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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το θέµα της Επαγγελµατικής Εξουθένωση έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την 

επιστηµονική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες.  Έχει προταθεί ότι το άγχος µπορεί 

να εµπλέκεται στην αιτιολογία της ανάπτυξης του συνδρόµου αυτού. Παρότι η 

διεθνής βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια έχει διερευνήσει την σχέση ανάµεσα στο 

άγχος που προέρχεται από την προσωπικότητα του ατόµου και την επαγγελµατική 

εξουθένωση, στη χώρα µας η έρευνα γύρω από το συγκεκριµένο θέµα είναι πολύ 

περιορισµένη, ενώ για τον κλάδο του επαγγέλµατος των Αστυνοµικών ανύπαρκτη. 

Το επάγγελµα του Αστυνοµικού  ανήκει στην οµάδα υψηλού κινδύνου για την 

εµφάνιση του συνδρόµου αυτού. Τα αίτια είναι πολλά, χωρίζονται όµως σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες: αυτά που προέρχονται από την φύση του επαγγέλµατος ( 

επικίνδυνο εργασίας, βάρδιες κλπ) και αυτά που προέρχονται από τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας του Αστυνοµικού ( υψηλό άγχος, χαµηλή αυτοεκτίµηση κλπ).    

Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο την διερεύνηση του τύπου προσωπικότητας, ο 

οποίος συµβάλει στην ανάπτυξη της επαγγελµατικής κόπωσης, χωρίζοντας τους 

τύπους προσωπικότητας σε 4 κατηγορίες βασιζόµενοι στην θεωρία του Εysenck.  

Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην µελλοντική επιλογή του προσωπικού της Αστυνοµίας, 

ώστε µέσω κάποιων ψυχοµετρικών τεστ να µπορεί να επιλεχθεί ο Αστυνοµικός ο 

οποίος θα φέρει κάποια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα του, τα οποία θα τον 

βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στην φύση του επαγγέλµατος.   

Αντίθετα η διερεύνηση των αιτιών που προέρχονται από την φύση του επαγγέλµατος 

δεν  θα ωφελούσε αφού µία παρέµβαση στην δοµή της Αστυνοµίας θεωρείται 

αδύνατη(για παράδειγµα δεν µπορούµε να καταργήσουµε τις βάρδιες ή να µειώσουµε 

τον κίνδυνο που ενέχει το επάγγελµα). 

 

Λέξεις κλειδιά: Αστυνοµικός, Επαγγελµατική Εξουθένωση, τύπος προσωπικότητας 
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ» 

 

Ο όρος “επαγγελµατική εξουθένωση” (professional burnout) χρησιµοποιήθηκε από 

τον ψυχίατρο Freudenberger (1975) για πρώτη φορά σε επιστηµονικά άρθρα στα 

µέσα της δεκαετίας του ’70 στις Ηνωµένες Πολιτείες (Maslach, 1997).  Ως 

επαγγελµατική εξουθένωση όρισε το βίωµα της αποτυχίας και εξάντλησης που 

παρατήρησε στους κοινωνικούς λειτουργούς µετά από ένα χρόνο ενασχόλησης τους 

στα ιδρύµατα όπου εργάζονταν ο ίδιος, το οποίο βίωµα ήταν αποτέλεσµα των 

υπέρµετρων απαιτήσεων της δουλείας τους σε ενέργεια, προσπάθεια και προσόντα. 

Από τότε έχει παρατηρηθεί µεγάλο ενδιαφέρον για το φαινόµενο αυτό τόσο από 

επιστηµονική όσο και από πρακτική άποψη, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο µεγάλος 

αριθµός των σχετικών δηµοσιεύσεων τα χρόνια που ακολούθησαν(Κleiber & 

Enzmann,1990). 

 Μέχρι και σήµερα, οι διάφοροι ορισµοί που δίνονται για την επαγγελµατική 

εξουθένωση, στοχεύουν στο να περιγράψουν µε ακρίβεια και να διαχωρίσουν την 

έννοιά της από το επαγγελµατικό άγχος, του οποίου θεωρείται ιδιάζουσα µορφή 

(Κάντας, 1996).  

Oι Pines & Aronson (1988) παρατηρούν ότι η επαγγελµατική εξάντληση 

χαρακτηρίζει µια κατάσταση σωµατικής, συναισθηµατικής και ψυχικής κόπωσης, η 

οποία προκαλείται από µακροχρόνια έκθεση και εµπλοκή σε ιδιαίτερα απαιτητικές 

καταστάσεις συναισθηµατικής συµµετοχής. Οι συγγραφείς τονίζουν, επίσης, ότι οι 

επαγγελµατίες στην προσπάθειά τους για αναζήτηση νοήµατος αισθάνονται 

αποτυχηµένοι ˙ το αίσθηµα της αποτυχίας εµφανίζεται κυρίως στα άτοµα που θέτουν 

ανέφικτα ιδανικά πρότυπα παροχής υπηρεσιών, µε συνέπεια να αποκτούν χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, όταν αποτυγχάνουν να φανούν αντάξιοι αυτών των προτύπων 

(Κάντας, 1996).   

Σε µία έρευνα που διενήργησε ο Gudjonsson (1983) σε στρες που βίωσαν 100 

Αστυνοµικοί σε σύγκριση µε ένα δείγµα διοικητών νοσοκοµείων διαπίστωσε ότι οι 

δύο αυτές οµάδες δεν διέφεραν καθόλου µεταξύ τους όσον αφορά το τι είχαν βιώσει 

ως στρεσογόνο και τις συνεπαγόµενες σωµατικές αισθήσεις (Καπάρδης.Α, 2004) 

 Οι Edelwich και Brodsky (1980), έχοντας υπόψη ότι η επαγγελµατική εξουθένωση 

δεν εµφανίζεται ξαφνικά στον επαγγελµατία, αλλά ακολουθεί µια εξελικτική πορεία, 

περιέγραψαν λεπτοµερώς τα στάδια ανάπτυξης του συνδρόµου τα οποία 
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ανταποκρίνονται πλήρως, κατά την άποψη µας, και στο επάγγελµα του Αστυνοµικού 

σύµφωνα µε την έρευνα του Gudjonsson.Έτσι λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι :    

Ο επαγγελµατίας της υγείας, στην αρχή της καριέρας του βρίσκεται στο στάδιο του 

ενθουσιασµού, το οποίο χαρακτηρίζεται από µη ρεαλιστικές προσδοκίες, υψηλούς 

στόχους καθώς και υπερβολική επένδυση στις σχέσεις που αναπτύσσει µε τους 

πολίτες. Καθώς, όµως, διαπιστώνει ότι το έργο που παράγει δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του, απογοητεύεται.  

Τότε, λοιπόν, περνάει στο δεύτερο στάδιο, αυτό της αµφιβολίας και αδράνειας όπου 

αποµυθοποιεί τη συγκεκριµένη εργασία, ενώ παράλληλα συνειδητοποιεί, ότι δεν είναι 

ικανή να καλύψει τα κενά της προσωπικής του ζωής. Την αµφιβολία και αδράνεια 

διαδέχεται η µαταίωση. Στο στάδιο αυτό, ο επαγγελµατίας από τη µια µεριά νιώθει 

απογοητευµένος βλέποντας τις προσπάθειές του να είναι µάταιες, ενώ από την άλλη, 

αρχίζει να αµφισβητεί τις προσωπικές του ικανότητες. 

 Στο τελευταίο στάδιο, της απάθειας, το άτοµο, αγνοώντας τις ανάγκες της εργασίας 

του και αποφεύγοντας κάθε υπευθυνότητα, προσπαθεί να καταπολεµήσει τις χρόνιες 

µαταιώσεις που βιώνει (Παπαδάτου, ∆., & Αναγνωστόπουλος, Φ., 1995).  

H Maslach πρότεινε ότι η επαγγελµατική εξάντληση χαρακτηρίζεται από τις εξής 

διαστάσεις:  

• Την συναισθηµατική εξάντληση (emotional exhaustion), που αναφέρεται 

στο αίσθηµα ψυχικής κόπωσης που πηγάζει από τον εργασιακό χώρο 

καθιστώντας τον επαγγελµατία “ανίκανο” να συγκεντρωθεί στα εργασιακά 

του καθήκοντα  

• Την αποπροσωποποίηση (depersonalization), που αναφέρεται στην 

ανάπτυξη ουδέτερων ή ακόµα και αρνητικών αισθηµάτων του 

επαγγελµατία προς τον πελάτη, άρα και στην αποµάκρυνση του πρώτου 

από τον δεύτερο, και  

• Το αίσθηµα µειωµένης προσωπικής επίτευξης (loss of personal 

accomplishment) που αναφέρεται στο µειωµένο επιθυµητό και 

επιδιωκόµενο αίσθηµα ικανοποίησης του επαγγελµατία από την εργασία 

του. Στην προκειµένη περίπτωση το άτοµο εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια 

αποτελεσµατικού χειρισµού των προβληµάτων των πολιτών (Jimmieson, 

2000). 
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Σύµφωνα µε τον πιο αποδεκτό µέχρι σήµερα ορισµό της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, πρόκειται για µία κατάσταση χρόνιας συναισθηµατικής εξάντλησης, 

αποπρωσοποποίησης από τους αποδέκτες των κοινωνικών Υπηρεσιών και µειωµένης 

προσωπικής επίτευξης, η οποία µπορεί να εµφανιστεί σε άτοµα που εργάζονται στον 

τοµέα παροχής κοινωνικών Υπηρεσιών (Maslach & Jackson,1981).      
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

 
Τα περισσότερα θεωρητικά µοντέλα στην προσπάθειά τους να ερµηνεύσουν το 

σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης, αναζητούν τα αίτια στη δυναµική 

αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµου και περιβάλλοντος. Για την εµφάνιση και ανάπτυξη 

του συνδρόµου  µια µεγάλη µερίδα ερευνητών δίνει προτεραιότητα  στα 

χαρακτηριστικά της οργάνωσης και δοµής του χώρου όπου εργάζεται ο 

επαγγελµατίας, ενώ άλλοι στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου 

(Κάντας, 1996). 

Με άλλα λόγια τα θεωρητικά αυτά µοντέλα µπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

α) Μοντέλα τα οποία εστιάζουν στις εργασιακές συνθήκες και στις επιπτώσεις που 

έχουν αυτές στην υγεία των εργαζοµένων, και τα οποία µελετούν κυρίως τις 

συνθήκες εργασίας, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους ίδιους τους 

εργαζοµένους. Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας είναι τα ακόλουθα: 

Demand/Control/Social Support Model των  Karasek & Theorell,  Demands-Support-

Constraints Model των Payne & Fletcher,  Effort/Reward Imbalance Model του 

Siegrist και Vitamin Model του Warr. 

β) Μοντέλα τα οποία εξετάζουν κυρίως την εναρµόνιση (fit) των εργασιακών 

συνθηκών και του εργαζοµένου: αν δηλαδή και σε ποιο βαθµό το εργαζόµενο άτοµο 

εκπληρώνει τις προσδοκίες του και καλύπτει τις ανάγκες του µέσα από την δουλειά 

του, καθώς και κατά πόσο άτοµο και εργασία συµβαδίζουν ως προς τις βασικές τους 

αρχές. Τέτοια µοντέλα είναι τα ακόλουθα : Person-Environment Fit Model του 

French και των συνεργατών του και Control Theory of Organizational Stress, του 

Edwards (Βασιλάκη, Ε., Τριλίβα, Σ.,  Μπεζεβέγκης, Η., 2001) .    

H Pines δίνει προτεραιότητα στο αίσθηµα υπαρξιακής αξίας που παίρνουν οι 

επαγγελµατίες από την εργασίας τους. Αυτή η άποψη αντανακλάται στο υπαρξιακό 

µοντέλο για την επαγγελµατική εξουθένωση. (Cooper, C.,  et al, 2001).     

Tέλος άλλοι πάλι ερευνητές όπως ο Leiter και ο Schaufeli τονίζουν τη σηµασία των 

ατοµικών παραγόντων, υποστηρίζοντας, ότι η επαγγελµατική εξουθένωση εξαρτάται 

από τις προσδοκίες που ο επαγγελµατίας έχει από τον ίδιο του τον εαυτό αλλά και 

από το χώρο της υγείας στον οποίο εργάζεται (Firth-Cozens, & Payne, 1999).    
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3.1 Το µοντέλο του Cooper  

                                                          ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                           
Το διάγραµµα Ι σχεδιάστηκε βάση της βιβλιογραφίας Cooper, Cooper & Eaker, 1988 & Cooper, C., et al., 2001. 

 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, εντοπίζονται έξι κατηγορίες πηγών άγχους:  

1) εσωγενείς παράγοντες στη δουλειά (πχ: οι κακές συνθήκες εργασίας, οι βραδινές 

βάρδιες κλπ),  

2) παράγοντες που έχουν να κάνουν µε τον ρόλο του εργαζόµενου στην οργάνωση 

του εργασιακού χώρου (πχ: το είδος της Υπηρεσίας που εκτελεί µάχιµος ή δουλειά 

γραφείου),  

3) οι εργασιακές σχέσεις,  

4) παράγοντες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της σταδιοδροµίας του 

επαγγελµατία,  

Εσωγενείς στη  
δουλειά 

Ρόλος στην  
οργάνωση 

Σχέσεις στην  
εργασία 

Ανάπτυξη της 
σταδιοδροµίας 

∆οµή και κλίµα 
της οργάνωσης 

∆ιασύνδεση  
σπιτιού-εργασίας 

Άτοµο 

Συµπτώµατα οργάνωσης
 

Μεγάλος αριθµός απουσιών

Μεγάλος αριθµός 
αποχωρήσεων  προσωπικού

Προβλήµατα στις σχέσεις 
διευθ/νσης-εργοδοσίας & 
εργαζοµένων 

Χαµηλός έλεγχος ποιότητας

Ατοµικά Συµπτώµατα  
 

Αυξηµένη πίεση 

Κατάθλιψη 

Στροφή στο ποτό 

Ευερεθιστότητα 

Πόνοι στο στήθος 

Στεφανιαία νόσος
 

Ψυχική Ασθένεια

Μεγάλες απεργίες
 

Συχνά και σοβαρά 
ατυχήµατα 

 
Απώλεια 

ενδιαφέροντος 
 

?

?

Πηγές άγχους Συµπτώµατα άγχους Νόσοι 
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5) παράγοντες που αφορούν στη δοµή και στο κλίµα της οργάνωσης του εργασιακού 

χώρου, και  

6) παράγοντες που αναφέρονται στη σχέση της οικογενειακής ζωής µε την εργασιακή 

ζωή του ατόµου.  

Όλες οι παραπάνω πηγές άγχους ευνοούν, από τη µια µεριά, την εµφάνιση ψυχικών-

σωµατικών συµπτωµάτων (για παράδειγµα, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, αυξηµένη 

πίεση, πόνους στο στήθος) καθώς και συµπεριφορικών αλλαγών, όπως η κατανάλωση 

αλκοόλ, που µε τη σειρά τους οδηγούν σε σωµατική ή ψυχική ασθένεια. Από την 

άλλη µεριά, η κακή οργάνωση του εργασιακού χώρου (για παράδειγµα, οι απουσίες, 

οι αποχωρήσεις, η έλλειψη προσωπικού, τα προβλήµατα στις εργασιακές σχέσεις 

κλπ) καταλήγουν στη “νοσηρή” οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος. (Cooper, 

C., et al., 2001) 

 

3.2 Το µοντέλο της Pines 

 

Το κοινωνικο-ψυχολογικό θεωρητικό µοντέλο της Pines (1986), υποστηρίζει ότι οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες εργασίας (π.χ. το απαιτητικό συνεχές ωράριο, η έλλειψη 

ψυχολογικής υποστήριξης, η αυταρχική διοίκηση, κ.α.) αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα για την εµφάνιση ή όχι του συνδρόµου επαγγελµατικής εξουθένωσης 

καθώς και για την αποδοτικότητα του επαγγελµατία στην εργασία του 

(Αναγνωστόπουλος, Παπαδάτου, 1992).  

Πιο αναλυτικά, η Pines αναφέρει ότι, εάν οι εργαζόµενοι που ξεκινούν της καριέρα 

τους µε υψηλούς στόχους, βρεθούν σε ένα “θετικό” εργασιακό περιβάλλον, έχουν 

µεγάλες πιθανότητες να φανούν αποδοτικοί και να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν 

το δυναµικό τους στο µέγιστο βαθµό. Αντιθέτως, εάν συναντήσουν ένα πιεστικό για 

τον ψυχισµό τους εργασιακό χώρο, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν επαγγελµατική 

εξουθένωση.  

Τέλος σύµφωνα µε την Pines, τα ατοµικά χαρακτηριστικά του επαγγελµατία, 

επηρεάζουν µόνο τη χρονική στιγµή της εµφάνισης και την ένταση µε την οποία ο 

εργαζόµενος βιώνει τα συµπτώµατα της εξάντλησης.   
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3.3 Επαγγελµατική εξουθένωση ως  απόρροια συναισθηµατικής 

«Υπερεµπλοκής» 

 

Σύµφωνα µε τη Maslach (1993), οι εργαζόµενοι σε χώρους ψυχικής υγείας, εξαιτίας 

της φύσης του επαγγέλµατός τους, έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε τον ανθρώπινο 

πόνο. Έτσι, λοιπόν, στην προσπάθεια τους να “συνεργαστούν” σε ιδιαίτερα 

απαιτητικές συναισθηµατικές καταστάσεις και ταυτόχρονα να φανούν 

αποτελεσµατικοί στο έργο τους, υιοθετούν τεχνικές αποστασιοποίησης. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε το αστυνοµικό προσωπικό που πολλές φορές έρχεται αντιµέτωπο µε 

τον πόνο των παθόντων ( βιασµένες γυναίκες – παιδιά, θύµατα κακοποίησης κ.α.) . Ο 

επαγγελµατίας, αντιµετωπίζοντας τις ανάγκες των θυµάτων αυτών “από απόσταση”, 

και κατ’ επέκταση µε έναν ποιο αντικειµενικό τρόπο, διευκολύνει το έργο του ενώ 

παράλληλα αποφεύγει την έντονη ψυχική φόρτιση. Η συναισθηµατική 

αποστασιοποίηση αποτελεί έναν αποτελεσµατικό τρόπο “διαχείρισης” των 

προβληµάτων των θυµάτων εγκληµατικών ενεργειών, ενώ η αποπροσωποποίηση όχι. 

Από την άλλη τα θύµατα µε τη σειρά τους συντηρούν την αποστασιοποιηµένη στάση 

όπως π.χ υπερβάλλουν στις καταγγελίες τους για να πετύχουν την µέγιστη τιµωρία 

του δράστη, καταγγέλλουν ψευδή γεγονότα για να εκδικηθούν τον δράστη κλπ). 

 

Συνεχίζοντας, σηµειώνουµε ότι η αποστασιοποίηση συνεπάγεται την αδιαφορία του 

Αστυνοµικού για τις ανάγκες των πολιτών, τη µειωµένη προσπάθειά του να 

ανταποκριθεί στα εργασιακά του καθήκοντα και τέλος το αίσθηµα αµφισβήτησης των 

προσωπικών του ικανοτήτων.  

 

Βασισµένος στη θεωρητική προσέγγιση της Maslach, ο Leiter πραγµατοποίησε µια 

σειρά από έρευνες σε επαγγελµατίες υγείας και πρόνοιας, όπου ξεχώρισε και 

µελέτησε τις εξής τρεις κατηγορίες παραγόντων:  

α) εργασιακές απαιτήσεις ποσοτικού χαρακτήρα (π.χ. υπερβολικός φόρτος εργασίας) 

β) εργασιακές απαιτήσεις ποιοτικού χαρακτήρα (π.χ. εσωγενείς συγκρούσεις), και  

γ) έλλειψη πόρων (π.χ. έλλειψη υποστήριξης, έλλειψη αυτονοµίας) (Firth-Cozens, & 

Payne, 1999).  

Τα αποτελέσµατα των ερευνών του Leiter, σε γενικές γραµµές επιβεβαίωσαν τις 

θεωρητικές υποθέσεις του µοντέλου επαγγελµατικής εξουθένωσης της Maslach. Πιο 
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συγκεκριµένα, οι εσωγενείς απαιτήσεις καθώς και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, 

οδηγούσαν στην συναισθηµατική εξάντληση η οποία µε τη σειρά της οδηγούσε στην 

αποπροσωποποίηση. Η τρίτη όµως διάσταση του συνδρόµου της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης, το αίσθηµα µειωµένης προσωπικής επίτευξης, φάνηκε να 

αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τις δύο πρώτες παραµέτρους: προσωπική εξάντληση 

και αποπροσωποποίηση. Παρ’ όλα αυτά, ο ερευνητής περιέγραψε στο µοντέλο του, 

ότι το αίσθηµα µειωµένης προσωπικής επίτευξης αναπτύσσεται παράλληλα µε τις 

άλλες δύο παραµέτρους της εξάντλησης, δεδοµένης της έλλειψης πόρων(Firth-

Cozens, & Payne, 1999).  

Πρόσφατα, οι Lee και Ashforth επιβεβαίωσαν µε τα αποτελέσµατα των µετα-

αναλυτικών ερευνών τους, την κατά σειρά αλλά και παράλληλη ανάπτυξη των τριών 

παραµέτρων της επαγγελµατικής εξουθένωσης (Firth-Cozens, & Payne, 1999).    

 

3.4 Το Μοντέλο των Εργασιακών Απαιτήσεων/Ελέγχου/Κοινωνικής Στήριξης 

 

 To 1979 o Karasek εξέδωσε ένα έργο στο οποίο πρότεινε ένα νέο θεωρητικό 

µοντέλο. Σύµφωνα µε αυτό, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά τον 

εργαζόµενο είναι τρεις: 

1. Η ίδια η εργασία, το έργο που ο εργαζόµενος καλείται να επιτελέσει. 

2. Η ανεξαρτησία του εργαζόµενου να ορίζει τις παραµέτρους της εργασίας του 

και το δικαίωµά του να παίρνει πρωτοβουλίες. Με άλλα λόγια, τα περιθώρια 

ελέγχου που έχει στη δουλειά του. 

3. Οι κοινωνικές σχέσεις µε προϊσταµένους, συναδέλφους και υφισταµένους. 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες, τόσο ο καθένας χωριστά όσο και όλοι µαζί σε 

αλληλεπίδραση, επηρεάζουν καθοριστικά τον εργαζόµενο. Ουσιαστικά, η ύπαρξη 

ενός µόνο από τους τρεις δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει στρες. Ο Karasek 

αναφέρει δύο βασικές υποθέσεις για την πρόκληση στρες: 

1. Η εργασία προκαλεί στρες στον εργαζόµενο όταν οι απαιτήσεις είναι υψηλές, η 

δυνατότητα επιλογών και η πρόσβασή του στη λήψη αποφάσεων µικρή και οι 

κοινωνικές του σχέσεις κακές. Μια συνθήκη µε αυτά τα χαρακτηριστικά 

θεωρείται συνθήκη υψηλού άγχους. 

2. Η εργασία προκαλεί στρες στον εργαζόµενο όταν δεν του κεντρίζει το 

ενδιαφέρον, είναι βαρετή, µονότονη, και δεν τον βοηθά να αναπτύσσει και να 
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αξιοποιεί τις κλίσεις και τις γνώσεις του, ή να αποκτήσει νέες γνώσεις και 

δεξιότητες. (Karasek et al, 1981) (Karasek et al, 1982) και (Karasek et al, 1988) 

∆εκάδες ερευνητών επίσης σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο έθεσαν υπό 

εξέταση το µοντέλο του (LaCroix & Haynes, 1987. Landsbergis, 1988. Larsson & 

Setterlind, 1990). Όπως φάνηκε, ένα µικρό ποσοστό ερευνών δεν επικύρωσε τις 

ιδέες του στο σύνολό τους (Carayon, 1993. Hall, Johnson, & Tsou, 1993). 

 Αρκετοί ερευνητές (Kristensen, 1995, 1996. Schnall, Landsbergis, & Baker, 

1994) έχουν ασκήσει έντονη κριτική στο µοντέλο του Karasek. Η κριτική τους 

αυτή επικεντρώνεται στα εξής σηµεία: 

 α) το µοντέλο είναι πολύ απλό και αγνοεί τις πιο λεπτές πτυχές της εργασιακής 

συνθήκης,  

β) επειδή έχει επικυρωθεί κυρίως από µελέτες οι οποίες χρησιµοποίησαν δείγµατα 

εργαζοµένων από διάφορους εργασιακούς χώρους, ίσως δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί σε έναν οµοιογενή επαγγελµατικό χώρο, κυρίως γιατί δεν έχει τη 

δυνατότητα να διαφοροποιηθεί ως προς τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 

σε αυτόν,  

γ) οι διαφορές που εντοπίζει µεταξύ των εργαζοµένων ίσως προκύπτουν από τη 

διαφοροποίησή τους σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, οι 

εργαζόµενοι που δουλεύουν υπό κακές εργασιακές συνθήκες, όπως αυτές 

ορίζονται από το µοντέλο (π.χ. σε βαριές βιοµηχανίες), βρίσκονται εκ των 

πραγµάτων σε δυσµενή θέση από  άποψη υγείας λόγω του κοινωνικοοικονοµικού 

τους επιπέδου, αφού έχει βρεθεί ότι τα ποσοστά εµφάνισης ασθενειών, και κυρίως 

καρδιαγγειακών νοσηµάτων, είναι υψηλότερα στα χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά 

στρώµατα. 

 

          3.5 Το Μοντέλο των Βιταµινών 

 

 Σε ένα από τα βασικά άρθρα του ο Warr παροµοιάζει τις ποικίλες εργασιακές 

παραµέτρους µε βιταµίνες. Πιστεύει ότι ο καθένας από τους εργασιακούς παράγοντες 

που προαναφέρθηκαν πρέπει να υπάρχει στην κατάλληλη δοσολογία, προκειµένου να 

µην προκαλεί στρες. Με άλλα λόγια, όσο στρεσογόνο είναι το να έχει ο εργαζόµενος 

πολύ µικρά περιθώρια για πρωτοβουλίες, άλλο τόσο είναι και το να έχει υπερβολικά 

µεγάλα. Γι’ αυτό και ο Warr υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που συνθέτουν µια 
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εργασιακή συνθήκη δεν συνδέονται γραµµικά µε τις επιπτώσεις τους στην υγεία, 

όπως ισχυρίζεται ο Karasek (Warr, 1990). 

Σύµφωνα µε τον Warr (1994), οι βασικοί εργασιακοί παράγοντες που µπορεί να 

επιβαρύνουν την υγεία των εργαζοµένων χωρίζονται σε εννιά κατηγορίες: 

1. ∆υνατότητα λήψης αποφάσεων. 

2. ∆υνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων. 

3. Ικανοποιητική αµοιβή και υλικοτεχνική υποστήριξη. 

4. Εργασιακά καθήκοντα που χαρακτηρίζονται από ενδιαφέρον και ποικιλία. 

5. Σαφήνεια ρόλου. 

6. Στόχοι που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον (externally generated 

goals). 

7. Σωµατική ασφάλεια. 

8. ∆υνατότητα για διαπροσωπική επικοινωνία. 

9. Κοινωνική αναγνώριση. 

Ο Warr έδωσε µια νέα διάσταση στη µελέτη των επιπτώσεων των εργασιακών 

συνθηκών. Μολονότι ο ίδιος δεν διεξήγαγε αρκετές µελέτες για να ελέγξει τις 

υποθέσεις του,  έθεσε ουσιαστικά ερωτήµατα και αµφισβήτησε τις «αυτονόητες», σε 

µερικές περιπτώσεις, θέσεις του Karasek, ιδιαίτερα στο επίπεδο των γραµµικών 

σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών(Βασιλάκη, Τριλίβα, Μπεζεβέγκης, 2001). 

Υπάρχουν ορισµένα ερευνητικά δεδοµένα τα οποία επικυρώνουν τις θέσεις του Warr 

(de Jonge & Schaufeli) και άλλα που αδυνατούν να τις στηρίξουν εµπειρικά 

(Sevastos, Smith, & Cordery,). Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να διεξαχθούν 

περισσότερες έρευνες οι οποίες θα ελέγξουν τις βασικές υποθέσεις του µοντέλου. 

(Βασιλάκη, Τριλίβα, Μπεζεβέγκης, 2001). 

 

3.6 Το Μοντέλο της Ισορροπίας µεταξύ Προσπάθειες/Ανταπόδοσης 

(Effort/Reward Imbalance Model, Siegrist, 1996) 

 

 To 1990 o Siegrist πρότεινε ένα νέο µοντέλο για τη σχέση εργασιακών 

συνθηκών και υγείας των εργαζοµένων. Η βασική του υπόθεση είναι ότι πρέπει να 

υπάρχει ισορροπία ανάµεσα σε αυτό που ο εργαζόµενος «επενδύει» στη δουλειά του 

και σε αυτό που παίρνει πίσω ως ανταπόδοση. Στην αντίθετη περίπτωση νιώθει 
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πιεσµένος και δυσαρεστηµένος και αυτό µακροπρόθεσµα επιβαρύνει την κατάσταση 

της υγείας του. 

 Κατά τον  Siegrist  Ο όρος προσπάθεια έχει δύο διαστάσεις:  

(1) την εξωγενή προσπάθεια, δηλαδή το έργο που καταβάλλει ο εργαζόµενος 

προκειµένου να εκπληρώσει τα βασικά εργασιακά του καθήκοντα και τις απαιτήσεις 

της δουλειάς του, και  

(2)  την ενδογενή προσπάθεια, δηλαδή τα εσωτερικά κίνητρα του εργαζόµενου που 

τον ωθούν να αποδώσει στον εργασιακό του χώρο. Τέτοια κίνητρα είναι η ανάγκη 

του για λήψη πρωτοβουλιών, η ανάγκη του για κοινωνική αναγνώριση, η 

ανταγωνιστικότητά του, ο βαθµός ευερεθιστότητάς του και η ικανότητά του να 

αποσυνδέει την επαγγελµατική από την προσωπική του ζωή. 

 Ως ανταπόδοση ο εργαζόµενος λαµβάνει από τη δουλειά του κοινωνική 

αναγνώριση, χρηµατική αµοιβή, τη δυνατότητα διατήρησης της εργασιακής του 

θέσης και επαγγελµατική/οικονοµική ασφάλεια (Siegrist, 1990) 

 Οι µελέτες που έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα, κυρίως από τον ίδιο τον 

Siegrist (Siegrist, 1995. Siegrist, 1996) και τους συνεργάτες του (Siegrist, Peter, 

Junge, Cremer, & Siedel, 1990. Siegrist & Peter, 1994, 1996. Siegrist, Klein & Voigt, 

1997), συµφωνούν µε τις υποθέσεις του, ότι η έλλειψη ισορροπίας µεταξύ αυτών των 

παραγόντων συνδέεται συχνά µε υψηλά ποσοστά καρδιαγγειακών νοσηµάτων. 

 Το µοντέλο Ισορροπίας µεταξύ Προσπάθειας/Ανταπόδοσης, αν και πολλά 

υποσχόµενο, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθότητα 

τω υποθέσεών του, αλλά και να βρεθούν τα όρια των εφαρµογών του. 

 

3.7 Το Μοντέλο της Εναρµόνισης Ατόµου – Περιβάλλοντος 

(Person – Environment Fit Model) 

 

To µοντέλο αυτό προτάθηκε και στη συνέχεια µελετήθηκε εκτενώς από 

ερευνητές του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστηµίου του Michigan. Η 

κεντρική του υπόθεση αφορά τη σχέση µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντός 

του. Η εργασία µπορεί να αποτελέσει στρεσογόνο συνθήκη για τον εργαζόµενο όταν 

υπάρχει χάσµα:  

α) ανάµεσα στα κίνητρα και τις επιδιώξεις του, αφενός, και σε αυτά που το 

περιβάλλον του προσφέρει, αφετέρου, και  
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β) ανάµεσα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και στην ικανότητά του να 

ανταποκριθεί σε αυτές (Baker, 1985). 

 O όρος «κίνητρα» περιγράφει τις δυνατότητες που προσφέρει το εργασιακό 

περιβάλλον και τις επιδιώξεις του ίδιου του εργαζόµενου από την άποψη της αµοιβής, 

της συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και της προσωπικής εξέλιξής του, ενώ ο όρος 

«απαιτήσεις» περιγράφει το φόρτο και το βαθµό πολυπλοκότητας της εργασίας. 

 Όταν η σχέση ανάµεσα σε αυτά τα στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι 

αρµονική, αλλά αντίθετα προκύπτει χάσµα, τότε ο εργαζόµενος υφίσταται έντονο 

στρες, ενώ µακροπρόθεσµα επιβαρύνεται η υγεία του, σωµατική και ψυχική. Μερικές 

από τις επιπτώσεις που έχουν µελετηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µοντέλου 

είναι η δυσαρέσκεια από την εργασία, το έντονο άγχος, η κατάθλιψη, η υπέρταση, η 

αυξηµένη χοληστερίνη, το κάπνισµα κ.λπ. (Εdwards & Van Harrison, 1993). 

 Το εν λόγω µοντέλο λαµβάνει υπόψη το ίδιο το άτοµο και τον τρόπο µε τον 

οπoίο επεξεργάζεται το περιβάλλον του, συγκρίνοντας τις προσωπικές του απαιτήσεις 

µε τις παροχές που προέρχονται από αυτό (το περιβάλλον). Πρόκειται για στοιχείο 

που αγνοείται συχνά από άλλα µοντέλα, τα οποία δεν διαφοροποιούν τα άτοµα ως 

προς τις διαφορετικές αντιδράσεις που µπορεί να έχουν απέναντι σε µια εργασιακή 

συνθήκη (Edwards, 1996). 

 Οι υποθέσεις του µοντέλου υποστηρίχθηκαν από τα αποτελέσµατα µιας 

έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µε 2.010 εργαζοµένους σε πληθώρα επαγγελµάτων 

(French, Caplan, & van Harrison, 1982). Επειδή όµως τα εργαλεία µέτρησης των 

µεταβλητών παρουσιάζουν πολλά µεθοδολογικά προβλήµατα, είναι δύσκολο να 

εξεταστεί το µοντέλο από άλλους ερευνητές. Αυτός είναι και ο λόγος που σήµερα δεν 

υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδοµένα τα οποία να ελέγχουν ταυτόχρονα τις δύο 

βασικές υποθέσεις του µοντέλου. 
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4. ΑΙΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στις συνθήκες τις εργασίας οι οποίες συµβάλουν στην 

ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης. Αυτές αποτελούν πηγές συνεχούς 

άγχους για τους Αστυνοµικούς και είναι σχετικά αµετάβλητες λόγω της φύσης του 

επαγγέλµατος αυτού. Για παράδειγµα είναι δύσκολο να µην υπάρχει επικινδυνότητα 

στο επάγγελµα ή να καταργηθούν οι βάρδιες κλπ. 

 

4.1 Η φύση της εργασίας – τα πολλαπλά καθήκοντα 

 

Οι Αστυνοµικοί λόγω της φύσης της δουλείας τους εκτίθενται συνεχώς σε  ακραίες 

περιπτώσεις στρες και σύµφωνα µε µία έρευνα που έκανε ο Miller σε επαγγέλµατα τα 

οποία ενέχουν καταστάσεις εκτός ελέγχου και σε  Επαγγέλµατα που ενέχουν κίνδυνο 

κατάθλιψης στην Μ. Βρετανία, βρέθηκε ότι το επάγγελµα του αστυνοµικού ανήκει 

και στις δύο κατηγορίες  (Καπάρδης, 2004).  

O ρόλος των Αστυνοµικών έχει διευρυνθεί και είναι περισσότερο απαιτητικός 

(Dutton, 1986). ∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι δεν υπάρχει άλλο επάγγελµα που 

να απαιτεί τέτοια ποικιλία δεξιοτήτων όσο αυτού του Αστυνοµικού: 

♦ Πρόληψη και εξιχνίαση ενός εγκλήµατος 

♦ Συναλλαγή µε κακοποιηµένα θύµατα ή αδίστακτους εγκληµατίες 

♦ Αντιµετώπιση αγριεµένου πλήθους 

♦ Ανάµειξη σε µία οικογενειακή διαφορά 

♦ Ενηµέρωση πολιτών για θάνατο ενός αγαπηµένου προσώπου τους 

♦ Γνώση προανακριτικών πράξεων (Ποινικού και ∆ικονοµικού Κώδικα) κλπ.  

Βάση των ανωτέρω και άλλων καθηκόντων θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι ο 

Αστυνοµικός ασκεί καθήκοντα  πολλές φορές κοινωνικού λειτουργού (επίλυση 

οικογενειακών διαφορών), ψυχολόγου (µεταφορά ψυχασθενούς στο ψυχιατρείο), 

στρατιωτικού (να πειθαρχεί και να αφοσιώνεται στην πατρίδα), ∆ηµοσίου 

Υπαλλήλου (όπως τα γνήσια υπογραφής, έκδοση ∆ιαβατηρίων κλπ), ανακριτή- 

δικαστικού υπαλλήλου κ.α. Η τόση ποικιλία δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας 

Αστυνοµικός είναι πιθανώς ένας παράγοντας που εξηγεί γιατί είναι δηµοφιλείς οι 

αστυνοµικές τηλεοπτικές σειρές (Καπάρδης, 2004).  
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∆ηλαδή µε λίγα λόγια την στιγµή που επιλαµβάνεται το αστυνοµικό όργανο πρέπει 

να λύσει τα προβλήµατα των άλλων, αλλά και τα δικά του,  αναµένεται απ’ αυτό να 

έχει πολλούς ρόλους και να τους εκτελεί όλους µε χαµόγελο, ακόµα και κάτω από 

συνθήκες εργασίας στις οποίες αντανακλώνται οι χειρότερες καταστάσεις που έχει να 

τους προσφέρει η κοινωνία. Εκτεθειµένοι σε ανθρώπους που προσπαθούν ο ένας να 

βλάψει τον άλλο, είναι δύσκολο να εµπιστευτούν ακόµη και τους καλούς ανθρώπους. 

Η φύσης της δουλειάς τους οδηγεί συχνά τους αστυνοµικούς στο να έχουν απότοµα 

ξεσπάσµατα, και επειδή η δουλειά τους απαιτεί από αυτούς να έχουν ξεκάθαρες 

λύσεις, τα βλέπουν όλα σε ένα πλαίσιο µαύρου – άσπρου. Η πραγµατικότητα όµως 

της ζωής είναι γκρίζα. Η εφαρµογή του νόµου µπορεί να αφήσει κατάλοιπα σε 

µερικούς Αστυνοµικούς διότι εφαρµόζοντας κατά γράµµα τον νόµο µπορεί να 

βρεθούν αντιµέτωποι µε την ανθρώπινη πλευρά τους. Η προσπάθεια 

συναισθηµατικής αυτοκυριαρχίας που καταβάλουν τους εξαντλεί και έξω από την 

δουλειά τους , κάνοντας τους να µην θέλουν να  συµµετέχουν στην οικογενειακή – 

κοινωνική ζωή. 

 Τέλος η σχεδόν στρατιωτική δοµή της δουλείας και η στολή που φορούν τους κάνει  

να αισθάνονται σαν ένα µηχάνηµα που πρέπει απλά να εκτελεί εντολές χωρίς να 

αναλαµβάνει πρωτοβουλίες ή να σκέφτεται. 

 

4.2 Η προκατάληψη του Αστυνοµικού – Πολίτη και η διάθεση της κοινής 

γνώµης 

 

Οι άνθρωποι γενικώς και κυρίως οι νεαροί θεωρούν την αστυνοµία αυταρχική και 

συντηρητική. Ο Stephenson (1992) τονίζει ότι «υπάρχουν λίγες ενδελεχείς µελέτες 

για τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης αστυνοµίας – πολίτη στις στάσεις του 

πολίτη». 

 Σε µία έρευνα των Cox και White (1988) µελετήθηκε η συµπεριφορά 460 φοιτητών 

οι οποίοι είχαν λάβει µία κλήση της τροχαίας και συγκρίθηκε µε αυτές 373 ατόµων οι 

οποίοι δεν είχαν λάβει κλήση. Οι πρώτοι βρέθηκε ότι είχαν αρνητική άποψη όσον 

αφορά την αστυνοµική συµπεριφορά (Καπάρδης,Α , 2004).  

Βλέποντας την στολή οι πολίτες µπορούν να βγάλουν όλα τα απωθηµένα τους 

αντιµετωπίζοντας τους αστυνοµικούς σαν εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας που 

έµµεσα θέλει να θίξει τα δικαιώµατα τους ˙ σαν σύµβολα εξουσίας που φορούν ένα 
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σήµα και φέρουν ένα όπλο και δεν έχουν καµία συναισθηµατική ανταπόκριση. Η 

πραγµατικότητα όµως είναι ότι η πλειοψηφία των Αστυνοµικών νοιάζονται και 

αντιµετωπίζουν τους πολίτες µε συµπόνια. Είναι και αυτοί άνθρωποι οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα όπως και οι συµπολίτες τους. Υπάρχει γενικώς η 

αντίληψη ότι ένας Αστυνοµικός είναι κυνικός και σκληρός και αναµένεται από αυτόν 

να ξεπεράσει γρήγορα και εύκολα όλα τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει. 

Από την άλλη ο στερεότυπος αστυνοµικός σύµφωνα µε τον Worden (1993) έχει µία 

προκατειληµµένη άποψη για τους πολίτες και η µοναξιά και η αποµόνωση της 

δουλειάς του ενισχύει την νοοτροπία « Εµείς εναντίον αυτών» (Καπάρδης,Α , 2004). 

Αυτή η άποψη ενισχύεται κυρίως στους αστυνοµικούς οι οποίοι έρχονται  

καθηµερινά σε αντιπαράθεση  µε τους πολίτες (πχ: Τροχονόµοι, Αστυνοµικοί των 

ΜΑΤ κλπ) διότι το καθήκον του Αστυνοµικού συγκρούεται µε το συµφέρον του 

πολίτη.  

Στην σχέση αυτή µεταξύ πολιτών και Αστυνοµίας σηµαντικό ρόλο παίζουν και τα 

ΜΜΕ τα οποία εντείνουν αυτήν την αντιπαράθεση. Η αρνητική άποψη του τύπου 

προκαλούσε σύµφωνα µε έρευνες στην Φλόριντα της Αµερικής πιο πολύ άγχος στους 

Αστυνοµικούς από την αντιµετώπιση και σύλληψη των κακοποιών (www.google.com). 

 

4.3 Επικίνδυνο εργασίας 

 

Η Αστυνοµία θεωρείται ανέκαθεν ένα επάγγελµα το οποίο εµπεριέχει τον παράγοντα 

του κίνδυνο. Aυτός ο παράγοντας αποτελεί µία µόνιµη πηγή άγχους, η οποία 

ενισχύεται από φόβους, αισθήµατα ανασφάλειας, πανικό κλπ. Αυτά τα συναισθήµατα 

δεν κατακλύζουν µόνο τα άτοµα που είναι άµεσα εµπλεκόµενα µε τους κινδύνους της 

δουλείας αλλά και τις οικογένειές και τα φιλικά τους πρόσωπα τα οποία ζουν πολλές 

φορές µε την αγωνία µήπως τα αγαπηµένα τους πρόσωπα πάθουν κάποιο κακό. Αυτά 

τα συναισθήµατα δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στις οικογένειες όπως διαζύγια, 

αλκοολισµό, αποµόνωση κλπ. τα οποία επιδεινώνουν το ήδη υπάρχον πρόβληµα 

οδηγώντας το άτοµο σε αδιέξοδο. 

 

 

 



 

20 
 

4.4 Oι Βάρδιες 

 

Έχει βρεθεί ότι οι βάρδιες, η εναλλαγή, δηλαδή, των διαστηµάτων ηµέρας και νύχτας 

κατά τη διάρκεια των οποίων διεξάγεται η εργασία, επιδρούν αρνητικά στη σωµατική 

και ψυχική υγεία του ατόµου. Είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος οργανισµός διαθέτει 

έµφυτο σύστηµα καθορισµού των κύκλων ύπνου-εγρήγορσης. Οι κύκλοι αυτοί, που 

ονοµάζονται κιρκάδιοι κύκλοι, σχετίζονται µε την έκκριση της ορµόνης µελατονίνης 

(Κalat,J., 2003). 

Oι ερευνητές τονίζουν ότι οι αλλαγές στη βάρδια επιδρούν και στη θερµοκρασία του 

αίµατος, στο ρυθµό µεταβολισµού, στα επίπεδα σακχάρου στο αίµα, στη νοητική 

απόδοση, αλλά και στα κίνητρα των εργαζοµένων. Πέρα από τις επιπτώσεις στις 

φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού, οι αλλαγές βάρδιας έχουν και κοινωνικές 

συνέπειες, γιατί διαταράσσουν την οικογενειακή και την κοινωνική ζωή του 

εργαζοµένου (φροντίδα των παιδιών, κοινωνικές συναλλαγές, επικοινωνία µε την/τον 

σύντροφο, ψυχαγωγία, ψώνια) (Κάντας, 1995). Μία ακόµη µελέτη που διενεργήθηκε 

σε νοσηλεύτριες, οι οποίες εργάζονταν σε διαφορετικές βάρδιες έδειξε ότι, τα άτοµα 

του δείγµατος σε σχέση µε τις συναδέλφους τους που είχαν σταθερή βάρδια, 

παρουσίαζαν µεγαλύτερη τάση στην κατανάλωση αλκοόλ, περισσότερα προβλήµατα 

µε τη σεξουαλική τους ζωή και χαµηλότερο δείκτη ικανοποίησης από την προσωπική 

τους ζωή (Cooper, C., et al., 2001). Για τους Αστυνοµικούς επιπροσθέτως, 

επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι τις βραδινές ώρες εκδηλώνονται τα 

περισσότερα και βαρύτερα εγκλήµατα πράγµα που κρατάει πολλές φορές τον ήδη 

εξασθενηµένο, λόγω της νυχτερινής ώρας οργανισµό τους σε εγρήγορση, στοιχείο 

που αποτελεί άλλον έναν επιβαρυντικό παράγοντα για την ψυχική τους υγεία. 

 Τα περισσότερα λάθη των Αστυνοµικών γίνονται κυρίως τις βραδινές ώρες. 

4.5 Ο εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας 

Οι Αστυνοµικοί βάσει των κανονισµών και των νόµων που διέπουν την λειτουργία 

της Ελληνικής Αστυνοµίας, υποχρεούνται να εργάζονται 40 ώρες την βδοµάδα όσοι 

υπηρετούν σε εξωτερικές Υπηρεσίες (περιπολίες κ.λπ.) και 42 ώρες όσοι υπηρετούν 

σε υπηρεσία γραφείου (  Άρθρο 1 του Π.∆ 314/01). Πολλές φορές όµως το ωράριο 

αυτό ξεπερνιέται κατά πολύ λόγω της φύσης της εργασίας (π.χ. παρακολούθηση 

ατόµων, επεισόδια στα γήπεδα κ.α).  
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Ο εβδοµαδιαίος χρόνος που το άτοµο αφιερώνει για την εργασία του , φαίνεται να 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση ή όχι της στεφανιαίας νόσου. Χαρακτηριστικά 

είναι τα αποτελέσµατα µελέτης που δηµοσιεύτηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου, 

από τα 100 άτοµα διαφόρων εργασιακών ειδικοτήτων που είχαν υποστεί έµφραγµα σε 

σχετικά µικρή ηλικία, βρέθηκε ότι το 25% του συνόλου τους είχαν διπλές εργασίες, 

ενώ το 40% εργάζονταν πάνω από 60 ώρες εβδοµαδιαία (Cooper, C., et al., 2001). 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν 

παρά έµµεσες µόνο ενδείξεις για τη σχέση και το βαθµό επίδρασης του υπερβολικού 

φόρτου εργασίας στην πίεση των εργαζοµένων. Οι Arnold και άλλοι συνεργάτες 

(1991), προσθέτουν ότι παρόµοιες επιπτώσεις παρατηρούνται στον εργαζόµενο όταν 

του ανατίθεται, µέσα στο προβλεπόµενο ωράριο εργασίας, ποιότητα ή ποσότητα 

εργασίας που αδυνατεί να φέρει εις πέρας (Cooper, C., et al., 2001). 

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

µειωµένη, δηλαδή, δραστηριότητα στον εργασιακό χώρο, ιδιαίτερα όταν 

ακολουθείται από ακανόνιστες περιόδους “έξαρσης” των επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων µπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ψυχική και σωµατική υγεία του 

επαγγελµατία, αυτό το φαινόµενο παρατηρείται σε Αστυνοµικούς οι οποίοι έχουν ως 

καθήκον τους την φύλαξη στόχων δηλαδή τις επονοµαζόµενες σκοπιές.  

 
4.6 O ρόλος του ατόµου στην Υπηρεσία 

 

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

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

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

επαγγελµατίας αναφορικά µε τη θέση που κατέχει στο εργασιακό του περιβάλλον. 

Έχοντας υπόψη ότι οι µορφές συµπεριφοράς καθορίζονται από τις προσδοκίες και τις 

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

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

της οργάνωσης, τότε το αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση άγχους για τον εργαζόµενο.     

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

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

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

κάνει αναφορικά µε τα εργασιακά του καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του, είτε δεν 
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έχει σαφή εικόνα των στόχων της εργασίας του και των προσδοκιών που οι άλλοι 

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

περιπτώσεις η ασάφεια συνδέεται µε καταθλιπτική διάθεση, µε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, δυσαρέσκεια για τη ζωή, χαµηλά κίνητρα και σκέψεις για 

εγκατάλειψη της εργασίας. 

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

α) δύο διαφορετικά πρόσωπα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τον εργαζόµενο,  

β) ο προϊστάµενος  έχει αντιφατικές προσδοκίες και απαιτήσεις από τον επαγγελµατία 

αστυνοµικό,  

γ) οι απαιτήσεις του ρόλου ενός ατόµου βρίσκονται σε σύγκρουση µε τις προσωπικές 

του αξίες,  

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

έξω-εργασιακού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στη συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι η µαταίωση µιας εξόδου για ψυχαγωγία ή εκδροµή λόγω 

ανειληµµένων εργασιακών υποχρεώσεων.        

 

4.7 Ευκαιρίες προαγωγής – καριέρα 

 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που παίζει ρόλο στην εµφάνιση του 

επαγγελµατικού άγχους είναι και οι ευκαιρίες προαγωγής. Ο Gudjonsson (1983) 

ερεύνησε τις πηγές του στρες που βίωσαν 100 Βρετανοί Αστυνοµικοί τον 

προηγούµενο χρόνο και βρήκε ότι οι τρεις συχνότερες αιτίες στρες που αναφέρθηκαν 

είναι: 

α) οι δυσκολίες µε τα παιδιά της οικογένειας τους, 

β) οι δυσκολίες µε τους/τις συζύγους τους, και  

γ) οι δυσκολίες προαγωγής. 

 Έτσι λοιπόν βλέπουµε ότι η σταδιοδροµία του ατόµου θα παίξει καθοριστικό ρόλο 

εκτός των άλλων και στην ψυχική υγεία του ατόµου. Στην Ελληνική Αστυνοµία η 

βαθµολογική εξέλιξη του εργαζόµενου δεν είναι ευνοϊκή, το αντίθετο µάλλον 

συµβαίνει. Όσον αφορά τους Αξιωµατικούς η εξέλιξη τους εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες οι οποίοι πολλές φορές τυγχάνει να είναι και έξω-υπηρεσιακοί. Όσον 

αφορά τώρα τους κατώτερους Αστυνοµικούς η προαγωγή τους γίνεται κατόπιν 

γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται κάθε χρόνο και από αυτές προάγεται ένα 
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συγκεκριµένο ποσοστό κάθε φορά, χωρίς να λαµβάνεται κατά ανάγκη υπόψη η 

προσφορά και η απόδοση τους στην Υπηρεσία γενικότερα 

Έτσι ο κάθε Αξιωµατικός που υπηρετεί στην Αστυνοµία διακατέχεται από το άγχος 

ότι ενδεχοµένως δεν θα προαχθεί στον επόµενο βαθµό και ο κατώτερος αστυνοµικός 

για το λόγο του ότι δεν εξελίσσεται βαθµολογικά χρησιµοποιεί την απάθεια και την 

αδιαφορία ως µηχανισµό άµυνας απέναντι στην δυσαρέσκεια του.        

 
 Το κλίµα και η δοµή της οργάνωσης 

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

σηµαντικά µε τη δηµιουργία άγχους στον εργαζόµενο, ιδιαίτερα όταν ο 

επαγγελµατίας δεν συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα νιώθει ότι δεν 

έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε οτιδήποτε συµβαίνει στο χώρο εργασίας (Κάντας, 

1995). Αντίθετα, η οργανωτική δοµή που δίνει στον εργαζόµενο τη δυνατότητα 

αυξηµένου βαθµού συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων, δεν συµβάλλει στη 

δηµιουργία αγχογόνων καταστάσεων. Η Αστυνοµία είναι αδύνατον να έχει  

οργανωτική δοµή διότι ως εκτελεστικό όργανο της πολιτείας, είναι εξαρτώµενη από 

τους νόµους που θεσπίζει το κράτος, από τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών κλπ.  

 

4.9    Τα τραυµατικά γεγονότα  της εργασίας 

 

Πρόκειται ίσως για τον κυρίως υπεύθυνο παράγοντα εµφάνισης άγχους στους 

επαγγελµατίες. Αν εξαιρέσει κανείς την έλλειψη εµπιστοσύνης ή τις σχέσεις 

ανταγωνισµού µεταξύ των συναδέλφων, αξίζει να επικεντρωθεί στο ακριβώς 

αντίθετο: στο άγχος που προκύπτει στον επαγγελµατία εξαιτίας της συναισθηµατικής 

του εµπλοκής µε τα θύµατα των εγκληµατικών ενεργειών. 

 ∆εν είναι λίγα τα άτοµα που υποστηρίζουν ότι τα ανθρώπινα συναισθήµατα 

συµπάθειας ή αντιπάθειας ή ακόµα και τα συναισθήµατα αγάπης και µίσους, µπορούν 

να προκαλέσουν περισσότερο στρες από οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε το ίδιο 

υποστηρίζει και η Maslach (1993) στην θεωρία της συναισθηµατικής 

«Υπερεµπλοκής» που αναλύσαµε πιο πάνω.  

Οι Αστυνοµικοί πολλές φορές συµβαίνει να  γίνονται  ακροατές λεπτοµερέστατων 

αφηγήσεων των θυµάτων ή των αυτόπτων µαρτύρων για το έγκληµα που 
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διαπράχθηκε. Τα θύµατα αυτά  πολλές φορές κλαίνε, φωνάζουν ή και λιποθυµάνε 

όταν καλούνται να περιγράψουν το περιστατικό. Οι Αστυνοµικοί βλέποντας όλα 

αυτά, επηρεάζονται από τα τραυµατικά γεγονότα, ειδικά όταν συµβαίνουν συχνά, µε 

αποτέλεσµα να τους δηµιουργείται αφόρητο άγχος, ενώ συγχρόνως δεν διαθέτουν την 

γνώση ενός ειδικού όπως είναι ο ψυχολόγος για να αντιµετωπίσουν ή να 

διαχειριστούν αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.  

 Άλλες φορές γίνονται και οι ίδιοι αυτόπτες µάρτυρες τέτοιων εγκληµατικών 

ενεργειών ή σκηνών βίας πράγµα που αυξάνει ακόµη περισσότερο το άγχος τους, 

διότι πολλές φορές βασανίζονται από συναισθήµατα λύπης και θλίψης για τα θύµατα, 

ενώ κάποιοι αισθάνονται και τύψεις για τον τρόπο που ενήργησαν, σκεπτόµενοι ότι    

θα µπορούσαν να είχαν πράξει µε διαφορετικό τρόπο αποτρέποντας το κακό.  

Όλα αυτά σε συνδυασµό µε το  ότι είναι από τα λίγα επαγγέλµατα που είναι τόσο 

στενά συνδεδεµένο µε την βία, κάνουν τον αστυνοµικό ευάλωτο, επηρεάζοντας τη 

ψυχική του υγεία. 

4.10 Οι τέσσερις κατηγορίες άγχους του Τerry (1981) 

 

O Terry σε µία έρευνα που διεξήγαγε ο Terry το 1981, συνοψίζει τα διάφορα αίτια 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης που αναφέρθηκαν πιο πάνω και πιστεύει ότι το 

στρες διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: 

♦ Εξωτερικό (για παράδειγµα, προκατάληψη κοινής γνώµης για το επάγγελµα, 

επιεικείς αντιµετώπιση των κακοποιών από το δικαστικό σύστηµα)  

♦ Εσωτερικό ( για παράδειγµα, η αίσθηση ότι ο νεποτισµός υποθάλπει τις αποφάσεις 

προαγωγής, η αίσθηση ότι δεν υπάρχει ελπίδα προαγωγής). 

♦ Σχετιζόµενο µε το καθήκον (για παράδειγµα, συχνή επαφή µε  την σκοτεινή 

πλευρά της ανθρώπινης φύσης). 

♦ Σοβαρές ανησυχίες για την προσωπική ασφάλεια ( για παράδειγµα, θάνατοι, 

σοβαρά ατυχήµατα κλπ) (Καπάρδης,Α , 2004).    
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5. ΣΧΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ 

 

Το επαγγελµατικό Στρες εµφανίζεται όταν οι απαιτήσεις της εργασίας υπερβαίνουν 

τις πηγές και τις δυνάµεις προσαρµογής του ατόµου ( Lazarus & Folkman, 1984). Ο 

όρος «στρες» αναφέρεται συνήθως σε µία χρονικά περιορισµένη πορεία 

προσαρµογής που συνδέεται µε ψυχικά και σωµατικά συµπτώµατα. Εµφανίζεται σε 

καταστάσεις µε υψηλές, σε σύγκριση µε τις πηγές, απαιτήσεις, όπου µία πιθανή 

αποτυχία έχει σοβαρές και αρνητικές συνέπειες για το άτοµο. Αν η κατάσταση 

εκτιµηθεί από το άτοµο ως απειλητική, τότε ενεργοποιούνται οι λεγόµενοι 

µηχανισµοί αντιµετώπισης. Στην επαγγελµατική εξουθένωση, από την άλλη πλευρά, 

η προσαρµοστική ικανότητα του ατόµου καταλύεται εξαιτίας µίας µακροχρόνιας 

ανισσοροπίας µεταξύ απαιτήσεων και πηγών, εξαιτίας δηλαδή παρατεταµένου και 

χρόνιου εργασιακού στρες (Brill, 1984). 

Οι δύο έννοιες αναφέρονται σε πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις ατόµου- περιβάλλοντος 

και είναι υποκειµενικής φύσης, µια και το βασικότερο ρόλο παίζουν οι εκτιµήσεις του 

ίδιου του ατόµου και όχι οι αντικειµενικές συνθήκες ( Handy, 1988). H 

επαγγελµατική εξουθένωση όµως είναι κάτι περισσότερο από εκτίµηση, καθώς 

περιλαµβάνει και επανειληµµένες αποτυχίες στην αντιµετώπιση των αγχογόνων 

καταστάσεων του εργασιακού χώρου. Το στρες, από την άλλη πλευρά δεν συνδέεται 

µε αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στους αποδέκτες των κοινωνικών 

Υπηρεσιών, στην εργασία και στον οργανισµό γενικότερα (Μaslach, 1993). 

Ενώ στρες µπορεί να βιώσει ο καθένας, η επαγγελµατική εξουθένωση εµφανίζεται 

κατά βάση σε άτοµα που ξεκινούν την καριέρα τους µε ενθουσιασµό, υψηλούς 

στόχους και προσδοκίες (Pines, 1993). 

Εποµένως καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µία στενή σχέση µεταξύ του 

άγχους και της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης. Η επαγγελµατική εξουθένωση είναι 

γενικά συνέπεια της αλλεπάλληλης και αποτυχηµένης προσπάθειας αντιµετώπισης 

συγκεκριµένων αγχογόνων καταστάσεων. 
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6. ΑΙΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 

 
Εκτός λοιπόν από τις διάφορες καταστάσεις ή συνθήκες εργασίας του Αστυνοµικού, 

που δηµιουργούν το σύνδροµο της επαγγελµατικής κόπωσης, όπως αναφέραµε πιο 

πριν,  υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου τα 

οποία συµβάλουν στην ανάπτυξη του συνδρόµου αυτού. 

Επίσης έχουµε αναφερθεί στην στενή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο άγχος που 

αναπτύσσει το άτοµο όταν αντιµετωπίζει διάφορες αγχογόνες καταστάσεις και στην 

εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί προκειµένου να προσδιορίσουν τους λόγους για 

τους οποίους ένα άτοµο µπορεί να είναι λειτουργικό ή όχι ( Ψυχαναλυτική Θεωρία, 

Συµπεριφοριστική, Γνωστική, Άνθρωπιστική κ.λ.π) Όλες αυτές έχουν ως κοινό τους 

σηµείο την ερµηνεία του άγχους το οποίο προέρχεται από την προσωπικότητα του 

ατόµου και η λανθασµένη διαχείριση του δηµιουργεί στο άτοµο ποίκιλα προβλήµατα.   

Εδώ όµως  θα σταθούµε µόνο  στην θεωρία  του Eysenck καθόσον στο πρακτικό 

µέρος, που θα αναλύσουµε παρακάτω, χρησιµοποιούµε  τις 4 διαστάσεις της 

προσωπικότητας που αυτός πρότεινε  για να ερµηνεύσει την προσωπικότητα του 

ατόµου. 

Βάση λοιπόν αυτής της θεωρίας θα προσπαθήσουµε να αποδείξουµε ότι οι αγχώδεις 

προσωπικότητες ( Νευρωτικοί κατά τον Eysenck) είναι πιο ευάλωτοι στην ανάπτυξη 

του συνδρόµου της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης. Πρώτα όµως θα εξηγήσουµε το 

ρόλο των ατοµικών διαφορών στην εµφάνιση του συνδρόµου. 

 

6.1 O ρόλος των ατοµικών διαφορών 

 

Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο αντίδρασης στο άγχος. Ένα συµβάν µπορεί 

να βιωθεί , ως θετικό ή αρνητικό, ανάλογα µε την σηµασία που έχει για το άτοµο. 

∆ηλαδή αν µία κατάσταση βιώνεται ως στρεσογόνος ή όχι, εξαρτάται από την 

παρουσία διαµεσολαβητικών παραγόντων που σχετίζονται µε τις ατοµικές διαφορές 

(Βασιλάκη, Τριλίβα, Μπεζεβεγκης,  2001). 
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Εκτός από έντονα, αιφνιδιαστικά και ασυνήθιστα ερεθίσµατα που εµφανίζονται στην 

ζωή του ανθρώπου και δηµιουργούν καταστάσεις άγχους, υπάρχουν ωστόσο και 

καταστάσεις όπου και το αδύναµο σε ένταση ερέθισµα µπορεί να προκαλέσει άγχος 

(Cofer & Appley, 1964). 

Μία αγχογόνος κατάσταση είναι µία αλληλεπιδραστική ιδιότητα, δηλαδή µία ιδιότητα 

που πηγάζει ή αναδύεται από την συγκεκριµένη σχέση ή αλληλεπίδραση που υπάρχει 

µεταξύ της κατάστασης και του ατόµου. Ένα ερέθισµα ή µία κατάσταση αποτελούν 

πηγή άγχους ή όχι ανάλογα µε την σχέση που έχουν µε την κοινωνική και 

ψυχολογική κατάσταση του ατόµου, ανάλογα δηλαδή µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες 

του, τα γνωστικά συστήµατα, τα συστήµατα αξιών του κλπ. Για παράδειγµα η 

πληροφορία που δίδεται σε ένα µαθητή ότι η νοηµοσύνη του είναι σε µέσο 

επίπεδο(Βασιλάκη, Τριλίβα, Μπεζεβεγκης,  2001) . 

 

6.2 Η Θεωρία του Eysenck 

 

Ο Ηans.J Eysenck γεννήθηκε στην Γερµανία το 1915, το 

έργο του επηρεάστηκε από την µεθοδολογική πρόοδο 

στην στατιστική µε την τεχνική της παραγοντικής 

ανάλυσης και από τις θεωρίες των Jung, Pavlov, Hull και 

Kretschmer (Pervin & John, 2001). 

Κατά τον Eysenck η κατανόηση της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και της έκφρασης της, που είναι η 

συµπεριφορά, προϋποθέτει να µη θεωρούµε τα χαρακτηριστικά της σαν κάτι 

βιολογικά δεδοµένο, σταθερό και αναλλοίωτο. Μετά από µακρόχρονη ενασχόληση 

πάνω στο θέµα, οι ερευνητές αποµόνωσαν και τυποποίησαν τους παράγοντες που 

θεωρούνται υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τη διαµόρφωση και την τροποποίηση της 

ανθρώπινης προσωπικότητας. Οι παράγοντες αυτοί είναι ουσιαστικά δύο: ο 

γενετικός και ο περιβαλλοντικός (Σταλίκας,1991). 

Η προσωπικότητα περιγράφεται µε βάση τα γνωρίσµατα ή τα χαρακτηριστικά µιας 

συµπεριφοράς. Ένα γνώρισµα (trait) της προσωπικότητας θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει τη χαρακτηριστική τάση που έχει ένα άτοµο να ενεργεί και να 

συµπεριφέρεται σύµφωνα µε ένα ορισµένο τρόπο. Βασικός εκπρόσωπος της θεωρίας 

αυτής των γνωρισµάτων είναι και ο Εysenck (Ζέρβας,1992). 
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Ο Eysenck (1952) υποστηρίζει ότι οι διαφορές στην ανθρώπινη προσωπικότητα 

οφείλονται στη φύση και στην έκταση της νευρικής δραστηριότητας.Η κλίµακα Ε 

(εξωστρέφεια) αντανακλά τις λειτουργίες εγρήγορσης και αναστολής του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος. Η κλίµακα Ν (νευρωτισµός)αντανακλά την εγρήγορση τον 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Ο Eysenck υποστηρίζει ότι οι εσωστρεφείς έχουν 

πιο αδύνατο νευρικό σύστηµα από τους εξωστρεφείς και ότι οι εξωστρεφείς έχουν πιο 

ισχυρούς ανασταλτικούς µηχανισµούς. Η άποψη αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ως 

ένδειξη ότι οι εξωστρεφείς βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα εγρήγορσης 

και σε υψηλά αναστολών. Το αντίθετο συµβαίνει µε τους εσωστρεφείς. Ο Eysenck, 

πιστεύοντας ότι το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα ελέγχει τη συναισθηµατικότητα, 

θεωρεί ότι τα µη συναισθηµατικά σταθερά άτοµα (π.χ. νευρωτικά) διεγείρονται πιο 

εύκολα από τα σταθερά (Acton, 2003; Eysenck &Eysenck, 1985). 

Η φυσιολογική εξήγηση που δίνει για την τρίτη διάσταση- (P) ψυχωτισµός- είναι τα 

επίπεδα τεστοστερόνης, και συνεπώς τα άτοµα µε υψηλότερα επίπεδα ψυχωτισµού 

έχουν ψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης (Eysenck & Eysenck, 1985).Πρόσφατα 

σηµειώθηκε πρόοδος στην ανάπτυξη µιας κοινώς αποδεκτής ταξινοµίας των 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας (Asendorp & Van Aken, 2003). Έχουν 

αναγνωριστεί πέντε παράγοντες προσωπικότητας: εξωστρέφεια, συµφωνία - 

ευχαρίστηση, ευσυνειδησία, συναισθηµατική σταθερότητα και προθυµία στις 

εµπειρίες-κουλτούρα(Sinphurmsukskul, Froer, & Ahlheim, 2005). 

 

Οι 5 παράγοντες (Big Five) όµως δεν προέρχονται από ολοκληρωµένη θεωρία και δεν 

επεξηγούν τις διαφορές προσωπικότητας (John & Srivastava, 1999), αλλά προήλθαν 

από παραγοντική ανάλυση και είναι µια εµπειρικά δοσµένη ταξινόµηση 

(Sinphurmsukskul et al.,2005) που βασίστηκε κυρίως σε αµερικανικά και δυτικά 

δείγµατα, ενώ οι επιστήµονες ακόµη εξετάζουν τη γενικευµένη χρήση του σε όλους 

τους πολιτισµούς, αφού πολλοί δεν δέχτηκαν την ταξινόµηση αυτή ως σωστή (Block, 

1995; Eysenck, 1992; Pervin,1994). 

Η θεωρία του Eysenck παραµένει µετά από τόσα χρόνια σηµαντική και είναι ο 

ψυχολόγος µε τις περισσότερες αναφορές και δηµοσιεύσεις µετά τον 

Freud και τον Piaget  (Rushton, 2001). Τα ερωτηµατολόγιά του είναι σηµαντικά 

βοηθήµατα γιατί βασίστηκαν σε µια καλά αναπτυγµένη θεωρία των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας, είναι ευρέως χρησιµοποιούµενα και διαθέσιµα εδώ και δεκαετίες, 

συγκλίνουνουνε µε άλλα ευρέως χρησιµοποιούµενα ερωτηµατολόγια (Zuckerman & 
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Cloninger, 1996; Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta, & Kraft, 1993) και έχουν 

µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες (Ferrando, 1994). 

Ο Eysenck (1975; 1952) διεξήγαγε µια µεγάλη θεωρητική έρευνα και κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η προσωπικότητα δοµείται ιεραρχικά από 4 βασικές διαστάσεις: 

α) εξωστρέφεια (Extraversion) 

β) συναισθηµατική ισορροπία (Neuroticism) 

γ)σκληρότητα-ψυχωτισµός (Psychotism) και 

δ) προσποίηση-ψεύδος (Lie). 

Για την αιτιολόγηση των διαφορών στην προσωπικότητα ο Eysenck (1975) υιοθετεί 

µια βιολογική προσέγγιση αλλά δεν αρνείται ότι και οι διάφορες εµπειρίες 

επηρεάζουν τον τρόπο που το άτοµο συµπεριφέρεται (∆ογάνης,1990). 

Έτσι η προσωπικότητα ορίζεται ως ο συνδυασµός των βιολογικών κληρονοµιών του 

ανθρώπου µαζί µε τις τυχόν περιβαλλοντικές επιδράσεις στις οποίες το άτοµο 

εκτίθεται κατά τη διάρκεια της ζωής του (Batta, 2002). 

To ερωτηµατολογίου Προσωπικότητας του Εysenck (Εysenck Personality 

Questionnaire –EPQ) έχει ευρέως χρησιµοποιηθεί σε πολλές χώρες.Το όργανο αυτό 

περιέχει 4 κλίµακες: ψυχωτισµός (Ρ), εξωστρέφεια (Ε), συναισθηµατική ισορροπία 

(Ν) και µια κλίµακα ψεύδους (L) (Francis, 1996). 

 

6.2.1 Εξωστρέφεια (Extravision) – Εσωστέφεια (Introvision) 

 

Κατά τον Eysenck , είναι µία διάσταση της προσωπικότητας όπου στο ένα άκρο 

βρίσκεται η Εξωστρέφεια και στο άλλο άκρο η Εσωστρέφεια. Η Εξωστρέφεια 

χαρακτηρίζεται από την προδιάθεση του ατόµου να είναι κοινωνικό, φιλικό, 

παρορµητικό και ριψοκίνδυνο. Ενώ Εσωστρέφεια χαρακτηρίζεται από την 

προδιάθεση του ατόµου να είναι ήσυχο, συγκρατηµένο, στοχαστικό και άτολµο 

(Pervin- John, 2001). 

 

6.2.2 Νευρωτισµός (Νeuroticism) / σταθερότητα 

 

Στην θεωρία του Εysenck, είναι µία διάσταση της προσωπικότητας που ορίζεται από 

την σταθερότητα και µειωµένο άγχος στο ένα άκρο και από αστάθεια και αυξηµένο 

άγχος στο άλλο (Pervin- John, 2001). 
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Η νεύρωση ή η συναισθηµατική αστάθεια χαρακτηρίζεται από  υψηλά επίπεδα  

αρνητικής επιρροής όπως η κατάθλιψη και η ανησυχία. Οι νευρωτικοί άνθρωποι είναι 

ανίκανοι να εµποδίσουν ή να ελέγξουν τις συναισθηµατικές αντιδράσεις τους και οι 

αρνητικές εµπειρίες τους έχουν επιπτώσεις στην λειτουργικότητα τους, ακόµα και 

όταν δεν υπάρχουν πολλά αγχογόνα εξωτερικά ερεθίσµατα.. Νευριάζουν εύκολα και 

είναι γενικά πιο δυστυχείς. 

Οι µη Νευρωτικοί ή συναισθηµατικά σταθεροί άνθρωποι, έχουν  καλό 

συναισθηµατικό έλεγχο δηλαδή είναι ικανοί να εµποδίσουν και να ελέγξουν τις 

συναισθηµατικές αντιδράσεις τους και οι αρνητικές εµπειρίες τους έχουν επιπτώσεις 

στην λειτουργικότητα τους ,µόνο όταν υπάρχουν παρά πολύ σηµαντικοί αγχογόνοι 

παράγοντες .Είναι ήρεµοι και λειτουργούν αποτελεσµατικά ακόµη και όταν 

βρίσκονται  υπό πίεση. (Εysenck & Wilson, 1980. Εysenck, 1979.  Εysenck, 1947. 

Εysenck, 1982. Εysenck, 1990. Εysenck, 1991). 

 

6.2.3 Χαρακτηριστικά των 4 Προσωπικοτήτων: 

 

Έτσι λοιπόν ο  Εysenck συνδιάζοντας τις προηγούµενες διαστάσεις της 

προσωπικότητας (Eσωστρέφεια – Εξωστρέφεια και  Νευρωτισµό – Σταθερότητα) 

κατέληξε µε την βοήθεια της παραγοντικής ανάλυσης σε 4 ιδιοσυγκρασικούς τύπους 

προσωπικότητας τους οποίους µάλιστα ,τους  τύπους που είχαν διακρίνει οι Έλληνες 

γιατροί Ιπποκράτης και Γαληνός στην αρχαιότητα (Pervin- John, 2001). 

Για αυτό λοιπόν τον λόγο ο Εysenck έδωσε σε αυτούς τους 4 τύπους, ίδια  ονόµατα 

όπως είχαν δώσει οι Έλληνες γιατροί της αρχαιότητας (Pervin- John, 2001). 

Οι 4 τύποι προσωπικότητας λοιπό είναι οι εξής( Eysenck, Wilson, 1980): 

Α) Μελαγχολικός Τύπος Προσωπικότητας ( συνδιασµός Εσωστρέφειας – Αστάθεια ή 

υψηλός Νευρωτισµός) ο οποίος περιλαµβάνει τα εξής δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας: 

 ∆υσθύµος 

 Αγχώδεις 

 Απόλυτος 

 Εγκρατής 

 Απαισιόδοξος 

 Συνεσταλµένος 

 Ακοινώνητος 
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 Ήσυχος 

 Επιφυλακτικός 

 Άκαµπτος 

Β) Χολερικός Τύπος Προσωπικότητας ( συνδιασµός Εξωστρέφειας – Αστάθεια ή 

υψηλός Νευρωτισµός) ο οποίος περιλαµβάνει τα εξής δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας 

 Υπερευαίσθητος 

 Αεικίνητος 

 Ανταγωνιστικός 

 Ευερέθιστος 

 Παρορµητικός 

 Εγωκεντρικός 

 Αισιόδοξος 

 ∆ραστήριος 

 Εύθικτος 

 Ανήσυχος 

 Επιθετικός 

 Ευσυγκίνητος 

 Ευµετάβλητος 

 

Γ) Φλεγµατικός Τύπος Προσωπικότητας ( συνδιασµός Εσωστρέφειας – Σταθερότητα 

ή χαµηλός Νευρωτισµός) ο οποίος περιλαµβάνει τα εξής δευτερεύοντα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

 Απαθής 

 Προσεκτικός 

 Σκεπτικιστής 

 Φιλειρηνικός 

 Συγκρατηµένος 

 Αξιόπιστος 

 Σταθερός 

 Ήρεµος 

 Παθητικός 

 Στοχαστικός 

 Γαλήνιος 
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 Ήσυχος 

∆) Αιµατώδης Τύπος Προσωπικότητας ( συνδιασµός Εξωστρέφειας – Σταθερότητα ή 

χαµηλός Νευρωτισµός) ο οποίος περιλαµβάνει τα εξής δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας 

 Κοινωνικός 

 Εκδηλωτικός 

 Οµιλητικός 

 Καταδεκτικός 

 Αισιόδοξος 

 Ζωηρός 

 Ξέγνοιαστος 

 Ηγετικός 

 Αυθόρµητος 

 Ευαίσθητος 

 Βολικός 

 Ζωντανός 

 

6.2.4 Ψυχωτισµός (Psychotism) 

 

Στις προηγούµενες δύο  διαστάσεις ο Εysenck πρόσθεσε και µία τρίτη διάσταση,  τον 

Ψυχωτισµό (Ρ)  (Pervin- John, 2001). 

O Ψυχωτισµός συνδέεται  µε την ύπαρξη ψυχοπαθολογίας µέσω της εκδήλωσης 

ψυχωτικού επεισοδίου από το άτοµο αλλά συνδέεται και µε την επιθετικότητα. 

Tα άτοµα που έχουν ανεπτυγµένη αυτήν την διάσταση έχουν την τάση να είναι 

µοναχικά, απαθή, αδιάφορα για τους άλλους και αντίθετα στα κοινωνικά ήθη. Είναι 

αδιάφορα, απερίσκεπτα, την εχθρικά και θυµώνουν εύκολα. (Εysenck & Wilson, 

1980. Εysenck & Εysenck ,1968. Εysenck, 1947. Εysenck, 1982. Εysenck, 1990). 

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι Νευρωτικοί ασθενείς έχουν υψηλή βαθµολογία 

στον Νευρωτισµό και χαµηλή στην εξωστρέφεια. Οι εγκληµατίες και οι 

αντικοινωνικοί άνθρωποι έχουν υψηλή βαθµολογία στον Νευρωτισµό, την 

εξωστρέφεια και τον Ψυχωτισµό (Εysenck, 1982). 
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7. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

 

7.1 Ατοµικά Προβλήµατα 

 

Η συχνή και µακροχρόνια έκθεση του επαγγελµατία σε αντίξοες εργασιακές 

συνθήκες συνεπάγεται την υπερκόπωση και εξάντλησή του. Οι συνέπειες της 

εξάντλησης αυτής δεν αφορούν µόνο τη φυσική κατάσταση του ατόµου, αλλά και την 

συµπεριφορά του τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική του ζωή (Cushway, 

1992). 

Είναι δύσκολο να καταγραφεί όλο το φάσµα των επιπτώσεων αυτών αν και σύµφωνα 

µε πολλούς ερευνητές ( Barnett & Brennan, 1995. Repetti, 1993. Beehr & Newman, 

1978. Staw, 1984. Ross& Altamaier, 1994), µπορούν να χωριστούν σε τρεις 

κατηγορίες: Προβλήµατα σωµατικά, προβλήµατα ψυχολογικά και προβλήµατα 

συµπεριφοράς. 

 

7.1.1 Προβλήµατα σωµατικής Υγείας 

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ( National 

Institute for Occupational Safety and Health, Part1, 1986, Part2, 1988) εξέδωσε έναν 

κατάλογο µε τις επιπτώσεις που έχουν οι κακές εργασιακές συνθήκες στην υγεία των 

εργαζοµένων. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, τα 

αναπνευστικά προβλήµατα, ο καρκίνος, οι διαταραχές του αναπαραγωγικού 

συστήµατος , προβλήµατα ακοής, οι δερµατολογικές παθήσεις, τα ψυχολογικά 

προβλήµατα, τα ατυχήµατα και η έκθεση σε επικίνδυνες για την υγεία ουσίες 

(Βασιλάκη Ε, Τριλίβα Σ, Μπεζεβέγκης Η, 2001). 

Έρευνες που µελέτησαν την σχέση των εργασιακών συνθηκών µε προβλήµτα υγείας, 

όπως η υπέρταση και οι κεφαλαλγίες, έδειξαν ότι η εµφάνιση αυτών των 

συµπτωµάτων είναι συχνότερη σε επαγγέλµατα µε κακές εργασιακές συνθήκες που 

προκαλούν έντονο στρες ( Charlesworth, Williams & Borer 1984. Johansson, 

Aronson & Lindstrom, 1978). 

O Russek µελέτησε 100 Ασθενείς µε στεφανιαία νόσο και διαπίστωσε ότι σε πολύ 

µεγάλο ποσοστό (91%) οι ασθενείς αυτοί δήλωσαν ότι πριν την εµφάνιση της νόσου 

βίωναν έντονο στρες και είχαν αυξηµένες ευθύνες στην δουλειά τους. Σε παρόµοια 
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αποτελέσµατα κατέληξε και µία έρευνα του o  Maschewsky τo 1982. (Βασιλάκη Ε, 

Τριλίβα Σ, Μπεζεβέγκης Η, 2001). 

 

7.1.2 Προβλήµατα Ψυχολογικής φύσης 

 

Αυτά είναι κυρίως: η κατάθλιψη, το έντονο άγχος, η νευρικότητα, η αδυναµία 

συγκέντρωσης, η συναισθηµατική εξουθένωση και η χαµηλή αυτοεκτίµηση. Οι 

Dohrenwend, Dohrenwend, Gould, Link, Neugebauer και Wunsch – Hitzig (1980) 

δηµοσίευσαν µία µετα-ανάλυση επιδηµιολογικών µελετών στην Βόρεια Αµερική και 

Ευρώπη, σύµφωνα µε την οποία οι εργαζόµενοι παρουσίαζαν εµφανή συµπτώµατα 

ψυχοπαθολογίας σε ποσοστά από 16% εώς 25%. 

Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν από έρευνες που επικεντρώθηκαν σε 

συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες όπως δάσκαλοι, νοσηλευτές, εργάτες σε 

βιοµηχανίες κλπ. (Βασιλάκη Ε, Τριλίβα Σ, Μπεζεβέγκης Η, 2001). 

 

7.1.3 Προβλήµατα που εντοπίζονται στην συµπεριφορά 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων συµπεριφορών είναι: οι συχνές απουσίες από 

την εργασία, αυξηµένο κάπνισµα, αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ η ψυχοδραστικών 

ουσιών και φαρµάκων, επιθετική συµπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους, ροπή 

προς ατυχήµατα. 

Όλα τα συµπτώµατα τις Επαγγελµατικής Εξουθένωσης των παραπάνω 3 κατηγοριών 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ακόλουθης σελίδας. 
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Συµπτώµατα της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 
 
 
Σωµατικά Ψυχολογικά Συµπεριφορικά 
Σωµατική εξάντληση/ 
Κούραση 

∆υσκαµψία στις αλλαγές/ 
έλλειψη 
ελαστικότητας 

Χαµηλή εργασιακή απόδοση/ 
χαµηλή 
εργασιακή ικανοποίηση 

Κατάθλιψη Έλλειψη ενδιαφέροντος και 
συναισθηµάτων/απάθεια 

Μειωµένη 
επικοινωνία/παραίτηση 

Αϋπνία ή υπερβολικός 
ύπνος 

Κυνισµός/αρνητική διάθεση 
 

Υψηλά επίπεδα παραίτησης 

Πονοκέφαλοι Συναισθηµατική 
εξάντληση/έλλειψη 
συναισθηµατικού ελέγχου 

Αυξηµένα επίπεδα απουσιασµού 

Γαστρεντερικά 
προβλήµατα/έλκος 

Χαµηλό «ηθικό»/ 
αίσθηση µαταιότητας 

Έλλειψη ενθουσιασµού για την 
εργασία 

Παρατεταµένη 
ασθένεια/συχνές 
ασθένειες/κρυολογήµατα 

Έλλειψη υποµονής/ 
Ευερεθιστικότητα 

Αυξηµένη χρήση φαρµάκων 

Αύξηση ή µείωση βάρους Αδυναµία αντιµετώπισης 
ανεπιθύµητων καταστάσεων 

Αυξηµένες οικογενειακές 
συγκρούσεις 

Αναπνευστικά 
προβλήµατα 

Στρες Υπερβολική χρήση αλκοόλ 

Υπερένταση Ανία Αδυναµία 
συγκέντρωσης/αδυναµία 
καθορισµού στόχων και 
προτεραιοτήτων 

Αυξηµένα επίπεδα 
χοληστερόλης 

Μειωµένη αυτοπεποίθηση Ροπή σε ατυχήµατα 

Στεφανιαία νόσος Αποπροσωποποίηση ασθενών Αυξηµένα παράπονα για την 
εργασία 

∆ιαταραχές οµιλίας Εκνευρισµός Εργασιοµανία 
Σεξουαλική δυσλειτουργία Αδυναµία λήψης αποφάσεων  
 Αισθήµατα αδυναµίας  
 Καχυποψία  
 Αισθήµατα ενοχής/αποτυχίας  
 Κατάθλιψη  
 Αποξένωση  
 Αυξηµένη ανησυχία  
 Υπερβολική αυτοπεποίθηση/λήψη 

ασυνήθιστα υψηλών ρίσκων 
 

 Αποτελµάτωση  
 
Προσαρµογή από το Don Unger, "Superintendent Burnout: Myth or Reality" (1980) 
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7.2 Κοινωνικά  Προβλήµατα 

 

Τα κοινωνικά προβλήµατα προέρχονται και είναι επακόλουθα των ατοµικών 

προβληµάτων που περιγράψαµε πιο πάνω. ∆ηλαδή τα ατοµικά προβλήµατα του 

εργαζόµενου επηρεάζουν και την κοινωνική του ζωή πέρα από την εργασία του. Οι 

επιπτώσεις των ατοµικών συµπτωµάτων στην πλειοψηφία  τους επηρεάζουν κυρίως 

την οικογενειακή ζωή του ατόµου. 

Ο Αστυνοµικός κάτω από τις συνθήκες της δουλειάς, γίνεται σκληρός και κυνικός και 

συµπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι αν έχει συνηθίσει 

στην βία και στην καχυποψία, θα του είναι δύσκολο να συµπεριφερθεί µε 

τρυφερότητα και εµπιστοσύνη στην οικογένεια του. Τα συναισθήµατα και η 

συµπεριφορά δεν είναι κανένας διακόπτης να τα κλείσει και να τα ανάψει. Φοράει 

την µάσκα του βίαιου και καχύποπτου στη δουλειά και συνεχίζει να την φοράει στο 

σπίτι του. 

Για κάποιους Αστυνοµικούς η στάση τους αυτή αποτελεί Μηχανισµό Άµυνας. Πρέπει 

όµως να µάθουν να µοιράζονται τα πράγµατα που τους συµβαίνουν, µε την 

οικογένεια τους. Η επικοινωνία είναι πολύ σηµαντικό µέρος της σχέσης. Στην 

Αµερική το ποσοστό των διαζυγίων των Αστυνοµικών είναι πέντε φορές µεγαλύτερο 

από αυτό του γενικού πληθυσµού. 

Επιπλέον, πλήττεται και η κοινωνική ζωή του εργαζόµενου, ο οποίος µεταφέρει τα 

προβλήµατα του εργασιακού του περιβάλλοντος και στον κοινωνικό του περίγυρο, µε 

αποτέλεσµα να αυξάνονται οι εντάσεις στις σχέσεις του µε τα άλλα άτοµα και να 

µειώνεται το ενδιαφέρον για κοινωνικές συναναστροφές (Griffith et al., 1999). 
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8.  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

 

H παρέµβαση στο συγκεκριµένο κλάδο θεωρείται δύσκολη διότι ένα από τα 

χαρακτηριστικά της Αστυνοµικής νοοτροπίας είναι το στυλ του «σκληρού» άνδρα 

που αποθαρρύνει τους Αστυνοµικούς από το να µιλούν για τις αιτίες του στρες, 

προτιµώντας να κρατούν το στόµα τους κλειστό για τα προβλήµατα που τους 

απασχολούν.(Μαnolias, 1991& Pogrebin και Poole,1991). 

Κύριος στόχος της παρέµβασης λοιπόν  είναι να κατανοήσει ο Αστυνοµικός ότι και 

αυτός είναι άνθρωπος µε αδυναµίες και ότι ζητώντας ψυχολογική υποστήριξη δεν 

σηµαίνει ότι είναι και αδύναµος ή ανίκανος να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του. Γι’ 

αυτό λοιπόν η κατάλληλη εκπαίδευση, η ενηµέρωση µέσω σεµιναρίων και η 

ψυχολογική υποστήριξη και ενθάρρυνση θα πρέπει να αποτελούν την αρχή της 

παρέµβασης ώστε να απελευθερώσουν το άτοµο από την σιωπή του και να το κάνουν 

επιτέλους να µιλήσει για τα προβλήµατα που το απασχολούν. 

 

8.1 Αντιµετώπιση σε Ατοµικό Επίπεδο 

 

Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό τρόπο να αντιµετωπίζει την επαγγελµατική 

εξουθένωση. Κάποιοι από τους τρόπους αυτούς έχουν αποδειχθεί λειτουργικοί και 

κάποιοι άλλοι όχι. Για να αντιµετωπίσει µε επιτυχία την επαγγελµατική εξουθένωση 

ο Αστυνοµικός , είναι καταρχάς απαραίτητο να γνωρίζει την ύπαρξή της και να 

κατανοεί από πού προέρχεται. Στη συνέχεια, είναι σηµαντικό να καθορίζει τους 

τοµείς της ζωής και της εργασίας του ώστε να µπορεί και ο ίδιος να ελέγξει αυτούς 

για  τους οποίους είναι υπεύθυνος. Τέλος να, επιλέξει κάποια στρατηγική 

αντιµετώπισης που ταιριάζει περισσότερο µε την κατάσταση. 

Η εκµάθηση τεχνικών χαλάρωσης και διαχείρισης του χρόνου, τα προγράµµατα 

σωµατικής άσκησης, καθώς και οι τεχνικές εδραίωσης κοινωνικών επαφών και 

στήριξης έχουν προταθεί ευρέως στην παγκόσµια βιβλιογραφία της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης 

. 

 

 



 

38 
 

8.1.1 Αναγνώριση Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

 

Το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα για την αντιµετώπιση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης είναι η αναγνώριση της ύπαρξής της. Πολλοί Αστυνοµικοί δεν 

καταφέρνουν να αναγνωρίζουν ότι έχουν πρόβληµα, παρά µόνο όταν είναι ήδη αργά 

και έχουν ήδη εκδηλώσει σηµαντικά συµπτώµατα και διαταραχές στην 

ψυχοσωµατική τους υγεία. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σηµαντικό τα άτοµα να είναι σε 

θέση να αντιλαµβάνονται τα όριά τους και να αναζητούν βοήθεια όταν δεν µπορούν 

να ανταπεξέλθουν στις πιεστικές συνθήκες της εργασίας τους. 

Το Αστυνοµικό προσωπικό πρέπει, εποµένως, να αναζητεί τρόπους αντιµετώπισης 

τόσο των ίδιων των συµπτωµάτων της επαγγελµατικής εξουθένωσης όσο και των 

ενοχών τους, όταν οι ίδιοι αισθάνονται εξαντληµένοι και αδυνατούν να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους (Grassi & Magnani, 2000). Η ικανότητα αντιµετώπισης της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης διαφέρει σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των ατόµων  και δεν 

υπάρχουν προς το παρόν επαρκείς επιστηµονικές εξηγήσεις για τους λόγους για τους 

οποίους µερικά άτοµα καταφέρνουν να αναρρώσουν και να ωφεληθούν περισσότερο 

από κάποια άλλα. 

 

8.1.2 Στρατηγικές αντιµετώπισης 

 

Οι τρεις σηµαντικότερες κατηγορίες στρατηγικών είναι: 

 

Α) ∆ραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή από τα καθηµερινά προβλήµατα της 

εργασίας:. Είτε πρόκειται για κάποιο χόµπι είτε για σωµατική άσκηση, οι 

δραστηριότητες αυτές δεν αρκούν από µόνες τους για την αντιµετώπιση της 

Επαγγελµατικής εξουθένωσης, ξεκουράζουν όµως και ανακουφίζουν για λίγο. 

 

Β) Τεχνικές χαλάρωσης, όπως η γιόγκα, η προοδευτική χαλάρωση και ο διαλογισµός: 

Οι τεχνικές αυτές µπορούν να µας ανακουφίσουν από τα σωµατικά προβλήµατα που 

δηµιουργεί η επαγγελµατική εξουθένωση, ανεξάρτητα από τα αίτια που την 

προκαλούν. 
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Γ) Αλλαγές στη συµπεριφορά, όπως η βελτίωση των ικανοτήτων στην επικοινωνία, τη 

διαπραγµάτευση, την έκφραση των συναισθηµάτων και την ανάπτυξη  της 

διεκδικητικότητας (όπως το να λέµε «όχι» όταν χρειάζεται). Οι αλλαγές αυτές 

περιλαµβάνουν επίσης την αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου και των χρηµάτων 

µας, καθώς και τη µείωση των πιέσεων του περιβάλλοντος.(Lazarus & Folkman, 

1984). 

 

8.1.3 Επιλογή τοµέων παρέµβασης 

 

Η επιλογή των τοµέων όπου θα γίνει η παρέµβαση είναι ζωτικής σηµασίας. Συνήθως  

τρεις είναι οι κύριοι τοµείς που επιλέγονται: 

1. Ο ατοµικός τοµέας 

2. Ο κοινωνικός τοµέας και 

3. Ο εργασιακός τοµέας. 

 

8.1.4 Τεχνικές  Παρέµβασης 

 

Α) ∆ιαχείριση χρόνου 

Η έρευνα για την αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου βρίσκεται ακόµα σε αρχικά 

στάδια, υπάρχουν όµως αρκετές ενδείξεις ότι η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για την ψυχική υγεία των επαγγελµατιών, ενδεχοµένως γιατί 

ενισχύει την αίσθηση του ελέγχου που έχουν στην εργασία τους (Macan, 1994).  Για 

παράδειγµα, η Lang (1992) ανακάλυψε ότι η σωστή διαχείριση του χρόνου σχετίζεται 

µε χαµηλά επίπεδα κατάθλιψης, στρες και σωµατικών συµπτωµάτων σε 

επαγγελµατίες µε ιδιαίτερα αυστηρά και σκληρά προγράµµατα εργασίας. 

Ο περιορισµένος χρόνος που διαθέτουν οι Αστυνοµικοί λόγω των αντίξοων ωραρίων 

τους (π.χ., βάρδιες κλπ.)  σχετίζεται µε την ευάλωτη σωµατική και ψυχική τους 

υγεία.. Οι Αστυνοµικοί προσπαθούν, παρ’ όλη τη σωµατική και ψυχική τους κόπωση, 

να διατηρήσουν υψηλά τα επίπεδα της επαγγελµατικής τους απόδοσης. Αυτή τους η 

προσπάθεια σε συνδυασµό µε την έκθεσή τους σε πλήθος στρεσογόνων παραγόντων, 

δηµιουργεί καθηµερινά ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα έντασης και στρες. Ιδιαίτερα για 

Αστυνοµικούς  που εργάζονται στα ΜΑΤ, στην δίωξη ναρκωτικών και σε άλλες 

µάχιµες Υπηρεσίες, η πίεση του χρόνου, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και οι 
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ακανόνιστες βάρδιες αποτελούν σοβαρές πηγές επαγγελµατικής εξουθένωσης και 

ανάπτυξης ψυχικών και σωµατικών προβληµάτων. 

 

Είναι βέβαια ιδιαίτερα σηµαντικό να λαµβάνονται νοµοθετικές και διοικητικές 

ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων που προκαλούν τα 

υπερφορτωµένα ωράρια και οι βάρδιες εργασίας, ωστόσο, η αντιµετώπιση του 

προβλήµατος φαίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη. Οι απαιτήσεις της διοίκησης και οι 

προσδοκίες των εργαζοµένων, σε συνδυασµό µε τον ανεπαρκή αριθµό προσωπικού 

στις διάφορες Υπηρεσίες συχνά καθιστούν τις νοµοθετικές ρυθµίσεις σχεδόν 

αδύνατες. Εποµένως, το Αστυνοµικό Προσωπικό συχνά αναλαµβάνει εντελώς 

προσωπικά τη διαχείριση του χρόνου του, που, στην περίπτωση αυτή, λειτουργεί 

περισσότερο ως στρατηγική αντιµετώπισης της επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

Οι παρεµβάσεις για τη διαχείριση του χρόνου είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την 

αύξηση της ψυχοσωµατικής ευεξίας των Αστυνοµικών και µπορούν να συνδράµουν 

στην πρόληψη της έντασης και της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Αυτό δείχνει και 

µία παρόµοια έρευνα στους  επαγγελµατίες υγείας που επενδύουν στη διαχείριση του 

εργασιακού τους χρόνου. Αυτοί, συχνά αναφέρουν ότι έχουν περισσότερο έλεγχο της 

ζωής τους, ενώ αισθάνονται ότι πετυχαίνουν περισσότερα γιατί ξοδεύουν λιγότερο 

χρόνο σε πράγµατα ελάχιστα αποτελεσµατικά και συχνά άσκοπα για την 

επαγγελµατική τους επίδοση (Sutherland & Cooper, 2003). 

 Σύµφωνα µε τον Macan και τους συνεργάτες του (1990), η ορθή διαχείριση του 

χρόνου περιλαµβάνει τρεις διαστάσεις: 

1. Τον καθορισµό στόχων και προτεραιοτήτων - ο επαγγελµατίας πρέπει να 

αποφασίζει καθηµερινά τι έργο πρέπει να φέρει εις πέρας και τι είναι 

περισσότερο σηµαντικό. 

2. Τους µηχανισµούς διαχείρισης του χρόνου - διάφορες ενέργειες που 

πρέπει να κάνει,  όπως το να φτιάχνει λίστες µε τις καθηµερινές ανάγκες 

και να προετοιµάζεται για την εργασία του. 

3. Την οργανωτική προτίµηση - ο εργαζόµενος πρέπει να έχει µία µεθοδική 

και συστηµατική προσέγγιση στην εργασία του. Η διαχείριση του χρόνου 

µπορεί, στην περίπτωση αυτή, να αποτελέσει σηµαντικό µηχανισµό 

αντιµετώπισης των απαιτήσεων και των εντάσεων που βιώνει, αυξάνοντας 

την ετοιµότητά του. 
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Ο έλεγχος και η διαχείριση του χρόνου µπορούν να επιτευχθούν µέσω των 

ακόλουθων ενεργειών (Sutherland & Cooper, 2003): 

1. Θέσπιση στόχων 

2. Σχεδιασµό της εργασίας 

3. Καθορισµό προτεραιοτήτων 

4. Σχεδιασµό του χρόνου 

5. Αποφυγή ενοχλήσεων και περισπασµών 

6. Ανάθεση εργασιών 

 

Ένα πρόγραµµα διαχείρισης του χρόνου µπορεί να βοηθήσει τους Αστυνοµικούς να 

θέσουν βραχυπρόθεσµους ή µακροπρόθεσµους στόχους και να κάνουν διάκριση 

ανάµεσα στην επαγγελµατική τους ζωή και ευρύτερες αξίες της ζωής τους, όπως η 

οικογένεια, οι φίλοι, κλπ. (Seaward, 1994). Το ζήτηµα είναι να καταφέρουν να 

διατηρήσουν µία ισορροπία µεταξύ των επαγγελµατικών τους στόχων και των αξιών 

που είναι περισσότερο σηµαντικές για αυτούς. Είναι, εποµένως, σηµαντικό η 

διαχείριση του χρόνου να εφαρµόζεται µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο άλλων 

τεχνικών αντιµετώπισης της επαγγελµατικής εξουθένωσης, όπως η χαλάρωση και η 

κοινωνική υποστήριξη (Nicholson, 1995). 

Συνοψίζοντας, η ορθή διαχείριση του χρόνου µπορεί να βοηθήσει τους 

Αστυνοµικούς: 

1. Να αναπτύξουν µία προσωπική αίσθηση του χρόνου 

2. Να θέτουν ρεαλιστικούς και επιτεύξιµους στόχους 

3. Να αναλύσουν που, πως και γιατί αφιερώνουν το χρόνο τους 

4. Να µειώσουν τις χρονικές πιέσεις που αντιµετωπίζουν 

5. Να απαλλαγούν από άσκοπες και χρονοβόρες δραστηριότητες 

6. Να αναθέσουν δραστηριότητες 

7. Να µάθουν τεχνικές εξοικονόµησης χρόνου µέσα και έξω 

από το εργασιακό τους περιβάλλον 

8. Να χρησιµοποιούν το χρόνο τους δηµιουργικά 

9. Να βρίσκουν χρόνο για ξεκούραση και διασκέδαση 

10. Να κάνουν το χρόνο σύµµαχο και όχι εχθρό τους 
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Β) Χαλάρωση 

Συναφής µε την έλλειψη διαθέσιµου χρόνου στους επαγγελµατίες είναι και η έλλειψη 

χαλάρωσης. Η αδυναµία του εργαζοµένου να χαλαρώσει αποτελεί τη βάση για µία 

µακρά σειρά προβληµάτων για τη σωµατική και ψυχική του ευεξία γενικότερα. 

Αντίθετα, κάποιες τεχνικές χαλάρωσης θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη  µείωση της 

έντασης που αισθάνονται στην εργασία τους. 

Οι τεχνικές χαλάρωσης είναι δυνατόν να επιφέρουν συγκεκριµένες αλλαγές και 

βελτιώσεις στην ανθρώπινη φυσιολογία, όπως η µείωση της αρτηριακής πίεσης, ο 

ρυθµός της αναπνοής και της καρδιάς, η αύξηση των γνωστικών διεργασιών, καθώς 

και η µείωση των µυοσκελετικών και στοµαχικών πόνων και η ελλάττωση των τιµών 

της χοληστερόλης (English & Baker, 1983˙ Wetherall, 2002). 

Αν και οι τεχνικές χαλάρωσης είναι, συνήθως, ιδιαίτερα απλές, απαιτείται ωστόσο 

συχνή εφαρµογή, ώστε να έχουν αποτέλεσµα. Μαθαίνοντας και χρησιµοποιώντας 

ασκήσεις αναπνοής και τεχνικές χαλάρωσης, οι Αστυνοµικοί θα µπορούν να 

µειώσουν την ένταση που βιώνουν στον εργασιακό τους χώρο και να αναπτύξουν την 

ικανότητα προσαρµογής σε στρεσογόνες συνθήκες στην εργασία και έξω από αυτήν. 

Το πρώτο και βασικότερο βήµα για την επιτυχή χαλάρωση είναι η εκµάθηση της 

σωστής αναπνοής. Η ελεγχόµενη αναπνοή βοηθάει τα άτοµα να µειώσουν το στρες 

και να διατηρήσουν τον έλεγχο του εαυτού τους, µειώνοντας την ένταση των µυών 

και επιτυγχάνοντας γενικότερη µείωση της συναισθηµατικής και ψυχολογικής τους 

έντασης. 

Οι ασκήσεις χαλάρωσης παρουσιάζουν ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία και περιλαµβάνουν 

την ενδογενή άσκηση, τη σταδιακή χαλάρωση των µυών και το διαλογισµό, που 

συνίσταται για µία σύντοµη περίοδο πνευµατικής και σωµατικής χαλάρωσης 

(Sutherland & Cooper, 2003). Επιπλέον, έχουν αναφερθεί και άλλες µέθοδοι, όπως η 

βιοανάδραση, η µουσικοθεραπεία και η γιόγκα (Ragland, 1977). 

Οι Sutherland & Cooper (2003) προτείνουν µία σειρά οδηγιών που πρέπει να 

ακολουθήσει ο εργαζόµενος για να µπορέσει να χαλαρώσει: όπως για παράδειγµα: 

λυγίστε τα χέρια σας για να τεντωθούν οι δικέφαλοι µύες κι έπειτα ευθυγραµµίστε τα 

µε το σώµα σας κρατήστε τα χέρια σας σφιχτά ευθυγραµµισµένα στο σώµα σας για 

να τεντωθούν οι τρικέφαλοι µύες – χαλαρώστε κ.λπ 

Ο Benson και οι συνεργάτες του (1974) έδωσαν επίσης έµφαση σε τέσσερα στοιχεία 

που απαιτούνται για οποιαδήποτε άσκηση, ώστε να µπορέσει να επιτευχθεί η 

χαλάρωση: 
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1) Πνευµατικό Τέχνασµα. Πρόκειται για µία µονοσύλλαβη λέξη που το άτοµο 

επαναλαµβάνει κατά τη διάρκεια της άσκησης, χαµηλόφωνα ή δυνατά, 

επικεντρώνοντας εκεί την προσοχή του, ώστε να µην τον αποσπούν άλλες σκέψεις. 

2) Ήσυχο περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το άτοµο να αποµονώνει στο 

ελάχιστο οποιαδήποτε οπτικά ή ακουστικά ερεθίσµατα που ενδεχοµένως θα 

αποσπούσαν την προσοχή του. Επίσης, πρέπει να κρατά κλειστά τα µάτια του. 

3) Παθητική Στάση. Είναι σηµαντικό επίσης το άτοµο να βρίσκεται σε κάποια στάση 

που θα βοηθάει στην πλήρη χαλάρωση, ώστε να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο 

πνευµατικό τέχνασµα. 

4) Μειωµένη µυϊκή ένταση. Το άτοµο πρέπει να έχει άνετη στάση, ώστε να µην 

αισθάνεται µυϊκή ένταση. Το σταύρωµα των ποδιών και η καθιστική θέση 

θεωρούνται περισσότερο αποτελεσµατικές, όπως επίσης και η ανάκληση. Στην 

τελευταία όµως περίπτωση το άτοµο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δε θα κοιµηθεί. 

(Benson  et al, 1974) 

Γ) Σωµατική άσκηση 

Στην έρευνα των Antoniou και συν. (2003), που έγινε σε Έλληνες γιατρούς βρέθηκε 

ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό αυτών που βίωναν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εργασιακής 

έντασης αθλείται συστηµατικά ή εφαρµόζει κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα 

σωµατικών ασκήσεων. Αντίθετα, η συντριπτική τους πλειοψηφία συνήθως δεν 

κατάφερνε να ανταποκριθεί σε ένα πρόγραµµα άσκησης. Ωστόσο, υπάρχουν όλο και 

περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι η άσκηση έχει ευεργετικά αποτελέσµατα τόσο 

για τη σωµατική όσο και για την ψυχική υγεία (Plante & Robin, 1990). 

Σύµφωνα µε αρκετούς ερευνητές, η καταλληλότερη άσκηση είναι η αεροβική 

(Haskell, 1984˙ Taylor, 1995), καθώς ωφελεί ιδιαίτερα ορισµένα ζωτικά όργανα του 

σώµατος, όπως η καρδιά και οι πνεύµονες, αυξάνοντας το οξυγόνο που χρησιµοποιεί 

το σώµα. Επιπλέον, µέσω της αεροβικής άσκησης µπορεί να ρυθµιστεί και να 

βελτιωθεί το σωµατικό βάρος, ενώ παράλληλα µειώνονται τα επίπεδα χοληστερόλης. 

(Lynch και συν., 1973˙ Fremont & Craighead, 1987). 

Ορισµένα από τα δηµοφιλέστερα παραδείγµατα αεροβικής άσκησης είναι το τζόκιν, 

το γρήγορο περπάτηµα, ο χορός και η ποδηλασία, ενώ κάποια ψυχαγωγικά αθλήµατα 

όπως το τένις µπορούν επίσης να βοηθήσουν το άτοµο να µειώσει τη συναισθηµατική 

του ένταση και παράλληλα να βρεθεί σε επαφή µε ένα κοινωνικό δίκτυο ιδιαίτερα 

ευεργετικό για την αντιµετώπιση  των πιέσεων που προκαλεί η εργασία του (Horwitz 

& Groves, 1985). Τέλος, έχει βρεθεί ότι η ιδανική συχνότητα των ασκήσεων αυτών 
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είναι τρεις µε τέσσερεις  φορές εβδοµαδιαίως, ενώ η διάρκειά τους θα πρέπει να 

κυµαίνεται από 30 έως 40 λεπτά (Masironi & Denolin, 1985). 

∆) Κοινωνική υποστήριξη 

Συχνά, το ιδιαίτερα απασχοληµένο Αστυνοµικό προσωπικό υποτιµά το σηµαντικό 

ρόλο των κοινωνικών σχέσεων, µέσα και έξω από την εργασία. Εντούτοις, η αξία της 

κοινωνικής υποστήριξης είναι ανεκτίµητη, τόσο στην αντιµετώπιση του στρες και της 

έντασης όσο και στη γενική ευεξία των εργαζόµενων. Εδώ και πολύ καιρό, µεγάλος 

αριθµός ερευνών αναφέρεται στις ψυχολογικές ωφέλειες που προέρχονται από 

συγκεκριµένους µηχανισµούς κοινωνικής υποστήριξης (Parkes και συν., 1969). 

Η αξία της συναισθηµατικής υποστήριξης ως προστατευτικό µηχανισµό ενάντια στις 

αντίξοες εργασιακές πιέσεις και την επαγγελµατική εξουθένωση δεν θα πρέπει να 

υποτιµάται. Αντίθετα, οι  Αστυνοµικοί πρέπει να ενθαρρύνουν το υποστηρικτικό 

κλίµα στο χώρο της εργασίας τους και να αναπτύσσουν κοινωνικά δίκτυα 

υποστήριξης σε επίπεδο οικογένειας και κοινωνικών συναναστροφών. 

Σύµφωνα µε τους Sutherland & Cooper (2003), η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί το 

σηµαντικότερο µηχανισµό αντιµετώπισης των προβληµάτων της εργασιακής ζωής 

και µπορεί να αναπτυχθεί ή να βελτιωθεί µε πολλούς τρόπους. 

Ο House και οι συνεργάτες του (1981) έκαναν διάκριση ανάµεσα σε τέσσερις 

διαφορετικούς τύπους κοινωνικής υποστήριξης: 

 

1. Συναισθηµατική Υποστήριξη. Όταν κάποιο άτοµο αντιµετωπίζει συναισθηµατικά 

προβλήµατα, ένα στενό υποστηρικτικό δίκτυο µπορεί να το βοηθήσει να τα 

αντιµετωπίσει, παρέχοντάς του εµπιστοσύνη, ενδιαφέρον και φροντίδα. 

2. Αξιολογική Υποστήριξη: Όταν το άτοµο βιώνει κάποιο στρεσογόνο γεγονός, η 

υποστήριξη µπορεί να πάρει τη µορφή της ενθάρρυνσης, της κοινωνικής σύγκρισης 

και της επιβεβαίωσης προκειµένου να αυξηθεί η αυτοεκτίµησή του και να µπορέσει 

να αξιολογήσει αντικειµενικά την κατάσταση. 

3. Συντελεστική Υποστήριξη. Πρόκειται για την παροχή υλικής ή οικονοµικής 

υποστήριξης και πρακτικής βοήθειας. Μπορεί να αναφέρεται στην τροποποίηση 

παραγόντων στο χώρο της εργασίας ώστε να µειωθούν οι εντάσεις (π.χ. σύγκρουση 

ρόλων) ή στη θέσπιση µέτρων για τη µείωση του υπερβολικού φόρτου εργασίας και 

της πίεσης του χρόνου, που συνιστούν µείζονες πηγές επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

4. Πληροφορική Υποστήριξη. Η µορφή αυτή υποστήριξης περιλαµβάνει 

πληροφοριακές συµβουλές, προτάσεις και οδηγίες που παρέχονται από ένα 
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υποστηρικτικό δίκτυο προκειµένου να αντιµετωπιστούν προσωπικά ή εργασιακά 

προβλήµατα. (House et al, 1981) 

Έχει υποστηριχθεί ότι η οικογένεια µπορεί να αποτελέσει τη σηµαντικότερη πηγή 

κοινωνικής υποστήριξης για το άτοµο, καθώς µπορεί να παρέχει όλους τους 

παραπάνω τύπους υποστήριξης, βοηθώντας το να διατηρεί τη σωµατική και ψυχική 

του ευεξία, παρά τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες που ενδεχοµένως βιώνει 

καθηµερινά. Επιπλέον, έχει ευρέως διαπιστωθεί ότι τα άτοµα µε υψηλότερα επίπεδα 

κοινωνικής υποστήριξης από την οικογένεια συνήθως βιώνουν µικρότερα επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και εργασιακού στρες και µπορούν να αντεπεξέρχονται 

πιο αποτελεσµατικά αποφεύγοντας δυσµενείς επιδράσεις στη σωµατική και ψυχική 

τους υγεία (Kessler & McLead, 1985). Εποµένως, εξαιτίας του σηµαντικού ρόλου της 

οικογένειας για τη διατήρηση της ψυχοσωµατικής ισορροπίας, χρήσιµη θα ήταν η 

ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης προκειµένου να καθοριστούν οι διάφοροι ρόλοι στα 

όρια της οικογένειας, να µοιραστούν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις και να 

διευθετηθούν οποιεσδήποτε ενδεχόµενες συγκρούσεις. 

 

8.1.5 Αξιοποίηση Θετικού στρες στην εργασία (Yerkes – Dodson) 

 

Σύµφωνα µε την θεωρία των Yerkes-Dodson (1908) υπάρχουν δύο ειδών στρες: 

Α) Το αρνητικό στρες, όπου ο εργαζόµενος παραλύει και  έχει ως συνέπεια να 

µειώνεται η απόδοση του στην εργασία. 

Β) Το θετικό στρες, όπου ο εργαζόµενος, χάρη σε αυτό  κινητοποιείται για να 

αποδώσει καλύτερα. 

Την ύπαρξη µεταξύ αρνητικού και θετικού στρες περιγράφει το διάγραµµα ΙΙ  

(www.ftp.uoc.soc.gr, Καφέτσιος 2006) όπου απεικονίζεται η σχέση µεταξύ 

εγρήγορσης και απόδοσης (Η σχέση ανεστραµµένου U). ∆ηλαδή, όπως φαίνεται και 

στο διάγραµµα, τα µεσαία επίπεδα stress προκαλούν τη βέλτιστη απόδοση του 

ατόµου. Αντίθετα τα χαµηλά επίπεδα stress προκαλούν στο άτοµο έλλειψη 

ενδιαφέροντος ενώ τα πολύ υψηλά επίπεδα οδηγούν σε ανικανότητα εργασίας. Κατά 

συνέπεια, στόχος της παρέµβασης  είναι να διατηρήσει την ένταση του stress σε 

µεσαία επίπεδα.  
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Εγρήγορση και απόδοση: Η καµπύλη Yerkes-Dodson (1908)  

 

 

 

 

 

 

8.2 Παρέµβαση σε οργανωτικό πλαίσιο 

 

. Σε οργανωτικό επίπεδο, οι πιο συχνές µέθοδοι πρόληψης και αντιµετώπισης της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης αφορούν στον καλύτερο σχεδιασµό των εργασιακών 

χώρων, στον προγραµµατισµό και εµπλουτισµό της εργασίας, στη συµµετοχική λήψη 

αποφάσεων, στην αποσαφήνιση των ρόλων και των καθηκόντων του Αστυνοµικού 

προσωπικού στη δυνατότητα συνεχιζόµενης επιµόρφωσης και εκπαίδευσης, καθώς 

και στην οργάνωση συµβουλευτικών εποπτειών µε τους εργαζόµενους που 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

Για πολλά χρόνια, ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας για την 

επαγγελµατική εξουθένωση υπήρξε η διερεύνηση επαρκών οργανωτικών 

στρατηγικών πρόληψής. Οι στρατηγικές για την αντιµετώπιση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης σε οργανωτικό επίπεδο µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

στρατηγικές πρόληψης και στρατηγικές ανακούφισης ή θεραπευτικές στρατηγικές 

(Matteson & Ivancevich 1987˙ Travers &  Cooper 1996). Ο στόχος των στρατηγικών 
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πρόληψης είναι να εξαλείψουν τις αρνητικές συνέπειες των παραγόντων που 

καθιστούν τους εργαζόµενους ευάλωτους στην επαγγελµατική εξουθένωση ή να τους 

κάνουν να σταµατήσουν να προκαλούν πίεση. 

Από την άλλη, οι ανακουφιστικές ή θεραπευτικές στρατηγικές έχουν ως στόχο να 

µετριάσουν την εξουθένωση στα άτοµα και να τα βοηθήσουν να την ξεπεράσουν. 

Αρκετοί, λοιπόν, ερευνητές έχουν περιγράψει µία σειρά διαφορετικών τύπων 

παρέµβασης που  µπορούν να βοηθήσουν  τόσο στην αλλαγή και αναδιοργάνωση των 

δοµών της εργασίας όσο και στη συµµετοχή των ίδιων των εργαζοµένων στη λήψη 

αποφάσεων. 

Οι παρεµβάσεις πρόληψης της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εργαζοµένων 

πρέπει να στοχεύουν τόσο στο άτοµο και τον οργανισµό όσο και στην αλληλεπίδραση 

ατόµου-οργανισµού. Τρία επίπεδα παρέµβασης έχουν αναφερθεί για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης:  

(1) το πρωτοβάθµιο επίπεδο, που αποβλέπει στη µείωση των πηγών έντασης και 

εξουθένωσης στον οργανισµό,  

(2) το δευτεροβάθµιο επίπεδο, που αφορά στην εκπαίδευση για τη διαχείριση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, και  

(3) το τριτοβάθµιο επίπεδο παρέµβασης, που αναφέρεται στην προώθηση της υγείας 

και της συµβουλευτικής στον εργασιακό χώρο. 

Η χρήση των προσεγγίσεων αυτών θα υπαγορευθεί από την από κοινού συµφωνία 

µεταξύ του ατόµου και του οργανισµού. Συνήθως, η δυσφορία που προκαλείται από 

την εργασία αντιµετωπίζεται µε το άτοµο ως επίκεντρο του προβλήµατος, ενώ στην 

πραγµατικότητα ενδεχοµένως να αντιπροσωπεύει κάποια δυσλειτουργία του 

οργανισµού. 

Βέβαια όλα αυτά µπορούν να συµβούν σε ένα καθαρά θεωρητικό πλαίσιο διότι στην 

πράξη η παρέµβαση στην δοµή της Αστυνοµίας  φαντάζει  απλά ένα σενάριο. 

 

8.2.1 Πρωτοβάθµιο Επίπεδο Παρέµβασης 

 

Το πρωτοβάθµιο επίπεδο παρέµβασης αντιµετωπίζει το πρόβληµα της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης στον εργασιακό χώρο από την πλευρά της πρόληψης 

και στην ιδανική περίπτωση ενσωµατώνει τον έλεγχο και τη ρύθµιση της 

ψυχοσωµατικής ισορροπίας των υπαλλήλων. Πρόκειται για µία πολύπλοκη 
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διαδικασία, που µπορεί να χρησιµοποιήσει µία κλίµακα στρατηγικών, αν και τα 

παραδείγµατα τέτοιων οργανωτικών παρεµβάσεων που έχουν δηµοσιευθεί είναι 

σχετικά περιορισµένα (Elkin & Rosch, 1990): 

i) Επανασχεδιασµός της εργασίας 

ii) Επανασχεδιασµός του οργανωτικού περιβάλλοντος 

iii) Καθιέρωση ελαστικών προγραµµάτων εργασίας 

iv) Ενθάρρυνση συµµετοχής στην διοίκηση 

v) Συµπερίληψη του εργαζοµένου στο σχεδιασµό προγραµµάτων 

vi) Ανάλυση των εργασιακών ρόλων και καθορισµός στόχων 

vii) Καθιέρωση δίκαιων εργασιακών πολιτικών 

viii) ∆ηµιουργία συνεκτικών οµάδων 

 

Αυτό το επίπεδο πρόληψης θεωρεί την επαγγελµατική εξουθένωση ως επακόλουθο 

της έλλειψης προσαρµογής των ατόµων στο περιβάλλον. Γι’ αυτό, ο βασικός στόχος 

της αρχικής παρέµβασης είναι η αποκατάσταση µίας υγιούς σχέσης ανάµεσα στα δύο 

µέρη (Elkin &  Rosch, 1990). Οι παρεµβάσεις που προτείνονται στοχεύουν τόσο στην 

αποµάκρυνση των στρεσογόνων παραγόντων από το εργασιακό περιβάλλον όσο και 

στην προσπάθεια να επιτευχθεί ένας επιτυχής συνδυασµός ανάµεσα στα 

επαγγελµατικά καθήκοντα και τις ανάγκες του ατόµου, τις ικανότητες και τις 

φιλοδοξίες του. Για παράδειγµα, η συµµετοχική λήψη αποφάσεων, ο 

επανασχεδιασµός της εργασίας, ο προγραµµατισµός και εµπλουτισµός της και οι 

αυτόνοµες οµάδες εργασίας είναι αποτελεσµατικές παρεµβάσεις στο περιβάλλον 

εργασίας (Schafer, 1996˙ Karasek &  Theorell, 1990). 

 

8.2.2 ∆ευτεροβάθµιο Επίπεδο Παρέµβασης 

 

Στο επίπεδο αυτό, η παρέµβαση επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης που αισθάνεται ο επαγγελµατίας υγείας, εµπλέκοντας 

τεχνικές επίγνωσης, καθώς και άσκηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η 

εκπαίδευση και άσκηση αντιµετώπισης της επαγγελµατικής εξουθένωσης µπορούν να 

βοηθήσουν σηµαντικά στην αναγνώριση των προσωπικών ορίων του εργαζοµένου, 

ώστε να έχει επίγνωση της κατάστασής του και να αναζητήσει βοήθεια εάν χρειαστεί. 

Συνήθως, αυτή η εκπαίδευση, που περιλαµβάνει προγράµµατα οργάνωσης χρόνου, 
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διεκδικητικότητας, δεξιοτήτων για επίλυση προβληµάτων και συµβουλευτικής για 

την τροποποίηση της εργασιακής συµπεριφοράς και του τρόπου ζωής, παίζει έναν 

σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία ενός σχεδίου ελέγχου της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης από την πλευρά των εργαζόµενων. 

Τα µέτρα για τη βελτίωση ή τη διαφύλαξη της ψυχικής και σωµατικής ευεξίας 

µπορούν να τεθούν σε λειτουργία στα πλαίσια ενός εργασιακού περιβάλλοντος, αν 

και η εστίαση του προβλήµατος θα µπορούσε να παραµείνει στις ανάγκες και τα 

προβλήµατα του ατόµου. Ωστόσο, η επίτευξη της ιδανικής ισορροπίας µεταξύ του 

ρόλου που κατέχει το άτοµο και του εργασιακού περιβάλλοντος, στην αντιµετώπιση 

προβληµάτων που σχετίζονται µε την επαγγελµατική του εξουθένωση έχει αποδειχθεί 

ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα. Για το λόγο αυτό, το δευτεροβάθµιο επίπεδο 

παρέµβασης έχει επικεντρωθεί στην εκπαίδευση για της διαχείρισης της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Μπορεί να επικεντρώνεται στην πρόληψη, µε σκοπό 

να αυξήσει την συνειδητοποίηση και αναγνώριση της εξουθένωσης ως πρόβληµα για 

τους επαγγελµατίες εκπαιδεύοντάς τους σε τακτικές σχεδιασµένες να µειώνουν τα 

σωµατικά και ψυχολογικά συµπτώµατα της έντασης (Karasek &  Theorell, 1990). 

 

Επιπλέον, τα προγράµµατα βελτίωσης της υγείας και τροποποίησης του τρόπου ζωής 

αποτελούν τµήµα ενός σταδίου δευτερογενών παρεµβάσεων. Τα προγράµµατα 

βελτίωσης της υγείας είναι δυνατόν να οργανώνονται τόσο µέσα στον χώρο εργασίας  

όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο τύπος προγράµµατος µπορεί να 

περιλαµβάνει δραστηριότητες µε στόχο να τροποποιηθούν τα επιβλαβή µοντέλα 

συµπεριφοράς, όπως α) εισαγωγή προγραµµάτων καρδιαγγειακής ευεξίας, β) 

προγράµµατα διακοπής του καπνίσµατος και γ) συµβουλευτικής για το χειρισµό του 

ενδεδειγµένου τρόπου ζωής (Cooper, 2001). 

Ωστόσο, η εκπαίδευση στη διαχείριση της επαγγελµατικής εξουθένωσης τείνει να 

γενικεύεται περισσότερο παρά να εξειδικεύεται, µε αποτέλεσµα να µη διαθέτει 

πειστικές διαπιστώσεις για την αποτελεσµατικότητά της. Οι ανησυχίες οφείλονται 

στην έλλειψη δεξιοτήτων για τη διατήρηση των αποτελεσµάτων µε το πέρασµα του 

χρόνου, καθώς και στη δυσκολία αξιολόγησης της εκπαίδευσης στη διαχείριση της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης όπως και στη χρήση περιορισµένων µετρήσεων. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αντιµετώπιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη στο να βοηθήσει τα άτοµα να αντιµετωπίσουν αυτούς τους 

παράγοντες που προκαλούν εντάσεις στο χώρο της εργασίας τους που, αν και είναι 
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σύµφυτες µε το περιβάλλον του οργανισµού, δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν άµεσα 

(όπως. η επικινδυνότητα του επαγγέλµατος). Επιπροσθέτως, ο βασικός στόχος της 

δευτερογενούς παρέµβασης είναι η βελτίωση της ικανότητας των εργαζόµενων να 

προσαρµόζονται αποτελεσµατικά στο περιβάλλον της εργασίας τους.. 

 

 

8.2.3 Τριτοβάθµιο Επίπεδο Παρέµβασης 

 

Το τριτοβάθµιο επίπεδο παρέµβασης αφορά κυρίως στον εντοπισµό των ατόµων που 

πάσχουν από κακή ψυχική υγεία εξαιτίας της επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

Αναφέρεται επίσης στις διαδικασίες ανάρρωσης όσων εργαζοµένων πάσχουν, µέσω 

της παροχής υπηρεσιών παροχής συµβουλών προκειµένου να επιστρέψουν κάποια 

µέρα στη δουλειά τους. Έχει εκτιµηθεί ότι αυτό είναι προτιµότερο από άποψη 

οικονοµικού κόστους, ώστε να βοηθηθούν τα άτοµα να εργαστούν ξανά παρά να 

συνταξιοδοτηθούν και να εκπαιδευτούν αντικαταστάτες (Mushet & Donaldson, 

2000). 

Σύµφωνα µε αρκετούς µελετητές, η έµφαση θα πρέπει να δίνεται (Berridge & 

Cooper, 1993): 

-στην κατάρριψη των διαπροσωπικών εµποδίων, 

-στο ξεπέρασµα των προσκοµµάτων στα πλαίσια της οµάδας, 

-στη διαδικασία του να ακούει ο ένας τον άλλον, 

-στην παροχή συµβουλευτικής όχι µε τη µορφή εντολών, 

-στην ενθάρρυνση του ατόµου να αντιµετωπίζει το πρόβληµά του και 

-στην ενδυνάµωσή του να αναλάβει δράση 

 

Η λειτουργία οµάδων ψυχολογικής υποστήριξης για τους επαγγελµατίες υγείας έχει 

προταθεί επανειληµµένως και, όπου έχει εφαρµοστεί, έχει επιφέρει ιδιαίτερα 

σηµαντικά αποτελέσµατα στη µείωση της επαγγελµατικής εξουθένωσης και τη 

βελτίωση της ικανοποίησης από το επάγγελµα και τις συνθήκες εργασίας 

Εκτός από τις οµάδες ψυχολογικής υποστήριξης, σε πολλές χώρες οι χώροι εργασίας 

διαθέτουν εξωτερικά γραφεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και παραποµπής 

των εργαζόµενων, γνωστά ως Προγράµµατα Στήριξης Εργαζόµενων (Murphy, 1999).  

Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους εργαζόµενους να αναγνωρίσουν και να 
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αξιοποιήσουν δηµιουργικά τις ικανότητές τους για την επίλυση των προβληµάτων 

που προκύπτουν στο χώρο της εργασίας, καθώς και να αντιµετωπίσουν ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την καριέρα και την οικογένειά τους. 

 

Τα περισσότερα, λοιπόν, από τα προγράµµατα στήριξης του προσωπικού θα πρέπει 

να προσφέρουν ευρεία γκάµα υπηρεσιών που θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους 

εργαζόµενους να αντιµετωπίσουν τόσο τα προσωπικά τους προβλήµατα όσο και αυτά 

που απορρέουν άµεσα από την εργασία τους. Οι υπηρεσίες αυτές σκόπιµο θα ήταν να 

περιλαµβάνουν (BNA Policy and Practice Series, 1996-1999˙ WHO, 2000): 

 

• Συµβουλευτική µέσω τηλεφώνου και µέσω διαδικτύου 

• Παραποµπή για ψυχολογικά συµπτώµατα ή διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη, 

στρες) 

• Οικογενειακή στήριξη 

• Συµβουλευτική για την αντιµετώπιση νοµικών ή οικονοµικών προβληµάτων 

• Στήριξη σε σοβαρά ιατρικά προβλήµατα (π.χ. καρκίνος) 

• Προετοιµασία για συνταξιοδότηση των Αστυνοµικών 

 

Από την άλλη πλευρά, οι παρεµβάσεις που εστιάζονται στον οργανισµό επιχειρούν να 

περιορίσουν τις πηγές επαγγελµατικής εξουθένωσης και οι περισσότερες 

παρεµβάσεις στον εργασιακό χώρο αποσκοπούν στο να βοηθήσουν µεµονωµένα τους 

υπαλλήλους να αντιµετωπίσουν τους παράγοντες που τους προκαλούν εξουθένωση 

στο χώρο εργασίας τους. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως αυξάνοντας την 

προσαρµοστικότητα των ατόµων στο περιβάλλον, αλλάζοντας τη συµπεριφορά τους 

και βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής τους ή αποκτώντας ικανότητες διαχείρισης της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. Έµφυτη στην προσέγγιση αυτή είναι η αντίληψη ότι ο 

οργανισµός και το εργασιακό περιβάλλον δεν θα αλλάξουν, εποµένως το άτοµο 

πρέπει να διδαχθεί τρόπους αντιµετώπισης που θα το βοηθήσουν να προσαρµοστεί 

εκείνο καλύτερα (Cartwright & Cooper, 1997). 

 

Σηµαντικός αριθµός ερευνών έχει βρει ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
αντιµετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης εξαιτίας της 
φύσης της ίδιας της εργασίας, καθώς και των πολλών οργανωτικών προβληµάτων  
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 (Ryan & Quayle, 1999). Το ίδιο ισχύει και για την Αστυνοµία. Ωστόσο, υπάρχουν 

ορισµένες µέθοδοι και τεχνικές για τη βελτίωση των συνθηκών που συνήθως 

προκαλούν επαγγελµατική εξουθένωση στους Αστυνοµικούς. Η εκπαίδευση και 

άσκηση σε στρατηγικές για την αντιµετώπιση και µείωση της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης θα πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό σκοπό κάθε παρεµβατικού 

σχεδιασµού. 

 

Η ηγεσία της Αστυνοµίας είναι ανάγκη να προωθεί µία οργανωτική κουλτούρα που 

να αναγνωρίζει την αξία των γνώσεων και εµπειριών του προσωπικού, καθώς και να 

επενδύει σε ατοµικά και συλλογικά συστήµατα υποστήριξής του. Η εκδήλωση 

σεβασµού στο προσωπικό πρέπει να είναι εµφανής σε όλα τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν θα 

ενισχύονταν  και θα αυξάνονταν η επαγγελµατική ικανοποίηση του προσωπικού, και 

κατά συνέπεια και η απόδοση του.  
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9. ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 

 

Σκοπός της έρευνας 

 
Στο θεωρητικό µέρος αναλύθηκαν λεπτοµερώς τα αίτια που προκαλούν στους 

Αστυνοµικούς το σύνδροµο  της επαγγελµατικής κόπωσης. Τα αίτια όµως αυτά 

προέρχονται από µόνιµες καταστάσεις και συνθήκες που δεν µπορούν να 

µεταβληθούν εύκολα, λόγω της φύσεως του επαγγέλµατος, καθώς είναι αδύνατον να 

µην υπάρχουν βάρδιες ή να πάψει να είναι επικίνδυνο το επάγγελµα κ.α. Έτσι λοιπόν 

η διερεύνηση αυτών των καταστάσεων δεν θα είχε αποτέλεσµα. 

Γι’ αυτό στρέψαµε το ενδιαφέρον µας στη µελέτη του τύπου προσωπικότητας 

που πρέπει να έχει ένας Αστυνοµικός ώστε να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα 

εµφάνισης του  Συνδρόµου της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης. 

Με δεδοµένο ότι η επιλογή προσωπικού γίνεται µέσω κάποιων ψυχοµετρικών 

τεστ τα οποία ελέγχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως: τα επίπεδα άγχους, τη 

σωµατική εξάντληση, φοβίες και τάσεις ψυχοπαθολογίας αλλά όχι άλλους 

παράγοντες που συναντώνται σε ένα καθαρά επιχειρησιακό πλαίσιο, εύλογα  

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα τεστ αυτά δεν µπορούν να προβλέψουν  µία 

συµπεριφορά που θα εκδηλωθεί στο µέλλον άρα δεν µπορούν και να προβλέψουν την 

επαγγελµατική εξουθένωση. Από την στιγµή της κατάταξης - ένταξης τους στο 

σώµα, οι Αστυνοµικοί βρίσκονται πλέον αντιµέτωποι µε την εγκληµατικότητα και τα 

υπόλοιπα καθήκοντα τους, τα οποία αποτελούν πηγή άγχους , χωρίς να 

επανεξετάζεται τότε το αν µε βάση τα χαρακτηριστικά προσωπικότητάς τους  

µπορούν να ανταπεξέλθουν τελικά  σε αυτά τα καθήκοντα.  

Έτσι λοιπόν κρίνουµε σκόπιµο να ερευνηθεί ποιος τελικά τύπος 

προσωπικότητας µπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στο ρόλο του Αστυνοµικού, 

παίρνοντας δείγµα από τους εν ενεργεία αστυνοµικούς.  

Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να υποθέσουµε ότι: 

1. οι τύποι προσωπικότητας που έχουν αυξηµένα επίπεδα νευρωτισµού 

(χωλερικός και µελαγχολικός κατά τον Eysenck) θα παρουσιάζουν 

και αυξηµένα επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης.     

2. Η επαγγελµατική εξουθένωση συσχετίζεται άµεσα µε την χαµηλή 

Αυτοεκτίµηση  των αστυνοµικών. 
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3. Η επαγγελµατική εξουθένωση σχετίζεται άµεσα µε την ηλικία του 

Αστυνοµικού 

4. Η επαγγελµατική εξουθένωση σχετίζεται άµεσα µε το επίπεδο 

µόρφωσης/εκπαίδευση του αστυνοµικού. 

5. Η επαγγελµατική εξουθένωση σχετίζεται άµεσα µε την θέση του 

Αστυνοµικού στη Υπηρεσία  

6. Η επαγγελµατική εξουθένωση σχετίζεται άµεσα µε το φύλο του 

Αστυνοµικού. 

7.  Η επαγγελµατική εξουθένωση σχετίζεται άµεσα µε τον βαθµό που 

φέρει στην ιεραρχία ο Αστυνοµικός. 
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 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
Συµµετέχοντες 

 

Στην έρευνά µας συµµετείχαν συνολικά 50 Αστυνοµικοί (45 άνδρες και 5 

γυναίκες) οι οποίοι υπηρετούν στον νοµό Ρεθύµνου. Οι Αστυνοµικοί   συµπλήρωσαν 

τα ερωτηµατολόγια εθελοντικά, σε χρόνο που εξοικονοµήθηκε από την εργασία τους, 

πριν ή µετά από αυτήν. 

.   

Ερευνητικά Εργαλεία 

 

∆ηµογραφικά στοιχεία 
Συνολικά 5 ερωτήσεις αναφέρονταν σε δηµογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η 

ηλικία, η εκπαίδευση, η οικογενειακή κατάσταση η θέση  και ο βαθµός ˙ επιπλέον 

προστέθηκε στο απαντητικό φύλλο  και η Υπηρεσία που υπηρετεί ο συµµετέχων.   
 

 

Ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας Eysenck- EPQ 
To Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας του Eysenck (EPQ - Eyesenck ,1947˙ 

Eysenck H. & Eysenck, S, 1968), σκοπό έχει τη διερεύνηση τεσσάρων διαστάσεων 

της προσωπικότητας του ατόµου : ψυχωτισµός (Ρ), νευρωτισµός (Ν), εσωστρέφεια – 

εξωστρέφεια (Ε) και ψεύδος (L). Τη προσαρµογή σε ελληνικό πληθυσµό έκανε ο Σ. 

Παπαπέτρου (Παπαπέτρου, Σ., 1998) 
Το εργαλείο αυτό αποτελείται από 84 ερωτήµατα, στα οποία ο ερωτώµενος 

εκφράζει τη συµφωνία ή τη διαφωνία του. 
Παραδείγµατα είναι τα ακόλουθα: 

(Ν): Η διάθεσή µου αλλάζει συνέχεια. 

(Ε): Θεωρώ τον εαυτό µου πολύ οµιλητικό άτοµο.  
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(Ρ): Μου αρέσουν τ’ αστεία έστω κι αν πληγώνουν άλλους. 

(L): Τηρώ πάντα τις υποσχέσεις µου όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό. 

 

Ο τρόπος βαθµολόγησής του είναι αθροιστικός µε αντιστροφή ορισµένων 

ερωτήσεων. 

Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου κρίνεται ικανοποιητική. (Σταλίκας, Τριλίβα 

& Ρούσση, 2002) 

 

 

Κλίµατα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης (Βeverly Potter) 
         Το ερωτηµατολόγιο αυτό κατασκευάστηκε προκειµένου να µελετήσει την 

επαγγελµατική εξουθένωση στον χώρο εργασίας και έξω από αυτόν. (B. Potter, 

personal communication, August 19,12 2003).  

Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς  που περιλαµβάνει 25 

ερωτήσεις. Οι συµµετέχοντες καλούνται να  αξιολογήσουν την συχνότητα των 

συµπτωµάτων τους σε µία κλίµακα πέντε διαβαθµίσεων ( 1 = Σπάνια Αληθινά µέχρι 

5 = Συνήθως αληθινά) 

Ο τρόπος βαθµολόγησής του είναι αθροιστικός και γίνεται µε την άθροιση των 

βαθµών των δηλώσεων που αντιστοιχούν σε κάθε κλίµακα. Τα αποτελέσµατα που 

προστίθενται καθορίζουν ένα συνολικό επίπεδο Επαγγελµατικής Εξουθένωσης ως 

εξής:  

• 25-50 βαθµοί «Υγειής» 

• 51-75 βαθµοί «Υγειής/ ανάγκη λήψης προληπτικών µέτρων » 

• 76-100 βαθµοί «Υποψήφιος για Επαγγελµατική Εξουθένωση » και 

• 101-125 βαθµοί «Επαγγελµατική Εξουθένωση » 

 Σύµφωνα µε το συντάκτη του ερωτηµατολογίου, το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει 

χρησιµοποιηθεί µόνο ως εργαλείο διδασκαλίας, και εποµένως δεν υπάρχει καµία 

πληροφορία για την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα του που να είναι διαθέσιµη. Εν 

τούτοις, το εργαλείο είναι έγκυρο µε την έννοια ότι οι ερωτήσεις του έχουν 

κατασκευαστεί µε βάση την  βιβλιογραφία  που επεξηγεί τα συµπτώµατα της  

Επαγγελµατικής Εξουθένωσης  (Βλ. Potter, www.docpotter.com).  

Η εγκυρότητα αυτή αποδείχθηκε στην έρευνα µας, µε την χρήση του  SPSS, το 

εργαλείο αυτό βρέθηκε να έχει εσωτερική εγκυρότητα  (Alpha =    ,9101) 
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Κλίµακα Αυτοεκτίµησης (Janis & Field Self-Esteem Inventory) 

 
Πρόκειται για µία κλίµακα αυτοεκτίµησης των  Janis – Field (Janis & Field, 1959) 

σκοπός της οποίας είναι η µέτρηση της αυτοεκτίµησης του ατόµου σε διάφορες  

κοινωνικές καταστάσεις. Τα υψηλότερα αποτελέσµατα  αυτού του οργάνου δείχνουν 

ένα ισχυρό συναίσθηµα  ανεπάρκειας απέναντι  στις κοινωνικές τοποθετήσεις.  O 

ερωτώµενος βαθµολογείται για τις καταφατικές του απαντήσεις σε θέµατα που 

δηλώνουν αρνητική αυτοεκτίµηση.. Τα αποτελέσµατα κυµαίνονται από 23 (υψηλός 

βαθµός αυτοεκτίµησης) ως 115 (χαµηλός βαθµός αυτοεκτίµησης). (FIS  Fleming & 

Courtney, 1984) (Janis & Field, 1959) 

Στοιχεία αξιοπιστίας και εγκυρότητας δείγµατος πληθυσµού  για αυτήν την κλίµακα 

δεν έχουν δηµοσιευτεί. Εντούτοις, ο Eagly παρουσιάζει  τις αξιοπιστίες ηµικλάστων 

.72 (1967) και  .88 (1969) για δύο δείγµατα και έναν συσχετισµό .54 µεταξύ των 

θετικών και αρνητικών µισών (Eagly, 1967). Στη δική µας έρευνα η αξιοπιστία του 

ερωτηµατολογίου κρίνεται ικανοποιητική (Alpha = ,8835) 
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Αποτελέσµατα 

 

Το δείγµα µας αποτελείται από 50 Αστυνοµικούς οι οποίοι υπηρετούν στον 

Νοµό Ρεθύµνου, από τους οποίους οι 45 είναι άνδρες (ποσοστό 90%) και οι 5 

γυναίκες (ποσοστό 10%) (γραφική παράσταση Ι).  
 
                                                                       γραφική παράσταση Ι 

                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

Οι ηλικίες στο δείγµα µας κυµαίνονται από 20 έως 55 χρονών. Ενώ το δείγµα 

συλλέχθηκε από 6 διαφορετικές Υπηρεσίες. Από την Ασφάλεια απάντησαν στα 

ερωτηµατολόγια 14 Αστυνοµικοί (28%), από το Αστυνοµικό Τµήµα τάξης 12 (24%), 

από την τροχαία 14 (28%), από το επιτελείο 4 (8%), από το κέντρο επιχειρήσεων – 

«100» πάλι 4 (8%) και από τις ειδικές Υπηρεσίες ΤΑΕ(Ειδικοί Φρουροί) και 

ΕΙ∆ΑΣΥ∆Ε 2 Αστυνοµικοί (4%). Τα ποσοστά αυτά απεικονίζονται και στην 

γραφική παράσταση ΙΙ πιο κάτω. 
                                                                     γραφική παράσταση ΙΙ 
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Όσον αφορά την θέση των Αστυνοµικών στην Υπηρεσία δηλαδή το είδος της 

Υπηρεσίας που εκτελούν 12 Αστυνοµικοί (24%) εκτελούν Υπηρεσία Αξιωµατικού 

Υπηρεσίας δηλαδή εργάζονται σε γραφείο άλλα µε βάρδιες, 17 Αστυνοµικοί (34%) 

εργάζεται σε γραφείο µόνο πρωινές ώρες και τέλος 21 Αστυνοµικοί (42%) είναι 

µάχιµοι δηλαδή περιπολούν. Τα ποσοστά αυτά απεικονίζονται και στην γραφική 

παράσταση ΙΙ πιο κάτω. 
                                    γραφική παράσταση ΙΙΙ 

 

 
Η εκπαίδευση ή µόρφωση των Αστυνοµικών του δείγµατος αντιστοιχεί στα 

ακόλουθα ποσοστά: 33 Αστυνοµικοί (66%) είναι απόφοιτοι λυκείου και εισήχθησαν 

στην Αστυνοµία µε το παλαιό σύστηµα πριν τις πανελλήνιες,  12 Αστυνοµικοί (24%) 

εισήχθησαν στην Αστυνοµία µε πανελλήνιες και αποφοίτησαν από την αντίστοιχη 2 
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ετούς φοίτησης σχολή και µόλις 5 Αστυνοµικοί (10%) συνέχισαν περαιτέρω τις 

σπουδές τους και αποφοίτησαν από σχολές ΑΕΙ. Τα ποσοστά αυτά απεικονίζονται 

και στην γραφική παράσταση VΙ πιο κάτω. 

 
                                                 γραφική παράσταση VΙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τέλος στην γραφική παράσταση V που απεικονίζεται πιο κάτω διακρίνουµε τα 

ποσοστά των Αστυνοµικό που απάντησαν βάση του βαθµού που φέρουν στην 

ιεραρχία της Αστυνοµίας: 36 (72%) από αυτούς είχαν χαµηλό βαθµό δηλαδή ήταν 

Αστυφύλακες, 12 (24%) ήταν Υπαξιωµατικοί δηλαδή Αστυφύλακες οι οποίοι είχαν 

προαχθεί βάση γραπτών εξετάσεων και 2 (4%) ήταν Αξιωµατικοί δηλαδή απόφοιτοι 

της Σχολής Αξιωµατικών της Αστυνοµίας.  
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                                                      γραφική παράσταση V 

 
 

Στον Πίνακα Ι (και στην γραφική παράσταση VΙ) δίνεται Κατανοµή συχνοτήτων 

Αστυνοµικών µε βάση τις απαντήσεις τους στην Κλίµακα Βeverly Potter’s Burnout 

Questionnaire. Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουµε ότι το 92% του δείγµατος των 

Αστυνοµικών δεν εµφανίζει το σύνδροµο της επαγγελµατικής Εξουθένωσης. Πιο 

αναλυτικά: 32 Αστυνοµικοί (ή ποσοστό 64%) είχαν συνολική βαθµολογία 25-50 µονάδες 

στο Τεστ και χαρακτηρίζονται ως «Υγιείς»,  14 Αστυνοµικοί (ή ποσοστό 28%) είχαν 

συνολική βαθµολογία 51-75 µονάδες στο Τεστ και χαρακτηρίζονται ως «Υγιείς/ ανάγκη 

πρόληψης», 3 Αστυνοµικοί (ή ποσοστό 6%) είχαν συνολική βαθµολογία 76-100 µονάδες 

και ήταν «Υποψήφιοι για Burn out», ενώ τέλος µόνο 1 Αστυνοµικός ( ή ποσοστό 2%) 

χαρακτηρίστηκε ότι εµφανίζει το σύνδροµο του «Burn out». 

 
                                                         Πίνακας Ι 
Κατανοµή συχνοτήτων Αστυνοµικών µε βάση τις απαντήσεις τους στην Κλίµακα Βeverly Potter’s Burnout Questionnaire 

 
BURN OUT 
 

 
Aπόλυτες 

 
Σχετικές 
(%) 

 
Aπόλυτες 
Αθροιστικές 

 
Σχετικές 
Αθροιστικές(%) 

Υγειής  (25-50)        32                    64          64            64 
Υγειής/ανάγκη πρόληψης (51-75)        14                    28          28            92 
Υποψήφιος για Βurn Out  (76-100)           3            6            6            98 
Βurn Out  (101-125)           1            2                  2                100 
Σύνολο         50        100        100  

Βαθµός Αστυνοµικών

72%

24%
4%

Χαµηλόβαθµος
Υπαξιωµατικός
Αξιωµατικός
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                                                                  Γραφική Παράσταση VI  
Κατανοµή συχνοτήτων Αστυνοµικών µε βάση τις απαντήσεις τους στην Κλίµακα Βeverly Potter’s Burnout Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο γράφηµα VII δίνεται η κατανοµή των Αστυνοµικών του δείγµατος µε 

βάση των διαχωρισµό σε 4 Τύπους προσωπικότητας που κάνει o Εysenck στο τέστ 

EPQ. Bάση των απαντήσεων που δόθηκαν στο τεστ αυτό διαπιστώνουµε ότι 43 από 

τους 50 Αστυνοµικούς (ποσοστό 86%) κυµαίνεται ανάµεσα σε δύο τύπους 

προσωπικότητας, τον Χολερικό και τον Αιµατώδη.  

 Οι άλλοι δύο τύποι προσωπικότητας (Φλεγµατικός και Μελαγχολικός) 

βρίσκονται σε πολύ µικρή αναλογία στο δείγµα και συγκεκριµένα µόνο 7 

Αστυνοµικοί (ή ποσοστό 14%) έχουν αυτό το χαρακτηριστικό στην προσωπικότητα 

τους. 
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                                                 Γραφική Παράσταση VΙI 
                          Κατανοµή συχνοτήτων Αστυνοµικών µε βάση τις απαντήσεις τους στην Κλίµακα  ΕPQ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Στον πίνακα II έχουν καταχωρηθεί οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

δύο τύπων προσωπικότητας των Αστυνοµικών του δείγµατος αναφορικά µε την 

Επαγγελµατική Εξουθένωση. ∆ίνονται, επίσης, οι τιµές που αντιστοιχούν στον 

έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Εδώ χρησιµοποιήσαµε µόνο τους δύο από τους τέσσερις τύπους 

προσωπικότητας. Ο Φλεγµατώδης και ο Μελαγχολικός τύπος βρίσκονταν σε πολύ 

µικρή αναλογία στο δείγµα των αστυνοµικών (µόλις 7 Αστυνοµικoί µόνο, είχαν 

αυτούς τους δύο τύπους, βλέπε γραφική παράσταση VIII). Γι΄ αυτό λοιπόν θα ήταν 

λάθος από την µεριά µας να τους λάβουµε υπόψη µας διότι θα καταλήγαµε σε λάθος 

συµπεράσµατα. Ο Χολερικός τύπος προσωπικότητας που εµφανίζει κατά µέσο όρο 

(Μ.Ο= 54,8) µεγαλύτερη τάση για επαγγελµατική εξουθένωση σε σχέση µε τον 

Αιµατώδη τύπο (Μ.Ο=43,7). Βλέπουµε όπως απεικονίζει και η γραφική παράσταση 

ΙΧ ότι ο τύπος προσωπικότητας ο οποίος έχει το άγχος ως δοµικό χαρακτηριστικό 

του είναι πιο επιρρεπής στην εµφάνιση του Burn Out. Άρα έχουµε t(36,69)= -2,23 , 

p< ,05 

  
 

 

 
4 Τύποι Προσωπικότητας δείγµατος

Φλεγµατικός 
6%(3)

Αιµατώδης 
40%(20)

Μελαγχολικό
ς 8%(4)

Χολερικός 
46%(23)

Μελαγχολικός
Χολερικός
Φλεγµατικός
Αιµατώδης
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                                                         Πίνακας ΙΙ 
Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων του Αιµατώδη και του Χολερικού τύπου Προσωπικότητας των 

Αστυνοµικών του δείγµατος αναφορικά µε τον βαθµό συµφωνίας τους µε την Επαγγελµατική Εξουθένωση. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών και των Μέσων Όρων.  
 
    Αιµατώδης  

 
   Χολερικός 
  

   
   Έλεγχος στατιστικής     
σηµαντικότητας 
  

   Μ.Ο     s M.O     s       t       df      ρ 

 
 
 
BURN OUT 
 

 
    43,7 

 
 17,7 

 
 54,8 

 
 14,4 

 
   -2,23 

 
   36,69 

   
    .031 

 
     

 

                                                     Γραφική Παράσταση VIII 
                         Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων του Αιµατώδη και του Χολερικού τύπου Προσωπικότητας 

των Αστυνοµικών του δείγµατος αναφορικά µε τον βαθµό συµφωνίας τους µε την  Επαγγελµατική Εξουθένωση. Έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών και των Μέσων Όρων  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Στον πίνακα IIΙ έχουν καταχωρηθεί οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

δύο τύπων προσωπικότητας των Αστυνοµικών του δείγµατος αναφορικά µε την 

Αυτοεκτίµηση τους. ∆ίνονται, επίσης, οι τιµές που αντιστοιχούν στον έλεγχο της 

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Και εδώ χρησιµοποιούµε µόνο τον Χολερικό και τον Αιµατώδη τύπο 

προσωπικότητας για τους λόγους που αναφέραµε πιο πάνω. Ο Χολερικός τύπος 

προσωπικότητας εµφανίζει κατά µέσο όρο (Μ.Ο= 56,7) χαµηλότερα επίπεδα 

αυτοεκτίµησης διότι έχει κατά µέσο όρο υψηλότερη βαθµολογία στην  κοινωνική 
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κλίµακα αυτοεκτίµησης των  Janis – Field  σε σχέση µε  τον Αιµατώδη τύπο 

(Μ.Ο=43,1). Άρα έχουµε t(39,79)= -4,74 , p< ,05 
 

                                                         Πίνακας ΙΙΙ 
Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων του Αιµατώδη και του Χολερικού τύπου Προσωπικότητας των 

Αστυνοµικών του δείγµατος αναφορικά µε τον βαθµό συµφωνίας τους µε την Αυτοεκτίµηση τους. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών και των Μέσων Όρων.  
 
    Αιµατώδης  

 
   Χολερικός 
  

   
   Έλεγχος στατιστικής     
σηµαντικότητας 
  

   Μ.Ο     s M.O     s       t       df      ρ 

 
 
           
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  
 

 
    43,1 

 
   7,9 

 
 56,7 

 
 10,9 

 
   -4,74 

 
   39,79 

   
    .000 

 
                                                            Γραφική Παράσταση IX  
                         Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων του Αιµατώδη και του Χολερικού τύπου Προσωπικότητας 

των Αστυνοµικών του δείγµατος αναφορικά µε τον βαθµό συµφωνίας τους µε την Αυτοεκτίµηση τους. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών και των Μέσων Όρων  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στον πίνακα IV (όπως και στο διάγραµµα σκεδασµού ΧΙ) έχουν καταχωρηθεί τα 

δεδοµένα τα οποία αποδεικνύουν ότι υπάρχει συσχέτιση και µάλιστα θετική ανάµεσα 

στην Επαγγελµατική Εξουθένωση και στον χαµηλό βαθµό Αυτοεκτίµησης στο δείγµα 

των 50 Αστυνοµικών που χρησιµοποιήσαµε. Εδώ για να δείξουµε την σχέση αυτή 

χρησιµοποιούµε τον δείκτη συσχέτισης Person διότι τηρεί όλες τις προϋποθέσεις 

χρήσης του: ∆ηλαδή θέλουµε να συγκρίνουµε  2  κλίµακες ίσων διαστηµάτων, των 

 

Αιµατώδης
Χολερικός
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οποίων η σχέση είναι ευθύγραµµη και προέρχονται από εξαρτηµένα δείγµατα 

(Ρούσσος & Τσαούσης, 2002). Οι Αστυνοµικοί που έχουν την τάση να αναπτύξουν το 

σύνδροµο της Επαγγελµατικής Κόπωσης έχουν χαµηλό  βαθµό Αυτοεκτίµησης, µε 

r=0,4 και στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα σε επίπεδο 0,05 . Άρα έχουµε λοιπόν: 

r(48)=0,4 p< ,05 
 

                                                                        Πίνακας ΙV 
Συσχέτιση της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης και Ατυτοεκτίµησης µε 

την χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson r. 
 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

       r       N      ρ 

 
 
 

BURN OUT 
 

 
    .407 

 
50 

   
    .003 

 

 

                                    

 

                                                ∆ιάγραµµα σκεδασµού  XΙ 
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Στον πίνακα V έχουν καταχωρηθεί οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

ηλικιών των Αστυνοµικών του δείγµατος αναφορικά µε την Επαγγελµατική 

Εξουθένωση. ∆ίνονται, επίσης, οι τιµές που αντιστοιχούν στον έλεγχο της 

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Πρέπει εδώ να διευκρινισθεί ότι ήταν αδύνατον να συγκριθούν όλες η ηλικίες 

των ερωτηθέντων Αστυνοµικών µε το βαθµό συµφωνίας τους µε το σύνδροµο της 

Επαγγελµατικής κόπωσης, καθόσον η οµαδοποίηση αυτών  έφτανε τις 24 

διαφορετικές κατηγορίες. Έτσι λοιπόν κρίναµε σκόπιµο να διαχωρίσουµε τις ηλικίες 

των Αστυνοµικών του δείγµατος σε 2 κατηγορίες 20-35 χρονών και 36-55. Κριτήριο 

για αυτό τον διαχωρισµό στάθηκε  ο νόµος Ν.2226/94 ο οποίος επέτρεψε την 

εισαγωγή των υποψηφίων Αστυνοµικών στην Αστυνοµική Ακαδηµία µε το σύστηµα 

των πανελλήνιων εξετάσεων, ενώ παλαιότερα οι υποψήφιοι εισάγονταν µε το 

απολυτήριο λυκείου ή άλλης τεχνικής σχολής. Από τον Νοµό Ρεθύµνου, όπου 

πάρθηκε το δείγµα,  ο πιο µεγάλος σε ηλικία Αστυνοµικός που εισήλθε µε το 

σύστηµα των Πανελληνίων στην Αστυνοµία είναι 35 χρονών.  

Όµως από τα στατιστικά δεδοµένα του πίνακα VI προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά των 2 κατηγοριών ηλικιών του δείγµατος, αναφορικά 

µε την Επαγγελµατική Εξουθένωση ( t(48)= -1,17 , n.s). 

.      
                                                         Πίνακας V 

Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των ηλικιών 20-35 (Αστυνοµικοί που εισήχθησαν το 1996 στην Αστυνοµική 

Ακαδηµία µε το σύστηµα των Πανελληνίων) και 36-50 (Αστυνοµικοί που εισήχθησαν στις Αστυνοµικές Σχολές πριν το 1996 µε 

πτυχίο λυκείου η τεχνικής σχολής) του δείγµατος αναφορικά µε την Επαγγελµατική Εξουθένωση. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών και των Μέσων Όρων.  
        Ηλικία 
    (20 εώς 35) 
 Εισαγωγής µε 
Πανελλήνιες Εξετάσεις 

        Ηλικία 
    (36 εώς 55) 
 Εισαγωγή µε  
αποφοίτηση λυκείου  
ή τεχνικής σχολής 

   
   Έλεγχος 
στατιστικής  
σηµαντικότητας 
  

   Μ.Ο       S   M.O     s     t    df     ρ       

 
 
 
BURN OUT 
 

 
    46,2 

 
     14,3 

 
    51,8 

 
   19,2 

 
 -1,17 

 
     48 

   
  .247     

 

 
Στον πίνακα VI έχουν καταχωρηθεί οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του 

επιπέδου µόρφωσης των Αστυνοµικών του δείγµατος αναφορικά µε την 

Επαγγελµατική Εξουθένωση. ∆ίνονται, επίσης, οι τιµές που αντιστοιχούν στον 

έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 
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Και εδώ οι Αστυνοµικοί του δείγµατος  χωριστήκαν σε 2 κατηγορίες όπως 

αναφέραµε πιο πάνω. Στην πρώτη κατηγορία διαχωρίστηκαν οι απόφοιτοι των  

ανώτερων σχολών 2ετους φοίτησης(Αστυνοµικοί που εισήχθησαν το 1996 στην 

Αστυνοµική Ακαδηµία µε το σύστηµα των Πανελληνίων) ή ανώτατων ( Αστυνοµικοί 

που εισήχθησαν στις Αστυνοµικές Σχολές µε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και στην δεύτερη 

κατηγορία διαχωριστήκαν οι απόφοιτοι λυκείου (Αστυνοµικοί που εισήχθησαν µε το 

παλαιό σύστηµα εισαγωγής, πριν τις πανελλήνιες, έχοντας εκπαιδευτεί 6 µήνες) .     

Όµως από τα στατιστικά δεδοµένα του πίνακα VI προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά των 2 κατηγοριών του επιπέδου µόρφωσης του 

δείγµατος, αναφορικά µε την Επαγγελµατική Εξουθένωση ( t(48)=  1,01 , n.s). 

 
                                                         Πίνακας VI 

Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των αποφοίτων ανώτερων σχολών 2 ετούς φοίτησης(Αστυνοµικοί που 

εισήχθησαν το 1996 στην Αστυνοµική Ακαδηµία µε το σύστηµα των Πανελληνίων) ή ανώτατων ( Αστυνοµικοί που εισήχθησαν 

στις Αστυνοµικές Σχολές µε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και των αποφοίτων λυκείου ( παλαιό σύστηµα εισαγωγής, πριν τις πανελλήνιες)   

του δείγµατος αναφορικά µε την Επαγγελµατική Εξουθένωση. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών και των 

Μέσων Όρων.  
     Ανώτερη    
εκπαίδευση 
 Σύστηµα Πανελληνίων 
Εξετάσεων 

        Λύκειο 
  
Παλιό σύστηµα 
εισαγωγής 

   
   Έλεγχος 
στατιστικής  
σηµαντικότητας 
  

   Μ.Ο       s   M.O     s     t    df     ρ       

 
 
 
BURN OUT 
 

 
    45,5 

 
     16,5 

 
    50,6 

 
   17,1 

 
  1,01 

 
     48 

   
  .318     

 
Στον πίνακα VIΙ έχουν καταχωρηθεί οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

του είδους της Υπηρεσίας που εκτελούν οι Αστυνοµικοί του δείγµατος αναφορικά µε 

την Επαγγελµατική Εξουθένωση. ∆ίνονται, επίσης, οι τιµές που αντιστοιχούν στον 

έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Εδώ τα είδη της Υπηρεσίας που εκτελούν είναι δύο. Η πρώτη κατηγορία έχει 

ως καθήκον της την γραφική δουλειά ( Υπηρεσία γραφείου) και η δεύτερη κατηγορία 

την περιπολία (µάχιµη Υπηρεσία). Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από 

Αστυνοµικούς οι οποίοι ασχολούνται κυρίως µε την σύνταξη δικογραφιών, την 

αλληλογραφία µε τις άλλες Υπηρεσίες, την έκδοση ταυτοτήτων ή διαβατηρίων κλπ. 

Ενώ η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από Αστυνοµικούς οι οποίοι περιπολούν, 

φυλάνε στόχους, ρυθµίζουν την οδική κυκλοφορία κλπ. 
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 Όµως από τα στατιστικά δεδοµένα του πίνακα VIΙ προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά των 2 κατηγοριών του δείγµατος, της φύσης των 

καθηκόντων δηλαδή, αναφορικά µε την Επαγγελµατική Εξουθένωση( t(48)=  -0,60 , 

n.s). 
                                                         Πίνακας VIΙ 

Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των Aστυνοικών του δείγµατος οι οποίοι βρίσκονται σε υπηρεσία 

γραφείου ή µάχιµοι αναφορικά µε την Επαγγελµατική Εξουθένωση. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών και 

των Μέσων Όρων.  
 
 
       Γραφείο 

         
 
     Μάχιµος 

   
   Έλεγχος 
στατιστικής  
σηµαντικότητας 
  

   Μ.Ο       s   M.O     s     t    df     ρ       

 
 
 
BURN OUT 
 

 
    47,7 

 
     14,6 

 
    50,6 

 
   19,9 

 
- 
0,60 

 
     48 

   
  .550     

 
Tέλος, η µελέτη της επίδρασης του φύλου στην επαγγελµατική εξουθένωση 

κρίθηκε άνευ ουσίας διότι το δείγµα των γυναικών ήταν µικρό (γραφική παράσταση 

Ι). Μόλις 5 γυναίκες Αστυνοµικοί συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια, που σηµαίνει 

ότι εάν προχωρούσαµε στην σύγκριση  θα καταλήγαµε σε εσφαλµένα 

συµπεράσµατα. Το ίδιο ισχύει και για τον θέση στην ιεραρχία της Αστυνοµίας 

(βαθµός), αφού θα πρέπει να οµαδοποιήσουµε τους απλούς Αστυνοµικούς µε τους 

Υπαξιωµατικούς (γραφική παράσταση VΙ) αφού και οι δύο αυτές κατηγορίες 

ανεξάρτητα από την περαιτέρω προαγωγή τους αποφοιτούν από την 2 ετούς 

φοίτησης Αστυνοµική Ακαδηµία και αποτελούν το 96% του δείγµατος, ενώ η 

κατηγορία των Αξιωµατικών που έχει φοιτήσει 4 χρόνια στην Σχολή Αξιωµατικών, 

αποτελεί το 4% του δείγµατος, δηλαδή µόνο 2 άτοµα του δείγµατος.     
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Συµπεράσµατα & Περιορισµοί 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας αυτό διαπιστώνουµε ότι 43 από 

τους 50 Αστυνοµικούς κυµαίνεται ανάµεσα σε δύο τύπους προσωπικότητας, τον 

Χολερικό και τον Αιµατώδη, οι οποίοι έχουν ως κοινό στοιχείο τους, την 

εξωστρέφεια.. 
Το  αποτέλεσµα αυτό είναι λογικό αφού το επάγγελµα του Αστυνοµικού 

εµπεριέχει πολύ το κοινωνικό στοιχείο. Οι συναλλαγές µε τους πολίτες, τους 

παραβάτες και τα θύµατα εγκληµατικών ενεργειών, συναντώνται σε καθηµερινή 

βάση κατά την εκτέλεση του έργου του.  Άρα λοιπόν δεν θα µπορούσαµε να 

θεωρήσουµε  τυχαίο ότι η επιλογή αυτού του επαγγέλµατος γίνεται κατά βάση από 

εξωστρεφή άτοµα. 
Εξίσου σηµαντικό είναι και το εύρηµα ότι οι άλλοι δύο τύποι προσωπικότητας, 

ο Φλεγµατικός και  ο Μελαγχολικός, που έχουν ως κοινό στοιχείο τους την 

Εσωστρέφεια, βρίσκονται σε πολύ µικρή αναλογία στο δείγµα. Έτσι αν 

επιχειρούσαµε να συγκρίνουµε αυτές τους δύο τύπους προσωπικότητας µε την 

Επαγγελµατική Εξουθένωση  θα καταλήγαµε αναπόφευκτα  σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας, καθόσον 

το ποσοστό του δείγµατος που έχει αυτούς τους δύο τύπους είναι πολύ µικρό. 

 

Τα ευρήµατά µας επαληθεύουνε την 1η Υπόθεση µας ότι ο Χολερικός τύπος 

προσωπικότητας, που εµπεριέχει το στοιχείο του νευρωτισµού, εµφανίζει µεγαλύτερη 

τάση για επαγγελµατική εξουθένωση σε σχέση µε τον Αιµατώδη τύπο ο οποίος δεν 

έχει το στοιχείο του νευρωτισµού στον χαρακτήρα του.  

Το αποτέλεσµα αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς ότι το 

άγχος αποτελεί την κύρια αιτία ανάπτυξης του συνδρόµου της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης βάση πολλών θεωριών, άρα ήταν αναµενόµενο ότι στην 

προσωπικότητα που υπάρχει ως δοµικό χαρακτηριστικό  θα είναι αυτή που θα είναι 

πιο ευπαθής στο σύνδροµο. 

Επιπλέον, επαλήθευση έρχεται και για τη 2η Υπόθεση µας ότι οι Αστυνοµικοί 

που έχουν την τάση να αναπτύξουν το σύνδροµο της Επαγγελµατικής Κόπωσης 

έχουν χαµηλό  βαθµό Αυτοεκτίµησης . Αυτό το συµπέρασµα επιβεβαιώνεται από τον 
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πίνακα των συµπτωµάτων της Επαγγελµατικής Κόπωσης του Don Unger (1980) και 

πολλών άλλων θεωρητικών που αναφέραµε στο θεωρητικό µέρος. 

Επιπλέον δε πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι έγιναν αναλύσεις για 

να ελεγχθεί η σχέση ανάµεσα στην ηλικία και την Επαγγελµατική Εξουθένωση χωρίς 

όµως να προκύψει κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι  «νέοι» έχουν πιο πολύ άγχος στην 

εργασία τους, λόγω έλλειψης εµπειρίας, ενώ οι «παλαιοί» είναι εξουθενωµένοι από 

τα πολλά χρόνια στην Υπηρεσία.      

Επιπλέον, από τα στατιστικά δεδοµένα προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο µόρφωσης του δείγµατος, αναφορικά µε 

την Επαγγελµατική Εξουθένωση. 

Αυτό το αποτέλεσµα δικαιολογείται από το γεγονός ότι και οι 2 κατηγορίες των 

Αστυνοµικών του δείγµατος  έχουν δεχθεί την Αστυνοµική εκπαίδευση η οποία όπως 

φαίνεται επιδρά σε αυτούς, ανεξάρτητα από το επίπεδο µόρφωσης τους και 

διαµορφώνει κοινές στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στο  σύνδροµο της κόπωσης,  

Ακόµη, οι αναλύσεις µας  δεν ανέδειξαν κάποια σχέση ανάµεσα στη φύση των 

καθηκόντων των Αστυνοµικών και την Επαγγελµατική Εξουθένωση. 

Αυτό συµβαίνει διότι η φύση του επαγγέλµατος του Αστυνοµικού είναι τέτοιας 

µορφής που δεν µπορεί να γίνει διαχωρισµός µεταξύ των δύο ειδών καθηκόντων. Για 

παράδειγµα ο εγκληµατίας που θα συλληφθεί από έναν µάχιµο αστυνοµικό, θα 

συµπεριφερθεί  το ίδιο σε αυτόν όπως ενδεχοµένως και σε έναν άλλο αστυνοµικό που 

θα συντάξει την δικογραφία σε βάρος του. Επίσης στην Αστυνοµία είναι σύνηθες το 

φαινόµενο εναλλαγής των θέσεων εξαιτίας των υπηρεσιακών αναγκών που 

προκύπτουν κάθε φορά, για παράδειγµα, εάν σε µία περιοχή αυξηθεί η 

εγκληµατικότητα, θα χρειαστούν περισσότεροι αστυνοµικοί στο δρόµο να 

περιπολούν µε αποτέλεσµα να λιγοστεύουν οι αστυνοµικοί των γραφείων. 

Τέλος έχοντας αποδείξει την σχέση µεταξύ της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης 

µε το άγχος της προσωπικότητας και την χαµηλή αυτοεκτίµηση, αποφασίσαµε να 

βρούµε εάν σχετίζεται ο νευρωτικός χαρακτήρας µε την χαµηλή αυτοεκτίµηση  Τα 

αποτελέσµατα των αναλύσεών µας επαληθεύουν την υπόθεσή µας αυτή,  ότι δηλαδή  

ο Χολερικός τύπος προσωπικότητας που εµπεριέχει το στοιχείο του νευρωτισµού 

εµφανίζει χαµηλότερα επίπεδα αυτοεκτίµησης.  

∆εν πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι στην έρευνα µας υπήρχαν και 

κάποιοι περιορισµοί όπως η ελλιπής βιβλιογραφία για το επάγγελµα των 
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Αστυνοµικών. Επίσης,  το δείγµα µας δεν ήταν ούτε τυχαίο, ούτε αντιπροσωπευτικό 

αλλά δείγµα ευκολίας διότι περιορίζονταν µόνο στους υπηρετούντες Αστυνοµικούς 

του Ρεθύµνου καθώς επίσης η αντιπροσώπευση των γυναικών, των Αξιωµατικών και 

των Εσωστρεφών Προσωπικοτήτων (φλεγµατικός και µελαγχολικός) ήταν 

περιορισµένη. 

 Κατά συνέπεια οποιαδήποτε προσπάθεια µας να γενικεύσουµε τα αποτελέσµατα µας 

στον ευρύτερο πληθυσµό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το σύνδροµο 

της επαγγελµατικής κόπωσης που βιώνουν οι Αστυνοµικοί εξαρτάται από τον 

νευρωτισµό της προσωπικότητας τους, δηλαδή του άγχους που προέρχεται από τον 

χαρακτήρα τους και είναι δοµικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τους. Επίσης 

το σύνδροµο αυτό εξαρτάται και από την αυτοεκτίµηση τους. Όταν αυτή είναι σε 

χαµηλό επίπεδο τότε οι αστυνοµικοί βρίσκονται στην οµάδα κινδύνου εκδήλωσης 

του συνδρόµου. Άλλωστε η επαγγελµατική εξουθένωση µε την αρνητική εικόνα του 

εαυτού συσχετίζονται και µάλιστα θετικά, όπως αποδείξαµε και πιο πάνω. 

Αντίθετα παράγοντες όπως η ηλικία, η θέση και το επίπεδο µόρφωσης δεν 

αποτελούν αίτια για την εκδήλωση του συνδρόµου της Επαγγελµατικής Κόπωσης. 

Άρα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τα κύρια αίτια της ανάπτυξης της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι εγγενή και βρίσκονται στην ιδιοσυγκρασία ή την 

προσωπικότητα του ατόµου και δεν οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που 

αναφέραµε πιο πάνω. Αυτό είναι θετικό όσον αφορά την παρέµβαση διότι είναι 

αδύνατον να παρέµβει κανείς στην φύση του εν λόγω επαγγέλµατος, ενώ αντίθετα 

µία παρέµβαση στο άτοµο θα ωφελούσε ώστε να ξεπεράσει τους κινδύνους που θα 

τον οδηγήσουν στο σύνδροµο της Επαγγελµατικής Κόπωσης. 
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