανοποίητους στόχους και προσδοκίες (Pines, 1993).  

Παροµοίως, στη δεύτερη προτεινόµενη άσκηση τα µέλη της οµάδας καλούνται 

να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά των δύο καλύτερων και των δύο χειρότερων 

πελατών τους. Έπειτα εξετάζουν τη σχέση όσων κατέγραψαν µε τους στόχους και τις 

προσδοκίες τους στο χώρο εργασίας και ανακαλύπτουν ότι οι καλύτεροι πελάτες τους 

είναι αυτοί που τους επιτρέπουν να επιτυγχάνουν σε όσα στόχευαν, ενώ οι χειρότεροι 

πελάτες τους είναι αυτοί που αποτελούν εµπόδιο (Pines, 1993).  

Και στις δύο ανωτέρω παρεµβάσεις οι εργαζόµενοι, µόλις συνειδητοποιήσουν 

ότι η επαγγελµατική εξουθένωση οφείλεται στην αδυναµία εύρεσης υπαρξιακού 

νοήµατος στην εργασία, επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο πως θα αντλήσουν 

αυτό το νόηµα και συχνά οδηγούνται σε ένα νέο υπαρξιακό νόηµα και, ταυτόχρονα, σε 

µειωµένα επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης (Pines, 1993). 
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Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ Ι∆ΩΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

(α) Οι Buunk & Schaufeli (1993) υποστήριξαν ότι κεντρική θέση στην ανάπτυξη της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης κατέχει το κοινωνικό περιβάλλον και ο τρόπος µε τον 

οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται και ερµηνεύουν τη συµπεριφορά των άλλων στη 

δουλειά.  

 Η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα άτοµα σε αγχογόνες καταστάσεις αναζητούν 

άλλους ανθρώπους προκειµένου να αυτο-εκτιµηθούν, δηλαδή να ελέγξουν την 

καταλληλότητα των δικών τους αντιδράσεων (Schachter, όπως παρατίθεται στους 

Buunk & Schaufeli, 1993). Επίσης, όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι απειλείται η 

αυτοπεποίθησή τους (π.χ. ασθενείς µε καρκίνο), τότε τείνουν να προβαίνουν σε 

συγκρίσεις µε άτοµα που βρίσκονται σε χειρότερη θέση, προκειµένου να διορθώσουν 

το συναίσθηµά τους για τον εαυτό τους (Wills, 1981, όπως παρατίθεται στους Buunk & 

Schaufeli, 1993). 

 Αντίθετα, άλλοι ερευνητές αµφισβητούν την ανάγκη των ανθρώπων για 

κοινωνική σύγκριση. Οι Gibbons & Gerrard (1991, όπως παρατίθεται στους Buunk & 

Schaufeli, 1993) υποστηρίζουν ότι, παρόλο που το άτοµο µπορεί να θεωρεί 

παρηγορητικό το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι παλεύουν ακόµη περισσότερο µε το ίδιο 

πρόβληµα, δεν είναι απαραίτητο να θέλει να βρίσκεται µαζί τους. Επίσης, οι Taylor & 

Lobel (1989, όπως παρατίθεται στους Buunk & Schaufeli, 1993) υποστήριξαν ότι όσοι 

νιώθουν να απειλούνται, αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή µε άτοµα που τα πάνε 

χειρότερα και προτιµούν να συναναστρέφονται µε όσους τα πάνε καλύτερα. 

 Αναφορικά τώρα µε τα ανθρωπιστικά επαγγέλµατα (π.χ. ιατροί, ψυχολόγοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί κ.ο.κ.), υπάρχουν κάποιοι κοινοί παράγοντες που 

προκαλούν άγχους στους επαγγελµατίες αυτούς και τους καθιστούν επιρρεπείς στις 

κοινωνικές συγκρίσεις (Buunk & Schaufeli, 1993): (α) η αβεβαιότητα, η ασάφεια για το τι 

πρέπει κάποιος να νιώσει, να σκεφτεί ή να πράξει, (β) η ανισότητα µεταξύ αυτών που 

επενδύει ο επαγγελµατίας στη σχέση του µε τους πελάτες/ασθενείς/µαθητές και των 

αποτελεσµάτων· συχνά ο επαγγελµατίας δε γίνεται αποδέκτης της ευγνωµοσύνης που 

περίµενε από αυτούς που φρόντισε, νοιάστηκε και πρόσεξε, (γ) η έλλειψη ελέγχου, (δ) 

η απειλή της αυτο-εκτίµησης, (ε) η [υψηλή] αντιδραστικότητα η οποία καθορίζει την 

ένταση της αντίδρασης σε κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό ερέθισµα και (στ) η ανταλλαγή, 

η προσδοκία για αµοιβή κάθε φορά που έχει προσφερθεί κάτι. 

 Η έρευνα των Buunk, Schaufeli, & Ybema (1990, όπως παρατίθεται στους 

Buunk & Schaufeli, 1993) έδειξε ότι όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες συνδέονται 

µε κάποιο τρόπο και µε τις τρεις διαστάσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Η 
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ανισότητα µεταξύ των προσδοκιών που έχει ο επαγγελµατίας και των αποτελεσµάτων 

συνδέεται άµεσα και µε τις τρεις διαστάσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης (Buunk & 

Schaufeli, 1993). Η αβεβαιότητα παίζει τουλάχιστον κάποιο ρόλο στη διαµόρφωση των 

τριών διαστάσεων του συνδρόµου, ενώ η συσχέτισή τους µε την έλλειψη ελέγχου 

βρέθηκε πιο αδύναµη (Buunk & Schaufeli, 1993). 

 Η συναισθηµατική εξουθένωση (η κύρια διάσταση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης) επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση της αντιδραστικότητας και της 

αβεβαιότητας. Όταν η αβεβαιότητα είναι υψηλή στους επαγγελµατίες, τότε η 

συναισθηµατική εξουθένωση των υψηλά αντιδραστικών εργαζοµένων είναι πολύ 

µεγάλη. Η αβεβαιότητα παίζει τουλάχιστον κάποιο ρόλο στη διαµόρφωση των τριών 

διαστάσεων του συνδρόµου (Buunk & Schaufeli, 1993). Προφανώς, το χαµηλό επίπεδο 

αντιδραστικότητας µετριάζει την αρνητική επίδραση της αβεβαιότητας πάνω στη 

συναισθηµατική εξουθένωση (Buunk & Schaufeli, 1993). 

 Ο παράγοντας αποπροσωποποίηση συσχετίζεται ευθέως µε τη χαµηλή αυτο-

εκτίµηση (Buunk & Schaufeli, 1993). Επίσης, όταν υπάρχει υψηλή αβεβαιότητα και 

υψηλή προσδοκία αµοιβής, τότε οι επαγγελµατίες παρουσιάζουν πολύ υψηλά επίπεδα 

αποπροσωποποίησης, επίπεδα τα οποία µετριάζονται όταν η προσδοκία αµοιβής είναι 

χαµηλή (Buunk & Schaufeli, 1993).  

 Το προσωπικό επίτευγµα παρουσιάζεται µειωµένο σε εργαζόµενους µε χαµηλή 

αυτο-εκτίµηση (Buunk & Schaufeli, 1993). Ωστόσο, ακόµη και οι επαγγελµατίες µε 

υψηλή αυτο-εκτίµηση παρουσιάζουν µειωµένο προσωπικό επίτευγµα, όταν 

αντιλαµβάνονται έλλειψη ελέγχου (Buunk & Schaufeli, 1993). Προφανώς, η έλλειψη 

ελέγχου είναι σηµαντικότερη για αυτούς από ότι για τους εργαζόµενους µε χαµηλή 

αυτο-εκτίµηση (Buunk & Schaufeli, 1993). 

 Θέλοντας να επισηµάνουµε τη σηµασία των κοινωνικών συγκρίσεων αξίζει να 

αναφέρουµε τη διαπίστωση των Golembiewski & Munzenrider (1988, όπως 

παρατίθεται στους Buunk & Schaufeli, 1993) ότι οι εργασιακές οµάδες τείνουν να είναι 

οµογενοποιηµένες αναφορικά µε τα επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης. Και 

υπάρχουν αρκετοί µηχανισµοί, µέσω των οποίων η κοινωνική σύγκριση µπορεί να 

καλλιεργήσει την επαγγελµατική εξουθένωση στις εργασιακές οµάδες (Buunk & 

Schaufeli, 1993): (1) η πόλωση στην οµάδα, όπου η αρνητική άποψη για την 

κατάσταση τείνει να επικρατεί και µπορεί να οδηγήσει και σε επαγγελµατική 

εξουθένωση, (2) η µίµηση των επαγγελµατικά εξουθενωµένων από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους, (3) η «συναισθηµατική επιδηµία» όπου οι εργαζόµενοι υιοθετούν τα 

συµπτώµατα των επαγγελµατικά εξουθενωµένων συναδέλφων τους, αφού τα θεωρούν 

φυσιολογικά µε δεδοµένη την εργασιακή τους κατάσταση, (3) η αυτο-εκπληρούµενη 

υπόθεση της σωµατικής ασθένειας, όπου οι εργαζόµενοι υπό την πίεση του στρες 
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υποθέτουν ότι πάσχουν από κάποια σωµατική ασθένεια και, αναζητώντας τα 

συµπτώµατα, τα εµφανίζουν (π.χ. επαγγελµατική εξουθένωση). 

 Παρά το γεγονός ότι το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης µπορεί να 

καλλιεργηθεί ανάµεσα στα µέλη µιας εργασιακής οµάδας µέσω των παραπάνω 

µηχανισµών της κοινωνικής σύγκρισης, είναι βέβαιο ότι δε θα το αναπτύξουν όλοι οι 

εργαζόµενοι στον ίδιο βαθµό. Όσοι παρουσιάζουν µεγάλη ανάγκη για κοινωνική 

σύγκριση, αναµένεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην αντίληψη των συµπτωµάτων 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης στους άλλους (Buunk & Schaufeli, 1993). 

Επιπρόσθετα, µε όποιο µηχανισµό και αν γίνεται αυτό, η αναγνώριση από τον 

εργαζόµενο όµοιων συµπτωµάτων στους συναδέλφους του, µπορεί να οδηγήσει στη 

διατήρηση των δικών του συµπτωµάτων επαγγελµατικής εξουθένωσης (Buunk & 

Schaufeli, 1993). 

(β) Συµπληρωµατικά, ο δεύτερος παράγοντας που προκαλεί άγχος στους 

επαγγελµατίες, καθιστώντας τους επιρρεπείς στις κοινωνικές συγκρίσεις, κατά Buunk & 

Schaufeli (1993) – δηλαδή, η ανισότητα µεταξύ όσων επενδύει ο επαγγελµατίας στη 

σχέση του µε τους πελάτες και των πραγµατικών απολαβών – σχετίζεται µε τη θεωρία 

της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σύµφωνα µε αυτήν, οι άνθρωποι αξιολογούν τις 

διαπροσωπικές σχέσεις τους ανάλογα µε το τι επενδύουν σ’ αυτές και ποιο είναι το 

αποτέλεσµα (Adams, 1965; Walster et al., 1978, όπως παρατίθενται στους Bakker, 

Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). Κατ’ επέκταση, έχουν τη φυσική 

τάση να αναζητούν την αµοιβαιότητα στις σχέσεις τους µε τους άλλους και, όταν αυτή η 

αµοιβαιότητα δεν υπάρχει, τότε πιέζονται (Buunk & Schaufeli, 1999, όπως 

παρατίθενται στους Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). 

 Αµοιβαιότητα υπάρχει όταν οι προσδοκίες του ατόµου και οι απολαβές του σε 

µία σχέση είναι ανάλογες µε τις προσδοκίες και τις απολαβές του δεύτερου ατόµου σ’ 

αυτή τη σχέση (Adams, 1965; Walster et al., 1978, όπως παρατίθενται στους Bakker, 

Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000), ή όταν οι προσδοκίες ενός 

ατόµου είναι ισότιµες µε τις απολαβές του (Pritchard, 1969, όπως παρατίθεται στους 

Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). Και, σύµφωνα µε τη 

θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης, όσο µεγαλύτερη είναι η έλλειψη αµοιβαιότητας, 

τόσο µεγαλύτερη πίεση θα νιώθει το άτοµο και τόσο περισσότερο θα προσπαθεί να 

αποκαταστήσει την ισορροπία (Walster et al., 1978,  όπως παρατίθεται στους Bakker, 

Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). 

 Βέβαια, στην περίπτωση της σχέσης ιατρού-ασθενή, δεν υπάρχει ισορροπία εκ 

των πραγµάτων, αφού ο ένας παρέχει φροντίδα και ο δεύτερος την απολαµβάνει 

(Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). Κατά τη θεωρία της 

κοινωνικής ανταλλαγής (Blau, 1964, όπως παρατίθεται στους Bakker, Schaufeli, 
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Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000), ακόµη και σε τέτοιες άνισες σχέσεις ισχύει 

η θεωρία της δικαιοσύνης, αφού τα άτοµα σε θέσεις υπεροχής (π.χ. ιατρός) 

προσδοκούν σεβασµό και ευγνωµοσύνη από τα άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική 

θέση (π.χ. ασθενείς), προκειµένου να διατηρήσουν την αµοιβαιότητα/ ισορροπία στη 

σχέση. 

 Παρά ταύτα, στην καθηµερινή πρακτική οι ιατροί καταβάλλουν µεγάλη 

προσπάθεια στα πλαίσια της σχέσης τους µε τους ασθενείς, παρέχοντας φροντίδα, 

δείχνοντας ενσυναίσθηση και προσοχή (υψηλές επενδύσεις) (Bakker, Schaufeli, Sixma, 

Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). Αν και αυτές οι επενδύσεις µπορεί να συµβάλουν 

στην ευηµερία των ασθενών και να προκαλέσουν την ευγνωµοσύνη τους, οι ιατροί 

συχνά σχετίζονται µε ασθενείς που έχουν αδύνατες απαιτήσεις, απειλούν, 

τροµοκρατούν και δεν ακολουθούν τις ιατρικές οδηγίες (χαµηλά αποτελέσµατα) 

(Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). Η πίεση που πηγάζει 

από αυτή την ασύµµετρη σχέση, µπορεί τελικά να οδηγήσει στην εξάλειψη των 

συναισθηµατικών πόρων του ιατρού και στην έναρξη του συνδρόµου επαγγελµατικής 

εξουθένωσης (Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). Πιο 

παραστατικά, το µοντέλο δηµιουργίας της επαγγελµατικής εξουθένωσης που 

προτείνουν οι εν λόγω συγγραφείς, αποτελεί ένα συνεχές: 

 
 

 

1. απαιτητικές σχέσεις µε ασθενείς 

2. αντίληψη της έλλειψης αµοιβαιότητας-ισορροπίας 

3.Συναισθηµατική Εξουθένωση 

4. αρνητική στάση απέναντι στους ασθενείς  
(π.χ. αποπροσωποποίηση)  

[ως µέσο αντιµετώπισης της εξουθένωσης] 

5. Μειωµένο Προσωπικό Επίτευγµα 

B 
U 
R 
N 
O 
U 
T 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 Ο Burisch (1993), βασιζόµενος στη θεωρία δράσης, θεωρεί ως σηµαντικότερη 

µονάδα ανάλυσης το επεισόδιο δράσης (Ε∆), το οποίο µπορεί να διαρκέσει από µερικά 

λεπτά έως δεκαετίες. Το Ε∆ αρχίζει όταν σε µία κατάσταση ενεργοποιείται κάποιο από 

τα κίνητρα του δράστη (Burisch, 1993). Προκειµένου να επιτευχθεί το κίνητρο, το άτοµο 

υιοθετεί ένα σχέδιο δράσης µε βάση τις προσδοκίες του σχετικά µε το χρόνο και τους 

πόρους που χρειάζεται, τα πιθανά οφέλη και τις πιθανές «παρενέργειες» (Burisch, 

1993).  

Όταν ο σκοπός επιτυγχάνεται χωρίς να χρειαστούν περισσότεροι πόροι, τότε το 

κίνητρο ικανοποιείται πλήρως προσωρινά και το επεισόδιο θεωρείται επιτυχώς 

ολοκληρωµένο (Burisch, 1993). Η επαγγελµατική εξουθένωση δε σχετίζεται, βέβαια, µε 

αυτή την περίπτωση αλλά µε εκείνη, όπου τα πράγµατα περιπλέκονται λόγω εµποδίων 

(Burisch, 1993). Την επίτευξη του στόχου µπορεί να παρεµποδίσουν τέσσερις 

παράγοντες: (1) η αναγκαιότητα για περισσότερους πόρους, (2) το ολοκληρωτικό 

µπλοκάρισµα του στόχου, (3) οι ανεπαρκείς αµοιβές/ οφέλη και (4) οι µη αναµενόµενες 

«παρενέργειες» (Burisch, 1993). 

Το Ε∆ που παρεµποδίζεται να ολοκληρωθεί επιτυχώς ονοµάζεται διαταραγµένο 

και από µόνο του σπάνια µπορεί να οδηγήσει σε επαγγελµατική εξουθένωση (Burisch, 

1993). Συνήθως προκαλεί πρωτογενές άγχος και, εφόσον αποτύχουν οι προσπάθειες 

για διόρθωση της κατάστασης, τότε επέρχεται το «δευτερογενές άγχος» (Burisch, 

1993). Εξάλλου, όπως υποστηρίζει ο Farber, το σύνδροµο επαγγελµατικής 

εξουθένωσης δεν προκαλείται από το άγχος αυτό καθεαυτό, αλλά από το άγχος που 

παραµένει χωρίς να µετριαστεί· δηλαδή, όταν το αγχωµένο άτοµο δεν έχει διέξοδο, 

προστατευτικούς παράγοντες ή υποστηρικτικό σύστηµα (Burisch, 1993). 

 Το δευτερογενές άγχος µπορεί να έχει πολλές συνέπειες όπως η τροποποίηση 

του αρχικού κινήτρου ή η ολοκληρωτική αποφυγή του, η πρόωρη παραίτηση ή η 

διαιώνιση χαµένων προσπαθειών (Burisch, 1993). Επίσης, µπορεί ο δράστης να γίνει 

τελειοµανής στην κατάστρωση του σχεδίου δράσης, ακατάλληλος λόγω πανικού, 

υπερβολικά απρόσεκτος ή να µειωθεί η επιθυµία του για δράση καθώς και η γενικότερη 

ικανότητά του (Burisch, 1993). Τέλος, ένας άνθρωπος που πιστεύει στις ικανότητές του 

µπορεί να µετατραπεί σε κάποιον ανήθικο και δακτυλοδεικτούµενο· µπορεί, δηλαδή, να 

αποκτήσει τα χαρακτηριστικά εκείνα που εντοπίζονται συνήθως σε όσους αναζητούν 

την ψυχοθεραπεία (Burisch, 1993). 

Ο Burisch (1993) στο µοντέλο του τονίζει και τη σηµασία της προδιάθεσης. 

Πιστεύει ότι υπάρχουν άτοµα µε προδιάθεση στην επαγγελµατική εξουθένωση. Πιο 

συγκεκριµένα, τα άτοµα µε προδιάθεση για επαγγελµατική εξουθένωση µπορεί να 
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έχουν κίνητρα που είναι από µόνα τους επιβλαβή, όπως το να αποδείξουν ότι δεν είναι 

πια αδύναµα και δεν έχουν ανάγκη κανένα (Burisch, 1993). Επίσης, µπορεί να 

υπερεκτιµούν συστηµατικά τη χαρά ως κινητήρια δύναµη ενός επιτυχηµένου 

επεισοδίου δράσης, ενώ – ταυτόχρονα – να υποτιµούν τα όχι και τόσο φανερά κόστη 

(Burisch, 1993). Επιπλέον, τα ευπαθή στην επαγγελµατική εξουθένωση άτοµα µπορεί 

να τείνουν εξαρχής σε υπερβολικά υψηλές φιλοδοξίες, σε όχι ελαστικά µοντέλα ζωής ή 

στο µοντέλο ενός δίκαιου κόσµου (Burisch, 1993). Σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο, τα 

εκπαιδευτικά µειονεκτήµατα όπως η έλλειψη ικανοτήτων για την επίτευξη ενός στόχου, 

µπορούν να εξηγήσουν την προδιάθεση για επαγγελµατική εξουθένωση (Burisch, 

1993). 

 Σχηµατικά, όλα τα παραπάνω θα µπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 
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∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

 

 Η θεωρία της διατήρησης των πόρων αφορά ένα βασικό κίνητρο, το οποίο όταν 

απειλείται ή παραγκωνίζεται, οδηγεί σε στρες (Hobfoll & Freedy, 1993). Επίσης, η 

θεωρία αυτή αναφέρεται στη χρήση των πόρων και, εάν αληθεύει ότι η εξάντληση των 

πόρων είναι µία από τις κύριες αιτίες της επαγγελµατικής εξουθένωσης, τότε µπορεί να 

παράσχει πληροφορίες για τη διαδικασία µε την οποία το στρες οδηγεί σε 

επαγγελµατική εξουθένωση (Hobfoll & Freedy, 1993). 

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ 
∆ΡΑΣΗΣ (Ε∆) 

∆ΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟ Ε∆ 
- περισσότεροι πόροι 
- µπλοκάρισµα του στόχου 
- ανεπαρκείς αµοιβές 
- µη αναµενόµενες  «παρενέργειες» 

ΜΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟ Ε∆

Ικανοποίηση κινήτρου 

Πρωτογενές άγχος 

Χωρίς 
υποστηρικτικό 
σύστηµα 

Με 
υποστηρικτικό 
σύστηµα

∆ευτερογενές 
Άγχος 

Επιτυχής 
αντιµετώπιση 

Χωρίς 
υποστη-
ρικτικό 
σύστηµα 

Με υποστη-
ρικτικό 
σύστηµα 

BURNOUT 

Επιτυχής 
αντιµετώπιση 

Προδιαθεσικοί 
παράγοντες 
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 Σύµφωνα µε τη θεωρία της διατήρησης των πόρων, οι άνθρωποι πασχίζουν να 

αποκτήσουν και να διατηρήσουν πόρους (Hobfoll & Freedy, 1993). Όταν οι συνθήκες 

εργασίας ή κάτι άλλο απειλούν είτε την απόκτηση είτε τη διατήρηση των πόρων, τότε 

εµφανίζεται το στρες (Hobfoll & Freedy, 1993). Πιο συγκεκριµένα, το στρες εµφανίζεται 

όταν: (α) οι πόροι απειλούνται, (β) οι πόροι έχουν χαθεί και (γ) τα άτοµα επενδύουν 

στους πόρους και δε λαµβάνουν τα αναµενόµενα οφέλη (Hobfoll & Freedy, 1993). Ως 

πόροι ορίζονται τα αντικείµενα (ρουχισµός, κρυστάλλινα ποτήρια κ.ο.κ.), οι συνθήκες 

(εργασία, ποιότητα γάµου κ.ά.), τα προσωπικά χαρακτηριστικά (ξυλουργικές 

ικανότητες, ανθεκτικότητα κ.τ.λ.) και οι ενέργειες (παροχή χρηµάτων, γνώσεων κ.ο.κ.), 

τα οποία εκτιµώνται ή χρησιµοποιούνται ως µέσα για την απόκτηση επιθυµητών 

πόρων (Hobfoll & Freedy, 1993).  

 Αναφορικά µε το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης, η θεωρία της 

διατήρησης των πόρων προτείνει ότι οι εργαζόµενοι γίνονται περισσότερο ευαίσθητοι 

σε εργασιακά θέµατα όταν τα ερµηνεύουν σαν απώλειες (Hobfoll & Freedy, 1993). 

Ειδικότερα, οι απώλειες στο διαπροσωπικό επίπεδο µε τη µορφή των διαφωνιών, 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για το φαινόµενο της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης και ίσως να αποτελούν µία από τις περιοχές, όπου δηµιουργείται το 

στρες και επιβαρύνει τους εργαζόµενους καθηµερινά (Leiter & Maslach, 1988, όπως 

παρατίθεται στους Hobfoll & Freedy, 1993). Οµοίως, οι µεγαλύτερες πηγές άγχους 

στην εργασίες συνδέονται µε απώλειες όπως είναι ο συγκεντρωτισµός (ο οποίος 

µειώνει τις διοικητικές θέσεις), οι οργανικές περικοπές (που οδηγούν σε µειώσεις 

προσωπικού και πόρων) και η ανασφάλεια για το επαγγελµατικό µέλλον (π.χ. 

πιθανότητα ανεργίας) (Hobfoll & Freedy, 1993). 

 Από την άλλη πλευρά, η απόκτηση πόρων είναι λιγότερο σηµαντική από την 

παρεµπόδιση των απωλειών (Hobfoll & Freedy, 1993). Η απόκτηση πόρων έχει 

έµµεση αξία, αφού µειώνει την πιθανότητα για απώλεια (Hobfoll & Freedy, 1993). 

Επιπλέον, κάποιες φορές οι άνθρωποι παλεύουν για πόρους επειδή η απόκτησή τους 

και µόνο θα τους φέρει κοινωνική εκτίµηση καθώς και προσωπικά αισθήµατα επιτυχίας 

(Hobfoll & Freedy, 1993). 

 Παρόλ’ αυτά, η απώλεια πόρων αποτελεί ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα 

για επαγγελµατική εξουθένωση συγκριτικά µε την έλλειψη νέων κατακτήσεων (Hobfoll & 

Freedy, 1993). 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στα πλαίσια της θεωρίας της 

διατήρησης των πόρων βασίζονται στην ενδυνάµωση των πόρων και στην 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας για απώλεια πόρων. Πιο συγκεκριµένα, ένα βασικό 

πρόγραµµα µείωσης του εργασιακού άγχους περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία 

(Hobfoll & Freedy, 1993): 
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• Έµφαση στις αιτίες των απωλειών (σε επίπεδο α. συστήµατος και β. ατοµικό). 

• Επικέντρωση στην αντικειµενική (πρωταρχικά) και υποκειµενική 

(δευτερευόντως) φύση του άγχους. 

• ∆ηµιουργία πόρων και αύξηση της διαθεσιµότητάς τους. 

• Σπάσιµο της αλυσίδας απωλειών: εξαφάνιση των πρωταρχικών αιτιών των 

απωλειών και, δευτερευόντως, αλλοίωση των πιο προχωρηµένων σταδίων 

στην αλυσίδα των απωλειών. 

• Ενεργοποίηση ωφέλιµων αλυσίδων: ενδυνάµωση ωφέλιµων περιβαλλόντων και 

αύξηση των ατοµικών προσπαθειών για όφελος. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι η έµφαση σε επίπεδο συστήµατος 

θεωρείται πολύ σηµαντική, επειδή αµφισβητεί τη διοίκηση του εργασιακού χώρου. 

Αντίθετα, η αλλαγή των εργαζοµένων (ατοµικό επίπεδο) συνάδει µε την άποψη των 

διοικήσεων ότι «εάν οι εργαζόµενοι ήταν καλύτεροι, τα πράγµατα θα ήταν εντάξει» 

(Hobfoll & Freedy, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (Αγχώδεις ∆ιαταραχές, 

Προσωπικότητα Τύπου Α, Ανθεκτικότητα, Θέση Ελέγχου, Αυτο-Αποτελεσµατικότητα) 
 

 Ένας αριθµός ερευνητών υποστηρίζει την άποψη ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας που προδιαθέτουν για την εµφάνιση συνδρόµου επαγγελµατικής 

εξουθένωσης (βλ. Edelwich & Brodsky, 1980; Pines, Aronson, & Kafry, 1981; Farber, 

1983). Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα µε αγχώδεις διαταραχές τείνουν να είναι 

συναισθηµατικά ασταθή, να ενδιαφέρονται υπερβολικά για τη γνώµη των τρίτων και να 

θέτουν µη ρεαλιστικούς στόχους (Antoniou, 1999). Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

έχουν βρεθεί να συσχετίζονται στατιστικώς σηµαντικά µε την επαγγελµατική 
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εξουθένωση σε κοινωνικούς λειτουργούς (Cherniss, 1980; Deutsch, 1984, όπως 

παρατίθενται στον Antoniou, 1999). 

 Ο Cherniss, εκτός από την αγχώδη διαταραχή έχει συνδέσει άλλα τρία 

χαρακτηριστικά µε την επαγγελµατική εξουθένωση. Καταρχήν, θεωρεί τους ανθρώπους 

που ανήκουν στον τύπο προσωπικότητας Α, περισσότερο πιθανό να βιώσουν το 

σύνδροµο (Antoniou, 1999). Σύµφωνα µε τους Davidson & Cooper (1980, όπως 

παρατίθενται στον Antoniou, 1999), οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι ψυχολόγοι και άλλοι 

επαγγελµατίες που παρέχουν βοήθεια, τείνουν να εµφανίζουν συµπεριφορά τύπου Α 

συχνότερα από άλλους εργαζόµενους. Η συµπεριφορά αυτή περιλαµβάνει γρήγορη 

κίνηση, οµιλία και λήψη τροφής, καθώς και υψηλά επίπεδα επίτευξης, φιλοδοξίας, 

εχθρικότητας, ανταγωνιστικότητας και επιθετικότητας (Antoniou, 1999). 

 Η ανθεκτικότητα (hardiness) έχει, επίσης, συνδεθεί τα τελευταία χρόνια µε την 

επαγγελµατική εξουθένωση και τους στρεσογόνους παράγοντες (McCranie, Lambert, & 

Iambert, 1987, όπως παρατίθενται στον Antoniou, 1999). Η σκληρότητα/ανθεκτικότητα 

έχει ορισθεί ως η ικανότητα των ατόµων να αντιµετωπίζουν τους στρεσογόνους 

παράγοντες αποτελεσµατικά και να παραµένουν υγιείς (Maddi & Kobasa, 1984, όπως 

παρατίθενται στον Antoniou, 1999). Η ικανότητα αυτή διαχωρίζεται σε τρεις 

παραµέτρους, τη δέσµευση, τον έλεγχο και την πρόκληση (Maddi & Kobasa, 1984, 

όπως παρατίθενται στον Antoniou, 1999). Η δέσµευση αναφέρεται στην τάση του 

ατόµου να συµµετέχει ενεργά στα συµβάντα της ζωής και, µερικές φορές, να 

αφοσιώνεται ολοκληρωτικά σε αυτά (Antoniou, 1999). Ο έλεγχος αντικατοπτρίζει την 

άποψη του ατόµου ότι ο ροή των γεγονότων εξαρτάται άµεσα από το ίδιο, 

παρουσιάζοντας έτσι µεγάλη οµοιότητα µε την έννοια του «internal locus of control» του 

Rotter (Antoniou, 1999). Τα άτοµα µε εσωτερική θέση ελέγχου νιώθουν ότι µπορούν να 

ελέγχουν τη ζωή τους και υποβαθµίζουν το ρόλο της µοίρας (Antoniou, 1999). Και το 

τρίτο στοιχείο της σκληρότητας/ανθεκτικότητας είναι η πρόκληση, η οποία αναφέρεται 

στην τάση του ατόµου να εκλαµβάνει τις αλλαγές στη ζωή ως ερεθίσµατα για 

ανάπτυξη/εξέλιξη και να τις προτιµά από τη σταθερότητα (Antoniou, 1999). 

Επιπρόσθετα, ο Cary Cherniss (1993), βασιζόµενος τόσο στις απόψεις του 

Bandura για την έννοια της αυτο-αποτελεσµατικότητας (self-efficacy) όσο και στο 

µοντέλο του Hall για την (υποκειµενική) ψυχολογική επιτυχία που οδηγεί σε αύξηση της 

αυτο-εκτίµησης, διαµόρφωσε µία θεωρία στο πλαίσιο της οποίας το χαρακτηριστικό της 

αυτο-αποτελεσµατικότητας συνδέεται µε το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης. 
 Ο Bandura  περιέγραψε τον όρο «αυτο-αποτελεσµατικότητα» ως τα πιστεύω 

των ανθρώπων για την ικανότητά τους να ελέγχουν τα γεγονότα και να επηρεάζουν τη 

ζωή τους (Cherniss, 1993). Μάλιστα παρατήρησε ότι όσο ισχυρότερη αυτο-

αποτελεσµατικότητα αναπτύσσει κάποιος, τόσο πιο φιλόδοξους στόχους θέτει και τόσο 
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ισχυρότερα δεσµεύεται για την επίτευξή τους (Cherniss, 1993). Επίσης, όσο 

ισχυρότερη είναι η αυτο-αποτελεσµατικότητα τόσο περισσότερη προσπάθεια 

καταβάλλει το άτοµο και τόσο πιο επίµονο γίνεται, προκειµένου να επιτύχει το σκοπό 

του (Cherniss, 1993). 

 Επιπλέον, η αξιολόγηση των ικανοτήτων του εαυτού – όπως θα µπορούσε να 

περιγραφεί πιο ελεύθερα ο όρος self-efficacy – σχετίζεται ισχυρά και µε το στρες. Όσοι 

άνθρωποι χαρακτηρίζονται από υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα, βιώνουν λιγότερο 

στρες σε απειλητικές ή απαιτητικές καταστάσεις και, αντιστοίχως, οι καταστάσεις 

βιώνονται ως λιγότερο αγχογόνες όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι µπορούν να τις 

αντιµετωπίσουν επιτυχώς (Bandura, 1989, όπως παρατίθεται στον Cherniss, 1993). 

Κατ’ επέκταση, µε δεδοµένο ότι η επαγγελµατική εξουθένωση θεωρείται µία αντίδραση 

σε αγχογόνες-αντίξοες καταστάσεις, η σχέση µεταξύ αυτο-αποτελεσµατικότητας και 

άγχους οδηγεί στη σύνδεση µεταξύ αυτο-αποτελεσµατικότητας και επαγγελµατικής 

εξουθένωσης (Cherniss, 1993). 

 Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του Bandura υποστήριξαν ότι µια έννοια σαν 

την αυτο-αποτελεσµατικότητα δεν µπορεί να δίνει τόσο µεγάλη έµφαση στο άτοµο ως 

υπεύθυνο για την δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά και, ταυτόχρονα, τόσο λίγη 

σηµασία στο ρόλο του περιβάλλοντος (Cherniss, 1993). Αυτή η κριτική θεωρήθηκε από 

τον Cherniss (1993) πολύ σηµαντική για την επαγγελµατική εξουθένωση, αφού οι 

περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι εργασιακές συνθήκες είναι πιο σηµαντικές στην 

πρόκληση επαγγελµατικής εξουθένωσης συγκριτικά µε τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας. Πιο συγκεκριµένα, ο Bandura αναγνωρίζει ότι υπάρχουν εργασιακά 

περιβάλλοντα που δεν ανταποκρίνονται και που χαρακτηρίζονται από αδικία και 

σκληρότητα σε τέτοιο βαθµό, ώστε η αυτο-αποτελεσµατικότητα από µόνη της δε θα 

ήταν αρκετή για να προσαρµοστεί ο εργαζόµενος επιτυχώς (Cherniss, 1993). Παρά 

ταύτα, σύµφωνα πάντα µε τον Bandura, οι αντιδράσεις των εργαζοµένων σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον δε θα είναι όλες ίδιες αλλά θα διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε το πόσο 

θετική θα είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων του εαυτού τους (Cherniss, 1993). Αυτοί 

που πιστεύουν στις ικανότητές τους, θα είναι κοινωνικά ενεργοί και, αν αποτύχουν στην 

προσπάθειά τους να αλλάξουν το εργασιακό περιβάλλον τους, τελικά θα ψάξουν για 

έναν καλύτερο χώρο (Cherniss, 1993). Όσοι, όµως, χαρακτηρίζονται από χαµηλή αυτο-

αποτελεσµατικότητα, θα αντιδράσουν στο χωρίς ανταπόκριση εργασιακό περιβάλλον 

µε απάθεια, παραίτηση και κυνισµό (Cherniss, 1993). Κατά συνέπεια, η θετική 

αξιολόγηση των ικανοτήτων του εαυτού µπορεί να επιφέρει αλλαγές τόσο στο 

περιβάλλον όσο και στην προσαρµογή του εργαζοµένου (Cherniss, 1993). 

 Πέρα από την επίδραση της αυτο-αποτελεσµατικότητας στο περιβάλλον και στο 

άτοµο, ο Bandura ισχυρίζεται ότι και το περιβάλλον, µε τη σειρά του, επηρεάζει την 
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αξιολόγηση των ικανοτήτων του εαυτού (Cherniss, 1993). Για παράδειγµα, ένας 

εργαζόµενος σε ένα περιβάλλον που υποτιµάει την έννοια της αυτο-

αποτελεσµατικότητας, δε θα αναπτύξει µία θετική αξιολόγηση των ικανοτήτων του 

εαυτού του (Cherniss, 1993). 

 Τελικά, σύµφωνα µε τον Cherniss (1993), ίσως είναι λίγο απατηλός ο 

διαχωρισµός των αιτιών της επαγγελµατικής εξουθένωσης σε ατοµικές και 

περιβαλλοντικές, αφού η αξιολόγηση των ικανοτήτων του εαυτού σχετίζεται µε µία 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο. Άρα, δίνοντας στην έννοια της αυτο-

αποτελεσµατικότητας κεντρική θέση σε µία θεωρία για την επαγγελµατική εξουθένωση, 

δεν περιορίζεται η συµβολή κανενός από τους δύο παράγοντες, άτοµο και περιβάλλον 

(Cherniss, 1993). Στην πραγµατικότητα, εξηγεί ο Cherniss (1993), η θεωρία της 

αξιολόγησης των ικανοτήτων του εαυτού βοηθάει να εξηγήσουµε γιατί ορισµένα 

χαρακτηριστικά της εργασίας, όπως η έλλειψη αυτονοµίας, συµβάλλουν στην εµφάνιση 

συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

 Το σύνολο των παραπάνω θέσεων ίσως να µπορούσε να αποδοθεί σχηµατικά 

ως εξής: 

 

 Ο Cherniss (1990), λοιπόν, προτείνει τέσσερις τεχνικές ενδυνάµωσης της 

θετικής αξιολόγησης των επαγγελµατικών ικανοτήτων του εαυτού, από τις οποίες οι 

δύο στοχεύουν στο άτοµο και οι άλλες δύο στο περιβάλλον. Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκει η βελτίωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης καθώς και η λύση του εργασιακού 

συµβούλου (career counselor) (Cherniss, 1990). Από την άλλη µεριά, οι τεχνικές που 

στοχεύουν στο περιβάλλον περιλαµβάνουν τις «ιδεολογικές κοινότητες» (ideological 

communities) και την κοινωνική θέση. Οι «ιδεολογικές κοινότητες» αναφέρονται σε 

εργασιακά πλαίσια που βασίζονται σε µία σαφή, καλά αναπτυγµένη και σταθερή 

ιδεολογία (π.χ. το εκπαιδευτικό σύστηµα του Montessori), η οποία παρέχει στους 

εργαζόµενους την ηθική υποστήριξη να αρνηθούν οποιαδήποτε αντικρουόµενη 

απαίτηση των πελατών τους (Cherniss, 1990). Κατά συνέπεια, όσοι δέχονται τις 

υπηρεσίες τους (π.χ. µαθητές) είναι ευχαριστηµένοι και οι επαγγελµατίες νιώθουν πιο 
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χαλαροί και µε αυξηµένη αυτοπεποίθηση (Cherniss, 1990). Η δεύτερη περιβαλλοντική 

παρέµβαση βασίζεται στην παρατήρηση του Bandura ότι η ανάληψη ενός 

υποβαθµισµένου ρόλου οδηγεί σε αρνητική αξιολόγηση των επαγγελµατικών 

ικανοτήτων του εαυτού (Cherniss, 1990). Και, πράγµατι, ένα µεγάλο µέρος των 

ερευνών για το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης αναφέρεται σε ανθρωπιστικά 

επαγγέλµατα µε χαµηλή κοινωνική θέση (π.χ. νοσηλευτική, εκπαίδευση, κοινωνική 

εργασία), όπου διαπιστώνονται υψηλά επίπεδα µη ικανοποίησης των επαγγελµατιών 

(Cherniss, 1990). 

Από την άλλη πλευρά, οι Bakker, Van der Zee, & Lewig (2006) προσπάθησαν 

να ερευνήσουν τη σχέση µεταξύ των τριών διαστάσεων της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης σύµφωνα µε τη Maslach, αφενός, και των πέντε βασικών 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας κατά Hendriks, αφετέρου. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά είναι: 1. η εξωστρέφεια (έντονη δραστηριότητα και κοινωνικές σχέσεις), 2. η 

ευαρέστηση (αλτρουισµός, ευθύτητα), 3. η ευσυνειδησία (επιµονή, πειθαρχία, αίσθηση 

του καθήκοντος), 4. η προσαρµογή ή συναισθηµατική σταθερότητα (σε αντιδιαστολή µε 

το νευρωτισµό) και 5. η ανοικτότητα/ αυτονοµία (εξερεύνηση άγνωστων καταστάσεων 

και εµπειριών) (Μόττη-Στεφανίδη, 1996; Bakker, Van der Zee, & Lewig, 2006). Η 

έρευνα διεξήχθη σε εθελοντές συµβούλους ασθενών µε καταληκτικές ασθένειες και τα 

αποτελέσµατα – µε βάση τις τρεις διαστάσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης - 

έδειξαν ότι: (α) η συναισθηµατική εξάντληση προβλέπεται µε µοναδικό τρόπο από τη 

συναισθηµατική σταθερότητα, (β) η αποπροσωποποίηση προβλέπεται από τη 

συναισθηµατική στεθερότητα, την εξωστρέφεια και την ανοικτότητα/ αυτονοµία και (γ) 

το προσωπικό επίτευγµα προβλέπεται από την εξωστρέφεια και τη συναισθηµατική 

σταθερότητα. Ένα ακόµη πιο εντυπωσιακό εύρηµα της εν λόγω έρευνας υπήρξε η 

προστατευτική δράση κάποιων από τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

στη σχέση µεταξύ αρνητικών εµπειριών και επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

 Σύµφωνα µε τον Cob, κοινωνική υποστήριξη αποτελεί η πληροφορία εκείνη που 

πείθει τους ανθρώπους ότι οι άλλοι τους αγαπούν και τους νοιάζονται (συναισθηµατική 

υποστήριξη), ότι τους σέβονται και τους εκτιµούν (υποστηρικτική αποδοχή) και ότι 

αποτελούν µέρος ενός δικτύου επικοινωνίας και αµοιβαίας υποστήριξης (υποστηρικτικό 

δίκτυο) (Winnubst, 1993). Η πρωταρχική ιδέα στη σχετική βιβλιογραφία είναι ότι η 

κοινωνική υποστήριξη είναι αναµφίβολα ωφέλιµη σε όλες τις περιπτώσεις, σε κάθε 

κρίση και για κάθε άνθρωπο που ανήκει σε οποιαδήποτε κοινωνική τάξη (Winnubst, 

1993). 
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 Παρόλ’ αυτά, η παραπάνω άποψη έχει αµφισβητηθεί σοβαρά από έρευνες που 

έχουν δείξει ότι η κοινωνική υποστήριξη που δεν είναι κατάλληλα εξοπλισµένη, µπορεί 

να αποβεί καταστρεπτική, αφού µπορεί να επηρεάσει την αίσθηση αυτονοµίας του 

ατόµου (Winnubst, 1993). Οι Brickman, Rabinowitz, Karuza, Cohn, & Kidder (1982, 

όπως παρατίθεται στον Winnubst, 1993) παρατήρησαν ότι ακόµη και η κοινωνική 

υποστήριξη που παρέχεται µε καλή πρόθεση, µπορεί να έχει ως παράπλευρα 

ανεπιθύµητα αποτελέσµατα τη θυµατοποίηση και το στιγµατισµό. Για παράδειγµα, η 

υποστήριξη θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως απόδειξη του ότι ο εργαζόµενος δεν µπορεί 

να εργαστεί ανεξάρτητος (Winnubst, 1993). Επίσης, ανάλογα µε την προσωπικότητα 

και τις κοινωνικές δεξιότητες των ανθρώπων, υπάρχουν µεγάλες ατοµικές διαφορές ως 

προς την ικανότητα για κινητοποίηση ή υποστήριξη (Winnubst, 1993). 

Την ίδια στιγµή, όλο και πληθαίνουν οι έρευνες, στις οποίες η αλληλεπίδραση µε 

άλλους ανθρώπους (π.χ. πελάτες, συνάδελφοι, προϊστάµενοι) αποτελεί βασικό στοιχείο 

για την εµφάνιση πίεσης και επαγγελµατικής εξουθένωσης (Winnubst, 1993). Στο χώρο 

των νοσοκοµείων υπάρχουν δύο έρευνες που έχουν µελετήσει το στρες στις 

νοσηλεύτριες. Οι Cronin-Stubbs & Rooks το 1985 βρήκαν ότι η κοινωνική υποστήριξη 

ήταν αντιστρόφως ανάλογη και αποτελούσε προγνωστικό παράγοντα της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης των νοσηλευτριών (Winnubst, 1993). Επίσης, οι Leiter & 

Maslach παρατήρησαν το 1988 ότι οι νοσηλεύτριες που έλαβαν µέρος σε σχετική 

έρευνα, ανέφεραν δεκαπλάσιες αλληλεπιδράσεις µε συναδέλφους ως αγχογόνες από 

ότι µε ασθενείς (Winnubst, 1993). 

Στην τρέχουσα ερευνητική προσπάθεια µε θέµα την κοινωνική υποστήριξη, 

χρησιµοποιείται ένα θεωρητικό µοντέλο που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του 

Michigan και, γι’ αυτό, καλείται µοντέλο Michigan (Winnubst, 1993). Στο πλαίσιο αυτής 

της προσέγγισης, το στρες θεωρείται ο συνδετικός κρίκος µεταξύ του ατόµου και του 

περιβάλλοντος (Winnubst, 1993). Πιο συγκεκριµένα, δύο θεωρούνται τα είδη του στρες 

που µπορούν να απειλήσουν έναν άνθρωπο: (α) η ασυµµετρία µεταξύ των απαιτήσεων 

του περιβάλλοντος και των διαθέσιµων πόρων για την ικανοποίησή τους και (β) η 

αδυναµία του περιβάλλοντος να παρέχει επαρκείς ευκαιρίες για να ικανοποιήσει το 

άτοµο τις επιθυµίες του (Winnubst, 1993). Στο εργασιακό περιβάλλον αγχογόνους 

παράγοντες αποτελούν οι απαιτήσεις που το άτοµο θεωρεί ως προβληµατικές, όπως ο 

φόρτος εργασίας, η ασυµβατότητα ρόλων και η αβεβαιότητα για το µέλλον (Winnubst, 

1993). 

 Σύµφωνα µε τον Winnubst (1993), στα πλαίσια της παρέµβασης στην 

επαγγελµατική εξουθένωση, η ατοµική συµβουλευτική και εκπαίδευση είναι δυνατό να 

επηρεάσει τα αποτελέσµατα των δοµικών και πολιτιστικών επιρροών µέσα σε έναν 

οργανισµό. Γι’ αυτό, προτείνει (Winnubst, 1993) στους οργανωτικούς ψυχοθεραπευτές 
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που θεωρούν την κοινωνική υποστήριξη θεµελιώδη µηχανισµό της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, να θέσουν τις εξής ερωτήσεις: 

 Ο εργαζόµενος µε τον οποίο έχουµε να κάνουµε, σε ποιον οργανωτικό τύπο 

ανήκει: αυστηρά µηχανικό ή αυστηρά δοµηµένο/ζωντανό; 

 Ποια είναι η θέση του; Πρόκειται για διοικητικό υπάλληλο ή όχι; 

 Αναφορικά µε την κοινωνική αλληλεπίδραση, είναι µονόδροµη ή αµφίδροµη; 

 Πόση κοινωνική υποστήριξη παρέχεται ή/και λαµβάνεται στην πραγµατικότητα; 

 Υπάρχει η δυνατότητα για παροχή και λήψη κοινωνικής υποστήριξης ή 

επικρατεί η παροχή βοήθειας; 

 Το υποστηρικτικό σύστηµα είναι ικανό να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις; 

 Υπάρχει η δυνατότητα για όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν τους ανθρώπους 

πώς να λαµβάνουν και να παρέχουν υποστήριξη; 

 
 
 
 
 
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 Το Οικολογικό Μοντέλο, όπως παρουσιάστηκε από τους Dalton, Elias, & 
Wandersman (2001, όπως παρατίθεται στην Ανδρεαδάκη, 2004), σκιαγραφεί τη 
διαδικασία µε την οποία οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν τις αγχογόνες καταστάσεις της 
ζωής τους. Στο παράρτηµα Ι παρουσιάζεται αυτούσια η εν λόγω θεωρία σχηµατικά (σε 
µετάφραση), ενώ στο σχήµα που ακολουθεί έχει εµπλουτιστεί µε διευκρινιστικές 
λεπτοµέρειες, οι οποίες – κατά τη γνώµη µας – επιτρέπουν την περιγραφή του 
φαινοµένου της επαγγελµατικής εξουθένωσης µέσα στα πλαίσια του οικολογικού 
µοντέλου. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
    
ΑΓΧΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ    ΠΟΡΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    Υλικοί: χρηµατικό bonus αποδοτικότητας, 

(κυρίως µε ανθρώπινη συναναστροφή)    επίπλωση γραφείου κ.ο.κ. 

Ανικανοποίητες προσδοκίες για οποιουδήποτε είδους αµοιβή Κοινωνικοί: αποδοχή στην οµάδα, ενθάρρυνση, 

Μη επίτευξη στόχων » Υποκειµενική εµπειρία αποτυχίας   συµβουλές,  καθοδήγηση, κοινωνική 

Ασάφεια κατάλληλων σκέψεων, συναισθηµάτων & πράξεων  υποστήριξη  

Έλλειψη ελέγχου       (Πηγές υλικών/κοινωνικών πόρων: Κοινωνικά  
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∆ίκτυα: οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, θρησκευτικές  

κ.ά. οµάδες, δηµόσιοι φορείς/υπηρεσίες) 

        Προσωπικοί: (α) Προσωπικές Ικανότητες: 

         αυτογνωσία, αυτοέλεγχος,  

συναισθηµατική νοηµοσύνη και 

(β) Κοινωνικές Ικανότητες: δια- 

προσωπική επιρροή, ενσυναίσθηση, 

κοινωνική ανάλυση, συνεργασία –  

οµαδική εργασία (πηγή: άτοµο) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ           ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ        ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Πρωτογενής: εάν, γιατί & κατά πόσο είναι  φόβος  - του προβλήµατος: δραστικές λύσεις µέσω 

αγχογόνες οι εργασιακές συνθήκες  άγχος  γνωστικών πράξεων (π.χ. ανάλυση πληροφοριών) 

∆ευτερογενής: διαθέσιµοι πόροι &  θυµός  - του συναισθήµατος: σε µη ελέγξιµους 

εναλλακτικές αντιµετώπισης   λύπη  αγχογόνους παράγοντες (π.χ. περισυλλογή) 

Επανεκτίµηση: επανακαθορισµός  απογοήτευση - Προκοινωνική: δίκαιες ενέργειες, αναζήτηση 

προβλήµατος αναφορικά µε την ένταση  ενοχή  υποστήριξης/συµβουλής, εδραίωση σχέσεων, 

& τους διαθέσιµους πόρους    ντροπή  συνυπολογισµός συναισθηµάτων τρίτων ατόµων   

ζήλεια  - Αντικοινωνική: επιθετικές/επιβλαβείς πράξεις, 

µετάνοια  αυθόρµητες πράξεις που αψηφούν τις συνέπειές 

χαρά  τους για τους τρίτους 

    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Αδυναµία αντιµετώπισης  Επιτυχής αντιµετώπιση 
Συµπτώµατα  Απουσία σωµατικών/ψυχολογικών συµπτωµάτων 

Άγχος/ Εργασιακό Στρες  Ανάπτυξη/Εξέλιξη 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ           Ευηµερία 

 

Προσαρµογή από τους Dalton J.H., Elias M.J., & Wandersman, Α., (2001). 

 Όπως φαίνεται και στο σχήµα, κεντρική θέση στην εν λόγω οικολογική θεώρηση 
κατέχει το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Πρόκειται για πολιτιστικούς 
παράγοντες όπως οι εθνικοπολιτιστικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα και για 
κοινωνικά περιβάλλοντα όπως η οικογένεια, το σχολείο, η εργασία και η γειτονιά, τα 
οποία έχουν διττό ρόλο: από τη µια µεριά δηµιουργούν αγχογόνες για τον άνθρωπο 
καταστάσεις, ενώ, από την άλλη, παρέχουν τους πόρους που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τον άνθρωπο για την αντιµετώπιση αυτών των αγχογόνων 
καταστάσεων (Dalton J.H., Elias M.J., & Wandersman, Α., 2001). 
 Στην περίπτωση του εργασιακού περιβάλλοντος µε ανθρώπινη συναναστροφή 
(π.χ. ιατρική), οι ανικανοποίητες προσδοκίες είτε για επαρκή χρηµατική αµοιβή (κυρίως 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
π.χ. έδρα ελέγχου,  

hardiness, self-efficacy 
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στο δηµόσιο τοµέα) είτε για ηθική αναγνώριση της προσφοράς του επαγγελµατία, 
µπορούν να αποτελέσουν πηγή άγχους. Το ίδιο µπορεί να συµβεί όταν ο 
επαγγελµατίας δεν επιτυγχάνει τους επιθυµητούς στόχους και βιώνει υποκειµενικά την 
αποτυχία, όταν δεν του παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσει επαρκή έλεγχο στις 
υπηρεσίες που παρέχει και, τέλος, όταν αισθάνεται αβέβαιος για τις πράξεις του, τα 
συναισθήµατά του και τις σκέψεις του αναφορικά τόσο µε τους ασθενείς του όσο και µε 
τους συναδέλφους, προϊσταµένους ή/και τη διοίκηση του νοσοκοµείου. 
 Οι πόροι που µπορεί να εκµεταλλευτεί ο επαγγελµατίας, προκειµένου να 
αντιµετωπίσει το άγχος που του προκαλούν τα παραπάνω, προέρχονται είτε από το 
περιβάλλον του (κοινωνικά δίκτυα) είτε από τον ίδιο του τον εαυτό. Για παράδειγµα, η 
αποδοχή/κατανόηση των µελών της ευρύτερης οικογένειας, καθώς και η παροχή 
συµβουλών, µπορούν να αποτελέσουν ασπίδα προστασίας ενάντια στη συσσώρευση 
του άγχους. Το ίδιο θετικό αποτέλεσµα µπορούν να φέρουν και οι προσωπικές και 
κοινωνικές ικανότητες του ατόµου, για παράδειγµα µε το να µην εµπλέκεται 
συναισθηµατικά πέραν του δέοντος µε τους ασθενείς του, να αναγνωρίζει τα 
συναισθήµατά του και να τα διαχειρίζεται προς όφελός του. 
 Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου (π.χ. έδρα ελέγχου, 
ανθεκτικότητα, αυτο-αποτελεσµατικότητα) αναµφισβήτητα θα επηρεάσουν την εκτίµηση 
της κατάστασης, η οποία – µε τη σειρά της – θα αλληλεπιδράσει µε τα συνοδά 
συναισθήµατα και την επιλογή τρόπου αντιµετώπισης. Εάν υπάρχει υποστηρικτικό 
περιβάλλον για τον επαγγελµατία ή/και αντλεί από τον εαυτό του «όπλα» για την 
επιτυχή διαχείριση του στρες, τότε υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες να επιλέξει 
κάποια δραστική λύση στα πλαίσια της προκοινωνικής αντιµετώπισης, όπου θα 
συνυπολογισθούν τα συναισθήµατα όλων των εµπλεκοµένων (π.χ. συναδέλφων, 
ασθενών). Στις περιπτώσεις, όµως, που είτε δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον 
ή/και προσωπικοί πόροι είτε έχουν εξαντληθεί λόγω χρόνιας αντιµετώπισης εργασιακού 
άγχους, τότε είναι πιθανότερη η εµφάνιση της αντικοινωνικής συµπεριφοράς, δηλαδή 
αυθόρµητων πράξεων που αψηφούν τις συνέπειές τους στους τρίτους. 
 Λόγω του οικολογικού χαρακτήρα του, το εν λόγω προτεινόµενο µοντέλο 
ουσιαστικά καθιστά δυνατό το συνδυασµό όλων των θεωριών που παρουσιάστηκαν 
ανωτέρω. Πιο συγκεκριµένα, η «συναισθηµατική εξάντληση» των Maslach & Leiter 
οφείλεται στην εξάντληση των κάθε λογής πόρων, ενώ η «αποπροσωποποίηση» 
αποτελεί ένα είδος αντικοινωνικής αντίδρασης (βλ. κυνισµός) και το «µειωµένο 
προσωπικό επίτευγµα» αναφέρεται στο συνοδό συναίσθηµα της απογοήτευσης 
σχετικά µε τις προσωπικές ικανότητες του επαγγελµατία. Επιπλέον, σύµφωνα µε την 
υπαρξιστική θεωρία (βλ. Pines), στον αντίποδα της επαγγελµατικής εξουθένωσης 
βρίσκεται η εξεύρεση «υπαρξιακού νοήµατος», η οποία συµφωνεί µε την έννοια της 
προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης που χαρακτηρίζουν την επιτυχή αντιµετώπιση του 



 - 40 - 

εργασιακού στρες. Όσο για την «κοινωνική σύγκριση» των Buunk & Schaufeli, δηλαδή 
την αυτο-εκτίµηση βάσει της συµπεριφοράς τρίτων ατόµων, αποτελεί υποκατηγορία της 
φάσης της εκτίµησης του οικολογικού µοντέλου. Επιπρόσθετα, το «διαταραγµένο 
επεισόδιο δράσης» του Burisch αναφέρεται στην ύπαρξη αγχογόνων παραγόντων, ενώ 
το «υποστηρικτικό σύστηµα» αποτελεί τους πόρους και οι «προδιαθεσικοί 
παράγοντες» τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Τέλος, τόσο η θεωρία της 
«διατήρησης των πόρων» (βλ. Hobfoll & Freedy) όσο και αυτή της «κοινωνικής 
υποστήριξης» (βλ. Cob) περιέχονται στο τµήµα του οικολογικού µοντέλου που 
αναφέρεται στους διαθέσιµους πόρους του ατόµου. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι 
συσχετίζοντας τις υπάρχουσες θεωρίες για το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης 
και προσθέτοντας τον παράγοντα προσωπικότητα (ο οποίος ήδη έχει συσχετιστεί 
ερευνητικά µε την επαγγελµατική εξουθένωση), δηµιουργείται σχεδόν αυτόµατα ένα 
οικολογικό µοντέλο που εκφράζει µε παραστατικό τρόπο την πολυπαραγοντικότητα του 
φαινοµένου που εξετάζουµε. 
 Βέβαια, τα όσα αναφέρονται εδώ αποτελούν απλώς µία παρατήρηση προς 
λεπτοµερέστερη εξέταση, η οποία ίσως αποδειχθεί χρήσιµη στο πλαίσιο της 
γενικότερης προσπάθειας για την κατανόηση, την πρόληψη και την αντιµετώπιση της 
επαγγελµατικής εξουθένωσης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (Wicks) 

 

Ο Wicks (2006) ονοµάζει το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης «χρόνιο 

δευτερογενές άγχος» (Chronic Secondary Stress), όπου το δευτερογενές άγχος 

αναφέρεται ακριβώς στην πίεση που νιώθουν οι επαγγελµατίες που νοιάζονται για 

άλλους ανθρώπους. Στη συγκεκριµένη θεωρία διακρίνονται τρία επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, από τα οποία εξαρτώνται και οι αντίστοιχοι τρόποι 

παρέµβασης. 

Στα δύο πρώτα στάδια ο επαγγελµατίας µπορεί είτε να απευθυνθεί σε έναν 

ειδικό είτε να αυτο-διαχειριστεί το πρόβληµα. Το πρώτο επίπεδο χαρακτηρίζεται από 
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ήπια συµπτώµατα µικρής διάρκειας και περιστασιακής εµφάνισης (Gill, 1980, όπως 

παρατίθεται στον Wicks, 2006). Πιο συγκεκριµένα, ο επαγγελµατίας µπορεί να νιώθει 

έντονη κούραση στο τέλος της ηµέρας˙ όταν συναναστρέφεται µε ασθενείς, 

συναδέλφους, προϊσταµένους ή άλλους σηµαντικούς ανθρώπους, µπορεί να νιώθει ότι 

δεν τον εκτιµούν, ότι βαριέται ή µπορεί να είναι αγχωµένος, απογοητευµένος ή 

θυµωµένος˙ µπορεί να παρουσιάζει σωµατικά συµπτώµατα όπως πονοκεφάλους, 

πόνους στην πλάτη και στοµαχικές διαταραχές˙ οι απαιτήσεις των καθηµερινών 

δραστηριοτήτων µπορεί να φαίνονται πολύ µεγαλύτερες από τους διαθέσιµους 

επαγγελµατικούς ή προσωπικούς πόρους˙ και, τέλος, η επανάληψη των καθηκόντων 

µπορεί να ξεπερνά τις ικανότητες του επαγγελµατία ή να απαιτεί συνεχή φροντίδα 

(Wicks, Parsons, & Capps, 2003, όπως παρατίθεται στον Wicks, 2006). Ο Wicks 

(2006) πιστεύει ότι όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές αντιµετωπίζουν το πρώτο στάδιο 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης, καθώς αποτελεί µέρος των ψυχολογικών 

διακυµάνσεων ενός έντονου επαγγέλµατος. Το στάδιο αυτό προσφέρεται για πρόληψη, 

ώστε να αποφευχθεί η εξέλιξη του συνδρόµου στα επίπεδα 2 και 3. Οι προληπτικές 

παρεµβάσεις προτείνεται να έχουν ως στόχο τα εξής (Wicks, Parsons, & Capps, 2003, 

όπως παρατίθεται στον Wicks, 2006): 

 ∆ιόρθωση των γνωστικών σφαλµάτων του επαγγελµατία, ώστε να αναγνωρίζει 

πότε υπερβάλλει και πότε αντιλαµβάνεται τις καταστάσεις µε ακατάλληλο και 

αρνητικό τρόπο. 

 Ποικιλία δραστηριοτήτων στο ηµερήσιο πρόγραµµα. 

 Επαρκής ξεκούραση. 

 Βαθύς συλλογισµός (ή ήσυχες σκέψεις) στο ηµερήσιο πρόγραµµα. 

 Τακτική αλληλεπίδραση µε υποστηρικτικούς φίλους. 

 Να είναι αισιόδοξος/θετικός. 

 Σωστή διατροφή και άσκηση. 

 Ενηµέρωση για τις γενικές αρχές που έχει θέσει η βιβλιογραφία στη διαχείριση 

του άγχους. 

Στο δεύτερο επίπεδο της επαγγελµατικής εξουθένωσης τα συµπτώµατα έχουν 

γίνει πιο σταθερά, µεγαλύτερης διάρκειας και πιο ανθεκτικά στις σύντοµες παρεµβάσεις 

(Gill, 1980, όπως παρατίθεται στον Wicks, 2006). Ο ιδεαλισµός και ο ενθουσιασµός 

φθίνουν και κυριαρχεί η απογοήτευση για την εργασία˙ το ενδιαφέρον για το αντικείµενο 

της εργασίας χάνεται για περιόδους του ενός µηνός ή περισσότερο˙ εµµένει η αίσθηση 

της βαρεµάρας, η απάθεια και η απογοήτευση˙ ο επαγγελµατίας «κυβερνάται» από το 

πρόγραµµά του, βλέπει ασθενείς µε τρόπο απρόσωπο και χωρίς σκέψη˙ χάνει τα 

κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα της δουλειάς του˙ χάνεται η δυνατότητα της 

αναζωογόνησης από άλλες πλευρές της ζωής˙ χάνει το ενδιαφέρον για τους 
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επαγγελµατικούς πόρους όπως βιβλία, συνέδρια, καινοτοµίες˙ παρεµβάλλονται 

περίοδοι (µιας εβδοµάδας ή περισσότερο) οξυθυµίας, κατάθλιψης και άγχους, οι οποίες 

δε βελτιώνονται ακόµη και όταν προσπαθεί το άτοµο να εξαλείψει τις προφανείς αιτίες 

(Wicks, Parsons, & Capps, 2003, όπως παρατίθεται στον Wicks, 2006). Βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχή παρέµβαση στο δεύτερο αυτό στάδιο, θεωρεί ο Wicks 

(2006) την προθυµία του επαγγελµατία να επανακαθορίσει τις προτεραιότητές του και 

να αναλάβει ρίσκα αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τον κόσµο. Για 

να επιτευχθούν αυτά, συχνά χρειάζεται η συνεργασία των συναδέλφων ή ακόµη και η 

αποµάκρυνση από την εργασία για διακοπές, ώστε να επέλθει η αναζωογόνηση και ο 

επανακαθορισµός των προτεραιοτήτων (Wicks, 2006).  

Στο τρίτο επίπεδο της επαγγελµατικής εξουθένωσης τα συµπτώµατα έχουν γίνει 

χρόνια και έχει αναπτυχθεί σωµατική διαταραχή (Gill, 1980, όπως παρατίθεται στον 

Wicks, 2006). Εάν ο επαγγελµατίας βιώνει µία κρίση και σοβαρά εξελισσόµενα 

ψυχοσωµατικά προβλήµατα, αυτό σηµαίνει ότι τα προληπτικά µέτρα και η αυτο-

διαχειριζόµενη θεραπεία απέτυχαν (Wicks, 2006). Η ψυχολογική βοήθεια είναι 

απαραίτητη, γεγονός που σηµαίνει ότι χρειάζεται η έναρξη ή η επανάληψη της 

ψυχοθεραπείας (Wicks, 2006). Επίσης, ίσως να χρειαστεί και ιατρική βοήθεια, αφού 

όταν κανείς βρίσκεται στο τρίτο στάδιο, η επαγγελµατική εξουθένωση είναι βαριά και η 

ανάρρωση από το πρόβληµα ίσως να πάρει πολύ χρόνο και προσπάθεια (Wicks, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

Α3. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 
 

Χρησιµοποιώντας τα λόγια των Maslach & Schaufeli (1993), «Η επαγγελµατική 

εξουθένωση µπορεί να οδηγήσει σε περιορισµό της ποιότητας της φροντίδας ή των 

υπηρεσιών που παρέχονται. […] Φαίνεται να αποτελεί παράγοντα απόδοσης στην 

εργασία, απουσίας από την εργασία και µειωµένης ηθικής. […] Φαίνεται να 

συσχετίζεται µε διάφορες αυτο-αναφερόµενες ενδείξεις προσωπικής δυσλειτουργίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της φυσικής εξάντλησης, της αϋπνίας, της αυξηµένης χρήσης 

αλκοόλ και εθιστικών ουσιών, καθώς και µε συζυγικά και οικογενειακά προβλήµατα.». 

Και, πραγµατικά, οι πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητες που έχουν βρεθεί 

ερευνητικά να συσχετίζονται στενότερα µε την επαγγελµατική εξουθένωση είναι η 
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δηµιουργικότητα (µε ό,τι επίδραση µπορεί να έχει στην εργασία), η γενικότερη 

ευηµερία, ο γάµος ή η συντροφική σχέση, η εργασία και η υγεία. 

 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Οι Noworol, Žarczyński, Fąfrowicz, & Marek (1993) υπέθεσαν ότι η αρνητική 

εικόνα του εαυτού, που προκαλείται από την επαγγελµατική εξουθένωση, µπορεί να 

οδηγήσει σε παρεµπόδιση της δηµιουργικότητας (creativity) στο επίπεδο και των τριών 

παραδοσιακών συστατικών της: την ευφράδεια (fluency), την προσαρµοστικότητα 

(flexibility) και την αυθεντικότητα (originality) της σκέψης. Για να ελέγξουν αυτήν την 

υπόθεση, διενήργησαν έρευνα σε 80 άντρες, διευθυντές ιδιωτικών ή δηµόσιων εταιριών 

στην Πολωνία, χρησιµοποιώντας το ΜΒΙ για τη µέτρηση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης και δύο τεστ για τη µέτρηση της δηµιουργικότητας (CAT, TDT). Τα 

αποτελέσµατα υπήρξαν στατιστικώς σηµαντικά και σαφή: όσοι εργαζόµενοι βρίσκονταν 

στη χαµηλότερη βαθµίδα επαγγελµατικής εξουθένωσης, παρουσίαζαν αισθητά 

καλύτερη βαθµολογία και στις τρεις διαστάσεις της δηµιουργικότητας. Και, αντίστροφα, 

όσοι βρίσκονταν στη µεσαία και υψηλή βαθµίδα επαγγελµατικής εξουθένωσης 

παρουσίαζαν, αντίστοιχα, µικρότερες βαθµολογίες στη δηµιουργικότητα. 

 

 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

 

Οι επιπτώσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης στη γενικότερη ευηµερία του 

ατόµου (well-being) διερευνήθηκαν σε έρευνα όπου, εκτός από το ΜΒΙ, 

χρησιµοποιήθηκε το τεστ GWBQ (General Well-Being Questionnaire), το οποίο µετράει 

δύο παραµέτρους της ανθρώπινης ευηµερίας, το πόσο είναι «φθαρµένος» κανείς 

(worn-out) και το πόσο είναι «ανήσυχος και πιεσµένος» (uptight and tense) (Cox, Kuk, 

& Leiter, 1993). Η εν λόγω έρευνα των Cox, Kuk, & Schur (1991, όπως παρατίθεται 

στους Cox, Kuk, & Leiter, 1993) σε νοσηλεύτριες των Η.Π.Α. έδειξε ότι υπήρχε 

συσχέτιση της συναισθηµατικής εξουθένωσης µε τη γενικότερη ευηµερία. Πιο 

συγκεκριµένα, στατιστικώς σηµαντική σχέση βρέθηκε µεταξύ συναισθηµατικής 

εξουθένωσης και αισθηµάτων «φθοράς», ενώ η σχέση της συναισθηµατικής 

εξουθένωσης µε τα αισθήµατα «ανησυχίας και πίεσης» ήταν ελαφρώς µόνο 

ασθενέστερη. Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε ότι ο όρος «worn-out» 

αναφέρεται σε κούραση, συναισθηµατική αστάθεια και γνωστική σύγχιση, ενώ το 
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«uptight and tense» αφορά την ανησυχία και το φόβο, την ένταση και τα σωµατικά 

συµπτώµατα του άγχους (Cox, Kuk, & Leiter, 1993). 

Με τα παραπάνω ευρήµατα συνάδουν τα αποτελέσµατα µίας ισπανικής 

έρευνας (Grau, Suñer, & García, 2005), σύµφωνα µε τα οποία τα υψηλά επίπεδα 

συναισθηµατικής εξάντλησης συσχετίζονται µε συχνή κατανάλωση ηρεµιστικών και 

αντικαταθλιπτικών, κατάσταση η οποία απέχει πολύ από την έννοια της ευηµερίας. 

Με τη γενικότερη ευηµερία του ατόµου συνδέεται και η ξεκούρασή του κατά τη 

διάρκεια του ύπνου, καθώς επηρεάζει την αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

Σε πολύ πρόσφατη έρευνα (Ekstedt, Sodesrtrom, Akerstedt, Nilsson, Sondergaard, & 

Aleksander, 2006) διερευνήθηκε ο ύπνος µιας οµάδας ατόµων µε υψηλά επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκε το υπνογράφηµα, 

οι αυτο-αναφορές και η ηµερήσια καταγραφή των διαστηµάτων νύστας και κούρασης. 

Στα κύρια ευρήµατα του υπνογραφήµατος της οµάδας των επαγγελµατικά 

εξουθενωµένων περιλαµβάνονται περισσότερες διακοπές του ύπνου, περισσότερος 

χρόνος αϋπνίας και ύπνου α’ φάσης, λιγότερη ικανότητα για ύπνο, περισσότερο αργά 

κύµατα ύπνου και λιγότερος ύπνος REM. Επίσης, οι επαγγελµατικά εξουθενωµένοι 

παρουσίασαν υπνηλία και πνευµατική κούραση τις περισσότερες ώρες τόσο των 

εργάσιµων ηµερών όσο και των σαββατοκύριακων. Κατά συνέπεια, οι ερευνητές 

υπέθεσαν ότι ο µειωµένος ύπνος συµβάλλει στην ανάπτυξη της κούρασης ή της 

εξάντλησης µέσα στα πλαίσια του συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω, η κούραση και η απώλεια ύπνου – ως συµπτώµατα 

που συνυπάρχουν στο σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης – µπορούν να 

επηρεάσουν σηµαντικά την αποδοτικότητα των εργαζοµένων. Στον ιατρικό χώρο αυτό 

µεταφράζεται σε σφάλµατα ιδιαίτερα κρίσιµα για την πορεία της υγείας των ασθενών.  

Ιατρικό σφάλµα αποτελεί ένα άτυχο γεγονός που θα µπορούσε να έχει 

αποφευχθεί, µε δεδοµένη την τρέχουσα ιατρική γνώση (Frey, 2006). Ένας πιο 

αναλυτικός ορισµός περιγράφει το ιατρικό σφάλµα ως «αποτυχία ολοκλήρωσης µιας 

προσχεδιασµένης πράξης ή χρήση λανθασµένου σχεδίου για την επίτευξη ενός 

στόχου˙ τα σφάλµατα µπορεί να αφορούν την άσκηση, τα προϊόντα, τις διαδικασίες και 

τα συστήµατα» (Quality Interagency Coordination Task Force – QuIC) (Frey, 2006). 

Στη λίστα της Rebecca Frey (2006) για τις αιτίες των ιατρικών σφαλµάτων 

περιλαµβάνονται – µεταξύ άλλων – τα ανθρώπινα λάθη λόγω υπερωριών και 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, που πολλές φορές συνδυάζονται µε ανεπαρκή ύπνο. 
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Και, πράγµατι, ερευνητικά έχει βρεθεί ότι σε νοσηλεύτριες που εργάζονταν 

περισσότερο από 12,5 συνεχείς ώρες, ο κίνδυνος για σφάλµα ήταν σχεδόν διπλάσιος, 

ενώ η πιθανότητα για ένα ή περισσότερα σηµαντικά λάθη στη συγκεκριµένη βάρδια 

ήταν τριπλάσια (Rogers, Hwang, Scott et al., 2004, όπως παρατίθενται στους Rogers & 

Grunstein, 2005). Επίσης, σε πρόσφατη έρευνα βρέθηκε ότι σε ειδικευοµένους 

γιατρούς που κοιµόντουσαν κατά µέσο όρο πέντε ή λιγότερες ώρες ηµερησίως, υπήρχε 

αυξηµένη πιθανότητα για σοβαρά ατυχήµατα ή τραυµατισµούς, για διαµάχες µε 

συνεργάτες, για χρήση φαρµάκων προκειµένου να διατηρηθούν σε εγρήγορση, για 

σηµαντικά ιατρικά λάθη και για κατηγορίες κακής άσκησης της ιατρικής από τρίτους 

(Baldwin & Daugherty, 2004, όπως παρατίθενται στους Rogers & Grunstein, 2005). 

Τέλος, σε έρευνες µε ειδικευοµένους σε µονάδες εντατικής θεραπείας, η αύξηση των 

ωρών ύπνου προκάλεσε µείωση των σφαλµάτων (Lockley, Cronin, Evans et al., 2004; 

Landrigan, Rothschild, Cronin et al., 2004, όπως παρατίθενται στους Rogers & 

Grunstein, 2005). 

Εκτός, όµως, από την κούραση και την έλλειψη ύπνου, µε το σύνδροµο 

επαγγελµατικής εξουθένωσης συνδέονται και αρνητικές στάσεις των επαγγελµατιών 

προς τους πελάτες τους, όπως η αποπροσωποποίηση. Τέτοιες αρνητικές στάσεις 

έχουν συσχετιστεί µε µειωµένη αποδοτικότητα στην εργασία και έχουν αποδειχτεί 

επιβλαβείς στην ποιότητα των ανθρωπιστικών υπηρεσιών που παρέχονται (Noworol, 

Žarczyński, Fąfrowicz, & Marek, 1993). Το γεγονός αυτό συνάδει µε τη γενικότερη αρχή 

ότι οι στάσεις των ανθρώπων αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες της 

συµπεριφοράς τους (Eagly & Chaiken, 1993, όπως παρατίθενται στους Bakker, 

Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000).  

Η παραπάνω θέση ενισχύεται από δύο σχετικές έρευνες. Η πρώτη κατέληξε, 

επίσης, στο συµπέρασµα ότι η αποπροσωποποίηση συνδέεται µε τη σχέση γιατρού-

ασθενή, αφού βρήκε ότι οι αρνητικές στάσεις απέναντι στους ασθενείς αυξάνουν την 

πιθανότητα για αυξηµένες απαιτήσεις από µέρους των ασθενών, πιθανότατα επειδή 

νιώθουν ότι ο γιατρός τους τους έχει απορρίψει (Van Dierendonck, Schaufeli, & Sixma, 

1994). Η δεύτερη έρευνα έδειξε ότι η συµπεριφορά των ασθενών απέναντι στους 

γιατρούς αποτελεί µία ισότιµη απάντηση προς τη στάση των γιατρών απέναντι στους 

ασθενείς (Roter & Hall, 1991, όπως παρατίθενται στους Bakker, Schaufeli, Sixma, 

Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). Με άλλα λόγια, η αρνητική και απόµακρη στάση 

του επαγγελµατικά εξουθενωµένου γιατρού απέναντι στους ασθενείς του, φαίνεται να 

πυροδοτεί τόσο την υποκειµενική εµπειρία των συναισθηµατικών διακρίσεων στις 

σχέσεις µε τους ασθενείς, όσο και την πραγµατική απαιτητική συµπεριφορά των 

ασθενών (Roter & Hall, 1991, όπως παρατίθενται στους Bakker, Schaufeli, Sixma, 

Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). Παρά ταύτα, παραµένει ο περιορισµός ότι 
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πρόκειται µόνο για συσχετίσεις, αφού αιτιώδεις σχέσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί 

(Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld, & Van Dierendonck, 2000). 

 

 

ΣΧΕΣΗ / ΓΑΜΟΣ 

 

Παρά τις αρνητικές συνέπειες της επαγγελµατικής εξουθένωσης, όταν η σχέση 

ενός ζευγαριού είναι «σωστή» και η καριέρα δεν έρχεται πρώτη, τότε αυτή η σχέση 

µπορεί να εµποδίσει την ανάπτυξη επαγγελµατικής εξουθένωσης (Pines, 1999). 

Εξάλλου, οι άνθρωποι εξουθενώνονται επαγγελµατικά για τον ίδιο λόγο που 

εξουθενώνονται και στο γάµο (couple burnout): τα όσα βιώνουν στην πραγµατικότητα 

δεν ταιριάζουν µε το «ροµαντικό ιδεώδες» που είχαν φανταστεί αρχικά (Pines, 1999). 

Εκτός, όµως, από την οµοιότητα της διαδικασίας που οδηγεί στα δύο αυτά είδη 

εξουθένωσης, υπάρχει και αλληλεπίδραση µεταξύ τους (Pines, 1999). Όταν το άτοµο 

αρχίζει να βιώνει επαγγελµατική εξουθένωση, αποτραβιέται από τους συναδέλφους και 

αισθάνεται αποµονωµένο (Pines, 1999). Επίσης, αισθάνεται ότι δεν το εκτιµούν και, γι’ 

αυτό, καταφεύγει στο/η σύντροφο µε αυξηµένες απαιτήσεις για επαγγελµατική εκτίµηση 

(Pines, 1999). Αυτές οι απαιτήσεις είναι άδικες και µη ρεαλιστικές, καθώς ο/η 

σύντροφος δεν έχει τις απαιτούµενες γνώσεις για να ανταπεξέλθει (Pines, 1999). Κατά 

συνέπεια, το αίσθηµα της απογοήτευσης του επαγγελµατία αρχίζει να συσχετίζεται µε 

το γάµο του (Pines, 1999). Είναι, πάντως, γεγονός ότι τα πράγµατα µπορεί να 

ακολουθήσουν και αντίστροφη πορεία. ∆ηλαδή, ο/η σύντροφος, προσπαθώντας να 

ξεφύγει από τα συζυγικά προβλήµατα, επενδύει τα µέγιστα στη δουλειά και, όταν 

εµφανιστεί κάποιο εργασιακό πρόβληµα – µην έχοντας κάποιον να τον στηρίξει στο 

σπίτι – «πέφτει» στην επαγγελµατική εξουθένωση (Pines, 1999). Σχηµατικά, οι δύο 

πιθανές σχέσεις µεταξύ professional/career και couple burnout έχουν ως εξής: 
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ΥΓΕΙΑ 

 

Η επαγγελµατική εξουθένωση συνδέεται, επίσης, µε τη λειτουργία του νευρικού, 

του ενδοκρινικού και του ανοσοποιητικού συστήµατος, αφού – όπως αναφέρθηκε και 

στην αρχή του παρόντος συγγράµµατος (βλ. «Επαγγελµατική Εξουθένωση & Στρες») – 

η επαγγελµατική εξουθένωση αποτελεί παρατεταµένο εργασιακό στρες.  

Σύµφωνα µε τον Hans Selye (1936, 1952, 1956, 1974, 1976, όπως 

παρατίθενται στους ∆αµίγο & Σιαφάκα, 2003), «το stress αποτελεί µια διαδικασία 

προσαρµογής που αναπτύσσεται ως αντίδραση σε κάποιο ερέθισµα και η οποία 

εκδηλώνεται µε µεταβολές στα επίπεδα διαφόρων ορµονών και στο µέγεθος 

συγκεκριµένων οργάνων». Πιο αναλυτικά, τα ανθρώπινα όργανα που εµπλέκονται στην 

αντίδραση στο στρες, λαµβάνουν ποικίλα σχετικά σήµατα όπως τα νευροαισθητικά 

(οπτικά, ακουστικά, σωµαταισθητικά, για τον πόνο, σπλαγχνικά) (Tsigos, Kyrou, & 

Chrousos, 2005). Στη συνέχεια, ο οργανισµός αντιδρά στα στρεσογόνα σήµατα µε 

συµπεριφορικές και φυσιολογικές αλλαγές, οι οποίες έχουν χαρακτήρα προσαρµοστικό 

1. Career burnout 

2. Αισθήµατα 
αποµόνωσης & 

έλλειψης εκτίµησης 
από τους συναδέλφους 
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επαγγελµατική 
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σύντροφο 
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και αυξάνουν τις πιθανότητες του ατόµου για επιβίωση (Tsigos, Kyrou, & Chrousos, 

2005). Η συµπεριφορική προσαρµογή περιλαµβάνει αυξηµένη εγρήγορση, 

επαγρύπνηση, αντίληψη και αναλγησία, καθώς και εστιασµένη προσοχή µε ταυτόχρονη 

παρεµπόδιση αυτόνοµων λειτουργιών όπως η τροφή και η αναπαραγωγή (Tsigos, 

Kyrou, & Chrousos, 2005). Από την άλλη πλευρά, η φυσιολογική προσαρµογή θέτει σε 

ετοιµότητα το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστηµα, αφού χρειάζεται αυξηµένη 

παροχή αίµατος οξυγόνου και γλυκόζης στους µυς (∆αµίγος & Σιαφάκα, 2003). 

Αυξήσεις του καρδιαγγειακού ρυθµού, του ρυθµού της αναπνοής και του µεσαίου 

µεταβολισµού (γλυκονεογένεση, γλυκόλυση) στοχεύουν στην αύξηση της 

διαθεσιµότητας ζωτικών ουσιών (γλυκόζη) (Tsigos, Kyrou, & Chrousos, 2005). 

Επιπλέον, η ικανότητα του ατόµου να αναπτύξει γρήγορα δυνάµεις που εµποδίζουν την 

υπερβολική αντίδραση [στο στρες] είναι ιδιαίτερα σηµαντική για µια επιτυχή 

προσαρµοστική αντίδραση (Tsigos, Kyrou, & Chrousos, 2005). Εάν οι περιοριστικές 

αυτές δυνάµεις δεν καταφέρουν να ελέγξουν τα στοιχεία που αντιδρούν στο στρες σε 

ένα επαρκές χρονικό διάστηµα, οι προσαρµοστικές αντιδράσεις µπορεί να 

µετατραπούν σε δυσπροσαρµοστικές και να συµβάλουν στην ανάπτυξη παθολογίας 

(Tsigos, Kyrou, & Chrousos, 2005).  

Γενικά, η αντίδραση στο στρες µε την επερχόµενη ενεργοποίηση του 

Υποθαλαµικού-υποφυσιακού-αδρενεργικού άξονα (ΗΡΑ άξονας) συνήθως είναι οξεία 

ή, τουλάχιστον, περιορισµένης διάρκειας (Tsigos, Kyrou, & Chrousos, 2005). Ακριβώς 

λόγω της εξαιρετικά περιορισµένης διάρκειας αυτής της διαδικασίας, τα συνοδά 

καταβολικά, αντι-αναπαραγωγικά, αντι-αναπτυξιακά και ανοσοκατασταλτικά 

αποτελέσµατα είναι προσωρινά ωφέλιµα και χωρίς δυσάρεστες συνέπειες (Tsigos, 

Kyrou, & Chrousos, 2005). Από την άλλη πλευρά, η χρόνια ενεργοποίηση του 

συστήµατος που σχετίζεται µε το στρες [π.χ. burnout], δυνητικά οδηγεί σε αυξηµένη και 

παρατεταµένη παραγωγή της CRH (εκλυτικός παράγοντας της κορτικοτροπίνης) 

(Tsigos, Kyrou, & Chrousos, 2005). Και, αφού η CRH ρυθµίζει τη συµπεριφορική, 

νευροενδοκρινική, αυτόνοµη και ανοσολογική προσαρµογή κατά τη διάρκεια 

αγχογόνων καταστάσεων, τότε η αυξηµένη και παρατεταµένη παραγωγή της θα 

µπορούσε να εξηγήσει την παθογένεση και όλες τις εκδηλώσεις του συνδρόµου του 

χρόνιου στρες, συµπεριλαµβανοµένων των ψυχιατρικών, των κυκλοφορικών, των 

µεταβολικών και των ανοσοποιητικών συµπτωµάτων (Selye, 1936, όπως παρατίθεται 

στους Tsigos, Kyrou, & Chrousos, 2005).  

Παρά ταύτα, κάποιες πρόσφατες έρευνες έχουν καταλήξει σε διαφορετικά 

αποτελέσµατα αναφορικά µε τη λειτουργία του ΗΡΑ άξονα. Σύµφωνα µε την έρευνα 

των Mommersteeg, Heijnen, Verbraak, & van Doornen (2006), η λειτουργία του ΗΡΑ 

άξονα στην οµάδα ατόµων µε επαγγελµατική εξουθένωση, κρίθηκε φυσιολογική, 
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παρόλο που οι ερευνητές περίµεναν να βρεθεί δυσλειτουργία παρόµοια είτε µε αυτή 

του συνδρόµου χρόνιας κούρασης είτε µε της κατάθλιψης (λόγω της σηµαντικής 

επικάλυψης των συµπτωµάτων). Το συµπέρασµα θα µπορούσε να είναι ότι ίσως η 

επαγγελµατική εξουθένωση δεν επηρεάζει τις παραµέτρους του ΗΡΑ άξονα που 

µετρήθηκαν στην εν λόγω έρευνα (επίπεδα κορτιζόλης κατά το πρωινό ξύπνηµα, κατά 

τη διάρκεια της ηµέρας και µετά από καταστολή της δεξαµεθασόνης (dexamethasone), 

εάν βέβαια υποθέσουµε ότι δεν υπήρξε µεθοδολογικό σφάλµα. Κι αυτό, γιατί η έρευνα 

των Grossi, Perski, Ekstedt, Johansson, Lindstrőm, & Holm (2005), η οποία είχε επίσης 

βασιστεί σε µετρήσεις της κορτιζόλης κατά το πρωινό ξύπνηµα, εντόπισε δυσλειτουργία 

του ΗΡΑ άξονα. Συγκεκριµένα, βρέθηκε αυξηµένη κορτιζόλη  στις γυναίκες µε βαριά 

επαγγελµατική εξουθένωση και στους άνδρες µε µέτρια επαγγελµατική εξουθένωση. 

Τόσο στους άνδρες χωρίς συµπτώµατα επαγγελµατικής εξουθένωσης όσο και σε 

κείνους µε βαριά επαγγελµατική εξουθένωση, δεν παρατηρήθηκε αυξηµένη κορτιζόλη. 

 Από την άλλη πλευρά, στο παρελθόν έχουν πραγµατοποιηθεί πλήθος ερευνών 

που κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αυξηµένη συχνότητα στρεσογόνων γεγονότων 

προκαλεί εµφάνιση καρκίνου και, κυρίως, καρκίνου του µαστού, του τραχήλου της 

µήτρας, του παγκρέατος, του στοµάχου και του πνεύµονα (Schmale & Iker, 1965; Fras, 

Litin & Pearson, 1967; Ernster, Sucks, Selvin et al., 1979; Horne & Ricard, 1979; 

Leherer, 1980; Forsen, 1991, όπως παρατίθενται στους ∆αµίγο & Σιαφάκα, 2003β). 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µεταξύ των στρεσογόνων 

γεγονότων και της πιθανής υποτροπής της νόσου (Levenson & Bemis, 1991; Ramirez, 

Craig, Watson et al., 1989; Ganz, Hirji, Sim et al., 1993; Uchino, Cacioppo & Kiecolt-

Glaser, 1996, όπως παρατίθενται στους ∆αµίγο & Σιαφάκα, 2003β).  

Ειδικότερα, για τον καρκίνο του µαστού, µία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τα 

στρεσογόνα γεγονότα της ζωής συσχετίζονται τόσο µε την εµφάνιση όσο και µε τη 

βαρύτητα της νόσου (Byrnes, Antoni, Goodkin et al., 1998, όπως παρατίθεται στους 

∆αµίγο & Σιαφάκα, 2003β). Άλλοι ερευνητές κατέληξαν στο πολύ ενδιαφέρον 

συµπέρασµα ότι ο αριθµός των ψυχοπιεστικών γεγονότων δεν φαίνεται να συσχετίζεται 

άµεσα µε την ανάπτυξη ή την εξέλιξη του καρκίνου,  αλλά ότι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ του stress, της προσωπικότητας του 

ατόµου και της διαθέσιµης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και της ικανότητας του 

ατόµου να αντιµετωπίζει στρεσογόνες καταστάσεις (Wirsching, Drings, Georg et al., 

1990; Hilakivi-Clarke, Rowland, Clarke & Lippman, 1994; Forsen, 1991, όπως 

παρατίθενται στους ∆αµίγο & Σιαφάκα, 2003β). 

 Παρά τα παραπάνω ευρήµατα, υπάρχει και µια σειρά ερευνών που είτε δεν 

κατέληξαν στον εντοπισµό συσχέτισης µεταξύ στρεσογόνων γεγονότων και εµφάνισης 

καρκίνου (Finn, Mulcahy & Hickey, 1974; Snell & Graham, 1971; Grissom, Weiner & 
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Weiner, 1975, όπως παρατίθενται στους ∆αµίγο & Σιαφάκα, 2003β) είτε συµπέραναν 

ότι υπάρχει συσχέτιση µικρού βαθµού (Fox, 1983; Burgess, 1987, όπως παρατίθενται 

στους ∆αµίγο & Σιαφάκα, 2003β). 

 Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες (Bulter, Koopman, Classen & Spiegel, 1999; 

Grossarth-Maticek, Eysenck, Boyle et al., 2000, όπως παρατίθενται στους ∆αµίγο & 

Σιαφάκα, 2003β) αναγνωρίζουν το ρόλο των ψυχολογικών παραγόντων στη δηµιουργία 

µιας κακοήθους νεοπλασίας, τονίζοντας όµως τη σηµασία της αλληλεπίδρασης των 

ψυχολογικών και των βιολογικών παραγόντων στην ανάπτυξη ενός όγκου. 
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Α4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 

 Πραγµατικά ελλιπής παρουσιάζεται η ερευνητική βιβλιογραφία για το σύνδροµο 

επαγγελµατικής εξουθένωσης στο χώρο των χειρουργών, ενώ – αντίθετα – υπάρχει 

αρκετά µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για το νοσηλευτικό προσωπικό και για ιατρούς 

διαφόρων παθολογικών ειδικοτήτων, κυρίως σε τµήµατα όπως το Ογκολογικό, η 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 

(Bartz & Maloney, 1986; Keller & Koenig, 1989; Stechmiller & Yarandi, 1993; Van 

Dierendonck, Schaufeli, & Sixma, 1994; Guntupalli & Fromm, 1996; Rout, Cooper, & 

Rout, 1996; Kalliath & Morris, 2002; Gillespie & Melby; 2003; Catt, Fallowfield, Jenkins, 

Langridge, & Cox, 2005; Petrova, Todorova, & Mateva, 2005; Cubrilo-Turek, Urek, & 

Turek, 2006).  

 Ορισµένοι ερευνητές µελέτησαν τους παράγοντες που συνδέονται µε την 

εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης σε νοσηλεύτριες της ΜΕΘ. Οι Stechmiller 

& Yarandi (1993) κατέληξαν σε επτά παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν σηµαντικά τη 

συναισθηµατική εξάντληση και αποτελούνται από την αφοσίωση στην εργασία, τα 

προβλήµατα υγείας, το χαρακτηριστικό της «σκληρότητας/ανθεκτικότητας», την 

ικανοποίηση από το φόρτο εργασίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία, την 

αίσθηση ασφάλειας που σχετίζεται µε την εργασία και την ικανοποίηση από την 

εργασία. Οι Bartz & Maloney (1986), µελετώντας επίσης την επαγγελµατική 

εξουθένωση σε νοσηλεύτριες της εντατικής αλλά σε στρατιωτικό νοσοκοµείο, 

παρατήρησαν ότι περισσότερες από µία παραµέτρους της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης (συναισθηµατική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπικό 

επίτευγµα) συσχετίστηκε µε τους παράγοντες της ηλικίας, του φύλου, του στρατιωτικού 

βαθµού, του µορφωτικού επιπέδου και της διάρκειας άσκησης του νοσηλευτικού 

επαγγέλµατος. Πιο συγκεκριµένα, λιγότερο ευάλωτη στην επαγγελµατική εξουθένωση 

αποδείχτηκε η γυναίκα-νοσηλεύτρια µεγαλύτερης ηλικίας, µε µόρφωση κατώτερη από 

ΑΕΙ και µε πολιτική θέση (αντί στρατιωτική) (Bartz & Maloney, 1986). 

 Μία πολύ πρόσφατη έρευνα διερεύνησε τα επίπεδα επαγγελµατικής 

εξουθένωσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό µίας χειρουργικής και µίας 

παθολογικής ΜΕΘ  σε ένα γενικό νοσοκοµείο του Ζάγκρεπ (Cubrilo-Turek, Urek, & 

Turek (2006). Και στις δύο Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σηµειώθηκαν υψηλά 

επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης µε µία στατιστικώς σηµαντική υπεροχή της 

παθολογικής µονάδας (65,5%) έναντι της χειρουργικής (55,7%). Στατιστικώς σηµαντική 

υπήρξε και η διαφορά των δύο οµάδων στη συναισθηµατική εξάντληση, τα επίπεδα της 

οποίας βρέθηκαν µέτρια για την παθολογική ΜΕΘ (24,9%) και χαµηλά για τη 

χειρουργική (17,1%). 
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 Στις Ογκολογικές κλινικές το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης έχει, 

επίσης, µελετηθεί στο σύνολο του προσωπικού που τις επανδρώνουν.  Στην έρευνα 

των Catt, Fallowfield, Jenkins, Langridge, & Cox (2005) συµµετείχαν τόσο νοσηλευτές 

όσο και ογκολόγοι, χειρουργοί, ιστοπαθολόγοι και ακτινολόγοι από ογκολογικά τµήµατα 

της Μεγάλης Βρετανίας. Τα υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης αφορούσαν 

τους αρχηγούς των οµάδων και το νοσηλευτικό προσωπικό. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαµηλό 

προσωπικό επίτευγµα βρέθηκε στους ιστοπαθολόγους και τους ακτινολόγους. 

 Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφέρουµε την έρευνα των Petrova, Todorova, & 

Mateva (2005), η οποία πραγµατοποιήθηκε σε ογκολογική κλινική της Βουλγαρίας. Οι 

ερευνητές θέλησαν να µελετήσουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που θεωρούν οι 

ίδιες οι νοσηλεύτριες ότι συµβάλλουν στη συναισθηµατική τους εξάντληση. Τα 

αποτελέσµατα έφεραν στην πρώτη θέση το δυνατό πόνο που βιώνουν οι ογκολογικοί 

ασθενείς και, στη συνέχεια, ακολούθησαν ο φόβος για το θάνατο και η σκέψη ότι οι 

ασθενείς εγκαταλείπουν τους συγγενείς τους για πάντα. Η αύξηση της καταθλιπτικής 

τους διάθεσης, θεωρούν οι νοσηλεύτριες ότι συνδέεται, επίσης, µε την καθηµερινή 

αντιµετώπιση του πόνου και µε την έλλειψη ελπίδας. Παροµοίως, πιστεύουν ότι η 

καθηµερινή αντιµετώπιση του θανάτου τούς στερεί κάθε κίνητρο. Αναφορικά µε την 

κοινωνική και οικογενειακή τους ζωή, πιστεύουν ότι σαφώς επηρεάζεται από τα 

βιώµατά τους στην εργασία.   

 Σε µια µεγάλη – από άποψη αριθµού συµµετεχόντων – ισπανική έρευνα (Grau, 

Suñer, & García, 2005) µελετήθηκε το επίπεδο της επαγγελµατικής εξουθένωσης στο 

προσωπικό πέντε νοσοκοµείων, καθώς και οι προσωπικοί και περιβαλλοντικοί 

προγνωστικοί παράγοντες. Σχεδόν οι µισοί συµµετέχοντες (41,6%) βρέθηκαν να έχουν 

υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης, κυρίως δε το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό. Υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης βρέθηκαν κυρίως στους ιατρούς 

και µειωµένο προσωπικό επίτευγµα κυρίως στους γιατρούς και τους τεχνικούς. Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αποπροσωποποίησης υπήρξαν αντιστρόφως ανάλογα µε 

τα έτη προϋπηρεσίας, την αισιοδοξία, την αίσθηση της χρήσιµης εργασίας και την 

αντίληψη της εκτίµησης από τρίτους. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι, 

προκειµένου να καταπολεµηθεί το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης, χρειάζεται 

τόνωση της αισιοδοξίας και της αυτο-εκτίµησης του προσωπικού υγείας. 

 Το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης έχει, επίσης, µελετηθεί στο χώρο 

της αναισθησιολογίας. Σε έρευνα σε αυστραλούς αναισθησιολόγους (Kluger, Townend, 

& Laidlaw, 2003), στο 20% του δείγµατος βρέθηκαν υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, ενώ το 36% των συµµετεχόντων σηµείωσε 

µειωµένα επίπεδα προσωπικού επιτεύγµατος. Αναφορικά µε το φύλο, οι γυναίκες 

αναισθησιολόγοι παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα στρες από τους άνδρες. Ένα ακόµη 
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σηµαντικό εύρηµα της έρευνας στην Αυστραλία, υπήρξαν οι διαφορετικές 

προτεραιότητες µεταξύ ιδιωτών αναισθησιολόγων και όσων εργάζονταν στο δηµόσιο˙ 

οι πρώτοι θεωρούν τα ζητήµατα χρόνου ως τα πιο σηµαντικά, ενώ οι δεύτεροι τα 

προβλήµατα επικοινωνίας. Γενικότερα, οι αυστραλοί αναισθησιολόγοι θεωρούν ότι οι 

σηµαντικοί αγχογόνοι παράγοντες που συνδέονται µε την εργασία τους, είναι οι 

χρονικοί περιορισµοί και η επίδραση στην ιδιωτική τους ζωή. Επίσης, δήλωσαν 

ικανοποιηµένοι από τις υψηλές απαιτήσεις κατά την άσκηση της αναισθησιολογίας, 

αλλά ιδιαίτερα δυσαρεστηµένοι λόγω της ελάχιστης αναγνώρισης από τρίτους και των 

πολυάριθµων ωρών εργασίας. 

 Στο ίδιο µήκος κύµατος µε την προηγούµενη έρευνα κινούνται και τα 

αποτελέσµατα των Nyssen, Hansez, Baele, Lamy, & De Keyser (2003), οι οποίοι 

διερεύνησαν τόσο τα χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος του αναισθησιολόγου όσο και 

τις πηγές και τα αποτελέσµατα του στρες. Το δείγµα αποτέλεσαν γαλλόφωνοι 

αναισθησιολόγοι του βελγικού πανεπιστηµιακού δικτύου, οι οποίοι ανέφεραν µεγάλη 

αφοσίωση στην εργασία τους, υψηλά επίπεδα προκλήσεων και ικανοποίησης. Παρά 

ταύτα, το 40,4% των συµµετεχόντων υπέφερε από υψηλή συναισθηµατική εξάντληση 

και τα υψηλότερα ποσοστά αφορούσαν νέους ειδικευοµένους κάτω των 30 ετών. Ως 

κύριες πηγές άγχους αναγνώρισαν την έλλειψη ελέγχου στη διαχείριση του χρόνου, του 

εργασιακού πλάνου και των κινδύνων. 

 Μία ακόµη έρευνα για την επαγγελµατική εξουθένωση διενεργήθηκε στη Μ. 

Βρετανία και συµπεριέλαβε στο δείγµα της µόνο ειδικευµένους γαστρεντερολόγους, 

χειρουργούς (που ασχολούνται µε την ογκολογική χειρουργική), ακτινολόγους και 

ογκολόγους (Ramirez, Graham, Richards, Cull, & Gregory, 1996). Οι συµµετέχοντες 

ανέφεραν µε σειρά σηµαντικότητας τις εξής πηγές άγχους: 1. φόρτος εργασίας και η 

επίδρασή του στην ιδιωτική ζωή, 2. φτωχοί πόροι, 3. διοικητικές ευθύνες, 4. ασθενείς 

που υποφέρουν.  Επίσης, ως αγχογόνοι παράγοντες αναφέρθηκαν η συνεχής 

ενηµέρωση για τα νέα κλινικά και ερευνητικά ζητήµατα, η ευθύνη για την ποιότητα των 

υπηρεσιών άλλου προσωπικού, καθώς και η αντιµετώπιση συγγενών που είναι 

πιεσµένοι, θυµωµένοι ή εξαπολύουν κατηγορίες. Από αισθητά λιγότερους ιατρούς 

αναφέρθηκαν ως πηγές άγχους οι φτωχοί µισθοί και οι δυσκολίες µε νέους ιατρούς και 

µε το διοικητικό προσωπικό. Οι χειρουργοί ήταν η οµάδα που παρουσίασε τα 

υψηλότερα επίπεδα άγχους συνολικά.  

Από την άλλη πλευρά, ως παράγοντες που αποπνέουν ικανοποίηση για τους 

συµµετέχοντες, αναφέρθηκαν: 1. οι καλές σχέσεις µε τους ασθενείς, τους συγγενείς και 

το προσωπικό, 2. το επαγγελµατικό status και η αυτοπεποίθηση, 3. η πνευµατική 

πρόκληση και 4. οι πλούσιοι πόροι. Ικανοποίηση τους παρέχουν, ακόµη, η αίσθηση 

αυτονοµίας και η ποικιλία στην εργασία. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι και 
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αναφορικά µε την ικανοποίηση, οι χειρουργοί παρουσίασαν τα υψηλότερα επίπεδα και 

για τους τέσσερις πρώτους παράγοντες, ενώ οι ακτινολόγοι τα χαµηλότερα.  

Το παραπάνω εύρηµα υπήρξε απόλυτα συνεπές µε τη µέτρηση των τριών 

παραµέτρων του συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης (συναισθηµατική 

εξάντληση, αποπροσωποποίηση, µειωµένο προσωπικό επίτευγµα), όπου οι χειρουργοί 

συγκέντρωσαν τις χαµηλότερες βαθµολογίες. Αντίθετα, οι ογκολόγοι συγκέντρωσαν τη 

µεγαλύτερη βαθµολογία στη συναισθηµατική εξάντληση, αλλά και στην 

αποπροσωποποίηση µαζί µε τους γαστρεντερολόγους. Τα χαµηλότερα επίπεδα 

προσωπικού επιτεύγµατος σηµείωσαν οι ακτινολόγοι.       

Η βρετανική έρευνα, λοιπόν, κατέληξε στο πολύ ενδιαφέρον συµπέρασµα ότι οι 

χειρουργοί σηµείωσαν το υψηλότερο άγχος αλλά και τη µεγαλύτερη ικανοποίηση µαζί 

µε τη µικρότερη επαγγελµατική εξουθένωση. Οι ερευνητές θεώρησαν πιθανό ότι οι 

χειρουργοί προστατεύονται – ως ένα βαθµό – από το σηµαντικό έλεγχο που ασκούν 

πάνω στη δουλειά τους, καθώς και από την άµεση και θετική επανατροφοδότηση που 

συνήθως λαµβάνουν από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Το δεύτερο 

ενδιαφέρον συµπέρασµα της έρευνας ήταν ότι η πλειονότητα των συµµετεχόντων 

θεωρούσαν ότι δεν είχαν λάβει επαρκή εκπαίδευση στην επικοινωνία και στη διοίκηση 

και ότι αυτοί οι γιατροί βρίσκονταν σε αυξηµένο κίνδυνο για επαγγελµατική 

εξουθένωση. Το τρίτο σηµείο που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι όσοι από τους 

συµµετέχοντες είχαν ηλικία κάτω των 55 και δεν ήταν παντρεµένοι, κινδύνευαν 

περισσότερο να εµφανίσουν το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η έρευνα των Bertges Yost, Eshelman, Raoufi, & 

Abouljoud (2005), η οποία διερεύνησε την επαγγελµατική εξουθένωση σε αµερικανούς 

χειρουργούς που ασχολούνται µε µεταµοσχεύσεις. Στο 38% των συµµετεχόντων 

βρέθηκαν υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης, στο 27% υψηλά επίπεδα 

αποπροσωποποίησης και στο 16% µειωµένο προσωπικό επίτευγµα. Το σηµαντικότερο 

εύρηµα της εν λόγω έρευνας ήταν το γεγονός ότι όσοι χειρουργοί θεωρούσαν ότι 

µπορούσαν να ελέγξουν τις ιατρικές υπηρεσίες που παρείχαν και όσοι ένιωθαν 

περισσότερο ότι οι ασθενείς τούς εκτιµούν, εµφάνιζαν λιγότερη αποπροσωποποίηση 

και ήταν λιγότερο πιθανό να αµφισβητήσουν την επαγγελµατική τους επιλογή. Επίσης, 

θεαµατικό υπήρξε το ποσοστό των χειρουργών (99%) που υποστήριξαν ότι οι 

µεταµοσχεύσεις τούς ανταµείβουν σε επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών. Το 85% 

των συµµετεχόντων δήλωσε ότι συχνά εγκαταλείπουν διάφορες δραστηριότητες λόγω 

τους επαγγέλµατός τους και ήταν αυτοί που θεωρήθηκαν περισσότερο πιθανό να 

παρουσιάσουν υψηλή συναισθηµατική εξάντληση. 

Η µοναδική έρευνα που βρήκαµε να έχει διερευνήσει το σύνδροµο 

επαγγελµατικής εξουθένωσης σε διάφορες χειρουργικές ειδικότητες είναι αυτή των 
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Campbell, Sonnad, Eckhauser, Campbell, & Greenfield (2001). Στην εν λόγω έρευνα 

συµµετείχαν 582 αµερικανοί χειρουργοί εν ενεργεία, εκ των οποίων το 41% ήταν γενικοί 

χειρουργοί, το 15% ορθοπεδικοί, το 10% ουρολόγοι, το 8% καρδιοχειρουργοί, το 8% 

αγγειοχειρουργοί, το 7% πλαστικοί χειρουργοί, το 4% νευροχειρουργοί, το 0,5% 

ογκολόγοι χειρουργοί και το υπόλοιπο 6 % διάφορες χειρουργικές ειδικότητες. 

Στο 32% του συνόλου των συµµετεχόντων βρέθηκαν υψηλά επίπεδα 

συναισθηµατικής εξάντλησης, στο 13% βρέθηκε υψηλή αποπροσωποποίηση και µόνο 

στο 4% υπήρχε ιδιαίτερα χαµηλό προσωπικό επίτευγµα. Αναφορικά µε το χώρο της 

άσκησης του χειρουργικού επαγγέλµατος, δε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

των τριών παραµέτρων της επαγγελµατικής εξουθένωσης µεταξύ των ιδιωτών, των 

ακαδηµαϊκών και όσων συνδύαζαν την ιδιωτική µε την ακαδηµαϊκή ενασχόληση. Στην 

εξέταση των δηµογραφικών στοιχείων βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική αντιστρόφως 

ανάλογη σχέση µεταξύ της επαγγελµατικής εξουθένωσης (συναισθηµατική εξάντληση & 

αποπροσωποποίηση), αφενός, και της ηλικίας, των ετών προϋπηρεσίας, και του 

αριθµού των παιδιών, αφετέρου. Επίσης, βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική αντιστρόφως 

ανάλογη σχέση ανάµεσα στη συναισθηµατική εξάντληση και των εβδοµάδων 

ξεκούρασης ανά έτος.  

∆υστυχώς, στη συγκεκριµένη έρευνα δεν υπήρξε η δυνατότητα για αναλυτική 

σύγκριση των παραµέτρων της επαγγελµατικής εξουθένωσης µεταξύ των διαφόρων 

ειδικοτήτων. Το µόνο σχετικό εύρηµα που υπήρξε αφορούσε τους ορθοπεδικούς και 

τους γενικούς χειρουργούς, όπου οι πρώτοι παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερη 

αποπροσωποποίηση από τους δεύτερους˙ η συναισθηµατική εξάντληση βρέθηκε 

εξίσου υψηλή και στις δύο οµάδες. 
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(Από το ενηµερωτικό φυλλάδιο του Αγγειοχειρουργικού Τµήµατος  

του Κωνσταντοπουλείου Γενικού Νοσοκοµείου Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα», 2002, γ’ έκδοση.) 
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Η ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 Το φαινόµενο της επαγγελµατικής εξουθένωσης έχει µελετηθεί σε ποικίλους 

επαγγελµατικούς χώρους, συµπεριλαµβανοµένων – όπως φαίνεται και στο πρώτο 

γενικό µέρος της παρούσας εργασίας – των παθολογικών και των χειρουργικών 

ιατρικών ειδικοτήτων. Παρά ταύτα, η αγγειοχειρουργική ειδικότητα δεν έχει ακόµη πάρει 

τη θέση της στη σχετική βιβλιογραφία, παρόλο που δυνητικά µπορεί να παρουσιάσει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τη διακρίνουν από τις λοιπές 

ειδικότητες. Για παράδειγµα, η τυπική ηµέρα ενός αγγειοχειρουργού χαρακτηρίζεται 

από πολλές και συχνά ακανόνιστες ώρες εργασίας, οι οποίες περιλαµβάνουν την 

κλινική εξέταση ασθενών, τη διεκπεραίωση χειρουργικών επεµβάσεων, την ενηµέρωση 

των ασθενών και των συγγενών τους πριν και µετά την επέµβαση, την παρακολούθηση 

των ασθενών και την αντιµετώπιση τυχόν επιπλοκών έως την έξοδο του ασθενούς από 

την κλινική, καθώς και την έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων για κάθε χρήση. Επιπρόσθετα, 

στο ηµερολόγιο του αγγειοχειρουργού είναι πιθανό να περιλαµβάνονται – ανάλογα µε 

τη θέση που κατέχει στην κλινική όπου εργάζεται – και διοικητικά καθήκοντα που 

αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της αγγειοχειρουργικής κλινικής (εκπαίδευση 

όλου του προσωπικού, προµήθεια ιατροφαρµακευτικών υλικών). Και, βέβαια, σε όλα τα 

παραπάνω προστίθεται – κατά περίσταση – το άγχος της εφηµερίας. 

Η ιδιαιτερότητα των περιστατικών που απασχολούν τους αγγειοχειρουργούς 

(αγγειακές παθήσεις), έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν τη βασική αιτία θανάτου σε 

πολλές χώρες (Γεωργόπουλος, 1998). Όµως, ίσως πιο σηµαντικές είναι οι σοβαρές 

αναπηρίες που προκαλούν οι καρδιαγγειακές παθήσεις σε πολλούς ανθρώπους 

(Γεωργόπουλος, 1998). Για παράδειγµα, πολλοί από τους ασθενείς µε εγκεφαλικό 

επεισόδιο εµφανίζουν µόνιµες νευρολογικές διαταραχές, ενώ άλλοι καταλήγουν 

ανάπηροι λόγω διαλείπουσας χωλότητας των άκρων και ισχαιµίας στον άκρο πόδα 

(Γεωργόπουλος, 1998). 

Πιο συγκεκριµένα, τα αγγειοχειρουργικά περιστατικά ποικίλουν σε βαρύτητα και 

διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες, στα φλεβικά και τα αρτηριακά. Τα πιο συχνά 

φλεβικά προβλήµατα είναι οι κιρσοί των φλεβών, η θρόµβωση του άκρου, η 

πνευµονική εµβολή και το µεταθροµβωτικό σύνδροµο (Γεωργόπουλος, 1998). Η απλή 

πάθηση των κιρσών προσβάλλει το 15% του ενήλικου πληθυσµού (Comp & Esmon, 

1984, όπως παρατίθεται στον Γεωργόπουλο, 1998) και χαρακτηρίζεται από χαµηλά 

ποσοστά θνητότητας και θνησιµότητας (Γεωργόπουλος, 1998). Αντίθετα, η θρόµβωση 

που εµφανίζεται στο βάθος του άκρου και οι επιπλοκές της καθιστούν ανάπηρους ή 

σκοτώνουν χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο (Γεωργόπουλος, 1998). Οι άρρωστοι που 

επιζούν από αυτού του είδους τη θρόµβωση και την πνευµονική εµβολή, τελικά θα 
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εµφανίσουν µεταθροµβωτικό σύνδροµο (Dodd & Cockett, 1976, όπως παρατίθεται 

στον Γεωργόπουλο, 1998). Στατιστικές εκτιµήσεις υποδηλώνουν ότι τα περιστατικά των 

σοβαρών προβληµάτων των φλεβών των κάτω άκρων αυξάνουν (Haimovici, 1985, 

όπως παρατίθεται στον Γεωργόπουλο, 1998). 

Τα αρτηριακά περιστατικά, από την άλλη, δεν περιλαµβάνουν µόνο τις 

επεµβάσεις στις αποφρακτικές αρτηριοπάθειες των αγγείων της πυέλου και των κάτω 

άκρων, αλλά και αυτές που γίνονται για τις επίκτητες ή τις εκ γενετής παθήσεις των 

αρτηριών διαφόρων οργάνων (εγκέφαλος, νεφρά, εντερικός σωλήνας) (Γεωργόπουλος, 

1990). Περιλαµβάνουν, ακόµη, τις επεµβάσεις αντικατάστασης του µεγάλου αγγείου της 

κοιλιακής αορτής στην επικίνδυνη για τη ζωή πάθηση του ανευρύσµατος 

(Γεωργόπουλος, 1990). Όπως φαίνεται από το παράρτηµα ΙΙ, σύµφωνα µε τη διεθνώς 

παραδεκτή κατηγοριοποίηση, τόσο οι βαριές όσο και οι εξαιρετικά βαριές 

αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους αρτηριακά 

περιστατικά, τα οποία και απειλούν τη ζωή άµεσα. 

Οι αγγειοχειρουργικές τεχνικές εφαρµόζονται, επίσης, στις µεταµοσχεύσεις 

οργάνων για τη δηµιουργία µιας πύλης εισόδου για την αιµοκάθαρση του αρρώστου, 

στην αντιµετώπιση τραυµατικών και ιατρογενών βλαβών των αγγείων και στη 

χειρουργική των όγκων (Γεωργόπουλος, 1990). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο αγγειοχειρουργός έρχεται συχνά 

αντιµέτωπος µε καταστάσεις που απειλούν είτε τη ζωή είτε τη σωµατική ακεραιότητα 

του ασθενή. Αυτός υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους λόγους, για τους οποίους 

υποθέσαµε αρχικά ότι οι αγγειοχειρουργοί θα βρεθούν να εµφανίζουν υψηλά επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Εξάλλου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η McKerron 

(1991, όπως παρατίθεται στους Κάρµαν, Στουφή και Κουταλίδα, 2000), «αυτή η 

επαναλαµβανόµενη έκθεση στο θάνατο µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβαρυντική 

για την εµφάνιση έντασης και κόπωσης και να εκληφθεί ως προσωπική αποτυχία». 

 

Ερευνητικές υποθέσεις  
Εκτός από την αρχική µας υπόθεση για υψηλά επίπεδα επαγγελµατικής 

εξουθένωσης στους έλληνες αγγειοχειρουργούς (Υπόθεση Ι), η παρούσα ερευνητική 

προσπάθεια θέλησε να διερευνήσει και όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες, 

από αυτούς για τους οποίους υπάρχουν στη βιβλιογραφία ενδείξεις ότι συσχετίζονται µε 

την έναρξη και την πορεία του συνδρόµου.  

Καταρχήν, η επαγγελµατική εξουθένωση µελετήθηκε σε σχέση µε ποικίλα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριµένα, υποθέσαµε ότι τα επίπεδα του 

συνδρόµου θα ήταν υψηλότερα στους µεγαλύτερους σε ηλικία αγγειοχειρουργούς 

(Υπόθεση ΙΙ), παρά τις ενδείξεις στη διεθνή βιβλιογραφία ότι συµβαίνει το αντίθετο. 
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Επίσης, υποθέσαµε ότι η επαγγελµατική εξουθένωση είναι υψηλότερη στους 

επαγγελµατίες που ασχολούνται τόσο µε φλεβικά όσο και µε αρτηριακά περιστατικά σε 

σχέση µε όσους διενεργούν µόνο φλεβικές επεµβάσεις (Υπόθεση ΙΙΙ). Η υπόθεση αυτή 

στηρίχτηκε, βέβαια, στη διαφορετική σοβαρότητα των περιστατικών αυτών αλλά δεν 

κατέστη δυνατό να την ελέγξουµε, καθώς όλοι οι συµµετέχοντες ανήκουν στην πρώτη 

κατηγορία. Επιπλέον, υποθέσαµε ότι η επαγγελµατική εξουθένωση είναι αυξηµένη 

στους επαγγελµατίες µε µικρότερο εισόδηµα (Υπόθεση IV). Φανταστήκαµε, δηλαδή, ότι 

η αµοιβή αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την εκδήλωση ή/και την εξέλιξη του 

συνδρόµου. Λόγω της χαµηλής αµοιβής, των πολλών εφηµεριών αλλά και των 

συγκεχυµένων διοικητικών και οργανωτικών καθηκόντων, υποθέσαµε ακόµη ότι οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι (ΕΣΥ) θα εµφανίζουν υψηλότερη επαγγελµατική εξουθένωση από 

τους ιδιώτες (Υπόθεση V). 

Επιπρόσθετα, λαµβάνοντας υπόψη τους ερευνητές που υποστηρίζουν ότι το 

παρατεταµένο στρες επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, υποθέσαµε ότι όσο µεγαλύτερη 

βρεθεί η επαγγελµατική εξουθένωση, τόσο χειρότερη θα είναι η κατάσταση της υγείας 

των συµµετεχόντων. Μάλιστα, το σύνδροµο συσχετίστηκε τόσο µε την υποκειµενική 

αντίληψη της υγείας των επαγγελµατιών (Υπόθεση VI) όσο και µε την αντικειµενική 

κατάσταση της υγείας τους (Υπόθεση VIΙ). 

Επίσης, κατά το σχεδιασµό της παρούσας έρευνας υποθέσαµε ότι τα επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης θα βρεθούν να συµµεταβάλλονται αντιστρόφως ανάλογα 

µε την ικανοποίηση που αντλεί ο συµµετέχων, αφενός, από την εργασία του (Υπόθεση 

VIΙΙ)  και, αφετέρου, από τη ζωή του γενικότερα (Υπόθεση IΧ). Θεωρήσαµε, δηλαδή, ότι 

η επαγγελµατική εξουθένωση επηρεάζει, όχι µόνο το πώς νιώθουν οι συµµετέχοντες 

για την εργασία τους, αλλά και το πώς αξιολογούν συνολικά την ποιότητα της ζωής 

τους. 

Μέσα στα παραπάνω, δε θα µπορούσαµε να παραλείψουµε την πιθανή σχέση 

του συνδρόµου µε την κοινωνική υποστήριξη που λαµβάνουν οι επαγγελµατίες από 

τη/το σύντροφό τους. Τη σχέση αυτή φανταστήκαµε επίσης αντιστρόφως ανάλογη, 

δηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η υποστήριξη τόσο µικρότερα τα επίπεδα επαγγελµατικής 

εξουθένωσης (Υπόθεση Χ). 

Τέλος, θεωρήσαµε ότι η εµπιστοσύνη στις ικανότητες του εαυτού µπορεί να 

δράσει προστατευτικά απέναντι στο σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

Συνεπώς, υποθέσαµε ότι όσο µεγαλύτερη βρεθεί η αίσθηση της αυτο-

αποτελεσµατικότητας των συµµετεχόντων, τόσο χαµηλότερα θα είναι τα επίπεδα του 

συνδρόµου (Υπόθεση ΧI). 
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 Συµπερασµατικά, απώτερος στόχος µας υπήρξε τόσο ο εντοπισµός των 

παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο επαγγελµατικής εξουθένωσης τους έλληνες 

αγγειοχειρουργούς, όσο και η επισήµανση κάποιων προστατευτικών παραγόντων. 

 

Το δείγµα 
Ερωτηµατολόγια ταχυδροµήθηκαν στο σύνολο των ελλήνων αγγειοχειρουργών 

(157 άτοµα) [βλ. παραρτήµατα ΙΙΙ & ΙV]. Η τελική λίστα µας µε τα στοιχεία του 

συνολικού πληθυσµού διαµορφώθηκε από τη σύµπτυξη των µελών τόσο της Ελληνικής 

Αγγειοχειρουργικής Εταιρίας (αφού αποκλείστηκαν οι γενικοί χειρουργοί) όσο και των 

αγγειοχειρουργών-µελών των επιµέρους ιατρικών συλλόγων της χώρας. Μετά και από 

την ταχυδρόµηση της δεύτερης υπενθύµισης, ελήφθησαν 31 απαντήσεις, οι οποίες 

αποτέλεσαν το δείγµα που εξετάστηκε. Με άλλα λόγια, το τελικό δείγµα αποτελεί το 

19,74% του συνολικού πληθυσµού των ελλήνων αγγειοχειρουργών (ακαδηµαϊκών, 

ιδιωτών και δηµοσίων υπαλλήλων).  

Ξεκινώντας από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος, οι 

αγγειοχειρουργοί που απάντησαν ήταν όλοι άνδρες, αν και στην αρχική λίστα των 

συµµετεχόντων υπήρχε ένα ποσοστό, αρκετά µικρό, γυναικών (3,18% ή 5/157). Η µέση 

ηλικία των ιατρών που τελικά απάντησαν είναι 49 έτη (τυπική απόκλιση, 9,778) µε 

εύρος από 36 έως 65 έτη. Η πλειοψηφία αυτών είναι έγγαµοι (80,6%), ενώ κάποιοι 

νεότεροι είναι άγαµοι (12,9%). 

Σχετικά µε την ειδικότητα σαφώς όλοι είναι αγγειοχειρουργοί και αναλαµβάνουν 

τόσο φλεβικά όσο και αρτηριακά περιστατικά. Τα πανεπιστήµια από τα οποία έχουν 

αποφοιτήσει είναι κυρίως το Α.Π.Θ. και η Ιατρική Σχολή Αθηνών, ενώ τρεις έρχονται 

από πανεπιστήµια του εξωτερικού. 

Ένας στους δύο περίπου των αγγειοχειρουργών που ανταποκρίθηκαν στη 

µελέτη, είναι ιδιώτες (48,4%), ένας στους τέσσερις (25,8%) εργάζονται στο ΕΣΥ, ένας 

στους πέντε είναι ακαδηµαϊκός (19%) και δύο απασχολούνται κάπου αλλού 

(στρατιωτικό νοσοκοµείο και νοσοκοµείο του εξωτερικού).  
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ΕΣΥ  
∆ιάγραµµα 1. Επαγγελµατική κατάσταση αγγειοχειρουργών. 

Το συνολικό µηνιαίο προσωπικό εισόδηµα δηλώθηκε κατά προσέγγιση 

χιλιάδων ευρώ και εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 1. Συνολικό προσωπικό µηνιαίο εισόδηµα  

 
 Ν  % Ισχύον  

% 

Έως €2.000 4 12,9 13,3 

Έως €3.000 5 16,1 16,7 

Έως €4.000 7 22,6 23,3 

Έως €5.000 5 16,1 16,7 

Έως €6.000 2 6,5 6,7 

Πάνω από €6.000 7 22,6 23,3 

 

Σύνολο 30 96,8 100,0 

∆.Α.  1 3,2  

Σύνολο 31 100,0  
 

Το ερευνητικό εργαλείο  
Το ερευνητικό εργαλείο αποτελείται από πέντε (5) διεθνώς σταθµισµένα 

ερωτηµατολόγια και ορισµένες επιπλέον ερωτήσεις για την καταγραφή των 

δηµογραφικών στοιχείων των ερωτώµενων. Τα ερωτηµατολόγια που 

χρησιµοποιήθηκαν είναι τα εξής:  

Α. The Generalized Self-Efficacy Scale (Αυτο-αποτελεσµατικότητα): 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό διερευνά τα πιστεύω των ανθρώπων για την ικανότητά 

τους να ελέγχουν τα γεγονότα και να επηρεάζουν τη ζωή τους. Αρχικά σχεδιάστηκε 

από τους Matthias Jerusalem και Ralf Schwarzer στη γερµανική γλώσσα το 1981 και 

έκτοτε έχει χρησιµοποιηθεί σε µία πληθώρα ερευνών, αφού µεταφράστηκε σε είκοσι 

εννέα (29) γλώσσες. Η διαφορά του ερωτηµατολογίου από άλλα που διερευνούν, 
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επίσης, την αισιοδοξία των ατόµων, είναι ότι αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στην 

προσωπική δράση, δηλαδή στην πίστη ότι οι πράξεις κάποιου οδηγούν σε επιτυχή 

αποτελέσµατα (Schwarzer & Jerusalem, 1995).  

Η κλίµακα αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις, για κάθε µία από τις οποίες 

υπάρχουν τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις: 1=καθόλου, 2=ελάχιστα αλήθεια, 

3=αρκετά αλήθεια, 4= απολύτως αλήθεια. Από το άθροισµα των απαντήσεων 

προκύπτει ο αντίστοιχος δείκτης, ο οποίος µπορεί να πάρει τιµές από 10 έως 40. Οι 

εµπνευστές του ερωτηµατολογίου υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κρίσιµη τιµή, µε 

βάση την οποία διακρίνονται οι άνθρωποι που θεωρούν ότι χαρακτηρίζονται από 

υψηλή ή χαµηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα (Schwarzer & Jerusalem, 1995). 

Η εσωτερική αξιοπιστία (ή βαθµός οµογένειας) Cronbach’s α για το συγκεκριµένο 

δείγµα ήταν 0,749. Η αξιοπιστία του εργαλείου κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, καθώς 

είναι µεγαλύτερη από τη βέλτιστη τιµή 0,7.  

Β. Satisfaction with Life Scale (Ικανοποίηση από τη ζωή):  

Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι σύντοµο (πέντε (5) προτάσεις) και είναι σχεδιασµένο 

να µετράει τις καθολικές γνωστικές κρίσεις των ανθρώπων για τη ζωή τους (Diener, 

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Οι ερωτώµενοι καλούνται να συµφωνήσουν ή να 

διαφωνήσουν µε τις πέντε προτάσεις, βαθµολογώντας τις µε µία επτάβαθµη 

κλίµακα, όπου 1=διαφωνώ έντονα και 7=συµφωνώ πολύ. Ο συνολικός χρόνος 

απάντησης συνήθως κυµαίνεται γύρω στο ένα λεπτό. 

Η διαφορά της συγκεκριµένης κλίµακας από τις υπόλοιπες που αξιολογούν την 

υποκειµενική ευηµερία των ατόµων, είναι ότι επικεντρώνεται στενά στην οικουµενική 

ικανοποίηση από τη ζωή χωρίς να επικαλύπτει σχετικές έννοιες όπως η θετική 

συγκίνηση ή η µοναξιά (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s α βρέθηκε επίσης πολύ 

ικανοποιητικός, ίσος µε 0,828. Ο δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή, που 

υπολογίζεται από το άθροισµα των απαντήσεων, δύναται να πάρει τιµές από 5 έως 

35. 

Γ. The Significant Others Scale (Κοινωνική Υποστήριξη):  

Το τρίτο ερωτηµατολόγιο αφορά την κοινωνική υποστήριξη που λαµβάνουν οι 

ερωτώµενοι. Η εν λόγω κλίµακα δύναται να αξιολογήσει διαφορετικές πηγές 

κοινωνικής υποστήριξης (Power, Champion, & Aris, 1988) και στη συγκεκριµένη 

έρευνα χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της υποστήριξης που λαµβάνουν οι 

έλληνες αγγειοχειρουργοί από τη σύντροφό τους.  

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δέκα ερωτήσεις, οι οποίες βαθµολογούνται 

σύµφωνα µε µία επτάβαθµη κλίµακα συχνότητας (1=ποτέ έως 7=πάντα). Κατά 
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συνέπεια, το άθροισµα των δέκα βαθµολογιών δηµιουργεί τον αντίστοιχο παράγοντα 

µε τιµές από 10 έως 70. 

Ο δείκτης Cronbach’s α για το ερωτηµατολόγιο Γ’ είναι ιδιαίτερα υψηλός (α=0,950).  

∆.Brayfield & Rothe Job Satisfaction Index (Ικανοποίηση από την εργασία):  

Tο ερωτηµατολόγιο αυτό αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις σχετικά µε την 

ικανοποίηση που λαµβάνουν οι ερωτώµενοι από την εργασία τους. Ειδικότερα, 

θεωρείται απαραίτητο εργαλείο όταν ένας ερευνητής επιθυµεί να µελετήσει την 

ικανοποίηση των επαγγελµατιών σε σχέση µε το σύνολο των χαρακτηριστικών της 

εργασίας τους (Cano & Miller, 1992). Οι απαντήσεις δίνονται σε πεντάβαθµη 

κλίµακα, όπου 1= ∆ιαφωνώ απόλυτα, 2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ούτε συµφωνώ/ ούτε 

διαφωνώ, 4 = Συµφωνώ και 5 = Συµφωνώ απόλυτα. Σε τέσσερις ερωτήσεις (3, 5, 7, 

και 11), οι οποίες έχουν αρνητική διατύπωση, η κωδικοποίηση αντιστράφηκε (βλ. 

Brayfield & Rothe, 1951). Οι απαντήσεις στο τέταρτο ερωτηµατολόγιο δηµιουργούν 

το δείκτη της ικανοποίησης, ο οποίος παίρνει τιµές από 12 έως 60˙ χαµηλό σκορ 

υποδηλώνει χαµηλή ικανοποίηση από την εργασία. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής 

Cronbach’s α βρέθηκε να είναι 0,705, δηλαδή ιδιαίτερα καλός. 

Ε. Maslach Burnout Inventory (Επαγγελµατική Εξουθένωση):  

Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι σχεδιασµένο ώστε να αξιολογεί την επαγγελµατική 

εξουθένωση σε επίπεδο οµάδας πληθυσµού (βλ. και κεφ. Β1). Οι απαντήσεις 

δίνονται σε επτάβαθµη χρονική κλίµακα, όπου 0 = Ποτέ και 6 = Κάθε µέρα. 

Αποτελείται από είκοσι δύο (22) ερωτήσεις, οι οποίες διερευνούν τρεις παράγοντες: 

(α) Συναισθηµατική Εξάντληση: αποτελείται από εννέα (9) ερωτήσεις, των οποίων ο 

δείκτης Cronbach’s α υπολογίσθηκε 0,774 και µπορεί να λάβει τιµές από 0 έως 54. 

(β) Αποπροσωποποίηση: αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις, των οποίων ο 

δείκτης Cronbach’s α είναι ικανοποιητικός (0,692) και λαµβάνει τιµές από 0 έως 30. 

(γ) Προσωπικό Επίτευγµα: περιλαµβάνει οκτώ (8) ερωτήσεις, των οποίων ο δείκτης 

Cronbach’s α υπολογίσθηκε 0,679, επίσης ικανοποιητικός. Ο παράγοντας λαµβάνει 

τιµές από 0 έως 48. 

Ζ. ∆ηµογραφικά στοιχεία:  

Τα δηµογραφικά στοιχεία αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή 

κατάσταση των ερωτώµενων. Επίσης, υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά µε την ιατρική 

ειδικότητα, το έτος αποφοίτησης από την ιατρική σχολή και το έτος απόκτησης 

ειδικότητας, καθώς και το είδος των περιστατικών που αναλαµβάνουν (φλεβικά ή/και 

αρτηριακά). Ακόµα, το πόσο καλά νοιώθουν πριν το χειρουργείο και γενικότερα µε 

τη δουλειά τους. Την τρέχουσα επαγγελµατική κατάσταση (ΕΣΥ, ιδιώτης κλπ) και το 

µηνιαίο προσωπικό εισόδηµα σε προσέγγιση χιλιάδων ευρώ. Τέλος, υπήρχαν 



 - 64 - 

µερικές ερωτήσεις σχετικά µε την αντικειµενική αλλά και την υποκειµενική κατάσταση 

της υγείας τους κατά το τελευταίο έτος. 

Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό λογισµικό SPSS v.13. 

 

 

Γ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 

Αποτελέσµατα για κάθε ερωτηµατολόγιο  
Στο ερωτηµατολόγιο των δηµογραφικών στοιχείων προστέθηκαν και µερικές 

ερωτήσεις υποκειµενικής αξιολόγησης των ικανοτήτων των συµµετεχόντων αλλά και 

της κατάστασης της υγείας τους. 

Γενικά, θα λέγαµε ότι οι αγγειοχειρουργοί νοιώθουν καλά στην εργασία τους. 

Στην ερώτηση «πριν το χειρουργείο, πόσο καλά πιστεύετε ότι θα τα πάτε», δύο στους 

τρεις απάντησαν «πολύ καλά» και ένας στους τρεις ”αρκετά καλά”. Επίσης, καλά 

νοιώθουν ότι τα πάνε και στη δουλειά τους γενικότερα, όπου και πάλι όλες οι 

απαντήσεις ήταν ”πολύ καλά” και ”αρκετά καλά”, σε ποσοστό 52% και 48%, αντίστοιχα. 

61,3%

38,7%

Πολύ καλά
Αρκετά καλά

Όταν µπαίνετε στο χειρουργειο, πόσο καλά πιστεύετε ότι θα τα πάτε;

48,4% 51,6%

Πολύ καλά
Αρκετά καλά

Πόσο καλά πιστεύετε ότι τα πάτε στη δουλειά σας;

 
∆ιάγραµµα 2. Πόσο καλά νοιώθουν οι αγγειοχειρουργοί πριν το χειρουργείο και µε τη 

δουλειά τους γενικότερα. 

 

Αναφορικά µε την κατάσταση της υγείας των συµµετεχόντων, µετρήθηκε σε 

κλίµακα 0 έως 100 κατά δήλωσή τους. Η µέση τιµή είναι 82/100 (τυπική απόκλιση, 

12,37) µε εύρος 40 έως 100/100. Ένας στους τέσσερις (25,8%) δήλωσε ότι την περίοδο 

της µελέτης αντιµετώπιζε κάποια ασθένεια ή διαταραχή (υπέρταση, στεφανιαία νόσος, 

σάκχαρο), ενώ µόλις δύο άτοµα νοσηλεύτηκαν στο νοσοκοµείο κατά το τελευταίο έτος. 

Ένας στους οκτώ (12,9%) χρειάστηκε να µειώσει τις καθηµερινές του δραστηριότητες 

και την εργασία του λόγω της κατάστασης της υγείας του, αλλά κανένας δε χρειάστηκε 

να τις διακόψει.  
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∆ιάγραµµα 3. Υποκειµενική αντίληψη της κατάστασης της υγείας. 

Αναφορικά µε τα ειδικά ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη, η 

συνολική βαθµολογία για την αίσθηση της αυτο-αποτελεσµατικότητας ήταν αρκετά 

υψηλή για τους περισσότερους συµµετέχοντες. Η µέση τιµή της βαθµολογίας 

υπολογίστηκε σε 30,97 (τυπική απόκλιση, 3,291) µε εύρος από 26 έως 40. Με 

δεδοµένη τη µέγιστη δυνατή τιµή (40), συµπεραίνουµε ότι, γενικά, οι έλληνες 

αγγειοχειρουργοί πιστεύουν αρκετά στις ικανότητές τους να διαχειριστούν καταστάσεις 

της καθηµερινής ζωής. 

Το επόµενο ερωτηµατολόγιο αφορούσε την ικανοποίηση από τη ζωή 

γενικότερα. Η µέση τιµή της βαθµολογίας υπολογίσθηκε 22,97 (τυπική απόκλιση 5,450) 

µε ελάχιστη τιµή 14 και µέγιστη 35.  

Η µέση βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο για την υποστήριξη και κατανόηση 

από τη σύζυγο, ήταν 53,33 (τυπική απόκλιση 12,573) µε εύρος από 20 έως 70.  

Επίσης, αρκετά υψηλή βρέθηκε η βαθµολογία για το ερωτηµατολόγιο που 

αφορούσε την ικανοποίηση από την εργασία. Η µέση τιµή για το δείγµα ήταν 46,03 

(τυπική απόκλιση, 5,411) µε εύρος από 33 έως 56. Η µέγιστη δυνατή τιµή είναι 60. 

Τέλος, το ερωτηµατολόγιο MΒΙ, το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως σε έρευνες για 

την επαγγελµατική εξουθένωση, όπως προαναφέρθηκε, στοχεύει σε τρεις παράγοντες. 

Αντίθετα µε ό,τι περιµέναµε (βλ. Υπόθεση Ι), η επαγγελµατική εξουθένωση των 

ελλήνων αγγειοχειρουργών φαίνεται να είναι χαµηλή.  

 Για τον πρώτο παράγοντα, τη συναισθηµατική εξάντληση από την εργασία, η 

µέση τιµή των απαντήσεων ήταν ιδιαίτερα χαµηλή, µόλις 15,13 (τυπική απόκλιση 

8,127), µε εύρος τιµών από 0 έως 38. Ο δεύτερος παραάγοντας αφορά την 

αποπροσωποποίηση. Η µέση βαθµολογία υπολογίσθηκε 4,83 (τυπική απόκλιση 
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4,969), µε εύρος 0 έως 17. Η µέση αυτή τιµή είναι σηµαντικά χαµηλή, αν 

συλλογιστούµε ότι η µέγιστη δυνατή τιµή είναι 30. 

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας αφορά την αίσθηση του προσωπικού επιτεύγµατος, 

της εκτίµησης δηλαδή του ατόµου για τις προσωπικές του ικανότητες. Σε συµφωνία µε 

ό,τι έχει ήδη παρατηρηθεί, η µέση βαθµολογία του δείγµατος ήταν υψηλή, (µέση τιµή 

40,17˙ τυπική απόκλιση 5,972). Το εύρος των επί µέρους βαθµολογιών είναι 28 έως 

48, όπου το 48 αποτελεί και τη µέγιστη δυνατή τιµή.  

 

Προσωπκό επίτευγµαΑποπροσωποποίησηΣυναισθηµατική εξάντληση
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∆ιάγραµµα 4. Μέση βαθµολογία και 95% ∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης για τους τρεις δείκτες του 

ερωτηµατολογίου Maslach. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσαµε να εξάγουµε το γενικό συµπέρασµα ότι οι 

έλληνες αγγειοχειρουργοί, παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν καθηµερινά στην 

εργασία τους, παραµένουν ικανοποιηµένοι από αυτήν, δεν αντιµετωπίζουν έντονη 

συναισθηµατική κόπωση και έχουν εµπιστοσύνη στις δεξιότητές τους. 

 

Συσχετίσεις 
Το επόµενο βήµα στην ανάλυση των δεδοµένων είναι η συνδυαστική διερεύνηση 

των αποτελεσµάτων των ειδικών ερωτηµατολογίων, τόσο µε τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγµατος όσο και µεταξύ τους. Το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας ορίστηκε εξ’ αρχής στο 95% (α=5%). 

• Αυτο-αποτελεσµατικότητα (Self-Efficacy) 
Για τη διερεύνηση της ποσοτικής σχέσης ανάµεσα στη βαθµολογία του 

ερωτηµατολογίου και της ηλικίας των συµµετεχόντων, χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής 
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συσχέτισης του Pearson, αφού και οι δύο µεταβλητές είναι συνεχείς. ∆ε βρέθηκε, όµως, 

στατιστικώς σηµαντική τιµή που να υποστηρίζει αυτή τη σχέση. Επίσης, ελλιπή 

στατιστικά στοιχεία υπάρχουν για την οικογενειακή κατάσταση, µε τη µέθοδο ANOVA.  

Μία νέα µεταβλητή δηµιουργήθηκε για την επαγγελµατική εµπειρία, µε βάση το 

έτος απόκτησης της ειδικότητας. Ο συντελεστής του Pearson δεν επισήµανε την 

ύπαρξη ποσοτικής σχέσης ανάµεσα στην εµπειρία και την αίσθηση της ικανότητας να 

αντιµετωπίζουν τις καταστάσεις (αυτο-αποτελεσµατικότητα). 

Αναφορικά µε την αίσθηση σιγουριάς πριν το χειρουργείο, παρά τη 

συγκέντρωση απαντήσεων στις δύο κατηγορίες «αρκετά» και «πολύ καλά», η ανάλυση 

της διακύµανσης υπέδειξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στις βαθµολογίες των 

συµµετεχόντων (F(1, 29) = 5,563, p = 0,025).  

∆ιάγραµµα 5. Boxplots για το Self-Efficacy 

 
Αντίθετα, η αίσθηση ότι τα καταφέρνουν στη δουλειά τους γενικότερα δεν 

βρέθηκε να συσχετίζεται µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα. Παροµοίως, έλλειψη 

συσχέτισης διαπιστώθηκε για την επαγγελµατική κατάσταση, το µηνιαίο προσωπικό 

εισόδηµα και την υποκειµενική αντίληψη της υγείας. 

• Ικανοποίηση από τη ζωή 
Όπως και στην περίπτωση της αυτο-αποτελεσµατικότητας, δε βρέθηκε 

στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ, αφενός, της ικανοποίησης από τη ζωή και, 

αφετέρου, της ηλικίας, της επαγγελµατικής εµπειρίας (συντελεστής Pearson), της 

οικογενειακής κατάστασης, της αίσθησης σιγουριάς πριν το χειρουργείο, της 

επαγγελµατικής κατάστασης και του µηνιαίου προσωπικού εισοδήµατος (ANOVA). 

Η ικανοποίηση από τη ζωή βρέθηκε να σχετίζεται µε την αίσθηση ότι τα 

καταφέρνουν στην εργασία τους (F(1, 29) = 23,374, p = 0,000). 
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∆ιάγραµµα 6. Box plots για την ικανοποίηση από τη ζωή 

 
Επίσης, θετική σχέση βρέθηκε µε την υποκειµενική αντίληψη της κατάστασης 

της υγείας των συµµετεχόντων. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson’s r υπολογίσθηκε 

0,369 (p=0,041). Όπως παρατηρούµε και στο παρακάτω διάγραµµα, όσο καλύτερη 

είναι η υποκειµενική αντίληψη της υγείας τόσο αυξάνεται η βαθµολογία στο δείκτη της 

ικανοποίησης από τη ζωή. 

∆ιάγραµµα 7. Scatter plot για την υποκειµενική αντίληψη της κατάστασης της υγείας. 

 

• Υποστήριξη από τη σύντροφο 
Το τρίτο ερωτηµατολόγιο, όπως προαναφέρθηκε, αφορά την υποστήριξη που 

λαµβάνουν οι αγγειοχειρουργοί από τη σύντροφό τους. Και για το ερωτηµατολόγιο αυτό 

εφαρµόστηκαν οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση συσχετίσεων µε την 

ηλικία, την αποκτηθείσα εµπειρία, την υποκειµενική αντίληψη της υγείας (Pearson’s r), 

την αίσθηση επιτυχίας πριν το χειρουργείο, την ικανοποίηση από την εργασία και τη 

ζωή γενικότερα, την επαγγελµατική κατάσταση, το µηνιαίο προσωπικό εισόδηµα και 
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την οικογενειακή κατάσταση (ANOVA). ∆εν βρέθηκαν, παρόλ’ αυτά, στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές µε καµία από τις προαναφερθείσες µεταβλητές. 

• Ικανοποίηση από την εργασία 
Η βαθµολογία στο τέταρτο ερωτηµατολόγιο δε βρέθηκε να σχετίζεται ούτε µε 

την ηλικία ούτε µε την προϋπηρεσία των ερωτώµενων (Pearson’s r).  

∆ύο παράγοντες που βρέθηκαν να διαφοροποιούν την ικανοποίηση από την 

εργασία είναι το πόσο καλά νοιώθουν οι αγγειοχειρουργοί πριν το χειρουργείο, αφενός, 

και µε τη δουλειά τους, αφετέρου. Παρά το γεγονός ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν 

ήταν µονάχα στις δύο ανώτερες τάξεις της κλίµακας (αρκετά καλά, πολύ καλά), οι 

συµµετέχοντες που απάντησαν «αρκετά καλά» συγκεντρώνουν χαµηλότερη 

βαθµολογία στην ικανοποίηση από την εργασία. Αυτό µας οδηγεί στην υπόθεση ότι 

µπορεί – για κάποιο λόγο – να µην ένοιωθαν ελεύθεροι να απαντήσουν χαµηλότερα 

στις δύο αυτές ερωτήσεις.  

∆ιάγραµµα 8. Box plots για την ικανοποίηση από την εργασία. 

 
 

Επίσης, θετική σχέση βρέθηκε µεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και 

της υποκειµενικής αντίληψης της κατάστασης της υγείας των συµµετεχόντων. Ο 

συντελεστής συσχέτισης υπολογίσθηκε r=0,404 (p=0,027). Όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω διάγραµµα, όσο καλύτερη κρίνουν ότι είναι η υγεία τους, τόσο µεγαλύτερη 

βαθµολογία συγκεντρώνουν στις ερωτήσεις της ικανοποίησης από την εργασία. 



 - 70 - 

∆ιάγραµµα 9. Scatter plot για την ικανοποίηση από την εργασία. 

 
Τέλος, ο έλεγχος ANOVA δεν υπέδειξε κάποια σχέση µεταξύ, αφενός, της 

βαθµολογίας στο τέταρτο ερωτηµατολόγιο και, αφετέρου, της επαγγελµατικής 

κατάστασης, του µηνιαίου προσωπικού εισοδήµατος και της οικογενειακής κατάστασης 

των ερωτηθέντων. 

• Επαγγελµατική Εξουθένωση 
Για τους τρεις επιµέρους δείκτες του ερωτηµατολογίου Maslach, 

(συναισθηµατική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπικό επίτευγµα) 

διενεργήθηκαν αντίστοιχοι στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων.  

Η ερευνητική υπόθεση ΙΙ φαίνεται να απορρίπτεται από τα ευρήµατά µας, τα 

οποία συµφωνούν µε τις σχετικές διεθνείς έρευνες. Πιο συγκεκριµένα, ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson υπέδειξε αρνητική σχέση µεταξύ της ηλικίας και της 

αποπροσωποποίησης (r = -0,620, p = 0,000). Το αρνητικό πρόσηµο του συντελεστή 

σηµαίνει ότι καθώς η ηλικία των αγγειοχειρουργών αυξάνεται, η βαθµολογία στο δείκτη 

της αποπροσωποποίησης µειώνεται. Αρνητικό πρόσηµο βρέθηκε και στο συντελεστή 

της συναισθηµατικής εξάντλησης, αν και µη στατιστικά σηµαντικός. Αντίθετα, η αίσθηση 

του προσωπικού επιτεύγµατος παρουσίασε αυξητική τάση µε την πάροδο της ηλικίας. 
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∆ιάγραµµα 10. Scatter plot για την αποπροσωποποίηση σε σχέση µε την ηλικία. 

 
Σύµφωνη µε όλα τα παραπάνω ήταν η εικόνα που παρουσίασαν οι δείκτες 

συσχέτισης µε την αποκτηθείσα επαγγελµατική εµπειρία. Η βαθµολογία στην 

αποπροσωποποίηση µειώνεται όσο η εµπειρία µεγαλώνει (r = -0,553˙ p = 0,002).  

∆ιάγραµµα 11. Scatter plot για την αποπροσωποποίηση σε σχέση µε την εµπειρία. 

 
Επίσης, ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson βρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντικός για το προσωπικό επίτευγµα σε σχέση µε την υποκειµενική αντίληψη για 

την κατάσταση της υγείας των ερωτηθέντων (r= 0,461, p= 0,010). Το θετικό πρόσηµο 

του συντελεστή υποδεικνύει ότι η σχέση είναι θετική˙ δηλαδή, όσο καλύτερα 

βαθµολογούν την κατάσταση της υγείας τους τόσο µεγαλύτερη βαθµολογία 

συγκεντρώνουν για το δείκτη της αίσθησης του προσωπικού επιτεύγµατος. Εποµένως, 

επιβεβαιώνεται – έστω για τον ένα από τους τρεις παράγοντες της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης – η υπόθεση VI, ενώ η αντικειµενική κατάσταση της υγείας δε βρέθηκε να 

σχετίζεται µε το σύνδροµο (υπόθεση VII) . 
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∆ιάγραµµα 12. Scatter plot για το προσωπικό 
επίτευγµα και την  υκοκειµενική αντίληψη της υγείας. 

 
Όσον αφορά την αίσθηση σιγουριάς πριν το χειρουργείο και για την εργασία 

γενικότερα, η ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA) δεν υπέδειξε κάποια διαφορά στις 

βαθµολογίες των συµµετεχόντων στους δείκτες της συναισθηµατικής εξάντλησης, της 

αποπροσωποποίησης και του προσωπικού επιτεύγµατος. Επίσης, µη στατιστικώς 

σηµαντικά αποτελέσµατα προέκυψαν για την επαγγελµατική κατάσταση και το µηνιαίο 

προσωπικό εισόδηµα (βλ. Υπόθεση IV).  

Αντιθέτως, σηµαντική διαφορά βρέθηκε στις βαθµολογίες των 

αγγειοχειρουργών στην αποπροσωποποίηση ανάλογα µε την οικογενειακή τους 

κατάσταση (F(2, 27) = 3,945, p = 0,031). Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, 

µεγαλύτερη αποπροσωποποίηση εµφανίζουν οι άγαµοι (µ.τ.=10,25˙ τυπ.απ.=6,075), οι 

οποίοι είναι και µικρότεροι σε ηλικία και µε λιγότερα χρόνια στην εργασία τους. 

Αντίθετα, οι έγγαµοι έχουν τη χαµηλότερη βαθµολογία στον παράγοντα 

αποπροσωποποίηση (µ.τ.= 3,71˙ τυπ.απ.= 4,185). 
∆ιάγραµµα 13. Box plots για την αποπροσωποποίηση σε σχέση µε την οικογενειακή 

κατάσταση. 
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Τέλος, διενεργήθηκε έλεγχος του συντελεστή συσχέτισης του Pearson για τη 

σχέση µεταξύ των βαθµολογιών των ειδικών ερωτηµατολογίων. Ο πίνακας που 

ακολουθεί συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα αυτά. Με έντονη γραφή επισηµαίνονται οι 

σχέσεις που βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές. 

  Self-Efficacy Ικανοποίηση 
από τη ζωή 

Υποστήριξη 
από τη 
σύζυγο 

Ικανοποίηση 
από την 
εργασία 

Συναισθηµατική 
εξάντληση Αποπροσωποποίηση

r 0,524      

P 0,002      
Ικανοποίηση 
από τη ζωή 

       

r 0,456 0,089     

P 0,011 0,641     
Υποστήριξη από τη 
σύζυγο 

       

r 0,402 0,604 0,008    

P 0,028 0,000 0,966    
Ικανοποίηση από 
την εργασία 

       

r -0,357 -0,428 -0,271 -0,363   

P 0,048 0,016 0,147 0,049   
Συναισθηµατική 
εξάντληση 

       

r -0,041 -0,071 0,040 -0,344 0,309  

P 0,829 0,709 0,838 0,068 0,097  Αποπροσωποποίηση 
       

r 0,219 0,407 0,129 0,608 -0,250 -0,232 

P 0,244 0,026 0,505 0,000 0,183 0,227 
Προσωπικό 
επίτευγµα 

       

 
Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, απορρίπτεται η Υπόθεση Χ για τη σχέση 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης µε την υποστήριξη από τη σύντροφο. Αντίθετα, 

επιβεβαιώνονται οι Υποθέσεις VIII, IX, και XI για τουλάχιστον έναν από τους τρεις 

παράγοντες του συνδρόµου. Πιο αναλυτικά, η συναισθηµατική εξάντληση βρέθηκε να 

µειώνεται όσο αυξάνει η αίσθηση της αυτο-αποτελεσµατικότητας, της ικανοποίησης 

από την εργασία και της ικανοποίησης από τη ζωή γενικότερα. Επίσης, η αίσθηση του 

προσωπικού επιτεύγµατος αυξάνει όσο µεγαλώνει η ικανοποίηση από την εργασία και 

τη ζωή. 

Πέρα από τους παράγοντες του συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης, 

βρέθηκαν και µερικές άλλες, άκρως ενδιαφέρουσες, σχέσεις. Όσο υψηλότερη 

δηλώθηκε η ικανοποίηση από τη ζωή τόσο µεγαλύτερη βρέθηκε τόσο η αίσθηση της 

αυτο-αποτελεσµατικότητας όσο και η ικανοποίηση από την εργασία. Και, όσο 

υψηλότερη η ικανοποίηση από την εργασία, τόσο µεγαλύτερη η αίσθηση της αυτο-

αποτελεσµατικότητας. Τέλος, η αυξηµένη αίσθηση αυτο-αποτελεσµατικότητας 

συµβαδίζει µε την αυξηµένη υποστήριξη των συµµετεχόντων από τη σύζυγό τους.  

[Για λεπτοµερέστερη ενηµέρωση σχετικά µε τα στατιστικά αποτελέσµατα, βλ. 

παράρτηµα V.] 
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∆. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Μέσα από τα δεδοµένα της παρούσας εργασίας, οι έλληνες αγγειοχειρουργοί 

εµφανίζονται να αντιστέκονται αποτελεσµατικά στο σύνδροµο επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, αντίθετα µε την αρχική µας υπόθεση. Παρά ταύτα, δε θα 

διακινδυνεύσουµε να συµπεράνουµε πόσα άτοµα από το δείγµα µας υποφέρουν από 

υψηλή/µέτρια επαγγελµατική εξουθένωση ή δεν υποφέρουν καθόλου. Κι αυτό, γιατί – 

όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο του ΜΒΙ – η κατηγοριοποίηση της βαθµολογίας σε 

τρία µέρη (υψηλή, µέτρια, χαµηλή) δεν έχει ελεγχθεί εµπειρικά (Schaufeli, Enzmann, 

Girault, 1993). Εξάλλου, οι ίδιοι οι δηµιουργοί του τεστ προτείνουν στους ερευνητές να 

µη χρησιµοποιούν τις εν λόγω κατηγοριοποιήσεις, αλλά να βασίζονται στις βαθµολογίες 

αυτές καθαυτές (Schaufeli, Enzmann, Girault, 1993). Επιπρόσθετα, οι Einsiedel & Tully 

(1982, όπως παρατίθενται στους Schaufeli, Enzmann, Girault, 1993) έχουν δείξει ότι 

δεν υπάρχει κλινικώς έγκυρος λόγος που να δικαιολογεί τη χρήση των τριών ανωτέρω 

κατηγοριών σε αντικατάσταση του µέσου όρου ή της µέσης βαθµολογίας. 

Ο µέσος όρος, λοιπόν, της συναισθηµατικής εξάντλησης βρίσκεται σε αρκετά 

χαµηλά επίπεδα˙ η βαθµολογία της πλειονότητας των συµµετεχόντων ήταν κάτω της 

µέσης δυνατής. Η αποπροσωποποίηση βρέθηκε, επίσης, ιδιαίτερα χαµηλή. Σχεδόν το 

σύνολο των συµµετεχόντων βρίσκεται αρκετά κάτω από τη µέση δυνατή βαθµολογία, 

µε ελάχιστες εξαιρέσεις που βρίσκονται κοντά σε αυτήν.  

Αναφορικά µε την αίσθηση του προσωπικού επιτεύγµατος στο δείγµα µας, 

βρίσκεται πολύ υψηλότερα της µέσης δυνατής βαθµολογίας και – σε κάποιες 

περιπτώσεις – αγγίζει τη µέγιστη δυνατή τιµή. Το εύρηµα αυτό συνάδει τόσο µε τα 

χαµηλά επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, όσο και µε τις 

υψηλές βαθµολογίες που καταγράφηκαν στις ερωτήσεις για την αυτο-

αποτελεσµατικότητα και για την ικανοποίηση από την εργασία. Και στα δύο τελευταία 

ερωτηµατολόγια οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων ήταν πάνω από τη µέση και 

κάποιες σχεδόν άγγιζαν τη µέγιστη δυνατή τιµή. 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να τολµήσουµε να 

σκιαγραφήσουµε το µέσο έλληνα αγγειοχειρουργό. Ως διαφαίνεται, πρόκειται για έναν 

ικανοποιηµένο από την εργασία του επαγγελµατία, µε εµπιστοσύνη στις ικανότητές του, 

ο οποίος – ίσως εν µέρει επειδή δεν υποφέρει ιδιαίτερα από συναισθηµατική κόπωση – 

δεν έχει αναπτύξει αρνητικές (αµυντικές) συµπεριφορές προς τους ασθενείς του, όπως 

ο κυνισµός. Επιπλέον, πιστεύει ότι δύναται να ελέγχει και να επηρεάζει τα γεγονότα της 

ζωής του. 

Όσον αφορά την ικανοποίηση που αντλεί ο έλληνας αγγειοχειρουργός από τη 

ζωή του γενικότερα, αυτή κυµαίνεται από µέτρια έως αρκετά καλή, παρόλο που ίσως 
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κάποιος να περίµενε υψηλότερη βαθµολογία στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, λόγω 

του χαµηλού επιπέδου της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, 

επίσης, τα ευρήµατα για την υποστήριξη και την κατανόηση από τη σύζυγο. Παρά τη 

θετική εικόνα που παρουσιάζει ο µέσος όρος, οι απαντήσεις των συµµετεχόντων 

παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία και κυµαίνονται από την όχι καλή έως την απόλυτη 

κατανόηση και υποστήριξη.  

Αρχικά είχαµε υποθέσει ότι η υποστήριξη και κατανόηση από τη σύζυγο θα 

συσχετίζονταν σηµαντικά µε το επίπεδο της επαγγελµατικής εξουθένωσης, γεγονός 

που δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα. Αντί αυτού, η στάση της συντρόφου 

βρέθηκε να επηρεάζει το κατά πόσο πιστεύουν οι συµµετέχοντες ότι ελέγχουν τα 

γεγονότα της ζωής τους. Αυτή η συσχέτιση θα µπορούσε µελλοντικά να διερευνηθεί 

περισσότερο στα πλαίσια µιας έρευνας για τις διαφυλικές σχέσεις. 

Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητικές υποθέσεις που αφορούν το σύνδροµο 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας, είναι πράγµατι πολλές. Στη φάση του ερευνητικού σχεδιασµού, 

υποθέσαµε ότι η επαγγελµατική εξουθένωση θα βρεθεί να συσχετίζεται µε µία 

πληθώρα µεταβλητών: την αυτο-αποτελεσµατικότητα, την ικανοποίηση από τη ζωή και 

από την εργασία, την κατάσταση της υγείας (αντικειµενική ή υποκειµενική), την ηλικία 

και την εµπειρία. Πραγµατικά, οι προαναφερόµενες µεταβλητές βρέθηκαν να 

συσχετίζονται µε µία ή περισσότερες από τις τρεις παραµέτρους της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης. 

Η ικανοποίηση που αντλεί ο µέσος έλληνας αγγειοχειρουργός τόσο από την 

εργασία του όσο και από τη ζωή του γενικότερα, επηρεάζει ή επηρεάζεται από την 

επαγγελµατική εξουθένωση. Συγκεκριµένα, όσο πιο ικανοποιηµένος είναι σ’ αυτούς 

τους δύο τοµείς, τόσο µεγαλύτερη είναι η εµπιστοσύνη του στον εαυτό του και τόσο 

µικρότερη συναισθηµατική κόπωση αισθάνεται.  

Επίσης, όσο περισσότερο πιστεύουν οι συµµετέχοντες ότι ελέγχουν τα γεγονότα 

της ζωής τους, τόσο µικρότερη συναισθηµατική εξάντληση εµφανίζουν. Αυτή η 

συσχέτιση, σε συνδυασµό µε τη σχέση συζυγικής υποστήριξης και αυτο-

αποτελεσµατικότητας, θα µπορούσε να µας οδηγήσει στην υπόθεση ότι, τελικά, η 

υποστήριξη της συζύγου προστατεύει τους συµµετέχοντες µε έµµεσο τρόπο από τη 

συναισθηµατική εξάντληση. Η στάση της συζύγου ίσως επιδρά, δηλαδή, στη 

συναισθηµατική εξάντληση µέσω της επίδρασής της στην αυτο-αποτελεσµατικότητα. 

Βέβαια, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε και το αντίθετο, η συναισθηµατική εξάντληση 

του επαγγελµατία να επηρεάζει την αντίληψή του τόσο για τον έλεγχο που ασκεί στη 

ζωή του όσο και για τη συµπαράσταση της συζύγου του. Η πιθανή αυτή σχέση, η οποία 

θα  ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί λεπτοµερέστερα, σχηµατικά θα ήταν κάπως έτσι: 
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υποστήριξη/κατανόηση συζύγου       self-efficacy       συναισθηµατική εξάντληση 

Αντίθετα µε τα ανωτέρω, κανένας παράγοντας της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης δε βρέθηκε να σχετίζεται τόσο µε το µηνιαίο εισόδηµα του δείγµατος όσο 

και µε το εργασιακό περιβάλλον (ιδιωτικό, ακαδηµαϊκό, δηµόσιο). Τούτο το δεδοµένο 

κατέρριψε την αρχική µας υπόθεση ότι η επαγγελµατική εξουθένωση θα ήταν 

µεγαλύτερη όταν συνδυάζεται µε χαµηλό µηνιαίο εισόδηµα και µε τις επικρατούσες 

συνθήκες στο ΕΣΥ. Η υπόθεσή µας βασίστηκε στην παρατήρηση ότι οι 

αγγειοχειρουργοί που εργάζονται στο ελληνικό δηµόσιο παίρνουν χαµηλό µισθό 

(µειωµένη υλική επανατροφοδότηση), ενώ αναγκάζονται να διεκπεραιώνουν πολλές 

εφηµερίες το µήνα, µε τις ανάλογες επιπτώσεις σωµατικής κόπωσης και διατάραξης της 

εξω-νοσοκοµειακής ζωής τους. Μία πιθανή εξήγηση αποτελεί η προστατευτική για τον 

αγγειοχειρουργό επίδραση της θετικής συναισθηµατικής επανατροφοδότησης 

(σεβασµός, συγχαρήτηρια, ευγνωµοσύνη) που δέχεται συνήθως από τους ασθενείς και 

τους συγγενείς τους, καθώς και η συνήθεια πολλών εξ αυτών να προσφέρουν 

οικιοθελώς κάποια χρηµατική αµοιβή στο γιατρό (υλική θετική επανατροφοδότηση). 

Αναφορικά µε την υποκειµενική κατάσταση της υγείας των ελλήνων 

αγγειοχειρουργών, αυτή δηλώθηκε ως πολύ καλή από τη συντριπτική πλειονότητά 

τους. Παρά ταύτα, ένας στους τέσσερις αντιµετώπιζε κάποια διαταραχή την περίοδο 

της έρευνας και ένας στους οκτώ χρειάστηκε να µετριάσει τις δραστηριότητές του για 

λόγους υγείας. Η συσχέτιση µε την επαγγελµατική εξουθένωση βρέθηκε µόνο µε την 

υποκειµενική εκτίµηση της υγείας τους, η οποία συµµεταβάλλεται µε την αίσθηση του 

προσωπικού επιτεύγµατος, δηλαδή µε την εµπιστοσύνη στο εαυτό τους. 

Η ηλικία και η εµπειρία των συµµετεχόντων αναµενόταν να συσχετίζεται θετικά 

τόσο µε τη συναισθηµατική εξάντληση όσο και µε την αποπροσωποποίηση. Τα 

αποτελέσµατα, όµως, έδειξαν αρνητική συσχέτιση και µάλιστα µόνο µε την παράµετρο 

της αποπροσωποποίησης. ∆ηλαδή, όσο µεγαλύτερος είναι σε ηλικία ο 

αγγειοχειρουργός και όσο πιο µακρά είναι η εµπειρία του, τόσο µικρότερη εµφανίζεται η 

αποπροσωποποίηση. Η σχέση αυτή έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες για την 

επαγγελµατική εξουθένωση (π.χ. Campbell, Sonnad, Eckhauser, Campbell, & 

Greenfield, 2001), όπου ως πιθανότερη εξήγηση δόθηκε το γεγονός ότι οι νεότεροι 

χειρουργοί βιώνουν στην πραγµατικότητα περισσότερη συναισθηµατική πίεση, λόγω 

των σηµερινών κοινωνικών απαιτήσεων για ισορροπία µεταξύ καριέρας, οικογένειας 

και προσωπικής ανάπτυξης. Βασιζόµενοι στην υπαρξιακή θεωρία της Pines (1993), θα 

µπορούσαµε, επίσης, να υποθέσουµε ότι οι νεαροί χειρουργοί ξεκινούν την καριέρα 

τους µε ιδιαίτερα υψηλούς στόχους, κίνητρα και προσδοκίες, τα οποία πηγάζουν ίσως 

από το εσωτερικευµένο «ροµαντικό µοντέλο» του συγκεκριµένου επαγγέλµατος (π.χ. 

υψηλή αµοιβή, σεβασµός από τρίτους, καλή ποιότητα ζωής). Λόγω της απογοήτευσης 
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που επακολουθεί, οι νεαροί χειρουργοί αναπτύσσουν αρνητικές αµυντικές στάσεις και 

συµπεριφορές προς τους ασθενείς, τις οποίες εγκαταλείπουν σταδιακά καθώς – µε την 

πάροδο των ετών – αναθεωρούν και θέτουν πιο ρεαλιστικούς στόχους, κίνητρα και 

προσδοκίες.  

Η παράµετρος της αποπροσωποποίησης βρέθηκε ακόµη να συσχετίζεται µε 

την οικογενειακή κατάσταση, αν και αρχικά δεν είχε διατυπωθεί καµία σχετική υπόθεση. 

Συγκεκριµένα, οι έγγαµοι εµφανίζουν µικρότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης, ενώ οι 

άγαµοι µεγαλύτερα. Το εύρηµα αυτό βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω, αφού οι παντρεµένοι αγγειοχειρουργοί στο δείγµα µας είναι 

και αρκετά µεγαλύτεροι στην ηλικία από τους άγαµους. Και, αφού στην παρούσα 

εργασία δεν υπάρχουν ευρήµατα που να µας επιτρέπουν να σκεφτούµε πιθανή σχέση 

ανάµεσα στη µειωµένη αποπροσωποποίηση του χειρουργού και στη συζυγική 

υποστήριξη και κατανόηση, παραµένουµε στην υπαρξιακή υπόθεση ή/και στην 

υπόθεση για τις κοινωνικές απαιτήσεις. 

Η αυτο-αποτελεσµατικότητα των συµµετεχόντων, από την άλλη, βρέθηκε να 

συσχετίζεται – εκτός από τη συζυγική υποστήριξη – και µε το πόσο καλά νοιώθουν 

πριν το χειρουργείο. Πρόκειται για απολύτως λογική σχέση, αφού εάν αισθάνονται ότι 

µπορούν να ελέγξουν τα γεγονότα, είναι αναµενόµενο να νοιώθουν καλά πριν την 

έναρξη της χειρουργικής επέµβασης. Λογικό και αναµενόµενο κρίνεται, επίσης, το 

εύρηµα ότι τα συναισθήµατα προ χειρουργείου καθώς και η προσωπική αντίληψη για 

το πόσο καλά τα πάνε γενικά µε τη δουλειά τους, προβλέπουν το επίπεδο 

ικανοποίησής τους από την αγγειοχειρουργική. Εκείνο που δεν ήταν αναµενόµενο είναι 

η στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της υποκειµενικής αντίληψης των συµµετεχόντων 

για την υγεία τους µε το πόσο ικανοποιηµένοι νοιώθουν από την εργασία τους.  

Για την παραπάνω σχέση ισχύει γενικά ό,τι και για όλες τις υπόλοιπες 

συσχετίσεις που έχουµε βρει. ∆ηλαδή, είτε ο Α παράγοντας είναι το αίτιο και ο Β το 

αποτέλεσµα ή το αντίστροφο, είτε υπάρχει κάποιος Γ παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει 

τους δύο πρώτους. Το είδος της σχέσης ανάµεσα στις εκάστοτε µεταβλητές µπορεί να 

αποτελέσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείµενο προς µελέτη. 

Τελειώνοντας µε τις στατιστικώς σηµαντικές σχέσεις που βρέθηκαν στην 

παρούσα έρευνα, η ικανοποίηση που αντλούν οι συµµετέχοντες έλληνες 

αγγειοχειρουργοί από τη ζωή τους προβλέπεται τόσο από το πόσο καλά νοιώθουν ότι 

τα πάνε στη δουλειά τους όσο και από την υποκειµενική τους αντίληψη για την 

κατάσταση της υγείας τους. Αντιθέτως, η ικανοποίηση από τη ζωή δε βρέθηκε να 

σχετίζεται σηµαντικά µε την υποστήριξη από τη σύζυγο, όπως ίσως θα µπορούσε να 

υποθέσει κάποιος. 
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Συνδυάζοντας όλα τα προαναφερθέντα ευρήµατα, οδηγούµαστε στο 

συµπέρασµα ότι, παρά τις αντιξοότητες του αγγειοχειρουργικού επαγγέλµατος (φόρτος 

εργασίας, ακατάστατο ωράριο, καθηµερινή αντιµετώπιση του θανάτου, άγχος της 

επικοινωνίας µε ασθενείς και συγγενείς), κάποιοι παράγοντες προστατεύουν τους 

συµµετέχοντες από τη συναισθηµατική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και τη 

µείωση του προσωπικού επιτεύγµατος. Αυτοί οι προστατευτικοί παράγοντες χρειάζεται 

να µελετηθούν συστηµατικότερα, προκειµένου να γίνουν προτάσεις για την πρόληψη 

και την αντιµετώπιση του συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

Επίσης, κατά την ερµηνεία των ευρηµάτων της παρούσας έρευνας δεν πρέπει 

να παραβλέψουµε τον περιορισµό του µεγέθους του δείγµατος. Παρά το γεγονός ότι 

αντιπροσωπεύει το 19,74% του συνολικού πληθυσµού των ελλήνων 

αγγειοχειρουργών, το δείγµα των 31 συµµετεχόντων θεωρείται µικρό. Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να επισηµάνουµε, ακόµη, ότι τα προσωπικά δεδοµένα των επαγγελµατιών 

(αµοιβή, προβλήµατα υγείας) που παρατίθενται στα δηµογραφικά στοιχεία, δεν είναι 

δυνατό να ελεγχθούν. 

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο συσχέτισης µε την επαγγελµατική εξουθένωση, 

χρειάζεται να µελετηθούν και ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η 

ανθεκτικότητα (hardiness) και η εσωτερική/εξωτερική θέση ελέγχου (locus of control). 

Πολύ χρήσιµη θα ήταν, επίσης, η διερεύνηση της σχέσης της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης µε τον έλεγχο που διατηρούν οι επαγγελµατίες πάνω στη δουλειά τους, 

καθώς και µε την επαγγελµατική τους αυτονοµία. 

Ο σηµαντικότερος περιορισµός, όµως, της παρούσας έρευνας θεωρούµε ότι 

είναι η παραγκώνιση της διερεύνησης των στρεσογόνων παραγόντων που συνδέονται 

µε την αγγειοχειρουργική. Γιατί, εάν γνωρίζαµε ποιες παραµέτρους θεωρούν οι ίδιοι οι 

συµµετέχοντες ιδιαίτερα αγχογόνες (π.χ. φόρτος εργασίας˙ αντιµετώπιση του θανάτου˙ 

διαπροσωπική επικοινωνία µε ασθενείς, συγγενείς, συναδέλφους, νοσηλευτές και 

διοικητικό προσωπικό˙ διοικητικά καθήκοντα˙ συνεχής επιστηµονική ενηµέρωση), τότε 

θα µπορούσαµε να προτείνουµε παρεµβάσεις, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος εµφάνισης 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

Τέλος, ενδιαφέρουσα κρίνουµε ότι θα ήταν η µελέτη της σχέσης της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης µε τις εβδοµαδιαίες ελεύθερες ώρες των επαγγελµατιών, 

καθώς και µε την υποστήριξη που νοιώθουν ότι έχουν από το ίδρυµα στο οποίο 

εργάζονται. 

Εφόσον καλυφθούν όλα τα παραπάνω θέµατα, θα είµαστε σε θέση, αφενός, να 

σκιαγραφήσουµε µε µεγαλύτερη ευστοχία τη σχέση του έλληνα αγγειοχειρουργού µε το 

σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης και, αφετέρου, να προτείνουµε 

αποτελεσµατικές λύσεις τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιµετώπισή της. 
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Από τον Yentis, S., “A View from the Head End. Medical cartoons to ease the pain.” (2005).        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 
 
 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

    
ΑΓΧΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ    ΠΟΡΟΙ 
- Σηµαντικά γεγονότα της ζωής   - Υλικοί 

- Μεταβατικά στάδια     - Κοινωνικοί 

- Καθηµερινές δυσκολίες    - Προσωπικοί 

- Χρόνιες καταστάσεις 

- (Φαύλος κύκλος) 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ          ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ       ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

- Πρωτογενής      - του προβλήµατος 

- ∆ευτερογενής     - του συναισθήµατος 

- Επανεκτίµηση     - Προκοινωνική 

- Αντικοινωνική 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Συµπτώµατα 

Άγχος 

Ευηµερία 

Ανάπτυξη/Εξέλιξη  

 

Προσαρµογή από τους Dalton J.H., Elias M.J., & Wandersman, Α., (2001). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Πολύ µικρές επεµβάσεις 

 Καθαρισµός τραύµατος 
 Καθαρισµός τραύµατος δακτύλου 

 
Μικρές επεµβάσεις 

 Ακρωτηριασµός δακτύλου (χεριού, ποδιού) 
 Απλή απολίνωση κιρσού 
 Απολίνωση µείζονος σαφηνούς φλεβός 

 
Μεσαίες επεµβάσεις 

 Ακρωτηριασµός άκρου (ποδός, κνήµης, µηρού, χεριού, πήχεος, βραχίονος) 
 Απλή συρραφή αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) κατόπιν τραύµατος 
 Αφαίρεση αιµαγγειώµατος (δείκτου) δακτύλου 
 Περικαρδιακό παράθυρο 

 
Μεγάλες επεµβάσεις 

 Αγγειοπλαστική βραχιονίου 
 Αρτηριακή εκβολεκτοµή 
 Αρτηριακή θροµβεκτοµή 
 Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία µε αιµοδιάλυση 
 Αρτηριογραφία 
 Αφαίρεση αυχενικής πλευράς 
 ∆ιατοµή ή εκτοµή προσθίου σκαληνού µυός 
 ∆ιερεύνηση ιγνιακής αρτηρίας 
 Εγχείρηση κιρσών σε δύο σκέλη 
 Εµβολή µηριαίας αρτηρίας 
 Οσφυική συµπαθεκτοµή 
 Σύγκλιση ρήξης αγγείου (αρτηρίας, φλέβας) µετά καθετηριασµό 
 Σύγκλιση στέρνου 

 
Βαριές επεµβάσεις 

 Αορτο-λαγόνιος ή µηριαία παράκαµψη µε πλαστική αρτηριακή πρόθεση 
 Αορτο-λαγόνιος θροµβοενδαρτηρεκτοµή 
 Εκτοµή ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας 
 Εκτοµή ψευδούς ανευρύσµατος περιφερικής αρτηρίας 
 Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή 
 Υποκλείδιο-αρτηριακή παράκαµψη µε φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση 
 Υποκλείδιο-φλεβική παράκαµψη µε φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση 
 Φλεβική θροµβεκτοµή (µασχαλο-υποκλειδίου, λαγονοµηριαίας, κάτω κοίλης φλέβας) 

 
Εξαιρετικά βαριές επεµβάσεις 

 Ανεύρυσµα λαγονίου αορτής 
 Αορτο-αµφω-µηριαία-ιγνυακή παράκαµψη 
 Αορτο-καρωτιδική ή αορτο-υποκλείδιο παράκαµψη 
 Αορτο-νεφρική αρτηριακή παράκαµψη 
 Αορτο-σπλαγχνική αρτηριακή παράκαµψη 
 Αρτηριοπλαστική νεφρικής αρτηρίας 
 Εγχείρηση αορτο-εντερικής επικοινωνίας 
 Εγχείρηση ρήξης κοιλιακής αορτής 
 Εγχείρηση τραύµατος µεγάλου αγγείου 
 Εκτοµή ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής 
 Εκτοµή αορτο-µηριαίας πλαστικής παράκαµψης και τοποθέτηση νέας παράκαµψης 
 Θωρακικό ανεύρυσµα 



 - 83 - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α’ 
∆ίπλα σε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις υπάρχουν τέσσερεις πιθανές απαντήσεις: Καθόλου 

Αλήθεια (1), Ελάχιστα Αλήθεια (2), Αρκετά Αλήθεια (3) και Απολύτως Αλήθεια (4). ∆ιαβάστε κάθε πρόταση 

προσεκτικά και διαλέξτε ποια από τις απαντήσεις περιγράφει καλύτερα το πώς αισθάνεστε για τον εαυτό 

σας. Βάλτε την απάντησή σας µέσα σε κύκλο. Σας παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις προτάσεις. Εάν 

καµία από τις απαντήσεις δεν σας εκφράζει ακριβώς, βάλτε µέσα σε κύκλο αυτή που σας εκφράζει το 

περισσότερο. Μην σπαταλήσετε πολύ χρόνο σε κάθε ερώτηση και απαντήσετε όσο το δυνατό πιο 

ειλικρινά. Όλες οι πληροφορίες που θα µας δώσετε θα κρατηθούν απολύτως εµπιστευτικές. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 
ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΜΗΝ 
ΓΡΑΦΕΤΕ 

Ε∆Ω 

1. Πάντα καταφέρνω να λύνω 
δύσκολα προβλήµατα, εάν 

βέβαια προσπαθήσω αρκετά. 
1 2 3 4  

2. Εάν κάποιος µου 
αντιτίθεται, µπορώ πάντα να 
βρω τρόπους να κάνω αυτό 

που θέλω εγώ. 

1 2 3 4  

3. Μου είναι εύκολο να 
παραµείνω σταθερός/ή στους 

στόχους µου και να 
πραγµατοποιήσω τα σχέδιά 

µου. 

1 2 3 4  

4. Πιστεύω για τον εαυτό µου 
ότι µπορώ να αντιµετωπίσω 

µε αποτελεσµατικότητα 
απροσδόκητα γεγονότα. 

1 2 3 4  

5. Ευτυχώς, λόγω της 
προνοητικότητάς µου, ξέρω 
πάντα πώς να χειριστώ 
απρόοπτες καταστάσεις. 

1 2 3 4  

6. Μπορώ να λύσω τα 
περισσότερα προβλήµατα, 
εάν αφιερώσω την αναγκαία 

προσπάθεια. 

1 2 3 4  

7. Όταν αντιµετωπίζω 
δυσκολίες, παραµένω 

ήρεµος/η επειδή µπορώ να 
βασίζοµαι στις ικανότητές µου. 

1 2 3 4  

8. Όταν βρεθώ αντιµέτωπος/η 
µε ένα πρόβληµα, συνήθως 
βρίσκω αρκετές λύσεις. 

1 2 3 4  

9. Εάν είµαι αναγκασµένος/η 
να αντιµετωπίσω µια 

κατάσταση, συνήθως µπορώ 
να σκεφτώ τρόπους να το 

κάνω. 

1 2 3 4  

10. ∆εν παίζει ρόλο τι θα µου 
συµβεί, συνήθως µπορώ να 

το αντιµετωπίσω. 
1 2 3 4  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β’ 
Παρακάτω υπάρχουν πέντε προτάσεις µε τις οποίες µπορεί να συµφωνείτε ή να διαφωνείτε. 

Χρησιµοποιώντας την ακόλουθη κλίµακα από το 1 ως το 7, σηµειώστε πόσο συµφωνείτε µε κάθε 

πρόταση. Για το σκοπό αυτό, γράψτε τον κατάλληλο αριθµό πάνω στη γραµµή που βρίσκεται 

αριστερά από κάθε πρόταση. Παρακαλώ να είστε ειλικρινείς στις απαντήσεις σας. 

 
7 – Συµφωνώ πολύ 
6 – Συµφωνώ 
5 – Συµφωνώ λίγο 
4 – Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
3 – ∆ιαφωνώ κάπως 
2 – ∆ιαφωνώ 
1 – ∆ιαφωνώ έντονα 

 

1. _____ Σε γενικές γραµµές, η ζωή µου είναι σχεδόν ιδανική. 

2. _____ Οι συνθήκες της ζωής µου είναι άριστες. 

3. _____ Είµαι ευχαριστηµένος µε τη ζωή µου. 

4. _____ Μέχρι στιγµής, έχω πετύχει  όσα σηµαντικά πράγµατα θέλω στη ζωή µου. 

5. _____ Αν µπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή µου, δεν θα άλλαζα σχεδόν τίποτα. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ’ 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την υποστήριξη που λαµβάνετε από το/τη σύντροφό σας. 

Παρακαλώ βαθµολογήστε σε µια κλίµακα από το 1 ως το 7, όπως φαίνεται παρακάτω, πόσο συχνά 

ο/η σύντροφός σάς προσφέρει τον τύπο βοήθειας ή στήριξης που περιγράφεται. 

 

 

Πόσο συχνά µπορείτε µε το/τη (ή στο/στη) σύντροφο: 

_____ 1. να µιλήσετε ειλικρινά, εµπιστευτείτε, και να εκφράσετε τα συναισθήµατά σας; 

_____ 2. να στηριχθείτε και στραφείτε σε δύσκολες στιγµές; 

_____ 3. να βρείτε ενδιαφέρον, καθησύχαση και κατανόηση για σας; 

_____ 4. να βρείτε φυσική ανακούφιση; 

_____ 5. να επιλύσετε δυσάρεστες διαφωνίες, αν συµβούν; 

_____ 6. να βρείτε πρακτική βοήθεια; 

_____ 7. να πάρετε συµβουλές, προτάσεις και ανατροφοδότηση; 

_____ 8. να περάσετε χρόνο µαζί τους; 

_____ 9. να βρείτε βοήθεια σε κάτι επείγον; 

_____ 10. να µοιραστείτε ενδιαφέροντα και χόµπυ και να περάσετε µαζί ευχάριστα; 

 

1     2  3  4  5  6  7 

Ποτέ    Μερικές φορές             Πάντα 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆’ 
 

Oι παρακάτω προτάσεις αφορούν την ικανοποίησή σας από την εργασία σας. Παρακαλούµε 

κυκλώστε τον ανάλογο αριθµό σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα: 

∆ιαφωνώ απόλυτα: 1 

∆ιαφωνώ: 2 

Ούτε συµφωνώ/ Ούτε διαφωνώ: 3 

Συµφωνώ: 4 

Συµφωνώ απόλυτα: 5 
 
 
1. Η δουλειά µου είναι ενδιαφέρουσα. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
2. Αισθάνοµαι πολύ ικανοποιηµένος 
από την τωρινή δουλειά µου. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
3. Φαίνεται πως οι φίλοι µου θεωρούν πιο 
ενδιαφέρουσες τις δουλειές τους. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
4. Αν ξεκινούσα πάλι από την αρχή, θα 
επέλεγα την ίδια δουλειά. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
5. Συχνά βαριέµαι στη δουλειά µου. 1…..…..2……....3……....4……....5       
 
6.Όταν τελειώνω από τη δουλειά µου, 
αισθάνοµαι πως έχω κάνει κάτι  
αξιοσηµείωτο. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
7. Είµαι δυσαρεστηµένος από 
τη δουλειά µου. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
8. Αισθάνοµαι ασφάλεια στη δουλειά µου. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
9. Είµαι ικανοποιηµένος από την  
κοινωνική επαφή που έχω µέσω 
της δουλειάς µου. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
10. Οι συνθήκες εργασίας είναι 
ικανοποιητικές. 1…..…..2……....3……....4……....5 
 
11. Νοµίζω πως η κάθε µέρα δουλειάς 
δεν τελειώνει ποτέ. 1…..…..2……....3……....4…........5 
 
12. Τις περισσότερες µέρες είµαι 
ενθουσιασµένος µε τη δουλειά µου. 1…..…..2……....3……....4……....5 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε’ 
 
Οι παρακάτω ερωτήσεις διερευνούν θέµατα σχετικά µε τα συναισθήµατα και τη στάση σας κατά 
την εργασία σας.  Σηµειώστε, σύµφωνα, µε την παρακάτω κλίµακα, τον αριθµό της απάντησης 
που σας εκφράζει καλύτερα από τις άλλες, έστω και κατά προσέγγιση.   
 

0= Ποτέ 
1= µερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο 
2= µια φορά το µήνα ή λιγότερο 
3= µερικές φορές το µήνα 
4= µια φορά την εβδοµάδα 
5= µερικές φορές την εβδοµάδα 
6= κάθε µέρα 

 
 

1.Νιώθω συναισθηµατικά «στραγγισµένος /η» από τη δουλειά µου. _____ 

2.Νιώθω εξαντληµένος /η στο τέλος της εργάσιµης µέρας. _____ 

3.Νιώθω κουρασµένος /η όταν σηκώνοµαι το πρωί και πρέπει να αντιµετωπίσω µια ακόµη µέρα 

στη δουλειά. _____ 

4.Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς οι ασθενείς µου αισθάνονται γενικώς για τα πράγµατα. 

_____ 

5.Αισθάνοµαι ότι µεταχειρίζοµαι µερικούς από τους ασθενείς µου σαν να  ήταν άψυχα 

αντικείµενα.___ 

6.Το να εργάζοµαι µε ανθρώπους όλη µέρα αποτελεί πίεση για µένα. _____ 

7.Αντιµετωπίζω πολύ αποτελεσµατικά τα προβλήµατα των ασθενών µου. _____ 

8.Αισθάνοµαι ξοφληµένος /η εξαιτίας της δουλειάς µου. _____ 

9.Νιώθω πραγµατικά ότι επηρεάζω τη ζωή άλλων ανθρώπων µέσα από τη δουλειά µου. _____ 

10.Έγινα σκληρότερος /η προς τους ανθρώπους από τότε που είµαι στη δουλειά αυτή. _____ 

11.Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή µε σκληραίνει συναισθηµατικά. _____ 

12.Νιώθω εξαιρετικά ενεργητικός /ή. _____ 

13.Αισθάνοµαι απογοητευµένος από τη δουλειά µου. _____ 

14.Αισθάνοµαι ότι εργάζοµαι πολύ σκληρά. _____ 

15.∆εν νοιάζοµαι πραγµατικά για το τι συµβαίνει σε κάποιους από τους ασθενείς µου. _____ 

16.Το να κάνω µια εργασία που µε φέρνει σε άµεση σχέση µε τους ανθρώπους, µου προκαλεί 

υπερβολικό άγχος. _____ 

17. Μπορώ εύκολα να δηµιουργήσω άνετη ατµόσφαιρα µε τους ασθενείς. _____ 

18.Αισθάνοµαι τονωµένος /η µετά από ένα επιτυχές χειρουργείο. _____ 

19.Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγµατα στη δουλειά αυτή. _____ 

20.Νιώθω σαν να είµαι στο τέλος µου. _____ 

21.Στη δουλειά µου, χειρίζοµαι τα συναισθηµατικά προβλήµατα πολύ ήρεµα. _____ 

22.Αισθάνοµαι πώς οι ασθενείς µου µε κατηγορούν για κάποια από τα προβλήµατά τους. _____ 
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

(Σας υπενθυµίζουµε ότι όλες οι πληροφορίες που θα µας δώσετε, θα κρατηθούν 

απολύτως εµπιστευτικές. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε να απαντήσετε σε όλες τις 

ερωτήσεις. Ευχαριστούµε.) 

 

Φύλο:  Άνδρας   Γυναίκα  
 
Ηλικία (σε έτη):  _____ 
 
Οικογενειακή Κατάσταση: 

Άγαµος/η     Έγγαµος/η  

∆ιαζευγµένος/η    Χήρος/α  

 

Επάγγελµα - Ιατρική Ειδικότητα: ……………………………… 

Πανεπιστήµιο στου οποίου την ιατρική σχολή φοιτήσατε: …………………………….. 

∆ιάρκεια της ειδικότητάς σας (σε έτη): ……… 

Έτος απόκτησης της ειδικότητας: …………… 

 

Εάν είστε αγγειοχειρουργός, παρακαλώ σηµειώσετε το είδος ή τα είδη των 

περιστατικών που αναλαµβάνετε: 

Φλεβικά περιστατικά     

Αρτηριακά περιστατικά    

Φλεβικά ΚΑΙ Αρτηριακά περιστατικά  

 

Όταν µπαίνετε στο χειρουργείο, πόσο καλά πιστεύετε ότι θα τα πάτε; 

Καθόλου καλά    Ελάχιστα καλά    Αρκετά καλά    Πολύ καλά   

 

Πόσο καλά πιστεύετε ότι τα πάτε στη δουλειά σας; 

Καθόλου καλά    Ελάχιστα καλά    Αρκετά καλά    Πολύ καλά   

 

Τρέχουσα Επαγγελµατική Κατάσταση: 

ΕΣΥ   Πανεπιστηµιακός  

Ιδιώτης   Ειδικευόµενος   Άλλο  …………………… 
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Το συνολικό προσωπικό σας µηνιαίο εισόδηµα είναι περίπου:  

Έως 2.000  Ευρώ     Έως 4.000 Ευρώ  Έως 6.000 Ευρώ            

Έως 3.000 Ευρώ      Έως 5.000 Ευρώ  Πάνω από 6.000 Ευρώ   

 

 

 Παρακαλώ, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν την υγεία 

σας: 

• Πόσο καλή είναι κατά τη γνώµη σας η υγεία σας σήµερα σε µια κλίµακα 

από το 0 έως το 100; Το 0 είναι η χειρότερη κατάσταση υγείας που 

µπορείτε να φανταστείτε και το 100 είναι η καλύτερη κατάσταση υγείας που 

µπορείτε να φανταστείτε. _____ (0-100) 

• Έχετε τώρα κάποια ασθένεια ή κάποια διαταραχή; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε τη: …………………………………………………... 

• Νοσηλευτήκατε στο νοσοκοµείο κατά το τελευταίο έτος; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε  

(1) το λόγο: …………………………………….. & τη διάρκεια: …….. ηµέρες 

(2) το λόγο: …………………………………….. & τη διάρκεια: …….. ηµέρες 

• Κατά το τελευταίο έτος, αναγκαστήκατε να µειώσετε τις συνήθεις 

δραστηριότητές σας ή την εργασία σας εξαιτίας της κατάστασης της υγείας 

σας (πχ λόγω ασθένειας, τραυµατισµού, αρνητικών γεγονότων κτλ);  

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Αν ναι, για πόσες ηµέρες; ……..  

• Κατά το τελευταίο έτος, αναγκαστήκατε να διακόψετε τις συνήθεις 

δραστηριότητές σας ή την εργασία σας, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας 

σας (πχ λόγω ασθένειας, τραυµατισµού, αρνητικών γεγονότων κτλ); 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Αν ναι, για πόσες ηµέρες; ……..  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ-ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ – ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 35Α 
71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΡ. ΤΗΛ.: 2810-314181, 6974-668058 

 

Ηράκλειο, 10 Νοεµβρίου 2005 
 

Αγαπητέ,-ή κύριε,-α __________, 

 

υπό την εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας κου 

Ευάγγελου Καραδήµα (Πανεπιστήµιο Κρήτης), σχεδιάστηκε µία πρωτότυπη εθνική 

έρευνα µε στόχο τη διερεύνηση του Συνδρόµου Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 
στους Έλληνες Αγγειοχειρουργούς. 

Για το λόγο αυτό, απευθυνόµαστε σε σας, προκειµένου να σας παρακαλέσουµε να µας 

αφιερώσετε περίπου 15-20 λεπτά της ώρας από τον οµολογουµένως πολύτιµο 

χρόνο σας, για να συµπληρώσετε το ολιγοσέλιδο ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί. Ο 

γραµµατοσηµασµένος απαντητικός φάκελος εσωκλείεται, ώστε να διευκολύνουµε την 

όλη διαδικασία. Το µόνο που αποµένει είναι η κατάθεση του φακέλου µε το 

συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο είτε σε κάποιο κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ. είτε σε κάποιο 

από τα ταχυδροµικά κουτιά που βρίσκονται στους δρόµους της πόλης σας, έως τη 
∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου 2005. 

Αναγνωρίζοντας την αξία της εν λόγω έρευνας, ελπίζουµε να µας συνδράµετε µε τη 

συνεργασία σας, ώστε να µπορέσουµε να τη φέρουµε σε επιτυχές πέρας. 

Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας τονίσουµε ότι όλες οι πληροφορίες που θα µας δώσετε, 

καθώς και τα στοιχεία της προσωπικής σας ταυτότητας, θα κρατηθούν απολύτως 
εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.  

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας και την προσοχή σας και 

παρακαλούµε µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιαδήποτε πρόσθετη 

πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με εκτίµηση, 

 

Σταυρούλα Ανδρεαδάκη-Τουλουπάκη 

 

 
Υ.Γ. Παρακαλούµε σηµειώσετε Χ στο κουτάκι που ακολουθεί, εάν επιθυµείτε να ενηµερωθείτε για 
τυχόν δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας……  
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 Κείµενο β’ υπενθύµισης (χριστουγεννιάτικη κάρτα):  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ευχαριστήριο κείµενο προς όσους απάντησαν στην αρχική επιστολή (χριστουγεννιάτικη 
κάρτα):  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2006 ! 

Υ.Γ. Ελπίζουµε στις προσεχείς ηµέρες να έχουµε και τη δική σας απάντηση στην έρευνα που 
διεξάγουµε σχετικά µε το σύνδροµο επαγγελµατικής εξουθένωσης στους έλληνες αγγειοχειρουργούς. 

Ευχαριστούµε πολύ εκ των προτέρων. 

Μαζί µε τις ευχές µας για 

ΥΓΕΙΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ, 
παρακαλώ δεχθείτε και τις ειλικρινείς ευχαριστίες µας 
για την άµεση ανταπόκρισή σας στην προσπάθειά µας. 

Ευχαριστούµε πολύ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α'  

 
  Καθόλου 

αλήθεια 
Ελάχιστα 
αλήθεια 

Αρκετά 
αλήθεια 

Απολύτως 
αλήθεια Total 

Ν 0 0 25 6 31Πάντα καταφέρνω να λύνω δύσκολα 
προβλήµατα, εάν βέβαια προσπαθήσω 
αρκετά. % ,0% ,0% 80,6% 19,4% 100,0%

Ν 1 12 16 2 31Εάν κάποιος µου αντιτίθεται, µπορώ 
πάντα να βρω τρόπους να κάνω αυτό που 
θέλω εγώ. % 3,2% 38,7% 51,6% 6,5% 100,0%

Ν 0 5 15 11 31Μου είναι εύκολο να παραµείνω 
σταθερός/ή στους στόχους µου και να 
πραγµατοποιήσω τα σχέδιά µου. % ,0% 16,1% 48,4% 35,5% 100,0%

Ν 1 0 22 8 31Πιστεύω για τον εαυτό µου ότι µπορώ να 
αντιµετωπίσω µε αποτελεσµατικότητα 
απροσδόκητα γεγονότα. % 3,2% ,0% 71,0% 25,8% 100,0%

Ν 0 6 21 4 31Ευτυχώς, λόγω της προνοητικότητάς µου, 
ξέρω πάντα πως να χειριστώ απρόοπτες 
καταστάσεις. % ,0% 19,4% 67,7% 12,9% 100,0%

Ν 0 1 15 15 31Μπορώ να λύσω τα περισσότερα 
προβλήµατα, εάν αφιερώσω την αναγκαία 
προσπάθεια. % ,0% 3,2% 48,4% 48,4% 100,0%

Ν 0 7 18 6 31Όταν αντιµετωπίζω δυσκολίες, παραµένω 
ήρεµος/η επειδή µπορώ να βασίζοµαι στις 
ικανότητές µου. % ,0% 22,6% 58,1% 19,4% 100,0%

Ν 0 1 22 8 31Όταν βρεθώ αντιµέτωπος/η µε ένα 
πρόβληµα, συνήθως βρίσκω αρκετές 
λύσεις. % ,0% 3,2% 71,0% 25,8% 100,0%

Ν 0 0 16 15 31Εάν είµαι αναγκασµένος/η να 
αντιµετωπίσω µια κατάσταση, συνήθως 
µπορώ να σκεφτώ τρόπους να το κάνω. % ,0% ,0% 51,6% 48,4% 100,0%

Ν 2 7 20 2 31∆εν παίζει ρόλο τι θα µου συµβεί, συνήθως 
µπορώ να το αντιµετωπίσω. % 6,5% 22,6% 64,5% 6,5% 100,0%

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β'  

 
  ∆ιαφωνώ 

έντονα ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 
κάπως 

Ούτε 
συµφωνώ 
ούτε 

διαφωνώ 

Συµφωνώ 
λίγο Συµφωνώ Συµφωνώ 

πολύ Total 

Ν 1 3 4 7 8 6 2 31Σε γενικές 
γραµµές, η ζωή 
µου είναι σχεδόν 
ιδανική. 

% 3,2% 9,7% 12,9% 22,6% 25,8% 19,4% 6,5% 100,0
%

Ν 1 2 5 4 11 7 1 31Οι συνθήκες της 
ζωής µου είναι 
άριστες. % 3,2% 6,5% 16,1% 12,9% 35,5% 22,6% 3,2% 100,0

%
Είµαι Ν 0 0 4 3 7 12 5 31
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ευχαριστηµένος 
µε τη ζωή µου. % ,0% ,0% 12,9% 9,7% 22,6% 38,7% 16,1% 100,0

%

Ν 0 2 3 6 10 7 3 31Μέχρι στιγµής, 
έχω πετύχει όσα 
σηµαντικά θέλω 
στη ζωή µου. 

% ,0% 6,5% 9,7% 19,4% 32,3% 22,6% 9,7% 100,0
%

Ν 1 5 9 5 6 4 1 31Αν µπορούσα να 
ξαναζήσω τη 
ζωή µου, δεν θα 
άλλαζα σχεδόν 
τίποτα. 

% 3,2% 16,1% 29,0% 16,1% 19,4% 12,9% 3,2% 100,0
%

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ'  

Πόσο συχνά µπορείτε µε το/τη (ή 
στο/στη) σύντροφο… 
 

 Ποτέ 2 3 Μερικές 
φορές 5 6 Πάντα Total 

Ν 0 1 0 2 8 12 8 31να µιλήσετε ειλικρινά, εµπιστευτείτε, 
και να εκφράσετε τα συναισθήµατά 
σας; % ,0% 3,2% ,0% 6,5% 25,8% 38,7% 25,8% 100,0%

Ν 0 2 1 5 5 9 9 31να στηριχτείτε και στραφείτε σε 
δύσκολες στιγµές; % ,0% 6,5% 3,2% 16,1% 16,1% 29,0% 29,0% 100,0%

Ν 1 0 4 5 8 6 7 31να βρείτε ενδιαφέρον, καθησύχαση και 
κατανόηση για σας; % 3,2% ,0% 12,9% 16,1% 25,8% 19,4% 22,6% 100,0%

Ν 0 1 1 6 5 7 10 30
να βρείτε φυσική ανακούφιση; 

% ,0% 3,3% 3,3% 20,0% 16,7% 23,3% 33,3% 100,0%

Ν 0 1 3 7 4 10 6 31να επιλύσετε δυσάρεστες διαφωνίες, 
αν συµβούν; % ,0% 3,2% 9,7% 22,6% 12,9% 32,3% 19,4% 100,0%

Ν 1 1 1 3 7 13 5 31
να βρείτε πρακτική βοήθεια; 

% 3,2% 3,2% 3,2% 9,7% 22,6% 41,9% 16,1% 100,0%

Ν 2 1 1 4 5 12 6 31να πάρετε συµβουλές, προτάσεις και 
ανατροφοδότηση; % 6,5% 3,2% 3,2% 12,9% 16,1% 38,7% 19,4% 100,0%

Ν 1 1 4 3 8 5 9 31
να περάσετε χρόνο µαζί τους; 

% 3,2% 3,2% 12,9% 9,7% 25,8% 16,1% 29,0% 100,0%

Ν 2 2 1 2 9 6 9 31
να βρείτε βοήθεια σε κάτι επείγον; 

% 6,5% 6,5% 3,2% 6,5% 29,0% 19,4% 29,0% 100,0%

Ν 0 1 1 7 5 9 8 31να µοιραστείτε ενδιαφέροντα και 
χόµπυ και να περάσετε µαζί 
ευχάριστα; % ,0% 3,2% 3,2% 22,6% 16,1% 29,0% 25,8% 100,0%

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆'  

 
  ∆ιαφωνώ 

απόλυτα ∆ιαφωνώ

Ούτε 
συµφωνώ 
ούτε 

διαφωνώ 

Συµφωνώ Συµφωνώ 
απόλυτα Total 

Ν 0 0 1 7 23 31Η δουλειά µου είναι 
ενδιαφέρουσα. % ,0% ,0% 3,2% 22,6% 74,2% 100,0%

Ν 0 2 6 15 8 31Αισθάνοµαι πολύ 
ικανοποιηµένος από την 
τωρινή δουλειά µου. % ,0% 6,5% 19,4% 48,4% 25,8% 100,0%

Φαίνεται πως οι φίλοι µου Ν 3 14 11 3 0 31
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θεωρούν πιο ενδιαφέρουσες 
τις δουλειές τους. % 9,7% 45,2% 35,5% 9,7% ,0% 100,0%

Ν 3 4 3 9 11 30Αν ξεκινούσα πάλι από την 
αρχή, θα επέλεγα πάλι την 
ίδια δουλειά. % 10,0% 13,3% 10,0% 30,0% 36,7% 100,0%

Ν 10 15 3 3 0 31Συχνά βαριέµαι στη δουλειά 
µου. % 32,3% 48,4% 9,7% 9,7% ,0% 100,0%

Ν 0 0 9 17 5 31Όταν τελειώνω από τη 
δουλειά µου, αισθάνοµαι ότι 
έχω κάνει κάτι αξιοσηµείωτο. % ,0% ,0% 29,0% 54,8% 16,1% 100,0%

Ν 15 13 3 0 0 31Είµαι δυσαρεστηµένος από τη 
δουλειά µου. % 48,4% 41,9% 9,7% ,0% ,0% 100,0%

Ν 0 5 9 13 4 31Αισθάνοµαι ασφάλεια στη 
δουλειά µου. % ,0% 16,1% 29,0% 41,9% 12,9% 100,0%

Ν 0 1 7 13 10 31Είµαι ικανοποιηµένος από 
την κοινωνική επαφή που έχω 
µέσω της δουλειάς µου. % ,0% 3,2% 22,6% 41,9% 32,3% 100,0%

Ν 1 6 11 9 4 31Οι συνθήκες εργασίας είναι 
ικανοποιητικές. % 3,2% 19,4% 35,5% 29,0% 12,9% 100,0%

Ν 6 10 6 4 4 30Νοµίζω πως η κάθε µέρα 
δουλειάς δεν τελειώνει ποτέ. % 20,0% 33,3% 20,0% 13,3% 13,3% 100,0%

Ν 0 2 12 12 5 31Τις περισσότερες µέρες είµαι 
ενθουσιασµένος µε τη δουλειά 
µου. % ,0% 6,5% 38,7% 38,7% 16,1% 100,0%

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε'  

 
  Ποτέ 

Μερικές 
φορές το 
χρόνο ή 
λιγότερο

Μια 
φορά το 
µήνα ή 
λιγότερο

Μερικές 
φορές το 

µήνα 

Μια φορά 
την 

εβδοµάδα

Μερικές 
φορές την 
εβδοµάδα 

Κάθε 
µέρα Total 

Ν 4 9 2 9 3 3 1 31Νιώθω 
συναισθηµατικά 
"στραγγισµένος/η" 
από τη δουλειά µου. 

% 12,9% 29,0% 6,5% 29,0% 9,7% 9,7% 3,2% 100,0%

Ν 2 5 1 5 6 11 1 31Νιώθω 
εξαντληµένος/η στο 
τέλος της εργάσιµης 
µέρας. 

% 6,5% 16,1% 3,2% 16,1% 19,4% 35,5% 3,2% 100,0%

Ν 5 9 2 8 0 6 1 31Νιώθω κουρασµένος/η 
όταν σηκώνοµαι το 
πρωί και πρέπει να 
αντιµετωπίσω µια 
ακόµη µέρα στη 
δουλειά. 

% 16,1% 29,0% 6,5% 25,8% ,0% 19,4% 3,2% 100,0%

Ν 0 0 1 3 0 11 15 30Μπορώ εύκολα να 
καταλάβω πώς οι 
ασθενείς µου 
αισθάνονται γενικώς 
για τα πράγµατα. 

% ,0% ,0% 3,3% 10,0% ,0% 36,7% 50,0% 100,0%

Αισθάνοµαι ότι Ν 20 5 1 3 1 0 1 31
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µεταχειρίζοµαι 
µερικούς από τους 
ασθενείς µου σαν να 
ήταν άψυχα 
αντικείµενα. 

% 64,5% 16,1% 3,2% 9,7% 3,2% ,0% 3,2% 100,0%

Ν 19 8 2 2 0 0 0 31Το να εργάζοµαι µε 
ανθρώπους όλη µέρα 
αποτελεί πίεση για 
µένα. 

% 61,3% 25,8% 6,5% 6,5% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Ν 0 0 0 1 0 12 18 31Αντιµετωπίζω πολύ 
αποτελεσµατικά τα 
προβλήµατα των 
ασθενών µου. 

% ,0% ,0% ,0% 3,2% ,0% 38,7% 58,1% 100,0%

Ν 23 5 2 0 0 0 1 31Αισθάνοµαι 
ξοφληµένος/η εξαιτίας 
της δουλειάς µου. % 74,2% 16,1% 6,5% ,0% ,0% ,0% 3,2% 100,0%

Ν 2 2 1 5 0 7 14 31Νιώθω πραγµατικά 
ότι επηρεάζω τη ζωή 
των άλλων ανθρώπων 
µέσα από τη δουλειά 
µου. 

% 6,5% 6,5% 3,2% 16,1% ,0% 22,6% 45,2% 100,0%

Ν 16 5 2 2 1 3 2 31Έγινα σκληρότερος/η 
προς τους ανθρώπους 
από τότε που είµαι 
στη δουλειά αυτή. 

% 51,6% 16,1% 6,5% 6,5% 3,2% 9,7% 6,5% 100,0%

Ν 12 7 1 5 1 1 3 30Ανησυχώ ότι η 
δουλειά αυτή µε 
σκληραίνει 
συναισθηµατικά. 

% 40,0% 23,3% 3,3% 16,7% 3,3% 3,3% 10,0% 100,0%

Ν 1 1 0 5 2 9 13 31Νιώθω εξαιρετικά 
ενεργητικός/ή. % 3,2% 3,2% ,0% 16,1% 6,5% 29,0% 41,9% 100,0%

Ν 19 8 0 2 0 2 0 31Αισθάνοµαι 
απογοητευµένος από 
τη δουλειά µου. % 61,3% 25,8% ,0% 6,5% ,0% 6,5% ,0% 100,0%

Ν 3 2 4 4 0 10 8 31Αισθάνοµαι ότι 
εργάζοµαι πολύ 
σκληρά. % 9,7% 6,5% 12,9% 12,9% ,0% 32,3% 25,8% 100,0%

Ν 27 3 1 0 0 0 0 31∆εν νοιάζοµαι 
πραγµατικά για το τι 
συµβαίνει σε κάποιους 
από τους ασθενείς 
µου. 

% 87,1% 9,7% 3,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Ν 17 7 3 3 0 0 1 31Το να κάνω µια 
εργασία που µε φέρνει 
σε άµεση σχέση µε 
τους ανθρώπους, µου 
προκαλεί υπερβολικό 
άγχος. 

% 54,8% 22,6% 9,7% 9,7% ,0% ,0% 3,2% 100,0%

Ν 0 0 0 1 0 11 19 31Μπορώ εύκολα να 
δηµιουργήσω άνετη 
ατµόσφαιρα µε τους 
ασθενείς µου. 

% ,0% ,0% ,0% 3,2% ,0% 35,5% 61,3% 100,0%

Ν 0 1 0 1 0 9 20 31Αισθάνοµαι 
τονωµένος/η µετά από 
ένα επιτυχές 
χειρουργείο. 

% ,0% 3,2% ,0% 3,2% ,0% 29,0% 64,5% 100,0%
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Ν 0 2 1 2 5 10 11 31Έχω επιτύχει πολλά 
αξιόλογα πράγµατα 
στη δουλειά αυτή. % ,0% 6,5% 3,2% 6,5% 16,1% 32,3% 35,5% 100,0%

Ν 26 2 2 0 0 1 0 31Νιώθω σαν να είµαι 
στο τέλος µου. % 83,9% 6,5% 6,5% ,0% ,0% 3,2% ,0% 100,0%

Ν 1 1 0 6 2 8 13 31Στη δουλειά µου 
χειρίζοµαι τα 
συναισθηµατικά 
προβλήµατα πολύ 
ήρεµα. 

% 3,2% 3,2% ,0% 19,4% 6,5% 25,8% 41,9% 100,0%

Ν 11 15 3 2 0 0 0 31Αισθάνοµαι πως οι 
ασθενείς µου µε 
κατηγορούν για 
κάποια από τα 
προβλήµατά τους. 

% 35,5% 48,4% 9,7% 6,5% ,0% ,0% ,0% 100,0%

 
Φύλο  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άνδρας 31 100,0 100,0 100,0 

 
Descriptive Statistics  

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ηλικία 31 36 65 49,00 9,778 

Valid N (listwise) 31     

 
Οικογενειακή κατάσταση  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Άγαµος/η 4 12,9 12,9 12,9 

Έγγαµος/η 25 80,6 80,6 93,5 

∆ιαζευγµένος/η 2 6,5 6,5 100,0 
Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
Επάγγελµα - Ιατρική ειδικότητα  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΑΓΓΧ 25 80,6 80,6 80,6 

ΑΓΓΧ + ΓΧ 5 16,1 16,1 96,8 

ΓΧ 1 3,2 3,2 100,0 
Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
 

Πανεπιστήµιο  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΑΘΗΝΩΝ 10 32,3 32,3 32,3 Valid 

ΑΠΘ 11 35,5 35,5 67,7 
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ΒΟΝΝ GERMANY 1 3,2 3,2 71,0 

ΖΥΡΙΧΗ 1 3,2 3,2 74,2 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 6,5 6,5 80,6 

ΙΤΑΛΙΑ BOLOGNA 1 3,2 3,2 83,9 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3 9,7 9,7 93,5 

ΠΑΤΡΑ 2 6,5 6,5 100,0 

 

Total 31 100,0 100,0  

 
∆ιάρκεια ειδικότητας  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

(25) 1 3,2 3,2 3,2 

>6 1 3,2 3,2 6,5 

10 1 3,2 3,2 9,7 

3+5 1 3,2 3,2 12,9 

4 2 6,5 6,5 19,4 

4,5 1 3,2 3,2 22,6 

6 4 12,9 12,9 35,5 

6+7 1 3,2 3,2 38,7 

7 16 51,6 51,6 90,3 

8 3 9,7 9,7 100,0 

Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
Έτος απόκτησης ειδικότητας  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1971 1 3,2 3,2 3,2 

1972 1 3,2 3,2 6,5 

1980 2 6,5 6,5 12,9 

1983 1 3,2 3,2 16,1 

1987 1 3,2 3,2 19,4 

1989 5 16,1 16,1 35,5 

1991 1 3,2 3,2 38,7 

1992 2 6,5 6,5 45,2 

1993 1 3,2 3,2 48,4 

1996 2 6,5 6,5 54,8 

1997 1 3,2 3,2 58,1 

1998 1 3,2 3,2 61,3 

2000 1 3,2 3,2 64,5 

2001 3 9,7 9,7 74,2 

2002 1 3,2 3,2 77,4 

2003 1 3,2 3,2 80,6 

2004 6 19,4 19,4 100,0 

Valid 

Total 31 100,0 100,0  



 - 97 - 

 
 
 
 
 

Είδος ή είδη περιστατικών  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Φλεβικά 1 3,2 3,3 3,3 

Φλεβικά και αρτηριακά 29 93,5 96,7 100,0 Valid 

Total 30 96,8 100,0  

Missing System 1 3,2   

Total 31 100,0   

 
Όταν µπαίνετε στο χειρουργείο, πόσο καλά πιστεύετε ότι θα τα πάτε;  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Αρκετά καλά 12 38,7 38,7 38,7 

Πολύ καλά 19 61,3 61,3 100,0 Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
Πόσο καλά πιστεύετε ότι τα πάτε στη δουλειά σας;  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Αρκετά καλά 16 51,6 51,6 51,6 

Πολύ καλά 15 48,4 48,4 100,0 Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
Τρέχουσα επαγγελµατική κατάσταση  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ΕΣΥ 8 25,8 25,8 25,8 

Πανεπιστηµιακός 6 19,4 19,4 45,2 

Ιδιώτης 15 48,4 48,4 93,5 

Άλλο 2 6,5 6,5 100,0 

Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
 
 

Συνολικό προσωπικό µηνιαίο εισόδηµα  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Έως €2.000 4 12,9 13,3 13,3 

Έως €3.000 5 16,1 16,7 30,0 

Έως €4.000 7 22,6 23,3 53,3 

Valid 

Έως €5.000 5 16,1 16,7 70,0 
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Έως €6.000 2 6,5 6,7 76,7 

Πάνω από €6.000 7 22,6 23,3 100,0 

 

Total 30 96,8 100,0  

Missing System 1 3,2   

Total 31 100,0   

 
Υποκειµενική αντίληψη της κατάστασης υγείας  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

40 1 3,2 3,2 3,2 

60 1 3,2 3,2 6,5 

65 1 3,2 3,2 9,7 

70 3 9,7 9,7 19,4 

78 1 3,2 3,2 22,6 

80 9 29,0 29,0 51,6 

83 1 3,2 3,2 54,8 

85 1 3,2 3,2 58,1 

90 9 29,0 29,0 87,1 

95 2 6,5 6,5 93,5 

100 2 6,5 6,5 100,0 

Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
Έχετε τώρα κάποια ασθένεια;  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ναι 8 25,8 25,8 25,8 

Όχι 23 74,2 74,2 100,0 Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
Νοσηλευτήκατε στο νοσοκοµείο κατά το τελευταίο έτος;  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ναι 2 6,5 6,5 6,5 

Όχι 29 93,5 93,5 100,0 Valid 

Total 31 100,0 100,0  

 
Μείωση δραστηριοτήτων ή εργασίας κατά το τελευταίο έτος, λόγω υγείας  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ναι 4 12,9 12,9 12,9 

Όχι 27 87,1 87,1 100,0 Valid

Total 31 100,0 100,0  

 
Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
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experience 31 1 34 11,29 9,445 

Valid N (listwise) 31     

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A'  

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items

,749 10

 
Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items

30,97 10,832 3,291 10

 
Descriptive Statistics  

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SUM_A 31 26 40 30,97 3,291 

Valid N (listwise) 31     

 
Correlations  

 
  Ηλικία SUM_A

Pearson Correlation 1 ,089

Sig. (2-tailed)  ,636Ηλικία 

N 31 31

Pearson Correlation ,089 1

Sig. (2-tailed) ,636  SUM_A 

N 31 31

 
Correlations  

 
  experience SUM_A

Pearson Correlation 1 ,012

Sig. (2-tailed)  ,948experience 

N 31 31

Pearson Correlation ,012 1

Sig. (2-tailed) ,948  SUM_A 

N 31 31

 
Descriptives  

SUM_A  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound
 
 

Minimum Maximum
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Αρκετά 
καλά 12 29,33 2,060 ,595 28,02 30,64 26 32

Πολύ καλά 19 32,00 3,543 ,813 30,29 33,71 26 40

Total 31 30,97 3,291 ,591 29,76 32,17 26 40

 
ANOVA  
SUM_A  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 52,301 1 52,301 5,563 ,025 

Within Groups 272,667 29 9,402   

Total 324,968 30    

 

 
 
 
 
 

Descriptives  
SUM_A  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error Lower Bound Upper Bound
 
 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 16 30,13 2,473 ,618 28,81 31,44 26 36

Πολύ καλά 15 31,87 3,871 ,999 29,72 34,01 26 40

Total 31 30,97 3,291 ,591 29,76 32,17 26 40

 
ANOVA  
SUM_A  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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Between Groups 23,484 1 23,484 2,259 ,144 

Within Groups 301,483 29 10,396   

Total 324,968 30    

 
Correlations  

 
  Υποκειµενική αντίληψη της 

κατάστασης υγείας SUM_A

Pearson 
Correlation 1 ,151

Sig. (2-tailed)  ,416
Υποκειµενική αντίληψη της 
κατάστασης υγείας 

N 31 31

Pearson 
Correlation ,151 1

Sig. (2-tailed) ,416  
SUM_A 

N 31 31

 
Descriptives  

SUM_A  

95% Confidence Interval 
for Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 

Minimum Maximum

ΕΣΥ 8 31,75 4,621 1,634 27,89 35,61 26 40

Πανεπιστηµιακός 6 31,83 3,189 1,302 28,49 35,18 27 36

Ιδιώτης 15 30,27 2,764 ,714 28,74 31,80 26 36

Άλλο 2 30,50 ,707 ,500 24,15 36,85 30 31

Total 31 30,97 3,291 ,591 29,76 32,17 26 40

 
ANOVA  
SUM_A  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17,201 3 5,734 ,503 ,683 

Within Groups 307,767 27 11,399   

Total 324,968 30    

 
Descriptives  

SUM_A  

95% Confidence Interval for 
Mean  

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error Lower Bound Upper Bound 

 

Minimum Maximum

Έως €2.000 4 31,50 1,291 ,645 29,45 33,55 30 33

Έως €3.000 5 33,20 5,070 2,267 26,91 39,49 28 40

Έως €4.000 7 31,43 2,573 ,972 29,05 33,81 28 36

Έως €5.000 5 29,40 3,130 1,400 25,51 33,29 26 34
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Έως €6.000 2 29,00 1,414 1,000 16,29 41,71 28 30

Πάνω από 
€6.000 7 30,57 3,735 1,412 27,12 34,03 26 36

Total 30 31,03 3,327 ,607 29,79 32,28 26 40

 
ANOVA  
SUM_A  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 48,538 5 9,708 ,855 ,525 

Within Groups 272,429 24 11,351   

Total 320,967 29    

 
Descriptives  

SUM_A  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Άγαµος/η 4 31,25 ,957 ,479 29,73 32,77 30 32

Έγγαµος/η 25 30,88 3,632 ,726 29,38 32,38 26 40

∆ιαζευγµένος/η 2 31,50 2,121 1,500 12,44 50,56 30 33

Total 31 30,97 3,291 ,591 29,76 32,17 26 40

 
ANOVA  
SUM_A  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,078 2 ,539 ,047 ,955 

Within Groups 323,890 28 11,568   

Total 324,968 30    

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β'  
 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items

,828 5

 
Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items

22,97 29,699 5,450 5

 
Descriptive Statistics  

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
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SUM_B 31 14 35 22,97 5,450 

Valid N (listwise) 31     

 
Correlations  

 
  Ηλικία SUM_B

Pearson Correlation 1 ,063

Sig. (2-tailed)  ,736Ηλικία 

N 31 31

Pearson Correlation ,063 1

Sig. (2-tailed) ,736  SUM_B 

N 31 31

 
Correlations  

 
  experience SUM_B

Pearson Correlation 1 ,091

Sig. (2-tailed)  ,624experience 

N 31 31

Pearson Correlation ,091 1

Sig. (2-tailed) ,624  SUM_B 

N 31 31

 
 

Descriptives  
SUM_B  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound
 
 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 12 20,67 5,483 1,583 17,18 24,15 14 30

Πολύ καλά 19 24,42 5,037 1,155 21,99 26,85 17 35

Total 31 22,97 5,450 ,979 20,97 24,97 14 35

 
ANOVA  
SUM_B  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 103,669 1 103,669 3,819 ,060 

Within Groups 787,298 29 27,148   

Total 890,968 30    
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Descriptives  
SUM_B  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound
 
 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 16 19,50 4,000 1,000 17,37 21,63 14 28

Πολύ καλά 15 26,67 4,254 1,098 24,31 29,02 17 35

Total 31 22,97 5,450 ,979 20,97 24,97 14 35

 
ANOVA  
SUM_B  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 397,634 1 397,634 23,374 ,000 

Within Groups 493,333 29 17,011   

Total 890,968 30    

 

 
 

Correlations  

 
  Υποκειµενική αντίληψη της 

κατάστασης υγείας SUM_B

Pearson 
Correlation 1 ,369(*)

Sig. (2-tailed)  ,041
Υποκειµενική αντίληψη της 
κατάστασης υγείας 

N 31 31

Pearson 
Correlation ,369(*) 1SUM_B 

Sig. (2-tailed) ,041  
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 N 31 31

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
 
 

Descriptives  
SUM_B  

95% Confidence Interval 
for Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 

Minimum Maximum

ΕΣΥ 8 21,38 7,963 2,815 14,72 28,03 14 35

Πανεπιστηµιακός 6 22,00 4,000 1,633 17,80 26,20 17 28

Ιδιώτης 15 23,60 4,579 1,182 21,06 26,14 17 30

Άλλο 2 27,50 ,707 ,500 21,15 33,85 27 28

Total 31 22,97 5,450 ,979 20,97 24,97 14 35

 
 

ANOVA  
SUM_B  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 72,993 3 24,331 ,803 ,503 

Within Groups 817,975 27 30,295   

Total 890,968 30    
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Descriptives  
SUM_B  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Έως €2.000 4 18,25 4,193 2,097 11,58 24,92 14 24

Έως €3.000 5 26,80 7,396 3,308 17,62 35,98 16 35

Έως €4.000 7 22,86 3,891 1,471 19,26 26,46 18 28

Έως €5.000 5 20,00 4,301 1,924 14,66 25,34 16 26

Έως €6.000 2 23,00 7,071 5,000 -40,53 86,53 18 28

Πάνω από 
€6.000 7 24,43 5,127 1,938 19,69 29,17 17 30

Total 30 22,80 5,461 ,997 20,76 24,84 14 35

 
ANOVA  
SUM_B  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 220,679 5 44,136 1,644 ,187 

Within Groups 644,121 24 26,838   

Total 864,800 29    

 
Descriptives  

SUM_B  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Άγαµος/η 4 19,00 5,598 2,799 10,09 27,91 14 27

Έγγαµος/η 25 23,56 5,493 1,099 21,29 25,83 16 35

∆ιαζευγµένος/η 2 23,50 ,707 ,500 17,15 29,85 23 24

Total 31 22,97 5,450 ,979 20,97 24,97 14 35

 
ANOVA  
SUM_B  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 72,308 2 36,154 1,237 ,306 

Within Groups 818,660 28 29,238   

Total 890,968 30    
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ'  

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items

,950 10

 
Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items

53,33 158,092 12,573 10

 
Descriptive Statistics  

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SUM_C 30 20 70 53,33 12,573 

Valid N (listwise) 30     

 
Correlations  

 
  Ηλικία SUM_C

Pearson Correlation 1 ,010

Sig. (2-tailed)  ,959Ηλικία 

N 31 30

Pearson Correlation ,010 1

Sig. (2-tailed) ,959  SUM_C 

N 30 30

 
Correlations  

 
  experience SUM_C

Pearson Correlation 1 -,144

Sig. (2-tailed)  ,446experience 

N 31 30

Pearson Correlation -,144 1

Sig. (2-tailed) ,446  SUM_C 

N 30 30

 
Descriptives  

SUM_C  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound
 
 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 12 49,75 13,465 3,887 41,20 58,30 20 69

Πολύ καλά 18 55,72 11,716 2,762 49,90 61,55 28 70
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Total 30 53,33 12,573 2,296 48,64 58,03 20 70

 
ANOVA  
SUM_C  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 256,806 1 256,806 1,661 ,208 

Within Groups 4327,861 28 154,566   

Total 4584,667 29    

 
 

Descriptives  
SUM_C  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound
 
 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 15 54,20 10,115 2,612 48,60 59,80 40 69

Πολύ καλά 15 52,47 14,952 3,861 44,19 60,75 20 70

Total 30 53,33 12,573 2,296 48,64 58,03 20 70

 
 

ANOVA  
SUM_C  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 22,533 1 22,533 ,138 ,713 

Within Groups 4562,133 28 162,933   

Total 4584,667 29    

 
 

Correlations  

 
  Υποκειµενική αντίληψη της 

κατάστασης υγείας SUM_C

Pearson 
Correlation 1 -,179

Sig. (2-tailed)  ,344
Υποκειµενική αντίληψη της 
κατάστασης υγείας 

N 31 30

Pearson 
Correlation -,179 1

Sig. (2-tailed) ,344  
SUM_C 

N 30 30
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Descriptives  

SUM_C  

95% Confidence Interval 
for Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 

Minimum Maximum

ΕΣΥ 8 58,75 9,543 3,374 50,77 66,73 47 69

Πανεπιστηµιακός 6 57,67 9,750 3,981 47,43 67,90 42 69

Ιδιώτης 14 47,86 14,330 3,830 39,58 56,13 20 70

Άλλο 2 57,00 2,828 2,000 31,59 82,41 55 59

Total 30 53,33 12,573 2,296 48,64 58,03 20 70

 
 

ANOVA  
SUM_C  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 794,119 3 264,706 1,816 ,169 

Within Groups 3790,548 26 145,790   

Total 4584,667 29    

 
 

Descriptives  
SUM_C  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Έως €2.000 4 50,50 14,480 7,240 27,46 73,54 34 69

Έως €3.000 5 60,60 9,317 4,167 49,03 72,17 47 69

Έως €4.000 7 56,00 8,327 3,147 48,30 63,70 44 69

Έως €5.000 5 52,20 11,841 5,295 37,50 66,90 40 65

Έως €6.000 1 59,00 . . . . 59 59

Πάνω από 
€6.000 7 44,71 15,543 5,875 30,34 59,09 20 59

Total 29 52,76 12,389 2,300 48,05 57,47 20 69

 
ANOVA  
SUM_C  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 894,882 5 178,976 1,210 ,336 

Within Groups 3402,429 23 147,932   

Total 4297,310 28    
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Descriptives  
SUM_C  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Άγαµος/η 4 57,00 9,626 4,813 41,68 72,32 47 69

Έγγαµος/η 24 53,46 12,982 2,650 47,98 58,94 20 70

∆ιαζευγµένος/η 2 44,50 14,849 10,500 -88,92 177,92 34 55

Total 30 53,33 12,573 2,296 48,64 58,03 20 70

 
ANOVA  
SUM_C  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 210,208 2 105,104 ,649 ,531 

Within Groups 4374,458 27 162,017   

Total 4584,667 29    

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆'  
Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items

,705 12

 
Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items

46,03 29,275 5,411 12

 
Descriptive Statistics  

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ικανοποίηση από την εργασία 30 33,00 56,00 46,0333 5,41061 

Valid N (listwise) 30     

 
Correlations  

 
  Ικανοποίηση από την εργασία Ηλικία 

Pearson Correlation 1 ,253 

Sig. (2-tailed)  ,178 Ικανοποίηση από την εργασία 

N 30 30 

Pearson Correlation ,253 1 

Sig. (2-tailed) ,178  Ηλικία 

N 30 31 
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Correlations  

 
  Ικανοποίηση από την εργασία experience

Pearson Correlation 1 ,320

Sig. (2-tailed)  ,084Ικανοποίηση από την εργασία 

N 30 30

Pearson Correlation ,320 1

Sig. (2-tailed) ,084  experience 

N 30 31

 
 

Descriptives  
Ικανοποίηση από την εργασία  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error Lower Bound Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 12 43,4167 5,93079 1,71207 39,6484 47,1849 33,00 56,00

Πολύ καλά 18 47,7778 4,37312 1,03075 45,6031 49,9525 38,00 55,00

Total 30 46,0333 5,41061 ,98784 44,0130 48,0537 33,00 56,00

 
ANOVA  

Ικανοποίηση από την εργασία  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 136,939 1 136,939 5,385 ,028 

Within Groups 712,028 28 25,430   

Total 848,967 29    
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Descriptives  
Ικανοποίηση από την εργασία  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 16 43,0625 4,63995 1,15999 40,5900 45,5350 33,00 50,00

Πολύ καλά 14 49,4286 4,14570 1,10798 47,0349 51,8222 40,00 56,00

Total 30 46,0333 5,41061 ,98784 44,0130 48,0537 33,00 56,00

 
ANOVA  

Ικανοποίηση από την εργασία  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 302,601 1 302,601 15,508 ,000 

Within Groups 546,366 28 19,513   

Total 848,967 29    

 

 
 

Correlations  

 
  Ικανοποίηση από την 

εργασία 
Υποκειµενική αντίληψη της 

κατάστασης υγείας 

Pearson 
Correlation 1 ,404(*)

Sig. (2-tailed)  ,027
Ικανοποίηση από την εργασία 

N 30 30

Pearson 
Correlation ,404(*) 1

Sig. (2-tailed) ,027  
Υποκειµενική αντίληψη της 
κατάστασης υγείας 

N 30 31

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Descriptives  
Ικανοποίηση από την εργασία  

95% Confidence Interval 
for Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 

Minimum Maximum

ΕΣΥ 8 44,1250 5,96268 2,10813 39,1401 49,1099 37,00 55,00

Πανεπιστηµιακός 5 45,2000 3,27109 1,46287 41,1384 49,2616 40,00 48,00

Ιδιώτης 15 47,0667 5,93376 1,53209 43,7807 50,3527 33,00 56,00

Άλλο 2 48,0000 2,82843 2,00000 22,5876 73,4124 46,00 50,00

Total 30 46,0333 5,41061 ,98784 44,0130 48,0537 33,00 56,00

 
 

ANOVA  
Ικανοποίηση από την εργασία  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 56,358 3 18,786 ,616 ,611 

Within Groups 792,608 26 30,485   

Total 848,967 29    
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Descriptives  
Ικανοποίηση από την εργασία  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Έως €2.000 4 41,7500 5,50000 2,75000 32,9983 50,5017 37,00 49,00

Έως €3.000 5 45,8000 8,52643 3,81314 35,2130 56,3870 33,00 55,00

Έως €4.000 7 47,0000 4,39697 1,66190 42,9335 51,0665 40,00 54,00

Έως €5.000 4 42,5000 2,08167 1,04083 39,1876 45,8124 40,00 45,00

Έως €6.000 2 47,5000 2,12132 1,50000 28,4407 66,5593 46,00 49,00

Πάνω από 
€6.000 7 49,1429 4,67007 1,76512 44,8238 53,4619 41,00 56,00

Total 29 46,0000 5,50325 1,02193 43,9067 48,0933 33,00 56,00

 
 

ANOVA  
Ικανοποίηση από την εργασία  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 202,093 5 40,419 1,439 ,248 

Within Groups 645,907 23 28,083   

Total 848,000 28    

 
 

Descriptives  
Ικανοποίηση από την εργασία  

95% Confidence Interval 
for Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

Άγαµος/η 4 43,0000 7,78888 3,89444 30,6062 55,3938 37,00 54,00

Έγγαµος/η 24 46,4583 5,17502 1,05635 44,2731 48,6436 33,00 56,00

∆ιαζευγµένος/η 2 47,0000 2,82843 2,00000 21,5876 72,4124 45,00 49,00

Total 30 46,0333 5,41061 ,98784 44,0130 48,0537 33,00 56,00

 
 

ANOVA  
Ικανοποίηση από την εργασία  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 43,008 2 21,504 ,720 ,496 

Within Groups 805,958 27 29,850   

Total 848,967 29    
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε' 
Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items

,774 9

 
Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items

15,13 66,049 8,127 9

 
Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items

,692 5

 
Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items

4,83 24,695 4,969 5

 
Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items

,679 8

 
Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items

40,17 35,661 5,972 8

 
Descriptive Statistics  

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Συναισθηµατική εξάντληση 31 ,00 38,00 15,1290 8,12708 

Αποπροσωποποίηση 30 ,00 17,00 4,8333 4,96945 

Προσωπκό επίτευγµα 30 28,00 48,00 40,1667 5,97168 

Valid N (listwise) 29     

 
Correlations  

  Ηλικία 

Pearson Correlation -,302 

Sig. (2-tailed) ,098 Συναισθηµατική εξάντληση

N 31 

Pearson Correlation -,620(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 Αποπροσωποποίηση 

N 30 

Pearson Correlation ,036 

Sig. (2-tailed) ,851 Προσωπκό επίτευγµα 

N 30 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations  

 
  experience 

Pearson Correlation -,169 

Sig. (2-tailed) ,362 Συναισθηµατική εξάντληση

N 31 

Pearson Correlation -,553(**) 

Sig. (2-tailed) ,002 Αποπροσωποποίηση 

N 30 

Pearson Correlation ,126 

Sig. (2-tailed) ,507 Προσωπκό επίτευγµα 

N 30 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Descriptives  

95% Confidence 
Interval for 

Mean 
 
  N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound

 
 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 12 14,6667 7,83156 2,26078 9,6907 19,6426 3,00 26,00

Πολύ 
καλά 19 15,4211 8,50696 1,95163 11,3208 19,5213 ,00 38,00

Συναισθηµατική 
εξάντληση 

Total 31 15,1290 8,12708 1,45967 12,1480 18,1101 ,00 38,00

Αρκετά 
καλά 12 5,0000 5,76825 1,66515 1,3350 8,6650 ,00 17,00

Πολύ 
καλά 18 4,7222 4,53490 1,06889 2,4671 6,9774 ,00 14,00

Αποπροσωποποίηση 

Total 30 4,8333 4,96945 ,90729 2,9777 6,6890 ,00 17,00

Αρκετά 
καλά 11 38,6364 6,10365 1,84032 34,5359 42,7369 28,00 48,00

Πολύ 
καλά 19 41,0526 5,87342 1,34746 38,2217 43,8835 30,00 48,00

Προσωπκό 
επίτευγµα 

Total 30 40,1667 5,97168 1,09027 37,9368 42,3965 28,00 48,00

 
 

ANOVA  

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,186 1 4,186 ,061 ,806 

Within Groups 1977,298 29 68,183   Συναισθηµατική εξάντληση 

Total 1981,484 30    

Between Groups ,556 1 ,556 ,022 ,884 

Within Groups 715,611 28 25,558   Αποπροσωποποίηση 

Total 716,167 29    

Between Groups 40,674 1 40,674 1,146 ,293 

Within Groups 993,493 28 35,482   Προσωπκό επίτευγµα 

Total 1034,167 29    
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Descriptives  

95% Confidence 
Interval for 

Mean  
  N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Minimum Maximum

Αρκετά 
καλά 16 16,1875 9,28238 2,32059 11,2413 21,1337 3,00 38,00

Πολύ 
καλά 15 14,0000 6,82433 1,76203 10,2208 17,7792 ,00 28,00

Συναισθηµατική 
εξάντληση 

Total 31 15,1290 8,12708 1,45967 12,1480 18,1101 ,00 38,00

Αρκετά 
καλά 15 5,1333 5,28970 1,36580 2,2040 8,0627 ,00 17,00

Πολύ 
καλά 15 4,5333 4,79385 1,23777 1,8786 7,1881 ,00 14,00

Αποπροσωποποίηση 

Total 30 4,8333 4,96945 ,90729 2,9777 6,6890 ,00 17,00

Αρκετά 
καλά 15 38,6000 5,32917 1,37598 35,6488 41,5512 28,00 47,00

Πολύ 
καλά 15 41,7333 6,34110 1,63726 38,2218 45,2449 30,00 48,00

Προσωπκό 
επίτευγµα 

Total 30 40,1667 5,97168 1,09027 37,9368 42,3965 28,00 48,00

 
ANOVA  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 37,046 1 37,046 ,553 ,463 

Within Groups 1944,438 29 67,050   Συναισθηµατική εξάντληση 

Total 1981,484 30    

Between Groups 2,700 1 2,700 ,106 ,747 

Within Groups 713,467 28 25,481   Αποπροσωποποίηση 

Total 716,167 29    

Between Groups 73,633 1 73,633 2,146 ,154 

Within Groups 960,533 28 34,305   Προσωπκό επίτευγµα 

Total 1034,167 29    

 
Correlations  

  Υποκειµενική αντίληψη της κατάστασης υγείας

Pearson Correlation -,170

Sig. (2-tailed) ,361Συναισθηµατική εξάντληση 

N 31

Pearson Correlation ,265

Sig. (2-tailed) ,158Αποπροσωποποίηση 

N 30

Pearson Correlation ,461(*)

Sig. (2-tailed) ,010Προσωπκό επίτευγµα 

N 30

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Descriptives  

95% Confidence 
Interval for 

Mean 
 
  N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error 
Lower 
Bound

Upper 
Bound 

 
 

Minimum Maximum

ΕΣΥ 8 16,1250 12,36860 4,37296 5,7846 26,4654 ,00 38,00

Πανεπιστηµιακός 6 13,6667 6,86052 2,80079 6,4670 20,8663 4,00 24,00

Ιδιώτης 15 14,4000 5,85296 1,51123 11,1587 17,6413 3,00 26,00

Άλλο 2 21,0000 9,89949 7,00000 -
67,9434 109,9434 14,00 28,00

Συναισθηµατική 
εξάντληση 

Total 31 15,1290 8,12708 1,45967 12,1480 18,1101 ,00 38,00

ΕΣΥ 8 5,0000 5,80640 2,05287 ,1457 9,8543 ,00 17,00

Πανεπιστηµιακός 5 2,4000 2,30217 1,02956 -,4585 5,2585 ,00 6,00

Ιδιώτης 15 5,2000 4,84326 1,25052 2,5179 7,8821 ,00 13,00

Άλλο 2 7,5000 9,19239 6,50000 -
75,0903 90,0903 1,00 14,00

Αποπροσωποποίηση 

Total 30 4,8333 4,96945 ,90729 2,9777 6,6890 ,00 17,00

ΕΣΥ 8 37,8750 6,35694 2,24752 32,5605 43,1895 28,00 48,00

Πανεπιστηµιακός 6 39,1667 5,03653 2,05616 33,8811 44,4522 30,00 45,00

Ιδιώτης 14 41,0714 6,13269 1,63903 37,5305 44,6123 29,00 48,00

Άλλο 2 46,0000 2,82843 2,00000 20,5876 71,4124 44,00 48,00

Προσωπκό 
επίτευγµα 

Total 30 40,1667 5,97168 1,09027 37,9368 42,3965 28,00 48,00
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ANOVA  

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 97,676 3 32,559 ,467 ,708 

Within Groups 1883,808 27 69,771   Συναισθηµατική εξάντληση 

Total 1981,484 30    

Between Groups 46,067 3 15,356 ,596 ,623 

Within Groups 670,100 26 25,773   Αποπροσωποποίηση 

Total 716,167 29    

Between Groups 127,530 3 42,510 1,219 ,323 

Within Groups 906,637 26 34,871   Προσωπκό επίτευγµα 

Total 1034,167 29    

 
 
 
 

Descriptives  

95% Confidence 
Interval for Mean 

 
  N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound

 
 

Minimum Maximum

Έως 
€2.000 4 24,7500 8,99537 4,49768 10,4364 39,0636 18,00 38,00

Έως 
€3.000 5 12,2000 11,58447 5,18073 -2,1840 26,5840 ,00 28,00

Έως 
€4.000 7 11,5714 4,42934 1,67413 7,4750 15,6679 4,00 18,00

Έως 
€5.000 5 16,0000 9,35414 4,18330 4,3853 27,6147 3,00 26,00

Έως 
€6.000 2 16,5000 3,53553 2,50000 -15,2655 48,2655 14,00 19,00

Πάνω 
από 
€6.000 

7 14,8571 5,69879 2,15394 9,5866 20,1276 7,00 26,00

Συναισθηµατική 
εξάντληση 

Total 30 15,2667 8,22919 1,50244 12,1938 18,3395 ,00 38,00
Έως 
€2.000 4 10,0000 5,94418 2,97209 ,5415 19,4585 3,00 17,00

Έως 
€3.000 5 4,2000 5,71839 2,55734 -2,9003 11,3003 ,00 13,00

Έως 
€4.000 6 4,1667 4,79236 1,95647 -,8626 9,1959 ,00 13,00

Έως 
€5.000 5 1,8000 1,92354 ,86023 -,5884 4,1884 ,00 5,00

Έως 
€6.000 2 9,5000 6,36396 4,50000 -47,6779 66,6779 5,00 14,00

Πάνω 
από 
€6.000 

7 4,2857 3,90360 1,47542 ,6755 7,8959 1,00 12,00

Αποπροσωποποίηση 

Total 29 4,9655 5,00345 ,92912 3,0623 6,8687 ,00 17,00
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Έως 
€2.000 4 34,7500 2,21736 1,10868 31,2217 38,2783 32,00 37,00

Έως 
€3.000 5 39,6000 10,21274 4,56727 26,9192 52,2808 28,00 48,00

Έως 
€4.000 7 40,5714 3,59894 1,36027 37,2430 43,8999 35,00 45,00

Έως 
€5.000 4 38,2500 5,56028 2,78014 29,4024 47,0976 30,00 42,00

Έως 
€6.000 2 45,5000 2,12132 1,50000 26,4407 64,5593 44,00 47,00

Πάνω 
από 
€6.000 

7 41,7143 5,12231 1,93605 36,9769 46,4516 34,00 48,00

Προσωπκό 
επίτευγµα 

Total 29 39,8966 5,88791 1,09336 37,6569 42,1362 28,00 48,00

 
 

ANOVA  

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 509,245 5 101,849 1,680 ,178 

Within Groups 1454,621 24 60,609   Συναισθηµατική εξάντληση 

Total 1963,867 29    

Between Groups 202,604 5 40,521 1,870 ,139 

Within Groups 498,362 23 21,668   Αποπροσωποποίηση 

Total 700,966 28    

Between Groups 206,347 5 41,269 1,242 ,322 

Within Groups 764,343 23 33,232   Προσωπκό επίτευγµα 

Total 970,690 28    

 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptives  

95% Confidence 
Interval for 

Mean 
 
  N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 

Minimum Maximum

Άγαµος/η 4 22,5000 10,84743 5,42371 5,2393 39,7607 13,00 38,00

Έγγαµος/η 25 13,8800 7,35595 1,47119 10,8436 16,9164 ,00 28,00

∆ιαζευγµένος/η 2 16,0000 8,48528 6,00000 -
60,2372 92,2372 10,00 22,00

Συναισθηµατική 
εξάντληση 

Total 31 15,1290 8,12708 1,45967 12,1480 18,1101 ,00 38,00
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Άγαµος/η 4 10,2500 6,07591 3,03795 ,5819 19,9181 3,00 17,00

Έγγαµος/η 24 3,7083 4,18568 ,85440 1,9409 5,4758 ,00 14,00

∆ιαζευγµένος/η 2 7,5000 6,36396 4,50000 -
49,6779 64,6779 3,00 12,00

Αποπροσωποποίηση 

Total 30 4,8333 4,96945 ,90729 2,9777 6,6890 ,00 17,00

Άγαµος/η 4 37,5000 3,87298 1,93649 31,3372 43,6628 34,00 43,00

Έγγαµος/η 24 40,9583 6,18188 1,26187 38,3480 43,5687 28,00 48,00

∆ιαζευγµένος/η 2 36,0000 5,65685 4,00000 -
14,8248 86,8248 32,00 40,00

Προσωπκό 
επίτευγµα 

Total 30 40,1667 5,97168 1,09027 37,9368 42,3965 28,00 48,00

 
 
 

ANOVA  

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 257,844 2 128,922 2,094 ,142 

Within Groups 1723,640 28 61,559   Συναισθηµατική εξάντληση 

Total 1981,484 30    

Between Groups 161,958 2 80,979 3,945 ,031 

Within Groups 554,208 27 20,526   Αποπροσωποποίηση 

Total 716,167 29    

Between Groups 78,208 2 39,104 1,104 ,346 

Within Groups 955,958 27 35,406   Προσωπκό επίτευγµα 

Total 1034,167 29    

 
 

Correlations  

 
  SUM_A SUM_B SUM_C

Ικανοποίηση 
από την 
εργασία 

Συναισθηµατική 
εξάντληση Αποπροσωποποίηση Προσωπκό 

επίτευγµα

SUM_A Pearson 
r 1 ,524(**) ,456(*) ,402(*) -,357(*) -,041 ,219
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Sig. (2-
tailed)  ,002 ,011 ,028 ,048 ,829 ,244 

N 31 31 30 30 31 30 30

Pearson 
r ,524(**) 1 ,089 ,604(**) -,428(*) -,071 ,407(*)

Sig. (2-
tailed) ,002  ,641 ,000 ,016 ,709 ,026

SUM_B 

N 31 31 30 30 31 30 30

Pearson 
r ,456(*) ,089 1 ,008 -,271 ,040 ,129

Sig. (2-
tailed) ,011 ,641  ,966 ,147 ,838 ,505

SUM_C 

N 30 30 30 29 30 29 29

Pearson 
r ,402(*) ,604(**) ,008 1 -,363(*) -,344 ,608(**)

Sig. (2-
tailed) ,028 ,000 ,966  ,049 ,068 ,000

Ικανοποίηση από 
την εργασία 

N 30 30 29 30 30 29 29

Pearson 
r -,357(*) -,428(*) -,271 -,363(*) 1 ,309 -,250

Sig. (2-
tailed) ,048 ,016 ,147 ,049  ,097 ,183

Συναισθηµατική 
εξάντληση 

N 31 31 30 30 31 30 30

Pearson 
r -,041 -,071 ,040 -,344 ,309 1 -,232

Sig. (2-
tailed) ,829 ,709 ,838 ,068 ,097  ,227

Αποπροσωποποίηση 

N 30 30 29 29 30 30 29

Pearson 
r ,219 ,407(*) ,129 ,608(**) -,250 -,232 1

Sig. (2-
tailed) ,244 ,026 ,505 ,000 ,183 ,227  

Προσωπκό 
επίτευγµα 

N 30 30 29 29 30 29 30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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