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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

Τίτλος εργασίας: Συσχέτιση της επαγγελματικής δέσμευσης με την 
επαγγελματική εξουθένωση των Διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται στις δομές 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης. 

Του:                            Ξυδάκη Εμμανουήλ  
Υπό τη επίβλεψη των: 1. Τσιλιγιάννη Ιωάννα 
    2. Βλασιάδη Κωνσταντίνου 
    3. Στεφανάκη  Ιωάννα 
Ημερομηνία:    Μάιος – Ιούνιος 2021  

Εισαγωγή: Η διεθνής βιβλιογραφία τονίζει τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής 
δέσμευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα ιδιαιτέρως 
στρεσογόνα, όπως αυτά στις υπηρεσίες υγείας. Παρόλο που υπάρχουν μελέτες στον 
πληθυσμό των ιατρών, των νοσηλευτών καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας, δεν 
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για τους διοικητικούς υπάλληλους των υπηρεσιών αυτών.  

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να μελετήσει τον πληθυσμό των διοικητικών 
υπαλλήλων των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στην Κρήτη και 
έθεσε δύο βασικά ερευνητικά ερωτήματα. Ποια η σχέση μεταξύ επαγγελματικής 
δέσμευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης στους διοικητικούς υπάλληλους των 
δομών Π.Φ.Υ. της 7ης Υ.ΠΕ.; Ποια χαρακτηριστικά των υπαλλήλων επιδρούν στα 
επίπεδα επαγγελματικής δέσμευσης και στα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 
και προς ποια κατεύθυνση; 

Μεθοδολογία: Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη την περίοδο 2020-2021 σε δείγμα 81 
διοικητικών υπαλλήλων των κέντρων υγείας και τοπικών μονάδων υγείας της Κρήτης 
(7η Υ.ΠΕ.) (ποσοστό απόκρισης>90%). Για τις ανάγκες της μελέτης 
χρησιμοποιήσαμε τις ελληνικές σταθμισμένες εκδόσεις δυο κλιμάκων, την κλίμακα 
UWES-15 που αποτυπώνει  την επαγγελματική δέσμευση και έχει τρεις διαστάσεις 
(ενεργητικότητα, αφοσίωση, προσήλωση), και την κλίμακα OLBI που μετρά την 
επαγγελματική εξουθένωση και έχει δύο διαστάσεις (εξάντληση, αποδέσμευση από 
την εργασία). Τόσο το σκορ ανά διάσταση όσο και το τελικό σκορ της κλίμακας 
UWES προκύπτει υπολογίζοντας τη μέση τιμή ανά διάσταση και ολικά αντίστοιχα.  
Οι τιμές που μπορεί να πάρει το ολικό σορ καθώς και η κάθε διάσταση ξεχωριστά 
κυμαίνονται από 0 έως 6 υποδηλώνοντας αυξημένα επίπεδα δέσμευσης όσο 
υψηλότερο είναι το σκορ, όπως περιγράφηκε άνωθεν (0: ποτέ – 6: πάντα). Το τελικό 
σκορ της κλίμακας OLBI προκύπτει από το άθροισμα των σκορ των δυο διαστάσεων, 
που προκύπτει από τη μέση τιμή των απαντήσεων. Η ανάλυση έγινε με δίπλευρους 
ελέγχους, παραμετρικού τύπου, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 στο IBM SPSS 
26.00. Εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι T-Test για δυο ανεξάρτητα δείγματα (Two-Samples 
Independent T-Test) και συντελεστής συσχέτισης του Pearson (Pearson’s correlation 
coefficient rho).   
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Αποτελέσματα: Όσον αφορά στα επίπεδα της επαγγελματικής δέσμευσης, αυτά 
βρέθηκαν σε μεσαία-υψηλά επίπεδα (σκορ 3,76), με τη διάσταση της 
ενεργητικότητας να είναι σε υψηλότερα επίπεδα (σκορ 3,86) και τη διάσταση της 
προσήλωσης να ακολουθεί με σκορ 3,73 και της αφοσίωσης με σκορ 3,67 (0-2: 
χαμηλά επίπεδα, 2-3: μεσαία επίπεδα, 3-5: υψηλά επίπεδα, 5-6: πολύ υψηλά επίπεδα). 
Επίσης, τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης βρέθηκαν σε υψηλά-πολύ 
υψηλά επίπεδα (34,96) (όσο υψηλότερο το σκορ -ειδικά πάνω από 25- τόσο 
υψηλότερα τα επίπεδα, δεν υπάρχουν ακριβή όρια), με τη διάσταση της 
αποδέσμευσης από την εργασία να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τη διάσταση της 
εξάντλησης (16,8 έναντι 18,1 αντίστοιχα). Η σχέση μεταξύ επαγγελματικής 
δέσμευσης και εξουθένωσης βρέθηκε στατιστικώς σημαντική και αρνητική (rho=-
0,78, Pvalue<0,001), ενώ φαίνεται ότι η επαγγελματική δέσμευση μπορεί να εξηγήσει 
πάνω από το 60% των τάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης. Δε φαίνεται στον 
πληθυσμό μελέτης μας να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
δημογραφικού προφίλ και επαγγελματικής εξουθένωσης, παρά μόνο ο φορέας 
εργασίας (Κ.Υ. και Το.Μ.Υ.) που όμως δε θεωρείται ουσιαστικά σημαντικός λόγω 
της εξ ορισμού ανισοκατανομής του δείγματος μεταξύ των δύο τύπων δομών Π.Φ.Υ. 
Όσον αφορά όμως στην επαγγελματική δέσμευση, βρέθηκε ότι διαφοροποιείται βάσει 
της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης. Συγκεκριμένα, υψηλότερα επίπεδα 
δέσμευσης φαίνεται να έχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες και όσοι είναι έγγαμοι. 

Συμπεράσματα: Ο βαθμός επαγγελματικής δέσμευσης φαίνεται να μειώνει τα 
επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και η σχέση μεταξύ των δύο να είναι 
αμφίδρομη στους διοικητικούς υπαλλήλους της Π.Φ.Υ. Χρειάζεται περεταίρω μελέτη 
για την ανάδειξη αιτιολογικών συσχετίσεων και άλλων παραγόντων κινδύνου, όμως 
ήδη μπορούμε να συντάξουμε ορισμένες προτάσεις για τον έλεγχο της εξουθένωσης 
και στο χώρο αυτό.  

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική δέσμευση, επαγγελματική εξουθένωση, 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διοικητικοί υπάλληλοι 
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Abstract 

Title: Association of work engagement and burnout among the administrative staff 
in the primary health care units of the 7th Health Region in Crete.  

By:  Xidakis Emmanouil 
Supervisors: 1. Tsiligianni Ioanna 
  2. Vlasiadis Konstantinos 
  3. Stefanaki Ioanna 
Date:             May – June 2021  

Introduction: International literature highlights the relationship between work 
engagement and burnout, especially in particularly stressful occupations, such as 
health care. Although there is a study in the population of doctors, nurses and other 
health professionals, there are no strong indications for the administrators of these 
services. 

Aim: The present study attempted to study the population of administrators of 
Primary Health Care (PHC) structures in Crete and asked two key research questions. 
What is the relationship between work engagement and burnout in the administrative 
employees of the PHC structures of the 7th Health Region? Which characteristics of 
the employees affect work engagement and burnout levels and in what direction? 

Methods: A synchronous study was conducted in the period 2020-2021 on a sample 
of 81 administrative employees of Healthcare Centers (HC) and Local Healthcare 
Units (LHU) in Crete (7th Health Region) (response rate> 90%). For the needs of the 
study, we used the Greek validated versions of two psychometric tools, the UWES-15 
psychometric tool for the assessment of work engagement and its three dimensions 
(vigor, dedication & absorption) and the OLBI psychometric tool for the measurement 
of burnout and its two dimensions (exhaustion & disengagement). In UWES-15, the 
scores per dimension are obtained by calculating the average value of all answers, and 
the final score is obtained by adding the scores of the three dimensions. The scores of 
the total scale and each dimension separately range from 0 to 6 indicating increased 
levels of engagement the higher the score, as described above (0: never - 6: always). 
The final score of OLBI is obtained by adding the scores of the two dimensions, 
which derives from the average value of the answers. The analysis was conducted by 
parametric two-sided tests, at significance level α = 0.05 in IBM SPSS 26.00. Two-
Samples Independent T-Test and Pearson’s correlation coefficient rho tests were 
applied. 

Results: Work engagement was measured at medium-high levels (score 3.76). The 
dimension of vigor was measured at higher levels (score 3.86), with the dimensions of 
absorption and dedication following with a score of 3.73 and 3.67 respectively (0-2: 
low levels, 2-3: medium levels, 3-5: high levels, 5-6: very high levels). Also, the 
levels of burnout were found at high-very high levels (34.96), with the dimension of 
disengagement being at lower levels than the dimension of exhaustion (16.8 vs. 18.1 
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respectively) (the higher the score -especially above 25- the higher the levels, there 
are no specific limits/cut-offs). The relationship between work engagement and 
burnout was found to be statistically significant and negative (rho = -0.78, 
Pvalue<0.001), while work engagement seems to explain over 60% of burnout trends. 
Statistically significant differences between demographic characteristics and burnout 
don’t appear in our study population, except for the employer (HC and LCH) which is 
not considered essential due to the inequality of the sample between the two types of 
PHC structures. However, in terms of work engagement, it was found that it differs 
based on age and marital status. In particular, older people and those who are married 
seem to have higher levels of engagement. 

Conclusion: The degree of work engagement seems to reduce the levels of burnout 
and the relationship between the two is reciprocal to the administrative staff of PHC. 
Further study is needed to identify causative correlations and other risk factors, but we 
can already make some suggestions for controlling burnout in this area as well. 

Key words: Work engagement, burnout, primary health care, administrative 
employees 
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1  Εισαγωγή 

Για να παρέχουν οι εργαζόμενοι των δομών υγείας τις υπηρεσίες τους στους χρήστες 
των συστημάτων υγείας πρέπει να έχουν αρκετές δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να 
ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας ποιοτική φροντίδα και 
ασφάλεια στους ασθενείς. Αυτό συνεπάγεται ένα περίπλοκο και απαιτητικό 
εργασιακό περιβάλλον στο οποίο η πρακτική των επαγγελματιών υγείας απαιτεί 
υψηλή ευθύνη, αφοσίωση και δέσμευση [1,2]. 

Οι δύσκολες συνθήκες στις οποίες συχνά εργάζονται οι εργαζόμενοι στην υγεία 
οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση τους. Αν και οι παράγοντες εργασίας 
καθορίζουν την ανάπτυξη τους, σε  πρόσφατη μελέτη στην Ισπανία σε 1234 
νοσοκόμες διαπιστώθηκε ότι παρόλο που εργάζονταν στις ίδιες συνθήκες, η ύπαρξη 
εξουθένωσης σε αυτή την ομάδα εργαζομένων σχετίζεται αρνητικά με την 
εξωστρέφεια, την ευσυνειδησία και την εμπειρία τους ενώ σχετίζεται θετικά με τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έδειξε σε ότι 
αφορά στη δέσμευση [3]. Η εργασιακή δέσμευση είναι μια κατάσταση ευημερίας, 
συναισθηματικής και κινητήριας δέσμευσης για εργασία [4,5], η οποία εκδηλώνεται 
από τα υψηλά επίπεδα ενέργειας των ατόμων, τον ενθουσιασμό και την απορρόφηση 
τους σε δραστηριότητες που εκτελούν [6,7].  Σε μελέτη των Xanthopoulou et al. 
(2009a) [8], διαπιστώθηκε ότι πόροι όπως η αυτοαποτελεσματικότητα, η 
αυτοεκτίμηση και η αισιοδοξία, είναι σημαντικοί για τους εργαζόμενους ώστε να 
βιώσουν την εργασιακή δέσμευση. 

Στην Ελλάδα που αμέσως μετά τη κρίση του δημόσιου χρέους, οι πολίτες 
αντιμετωπίζουν ακόμη μια πρόκληση‧ αυτή της πανδημίας Covid-19, κατά τη 
διάρκεια της οποίας οι δομές υγείας καλούνται να ανταπεξέλθουν - κάτω από 
πρωτόγνωρες συνθήκες - και να εξυπηρετήσουν τόσο τον πληθυσμό της υπαίθρου 
όσο και των πόλεων. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλουν περισσότερο δομές 
τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναλαμβάνουν την κλινική διαχείριση της νόσου, 
καθώς και δομές ή/και υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  (Π.Φ.Υ), οι 
οποίες συμβάλουν στην πρόληψη (π.χ. εμβολιασμοί, μέτρα ατομικής προστασίας), 
στην παρακολούθηση (follow up) των ασθενών με ήπια συμπτώματα και στη 
διαχείριση και στον συντονισμό κάλυψης των αναγκών που προκύπτουν αυτήν την 
περίοδο. Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι στις δομές Π.Φ.Υ. φαίνεται να έχει 
επιβαρυνθεί ο όγκος και οι συνθήκες εργασίας όχι μόνο των επαγγελματικών υγείας, 
αλλά και των διοικητικών υπαλλήλων. Οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία [3-8], φαίνεται να επηρεάζουν την επαγγελματική δέσμευση και την 
επαγγελματική εξουθένωση όλων των επαγγελματιών υγείας. Πρέπει όμως να 
διερευνηθεί ειδικότερα η επίδραση και σε άλλες ομάδες εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα στους διοικητικούς υπαλλήλους. 

Βάσει της άνωθεν εμπειρικής παρατήρησης και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του 
μεταπτυχιακού φοιτητή για τον τομέα της διοίκησης στην Π.Φ.Υ., αξίζει να μελετηθεί 
η συσχέτιση της επαγγελματικής δέσμευσης με την επαγγελματική εξουθένωση σε 
μια κατηγορία εργαζομένων στο χώρο της Π.Φ.Υ., όπως αυτή των διοικητικών 
υπαλλήλων που σπάνια μελετώνται. 
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Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα αναδείξουν τα προβλήματα που σχετίζονται 
με την εργασιακή δέσμευση και εξουθένωση και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη 
βελτίωση της λειτουργίας αυτών των δομών. 
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2  Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1 Ορισμοί και έννοιες 

Επαγγελματική δέσμευση 

Η επαγγελματική δέσμευση είναι μια σχετικά νέα έννοια στον εργασιακό τομέα και 
αναδεικνύεται  ως σημαντικός παράγοντας τόσο για την προαγωγή του ατόμου όσο 
και των δομών υγείας. Πρώτος ο Kahn έκανε αναφορά στον όρο επαγγελματική 
δέσμευση το 1990 [9], με την εισαγωγή του όρου προσωπική δέσμευση (personal 
engagement) συναρτήσει της εργασίας. Σύμφωνα με έναν από τους πλέον αποδεκτούς 
ορισμούς, ως επαγγελματική δέσμευση αναφέρεται η θετική και γεμάτη πληρότητα 
κατάσταση που σχετίζεται με την εργασία και περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις:  

1. την ενεργητικότητα, 
2. την αφοσίωση και 
3. την προσήλωση. 

Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στα υψηλά επίπεδα ενέργειας, πνευματικής αντοχής, 
επιμονής και προσπάθειας που καταβάλλει το άτομο στην εργασία του. Η δεύτερη 
διάσταση υποδηλώνει τον ενθουσιασμό και την πρόκληση που βιώνει το άτομο για 
την εργασία του και η τρίτη διάσταση αναφέρεται στη πλήρη απορρόφηση του 
ατόμου στην εργασία του [10]. 

Σύμφωνα με άλλες θεωρητικές σχολές  η επαγγελματική δέσμευση χαρακτηρίζεται 
ως ο αντίποδας της επαγγελματικής εξουθένωσης [11,12]. Άλλοι πάλι συνδέουν την 
επαγγελματική δέσμευση με την επαγγελματική ικανοποίηση [13-16]. Ωστόσο η 
επαγγελματική δέσμευση αντικατοπτρίζει  μια πιο πολύπλοκη σχέση του ατόμου με 
την εργασία του [17]. 

Επαγγελματική εξουθένωση 

Ο όρος επαγγελματική εξουθένωση εισήχθη αρχικά από τον Freudenberger (1974) 
[18], ψυχίατρο που εργαζόταν σε κέντρο υγείας και αργότερα εμπλουτίστηκε από την 
Maslach (1976) [19], μια κοινωνική ψυχολόγο που μελετούσε τα συναισθήματα στον 
εργασιακό χώρο. Ο  Freudenberger (1979) [20] με τον όρο επαγγελματική 
εξουθένωση προσδιόρισε την αδυναμία του ατόμου να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
στην εργασία του, ως αντίδραση στο χρόνιο επαγγελματικό άγχος. Παρά τους 
διάφορους ορισμούς που έχουν αποδοθεί για την επαγγελματική εξουθένωση, ένας 
κοινά αποδεκτός ορισμός είναι των Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) [11]. 
Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η επαγγελματική εξουθένωση προσδιορίζεται ως ένα 
ψυχολογικό σύνδρομο σε αντίδραση στο χρόνιο εργασιακό άγχος με τρεις κύριες 
διαστάσεις: 

1. την συναισθηματική εξάντληση,  
2. τον κυνισμό (ή αποπροσωποίηση) και  
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3. την (μειωμένη) επαγγελματική επάρκεια.  

Η συναισθηματική εξάντληση αναφέρεται στην αίσθηση μιας παρατεταμένης 
εξάντλησης των συναισθηματικών και σωματικών πόρων του ατόμου. Ο κυνισμός 
αναφέρεται στην αρνητική και υπερβολικά αποστασιοποιημένη αντίδραση του 
ατόμου σε διάφορες πλευρές της εργασίας. Τέλος η μειωμένη επαγγελματική 
επάρκεια αντιπροσωπεύει την αξιολογική διάσταση της εξουθένωσης και αναφέρεται 
στο αίσθημα ανικανότητας, αναποτελεσματικότητας, έλλειψης επίτευξης και 
παραγωγικότητας στην εργασία που βιώνει το άτομο [11]. 

Η μελέτη της επαγγελματικής δέσμευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης στην 
Ελλάδα ξεκίνησε τα τελευταία έτη, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων [21]. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), στην 
έκδοση  ICD-11 που δημοσιεύθηκε αρχικά στις 25 Μαΐου 2019, η επαγγελματική 
δέσμευση χρησιμοποιείται ως παράγοντας για τη μέτρηση άλλων παθήσεων σε 
αντίθεση με την επαγγελματική εξουθένωση που υπολογίζεται ως νοσηρότητα στην 
κατηγορία 24. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
κατάσταση της υγείας ή την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας και στην υποκατηγορία, 
προβλήματα που σχετίζονται με την ανεργία ή την εργασία. 
 

2.2 Θεωρητικά μοντέλα και διαμορφωτικοί 
παράγοντες της επαγγελματικής δέσμευσης 

Διάφορα θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για τη διερεύνηση 
των παραγόντων που συντελούν στην επαγγελματική δέσμευση και στην 
επαγγελματική εξουθένωση. Τα κυριότερα από αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

2.2.1 Θεωρητικά μοντέλα 

Θεωρητικό μοντέλο των May, Gilson, & Harter (2004) 

Το μοντέλο αυτό στηρίχτε πάνω σε ένα θεωρητικό πλαίσιο του Kahn, ο οποίος 
διαπίστωσε ότι υπάρχουν τρεις ψυχολογικές προϋποθέσεις που συνδέονται με τη 
δέσμευση και την αποδέσμευση του εργαζομένου: η σπουδαιότητα της εργασίας, η 
ασφάλεια και η διαθεσιμότητα. Οι May et al., κατόπιν έρευνας επιβεβαίωσαν και 
εμπλούτισαν το θεωρητικό πλαίσιο του Kahn ως εξής: 

1. Ο εμπλουτισμός της εργασίας και το ταίριασμα με τον εργασιακό ρόλο 
αποτελούν θετικούς παράγοντες πρόβλεψης της σπουδαιότητας της εργασίας. 

2. Η υποστήριξη από τους επιβλέποντες και οι σχέσεις με τους συναδέλφους 
αποτελούν θετικούς παράγοντες πρόβλεψης της ασφάλειας. 

3. Η προσκόλληση στους κανόνες συνεργασίας και η αυτοσυνειδησία αποτελούν 
αρνητικό παράγοντα. 

4. Οι πόροι συσχετίζονται θετικά με την ψυχολογική ασφάλεια. 
5. Η ενασχόληση με δραστηριότητες εκτός εργασίας συσχετίζονται αρνητικά με 

την ψυχολογική ασφάλεια [7]. 
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Το σχηματοποιημένο θεωρητικό μοντέλο παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Σχήμα 1: Θεωρητικό μοντέλο επαγγελματικής δέσμευσης σύμφωνα με τους Μay, Gilson, & 
Harter (2004) [7] 

Το παραπάνω μοντέλο συντίθεται από γνωστικούς, ψυχολογικούς και 
συναισθηματικούς παράγοντες, αποδεχόμενο πλήρως όλες τις πτυχές και τις όψεις 
που συνθέτουν την επαγγελματική δέσμευση. 

Θεωρητικό μοντέλο των Maslach, Schaufeli, & Leiter (2001) 

Σύμφωνα με τους Maslach et al. (2001) [11], η επαγγελματική δέσμευση αποτελεί το 
αντίποδα της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς η τελευταία οδηγεί στην 
αποδέσμευση του ατόμου από την εργασία του. Οι Maslach et al. εδραιώνουν έξι 
παράγοντες της εργασιακής ζωής που οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση και 
δέσμευση, οι οποίοι φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 2: Θεωρητικό μοντέλο επαγγελματικής δέσμευσης σύμφωνα με τους Maslach, 
Schaufeli, & Leiter (2001) [11] 

Ακολουθεί μια σύνοψη των παραγόντων που φαίνονται στο Σχήμα 2. 

1. Ο πρώτος παράγοντας (φόρτος εργασίας, workload) σχετίζεται με το 
αντικείμενο της εργασίας. Όταν η εργασία περιλαμβάνει υπερβολικές 
απαιτήσεις σε σχέση με το ανθρωπίνως δυνατό, το άτομο εξαντλείται και η 
επάνοδός του καθίσταται σχεδόν αδύνατη. 

2. Ο δεύτερος παράγοντας (έλεγχος, control) σχετίζεται με το βαθμό επάρκειας 
ολοκλήρωσης των αρμοδιοτήτων του εργαζόμενου. Η επάρκεια υποδηλώνει 
την παρουσία ικανότητας για την ολοκλήρωση της εργασίας με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο, ενώ η μη επάρκεια σημαίνει έλλειψη των 
απαιτούμενων ικανοτήτων που οδηγεί σε μειωμένο αίσθημα επίτευξης. 

3. Ο τρίτος παράγοντας (ανταμοιβές, rewards) αναφέρεται στα οφέλη (είτε 
υλικά, είτε ηθικά) που απολαμβάνει το άτομο από την εργασία του. Όταν αυτά 
δεν αντιστοιχούν στις επιδόσεις του ατόμου, το άτομο νιώθει ανεπαρκής. 
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4. Ο τέταρτος παράγοντας (εργασιακή κοινότητα, community) αναφέρεται 
στην θετική ή αρνητική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των εργαζόμενων σε 
ένα εργασιακό περιβάλλον. Το ευχάριστο κλίμα στο χώρο εργασίας, ο 
σεβασμός μεταξύ συνεργατών κ.λπ. συμβάλλουν στην ευημερία του ατόμου. 
Αντίθετα, η έλλειψη κοινωνικής επαφής, οι συγκρούσεις και οι 
αντιπαραθέσεις προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. 

5. Ο πέμπτος παράγοντας (δικαιοσύνη, fairness) έχει να κάνει με την ύπαρξη 
δικαίου σε έναν εργασιακό χώρο. Τα οφέλη της ύπαρξης δικαιοσύνης 
(σεβασμός και αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των εργαζομένων) είναι πολύ 
περισσότερα από την απουσία της. Η άδικη κατανομή εργασίας, η 
μεροληπτική αξιολόγηση και οι συνθήκες εξαπάτησης οδηγούν στην 
επικράτηση της αδικίας. 

6. Ο έκτος και τελευταίος παράγοντας (αξίες, values) εξετάζει το αν οι 
προσωπικές αξίες ενός ατόμου συμβαδίζουν ή έρχονται σε σύγκρουση με τις 
απαιτήσεις του εργασιακού του ρόλου [11]. 

Θεωρητικό μοντέλο των Bakker & Demerouti (2008) 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωτικό μοντέλο επαγγελματικής δέσμευσης που βασίστηκε 
πάνω στη θεωρία των εργασιακών απαιτήσεων – πόρων (job demands – resources 
theory) και στη θεωρία διατήρησης των πόρων (conservation of resources theory) 
[22,23]. Αναπτύχθηκε από τους Arnold Bakker, καθηγητή Εργασιακής και 
Οργανωτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ της Ολλανδίας και 
Evangelia Demerouti, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. 
Το μοντέλο αυτό (μοντέλο εργασιακών απαιτήσεων – πόρων) ταξινομεί τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος σε δυο κατηγορίες:  

1. Τις εργασιακές απαιτήσεις, δηλαδή εκείνες οι σωματικές, κοινωνικές και 
οργανωτικές όψεις της εργασίας που απαιτούν συνεχή σωματική ή/και 
ψυχολογική προσπάθεια και συνδέονται με συγκεκριμένα σωματικά ή/και 
ψυχολογικά κόστη. 

2. Τους εργασιακούς πόρους, δηλαδή εκείνες οι σωματικές, κοινωνικές και 
οργανωτικές όψεις της εργασίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
των εργασιακών στόχων, να κινητοποιήσουν για προσωπική εκπαίδευση, 
εξέλιξη και ανάπτυξη και να περιορίσουν τις εργασιακές απαιτήσεις και τα 
σχετικά σωματικά και ψυχολογικά κόστη. 

Οι δυο αυτές κατηγορίες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν δυο ανεξάρτητες 
ψυχολογικές διαδικασίες. Από τη μία, οι υψηλές εργασιακές απαιτήσεις μπορούν να 
εξαντλήσουν τους πόρους των εργαζομένων, να μειώσουν την ενέργειά τους και να 
προκαλέσουν προβλήματα υγείας. Από την άλλη, οι εργασιακοί πόροι, μπορούν να 
οδηγήσουν στην οργανωτική και επαγγελματική δέσμευση. Οι εργασιακοί πόροι 
δίνουν ώθηση στους εργαζομένους να επιτύχουν τους στόχους τους, οι οποίοι κατά 
συνέπεια δεσμεύονται επαγγελματικά, καθώς λαμβάνουν ευχαρίστηση από την 
εργασία τους. Τέλος, το μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων – πόρων προτείνει ότι 
τα υψηλά επίπεδα εργασιακών πόρων αμβλύνουν τη σχέση μεταξύ εργασιακών 
απαιτήσεων και εξάντλησης [17,24]. 

Η θεωρία διατήρησης των πόρων [25] υποστηρίζει ότι τα άτομα αναζητούν την 
απόκτηση, διατήρηση και προστασία των πραγμάτων/συνθηκών που θεωρούν 
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σημαντικά (υλικούς πόρους, προσωπικά χαρακτηριστικά, καταστάσεις, ενέργειες). Οι 
πόροι αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των οργανωτικών 
στόχων σε περιβάλλοντα με απαιτητικές εργασιακές συνθήκες (υπερβολικός φόρτος 
εργασίας, υψηλές συναισθηματικές και πνευματικές απαιτήσεις κ.λπ.) [23]. Εάν 
χάσουν κάποιο από τα παραπάνω ή έστω έρθουν κοντά στο να το χάσουν, βιώνουν 
άγχος [25]. Μελετώντας τις δυο παραπάνω θεωρίες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι οι πόροι έχουν κινητήριο και διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των 
απαιτήσεων/απειλών και των αρνητικών αποτελεσμάτων, συμπέρασμα το οποίο 
διαφαίνεται στην εργασία των Xanthopoulou et al. (2007) [26]. 

Τέλος, επίδραση στην επαγγελματική δέσμευση ασκούν και οι προσωπικοί πόροι. 
Προσωπικοί πόροι “είναι οι θετικές αυτό-αξιολογήσεις που συνδέονται με την 
ανθεκτικότητα του ατόμου και αναφέρονται στην αίσθησή του ότι μπορεί να ελέγχει 
και να επηρεάζει το περιβάλλον του επιτυχημένα” [17]. 

Το μοντέλο των Bakker & Demerouti παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 3: Θεωρητικό μοντέλο επαγγελματικής δέσμευσης σύμφωνα με τους Bakker & 
Demerouti (2008) [17] 

Αναλυτικότερα, υποστηρίζουν ότι:  

 Οι εργασιακοί πόροι οδηγούν στην επαγγελματική δέσμευση. 
 Οι προσωπικοί πόροι, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με τους 

εργασιακούς πόρους, συντελούν στην επαγγελματική δέσμευση, αποκτώντας 
μεγαλύτερη ισχύ όταν οι εργασιακές απαιτήσεις είναι υψηλές. 

 Εν συνεχεία, η επαγγελματική δέσμευση επιδρά θετικά στην εργασιακή 
επίδοση και επομένως τα άτομα που είναι δεσμευμένα επαγγελματικά και 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

9 

έχουν καλές επιδόσεις μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους πόρους, 
οι οποίοι με τη σειρά τους ενθαρρύνουν πάλι την επαγγελματική δέσμευση, 
δημιουργώντας έτσι μία θετική αλυσιδωτή αντίδραση [17,24]. 

Το μοντέλο των Bakker & Demerouti έχει εφαρμοστεί σε διάφορα επαγγελματικά 
περιβάλλοντα με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα [27-32]. 

2.2.2 Διαμορφωτικοί παράγοντες 

Κάνοντας μια εμβάθυνση στα θεωρητικά μοντέλα της επαγγελματικής δέσμευσης, 
εντοπίστηκαν αρκετοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή. Οι παράγοντες αυτοί 
μπορούν να ταξινομηθούν σε:  

 Εργασιακά χαρακτηριστικά ή εργασιακοί πόροι. 
 Ατομικά χαρακτηριστικά ή προσωπικοί πόροι. 
 Δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Η Ηλιοπούλου (2013) [33] κατόπιν κριτικής ανασκόπησης διαφόρων μελετών, 
διαπίστωσε ότι “οι εν λόγω παράγοντες δεν συνιστούν, μεμονωμένα, ικανή συνθήκη 
να επηρεάσουν το βαθμό καθορισμού της επαγγελματικής δέσμευσης, αλλά 
αλληλεπιδρούν, αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυσχετίζονται”. Ακολουθεί 
παράθεση των σημαντικότερων διαμορφωτικών παραγόντων. 

Εργασιακά χαρακτηριστικά ή πόροι 

Τα κυριότερα εργασιακά χαρακτηριστικά που συσχετίζονται – σύμφωνα με τα 
ερευνητικά δεδομένα [7,8,10,12,34,35-44] – με την επαγγελματική δέσμευση, είναι 
ονομαστικά, τα ακόλουθα: 

1. Η αυτονομία (autonomy) ή ο εργασιακός έλεγχος (job control). 
2. Η ποικιλία δεξιοτήτων (skill variety). 
3. Η ποικιλία εργασιακών καθηκόντων (task variety). 
4. Η ταυτότητα του έργου (task identity). 
5. Η σπουδαιότητα του έργου (task significance). 
6. Η υποστήριξη από τους συνεργάτες (co-worker support). 
7. Η υποστήριξη από τους επόπτες (supervisor support). 
8. Οι εργασιακές απαιτήσεις (job demands). 
9. Η επανατροφοδότηση (feedback). 

10. Οι αμοιβές και η αναγνώριση (rewards - recognition). 
11. Οι ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη (opportunities for career 

development). 
12. Το στυλ ηγεσίας (leadership). 
13. Η ποιότητα της Διοίκησης (management quality). 
14. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής 

(work - life balance). 
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Ατομικά χαρακτηριστικά ή πόροι 

Οι προσωπικοί πόροι, μαζί τους εργασιακούς πόρους, συμβάλουν ενεργά στην 
επαγγελματική δέσμευση, σύμφωνα με τα εμπειρικά ερευνητικά δεδομένα 
[6,8,21,26,41,45-55]. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι κυριότεροι από αυτούς: 

1. Η αυτεπάρκεια (self-efficacy). 
2. Η αισιοδοξία (optimism). 
3. Η ευσυνειδησία (conscientiousness). 
4. Η εξωστρέφεια (Extraversion). 
5. Ο αυτοπροσδιορισμός (self determination). 
6. Η ανθεκτικότητα (hardiness). 
7. Τα θετικά συναισθήματα, όπως το θάρρος, η ελπίδα, η πίστη και οι 

διαπροσωπικές ικανότητες. 
8. Η οργανωτική αυτοεκτίμηση (οrganizational-based self-esteem). 
9. Η ενεργής αντιμετώπιση (active coping). 

10. Η προ-δραστική προσωπικότητα (proactive personality). 
11. Η αυτοτελής προσωπικότητα (autotelic personality).  
12. Η προσωπικότητα τύπου Α (type A behaviour) ή αγχώδης δέσμευση (anxious 

engagement). 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Η τελευταία ομάδα παραγόντων που συμβάλει στη διαμόρφωση της επαγγελματικής 
δέσμευσης είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Ακολουθούν επιγραμματικά τα 
κυριότερα από αυτά, σύμφωνα με τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα 
[12,34,35,38,41,51,54,56]. 

1. Η επίδραση του φύλου. 
2. Η επίδραση της ηλικίας. 
3. Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης. 
4. Η επίδραση της εργασιακής εμπειρίας, της μορφής απασχόλησης και της 

εργασιακής θέσης. 
5. Η επίδραση του επαγγέλματος. 

2.3 Θεωρητικά μοντέλα και διαμορφωτικοί 
παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης 

Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της εργασίας και ο αυξημένος ψυχικός και 
συναισθηματικός φόρτος της αποτελεί την πιο αρνητική εξέλιξη στις σύγχρονες 
οργανώσεις εργασίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 γίνονται προσπάθειες 
για την απόκτηση περισσότερης γνώσης γύρω από την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και την υγεία των 
εργαζομένων, ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη και εικόνα του προβλήματος. 
Τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί όλα αυτά τα χρόνια, έχουν 
συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Παρακάτω, θα γίνει αναφορά 
στα σημαντικότερα από αυτά. 
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2.3.1 Θεωρητικά μοντέλα 

Το μοντέλο των τριών διαστάσεων των Maslach & Jackson (1982) 

Σύμφωνα με τη Maslach και την ψυχομετρική τεκμηρίωση, η επαγγελματική 
εξουθένωση περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις συμπτωμάτων, που είναι οι ακόλουθες: α) 
Η συναισθηματική εξάντληση (emotional exhaustion) που αναφέρεται στα 
συναισθήματα της υπερβολικής έκτασης και της εξάντλησης των συναισθηματικών 
πόρων του ατόμου. β) Η αποπροσωποποίηση (depersonalization), που συνεπάγεται 
μια αδιάφορη και αρνητική στάση απέναντι στους άλλους, ιδίως τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών του. γ) Η έλλειψη προσωπικής επίτευξης (loss of personal 
accomplishment), που αναφέρεται σε μια παρακμή του αισθήματος ικανότητας του 
ατόμου να φέρει εις πέρας το έργο του [57-59]. 

 

Σχήμα 4: Διάγραμμα ροής του μοντέλο των τριών διαστάσεων των Maslach & Jackson [60] 

Ακολουθεί μια αναλυτικότερη περιγραφή των τριών διαστάσεων. 

Συναισθηματική εξάντληση (emotional exhaustion) 
Τη διάσταση αυτή χαρακτηρίζει η παντελής έλλειψη ενέργειας και η αίσθηση ότι 
έχουν εξαντληθεί τα συναισθηματικά αποθέματα, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν πηγές 
ανανέωσης [61,62]. Σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί, βρέθηκε ότι η συναισθηματική 
εξάντληση συσχετίζεται με τις υψηλές απαιτήσεις του εργασιακού χώρου και τις 
υψηλές προσδοκίες του ίδιου του ατόμου [132]. Η παράμετρος της συναισθηματικής 
εξάντλησης έχει πλέον ταυτιστεί με την επαγγελματική κατάθλιψη [63], 

Αποπροσωποποίηση (depersonalization) 
Η δεύτερη διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η αποπροσωποποίηση. 
Αποτελεί συνέπεια της συναισθηματικής εξάντλησης και σχετίζεται άμεσα με αυτή. 
Το άτομο αναπτύσσει αρνητικά αισθήματα και εκδηλώνεται κυνικά προς τα 
εξυπηρετούμενα από αυτόν άτομα [61]. Αυτή η σκληρή (ακόμα και απάνθρωπη) 
στάση οδηγεί τους εργαζόμενους να πιστεύουν ότι οι εξυπηρετούμενοι από αυτούς 
αξίζουν να έχουν τα προβλήματα που έχουν [64]. 
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Έλλειψη προσωπικής επίτευξης (loss of personal accomplishment) 
Η τρίτη και τελευταία διάσταση αναφέρεται στην τάση του ατόμου να αξιολογεί τον 
εαυτό του αρνητικά, ειδικά όσον αφορά στην επαφή του με τα άτομα που εξυπηρετεί. 
Το άτομο νιώθει δυστυχισμένο και ανικανοποίητο με τα επιτεύγματά του στη δουλειά 
[61]. 

Το μοντέλο της Pines (1988) 

Η Pines ασχολήθηκε με το να εντοπίσει τους παράγοντες που συμβάλουν στην 
επαγγελματική εξουθένωση μέσα από το εργασιακό περιβάλλον του ατόμου, διότι 
θεωρεί ότι οι άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο μόνο για την πυροδότηση και τον 
καθορισμό της βαρύτητας του φαινομένου. Η εργασία του ατόμου του δίνει το νόημα 
στη ζωή που έχει ανάγκη ως άνθρωπος. Όταν η εργασία αποτυγχάνει να το κάνει, η 
επαγγελματική εξουθένωση είναι αναπόφευκτη. Η μέτρηση που εφαρμόζει η Pines 
αντιμετωπίζει την επαγγελματική εξουθένωση ως μονοδιάστατη έννοια, 
αξιολογούμενη από μια μόνο κλίμακα που δίνει μια συνολική βαθμολογία [65]. 

Το μοντέλο των Edelwich & Brodsky (1980) 

Οι Edelwich και Brodsky υποστηρίζουν ότι το πέρασμα στην επαγγελματική 
εξουθένωση είναι μια προοδευτική διεργασία απομυθοποίησης της πραγματικότητας 
και χωρίζεται σε τέσσερα στάδια, τα οποία ακολουθεί ο εργαζόμενος από το ξεκίνημα 
της καριέρας του [66]. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Στάδιο ενθουσιασμού: Το άτομο ξεκινάει την καριέρα του με ενθουσιασμό, 
υψηλούς στόχους και μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Από ένα σημείο και μετά, 
διαπιστώνει ότι το έργο που παράγει δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 
και απογοητεύεται. 

 Στάδιο αμφιβολίας και αδράνειας: Οι ανάγκες του εργαζόμενου πλέον δεν 
καλύπτονται μέσα από τη δουλειά και οι προσδοκίες του διαψεύδονται,  
φτάνοντάς τον στο σημείο να κατηγορεί τον εαυτό του για την αποτυχία και 
οδηγώντας τον να προσπαθήσει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στο 
επάγγελμά του, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο,  η εργασία 
αρχίζει να φαντάζει λιγότερο ιδανική, δεν έχει όμως αναθεωρήσει ακόμα τις 
προσδοκίες του. 

 Στάδιο απογοήτευσης και ματαίωσης: Ο εργαζόμενος αποθαρρύνεται και 
απογοητεύεται διότι βλέπει ότι οι προσπάθειές του για ολοκλήρωση μέσω της 
εργασίας ματαιώνονται. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει είτε να αναθεωρήσει τις 
προσδοκίες του είτε να απομακρυνθεί από τον εργασιακό του χώρο. 

 Στάδιο απάθειας: Σε αυτό το στάδιο, ο εργαζόμενος συνεχίζει να εργάζεται 
αποκλειστικά και μόνο για βιοποριστικούς λόγους, επενδύοντας ελάχιστη 
ενέργεια στην εργασία του και  αποφεύγοντας κάθε υπευθυνότητα ενώ 
προσπαθεί να καταπολεμήσει την απογοήτευση και τη ματαίωση που του 
προκαλεί το επάγγελμα του. 

2.3.2 Διαμορφωτικοί παράγοντες 
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Οι παράγοντες και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την 
επαγγελματική εξουθένωση μπορούν να χωριστούν στις ίδιες τρεις κατηγορίες με 
τους παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την επαγγελματική δέσμευση, 
δηλαδή στα εργασιακά, τα προσωπικά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Εργασιακά χαρακτηριστικά και παράγοντες 

Τα εργασιακά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την επαγγελματική εξουθένωση, 
όπως προκύπτουν από σχετικές έρευνες [11,67,132], είναι ονομαστικά τα ακόλουθα: 

1. Η ασάφεια ρόλου (role ambinguity). 
2. Η σύγκρουση ρόλων (role conflict). 
3. Ο φόρτος εργασίας (work overload). 
4. Η έλλειψη εργασιακών πόρων (job resources). 
5. Οι διαπροσωπικές σχέσεις (interpersonal relations). 
6. Οι βάρδιες (shifts). 
7. Η παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου (violation of psychological 

contract). 
8. Το περιβάλλον της εργασίας (work environment). 

Τα εργασιακά χαρακτηριστικά αποτελούν τους κυριότερους διαμορφωτικούς 
παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Ατομικά χαρακτηριστικά και παράγοντες 

Έχουν διεξαχθεί μελέτες που κατέδειξαν ότι, παράλληλα με τα εργασιακά 
χαρακτηριστικά, αρκετά ατομικά χαρακτηριστικά συμβάλουν στη διαμόρφωση της 
επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως π.χ. ποιοι τύποι προσωπικότητας και ποιες 
ιδιότητες του κάθε ατόμου έχουν ρόλου στην εμφάνιση του φαινομένου. Σύμφωνα με 
έρευνες [11,67,132], τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι εξακριβωμένο ότι 
συνδέονται με την εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. 

1. Η προσωπικότητα τύπου Α. 
2. Ο νευρωτισμός. 
3. Η ανθεκτική προσωπικότητα. 
4. Οι προσωπικότητες με κριτήριο το συναίσθημα. 
5. Η έδρα ελέγχου. 
6. Η αυτοεκτίμηση. 
7. Η αντιμετώπιση του άγχους. 
8. Η διασύνδεση εργασίας και οικογένειας. 
9. Οι προσδοκίες του ατόμου. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και παράγοντες 

Τέλος, κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά που έχουν μελετηθεί αναφορικά με το 
Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Σ.Ε.Ε.), φάνηκε ότι επηρεάζουν την 
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εμφάνισή του όταν είναι παρόντα. Σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες [11,68-71,132], 
αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1. Το φύλο. 
2. Η ηλικία. 
3. Η οικογενειακή κατάσταση. 
4. Η εργασιακή εμπειρία. 
5. Το επάγγελμα. 

2.4 Κλίμακες μέτρησης της επαγγελματικής 
δέσμευσης 

Με την πάροδο των ετών, έχουν αναπτυχθεί αρκετά ψυχομετρικά εργαλεία για τη 
μέτρηση της επαγγελματικής δέσμευσης. Τα κυριότερα από αυτά είναι:  

 Η Κλίμακα Επαγγελματικής Δέσμευσης Utrecht Work Engagement Scale 
(UWES: Schaufeli & Bakker, 2003) [12].  

 Η Κλίμακα Επαγγελματικής Δέσμευσης Work Engagement Scale (WES: May, 
Gilson & Harter, 2004) [7]. 

 Η Κλίμακα μέτρησης της Ενεργητικότητας Shirom-Melamed Vigor Measure 
(SMVM: Shirom, 2005) [67].  

 Η Κλίμακα μέτρησης της Δέσμευσης Britt Engagement Scale (Britt, 1999) 
[72]. 

Ακολουθεί περιγραφή των προαναφερθέντων εργαλείων. 

Κλίμακα Επαγγελματικής Δέσμευσης Utrecht Work Engagement Scale 
(UWES) (Schaufeli & Bakker, 2003) 

Η UWES αποτελεί το γνωστότερο και συχνότερα χρησιμοποιούμενο ψυχομετρικό 
εργαλείο διεθνώς. Κατασκευάστηκε από τους Schaufeli & Bakker το 2003 [12], 
αποτελείται από 17 προτάσεις (UWES-17) και υποδιαιρείται σε 3 υποκλίμακες: 

1. Την ενεργητικότητα (vigor) που αξιολογείται από 6 προτάσεις. 
2. Την αφοσίωση (dedication) που αξιολογείται από 5 προτάσεις. 
3. Την προσήλωση (absorption) που αξιολογείται από 6 προτάσεις. 

Το άτομο καλείται να δηλώσει πόσο συχνά ισχύει το περιεχόμενο της κάθε πρότασης 
σε μια επταβάθμια κλίμακα που εκτείνεται από το 0 «Ποτέ» έως το 6 «Πάντα». 

Αρχικά η κλίμακα περιλάμβανε 24 προτάσεις. Στην πορεία όμως και κατόπιν 
ελέγχων, βρέθηκε ότι 7 προτάσεις δεν υποστηρίζονταν ψυχομετρικά, και επομένως 
απαλείφθηκαν από την κλίμακα. Σε επόμενες αναλύσεις που έγιναν, παρατηρήθηκαν 
άλλες δυο αδύναμες ψυχομετρικά προτάσεις (1 από τη διάσταση της ενεργητικότητας 
και 1 από τη διάσταση της προσήλωσης), καταλήγοντας έτσι σε μια κλίμακα με 15 
ερωτήσεις (UWES-15) που έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας.  
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Οι Schaufeli & Bakker προχώρησαν σε περαιτέρω διερεύνηση της κλίμακας και 
οδηγήθηκαν στην εδραίωση αρχικά δυο τύπων μοντέλων, αυτό του ενός παράγοντα 
(1-factor model) και αυτό των τριών παραγόντων (3-factor model). Στο μοντέλο του 
ενός παράγοντα, όλες οι προτάσεις μίας κλίμακας μπορούν να αναπαρασταθούν 
επαρκέστερα ως ένας και μόνο παράγοντας. Στο μοντέλο των τριών παραγόντων, ο 
πρώτος παράγοντας περιελάβανε τις προτάσεις που συνιστούσαν την ενεργητικότητα, 
ο δεύτερος τις προτάσεις που αφορούσαν στην αφοσίωση και ο τρίτος παράγοντας τις 
προτάσεις που ανήκαν στην προσήλωση. Κατέληξαν όμως στο ότι το μοντέλο των 
τριών παραγόντων προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα σε σύγκριση με το 
μοντέλο του ενός παράγοντα [12,73]. 

 

Σχήμα 5: Γραφική απεικόνιση των 17 ερωτήσεων της UWES και η αντιστοίχισή τους με τις 
3 υποκλίμακες [12] 

Αξίζει να αναφερθεί και η ύπαρξη μιας σύντομης έκδοσης της κλίμακας αυτής, 
αποτελούμενη από 9 προτάσεις (UWES-9), 3 από κάθε διάσταση [12]. Για τη 
στάθμισή της διεξήχθη έρευνα σε δείγμα δέκα χωρών: Νότια Αφρική, Αυστραλία, 
Καναδά, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία 
[56], καθώς και μεμονωμένη έρευνα σε Ολλανδούς και Ιταλούς εργαζόμενους [74], 
όπου και επιβεβαιώθηκε η θεωρητική δομή του ερωτηματολογίου. Σε αυτές τις δυο 
έρευνες, διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο των τριών παραγόντων της UWES αποτελούσε 
καλύτερη επιλογή από ότι το μονοπαραγοντικό μοντέλο. 

Όλες οι υποκλίμακες και των τριών εκδόσεων της UWES παρουσιάζουν 
ικανοποιητική αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής [12,75-77]. 
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Η UWES έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων είναι και η 
ελληνική, από τους Demerouti et al. το 2008. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της 
επαγγελματικής δέσμευσης σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Οι ψυχομετρικές 
ιδιότητες της κλίμακας αυτής έχουν διερευνηθεί σε διάφορες χώρες, όπως η 
Φινλανδία (Hakanen, 2002 [78], Seppälä et al., 2009 [79]), η Ιαπωνία (Shimazu et al., 
2008 [16]), η Κίνα (Yi-wen & Yi-qun, 2005 [80]), η Ελλάδα (Xanthopoulou, Bakker, 
Kantas & Demerouti, 2012 [81]), η Ισπανία (Schaufeli et al., 2002 [73]), η Νότια 
Αφρική (Rothman & Storm, 2003 [82]), η Ολλανδία (Schaufeli & Bakker, 2003 [12]), 
η Νορβηγία (Nerstad et al., 2010 [83]) και η Γερμανία (Sonnentag, 2003 [84]). 

Ωστόσο, η δομή των τριών διαστάσεων της κλίμακας επαγγελματικής δέσμευσης δεν 
επιβεβαιώθηκε σε όλες της έρευνες. Συγκεκριμένα, αυτό παρατηρήθηκε στις έρευνες 
των Shimazu et al. (2008) [16] και Sonnentag (2003) [84]. Πιστεύεται ότι αυτό 
οφείλεται εν μέρη στη μετάφραση ερωτήσεων που περιέχουν μεταφορικά στοιχεία 
[33]. 

Καταλήγοντας, η UWES είναι αποδεδειγμένα ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης, 
σταθερό με την πάροδο του χρόνου και με δυνατές ψυχομετρικές ιδιότητες. Ως μια 
πιθανή αδυναμία του, έχει αναγνωριστεί το γεγονός ότι οι προτάσεις που μετρούν την 
κάθε υποκλίμακα διατυπώνονται όλες με τον ίδιο τρόπο. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις 
που μετρούν την υποκλίμακα της ενεργητικότητας, της αφοσίωσης και της 
προσήλωσης διατυπώνονται θετικά, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκίνει 
τους συμμετέχοντες προς μια ορισμένη κατεύθυνση [48]. 

Κλίμακα Επαγγελματικής Δέσμευσης Work Engagement Scale (WES) 
(May, Gilson & Harter, 2004) 

Κατασκευάστηκε από τους May, Gilson & Harter το 2004 [7]. Έχει παρόμοια 
χαρακτηριστικά με την UWES, καθώς μετράει τις ίδιες 3 διαστάσεις της 
επαγγελματικής δέσμευσης. Εκεί που διαφέρει η κλίμακα των May et al. από την 
UWES, είναι στο ότι οι δημιουργοί της διέκριναν 3 στοιχεία της επαγγελματικής 
δέσμευσης - το γνωστικό, το συναισθηματικό και το γνωστικό – τα οποία 
αντικατοπτρίζουν τις διαστάσεις της προσήλωσης, της αφοσίωσης και της 
ενεργητικότητας αντίστοιχα όπως μετριούνται στην UWES. Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από 13 προτάσεις και μετρά τις παρακάτω διαστάσεις της 
επαγγελματικής δέσμευσης: 

1. Τη σωματική διάσταση (physical engagement) η οποία αξιολογείται από 5 
προτάσεις. 

2. Τη συναισθηματική διάσταση (emotional engagement) που αξιολογείται από 
4 προτάσεις. 

3. Τη γνωστική διάσταση (cognitive engagement) που αξιολογείται από 4 
προτάσεις. 

Ο ερωτώμενος καλείται να υπογραμμίσει το πόσο συχνά ισχύει η κάθε πρόταση σε 
μια πενταβάθμια κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 «Καθόλου» έως το 5 «Πάρα 
πολύ» [7]. 
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Κλίμακα μέτρησης της Ενεργητικότητας (Shirom-Melamed Vigor 
Measure: SMVM) (Shirom, 2005) 

Η SMVM αναπτύχθηκε από τον Shirom το 2005 [67]. Ο Shirom ξεκίνησε κάνοντας 
κριτική στο μοντέλο τριών διαστάσεων της επαγγελματικής δέσμευσης των Schaufeli 
& Bakker επισημαίνοντας ότι μόνο η διάσταση της ενεργητικότητας δε συγχέεται με 
άλλα ψυχομετρικά εργαλεία και ότι η επαγγελματική δέσμευση συνδέεται στενά με 
άλλα εργαλεία τα οποία μετρούν την ψυχολογική παρουσία, την εργασιακή εμπλοκή 
και την ανθεκτικότητα. Έτσι, αξιολογώντας το παραπάνω ζήτημα ως εμπόδιο προς τη 
σωστή μέτρηση της επαγγελματικής δέσμευσης, ο Shirom ανέπτυξε το δικό του 
εργαλείο μέτρησης της ενεργητικότητας, το Shirom-Melamed Vigor Measure 
(SMVM). Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 12 προτάσεις και αξιολογεί τα 
συναισθήματα του ατόμου αναφορικά με τις παρακάτω τρεις διαστάσεις: 

1. Τη σωματική δύναμη (physical strength). 
2. Τη συναισθηματική ενέργεια (emotional energy). 
3. Τη γνωστική εγρήγορση (cognitive liveliness). 

Το άτομο καλείται να σημειώσει το πόσο συχνά ισχύει το περιεχόμενο της κάθε 
πρότασης σε μια επταβάθμια κλίμακα που εκτείνεται από το 1 «Ποτέ» έως το 7 
«Πάντα» [67]. 

Ο Shirom τονίζοντας τρία καίρια σημεία, προσπάθησε ουσιαστικά να διαχωρίσει την 
UWES από το δικό του εργαλείο μέτρησης. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Η ενεργητικότητα και η επαγγελματική δέσμευση ταυτίζονται. 
 Η UWES μετράει την ενεργητικότητα που αναφέρεται στην κινητοποίηση και 

στην ανθεκτικότητα του ατόμου. 
 Τα άτομα μπορούν να βιώνουν ενεργητικότητα ανεξάρτητα από το βαθμό 

ανθεκτικότητάς τους. 

Τόσο η UWES όσο και η SMVM έχουν ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες. 
Παράλληλα, έχει υποστηριχτεί θεωρητικά και ερευνητικά η μονοπαραγοντική αλλά 
και η τριών παραγόντων δομή τους [13]. 

Κλίμακα μέτρησης της Δέσμευσης (Britt Engagement Scale) (Britt, 
1999) 

Το τελευταίο εργαλείο μέτρησης της δέσμευσης σε αυτή τη λίστα δόθηκε από τον 
Britt το 1999 [72]. Ο Britt προσεγγίζει την επαγγελματική δέσμευση ως μια 
ψυχολογική κατάσταση με κινητήρια δύναμη το αίσθημα του ατόμου για την 
προσωπική του ευθύνη και το ενδιαφέρον του για την απόδοση στην εργασία. Σε 
αντίθεση με τους δημιουργούς των προηγούμενων κλιμάκων μέτρησης, ο Britt θεωρεί 
ότι η ενεργητικότητα, η σωματική προσπάθεια, η προσοχή και η προσήλωση είναι 
αποτελέσματα και όχι διαστάσεις της επαγγελματικής δέσμευσης. Έτσι κατέληξε στο 
να κατασκευάσει το εργαλείο του λαμβάνοντας υπ’ όψιν ένα μονοπαραγοντικό 
μοντέλο που να μετράει τη δέσμευση. Το ονόμασε Κλίμακα μέτρησης της Δέσμευσης 
(Britt Engagement Scale). 
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Παρόλο που η προσέγγιση του Britt αντιμετωπίζει την επαγγελματική δέσμευση ως 
μονοδιάστατη έννοια, η κλίμακά του περιλαμβάνει στοιχεία μέτρησης διαφόρων 
εννοιολογικών συλλήψεων. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από 5 προτάσεις που 
σκοπό έχουν να αξιολογήσουν τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Την αίσθηση ευθύνης για την εργασιακή απόδοση («Νιώθω υπεύθυνος/η για 
την εργασιακή μου απόδοση»). 

2. Τη δέσμευση («Είμαι αφοσιωμένος/η στην εργασία μου»). 
3. Τη σημασία της απόδοσης για το άτομο και την ταυτότητά του («Το πώς 

διεκπεραιώνω την εργασία μου επηρεάζει το πώς αισθάνομαι», «Το πώς κάνω 
τη δουλειά μου σημαίνει πολλά για μένα», «Θεωρώ ότι η εργασία μου 
αποτελεί εικόνα του τι είμαι»). 

Ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας του με κάθε μία από τις 
παραπάνω προτάσεις σε μια πενταβάθμια κλίμακα που εκτείνεται από το 1 «Διαφωνώ 
απόλυτα» έως το 5 «Συμφωνώ απόλυτα» [72]. 

2.5 Κλίμακες μέτρησης της επαγγελματικής 
εξουθένωσης 

Δυο είναι τα κυριότερα εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς. 

 Η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory (MBI: 
Maslach & Jackson, 1981) [59]. 

 Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης Oldenburg Burnout 
Inventory (OLBI: Demerouti et al., 2003) [85]. 

Ακολουθεί ανάλυση των παραπάνω εργαλείων μέτρησης. 

Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory 
(MBI) (Maslach & Jackson, 1981) 

Η MBI αποτελεί το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για τη μέτρηση της 
επαγγελματικής εξουθένωσης. Κατασκευάστηκε από τις Maslach & Jackson το 1981 
[59] και προοριζόταν αρχικά για εργαζόμενους σε επαγγέλματα κοινωνικού και 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ο λόγος γίνεται για το Maslach Burnout Inventory – 
Human Service Survey (MBI - HSS), που αποτελείται από 22 προτάσεις, οι οποίες 
χωρίζονται ως ακολούθως στις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης: 

 9 προτάσεις που αξιολογούν τη συναισθηματική εξάντληση, περιγράφοντας 
τη συχνότητα της υπερέντασης και της κατάπτωσης του ατόμου από την 
εργασία. Οι προτάσεις που αντιστοιχούν στη διάσταση αυτή είναι οι 1, 2, 3, 6, 
8, 13, 14, 16 και 20. 

 5 προτάσεις που αξιολογούν την αποπροσωποποίηση, εκτιμώντας την 
αρνητική στάση, τα συναισθήματα απάθειας και την αποστασιοποίηση των 
εργαζομένων από τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. Οι προτάσεις που 
αντιστοιχούν στη διάσταση αυτή είναι οι 5, 10, 11, 15 και 22. 
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 8 προτάσεις που αξιολογούν την έλλειψη προσωπικής επίτευξης, 
περιγράφοντας την αίσθηση επάρκειας και αποδοτικότητας στον εργασιακό 
χώρο. Οι προτάσεις που αντιστοιχούν στη διάσταση αυτή είναι οι 4, 7, 9, 12, 
17, 18, 19 και 21. 

Οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συχνότητας εμφάνισης της 
εκάστοτε πρότασης σε μια επταβάθμια κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 «Ποτέ» έως 
το 7 «Πάντα». 

Σύντομα παρουσιάστηκε η ανάγκη διεύρυνσης των προτάσεων της κλίμακας ώστε να 
συμπεριλάβει και  άλλους επαγγελματικούς χώρους, γεγονός το οποίο οδήγησε το 
1986 στην κατασκευή του Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI – GS) 
από τους Maslach, Jackson, Leiter & Schaufeli (1986) [61] που αποτελείται από 16 
προτάσεις, οι οποίες χωρίζονται ως ακολούθως στις τρεις υποκλίμακες της 
επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά με μικρές διαφοροποιήσεις: 

 5 προτάσεις που αξιολογούν την εξάντληση και είναι γενικού τύπου, χωρίς 
έμφαση στα συναισθήματα και αναφορές στους αποδέκτες των υπηρεσιών. 

 5 προτάσεις που αξιολογούν τον κυνισμό, την έλλειψη ενθουσιασμού και 
γενικά την αρνητική στάση απέναντι στην εργασία και όχι στους αποδέκτες 
των υπηρεσιών. 

 6 προτάσεις που αξιολογούν την επαγγελματική επάρκεια σε σχέση με τις 
ευρύτερες όψεις της εργασίας και όχι μόνο σε σχέση με τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών. 

Αρκετές έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους 
χρησιμοποιώντας το MBI, το έχουν αναδείξει ως ένα αξιόπιστο ψυχομετρικό 
εργαλείο για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης [69,70,85-90]. 

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης Oldenburg Burnout 
Inventory (OLBI) (Demerouti et al., 2003) 

Ένα εναλλακτικό εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι το 
Oldenburg Burnout Inventory. Κατασκευάστηκε από τους Demerouti, Bakker, 
Vardakou & Kantas το 2003 [85] και είναι βασισμένο στο θεωρητικό υπόβαθρο του 
MBI - GS, λαμβάνοντας υπόψιν την κριτική που του ασκήθηκε. Συγκεκριμένα, 
επαναξιολογήθηκαν οι προτάσεις των διαστάσεων που διατυπώνονται με τον ίδιο 
τρόπο, προστέθηκαν προτάσεις που μετρούν τη γνωστική και οργανική πλευρά της 
εξουθένωσης, παράλληλα με τη συναισθηματική σε μια προσπάθεια να μετρηθεί η 
εξουθένωση με την ευρύτερη έννοιά της και ως συνέπεια του χρόνιου εργασιακού 
στρες και τέλος, αναθεώρησαν και απέρριψαν την υποκλίμακα της επαγγελματικής 
επάρκειας, διότι αποτελούσε αδύνατο στοιχείο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το μικρό βαθμό συνάφειας με τις άλλες δυο 
υποκλίμακες. Οι κατασκευαστές της κλίμακας υποστήριξαν ότι η διάσταση της 
επαγγελματικής επάρκειας έχει διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο από τις άλλες δυο 
διαστάσεις, γεγονός που συνέβαλε στην απόκλισή της από το εργαλείο μέτρησης. 

Το OLBI αποτελείται από 16 προτάσεις που μετρούν δυο διαστάσεις της 
επαγγελματικής εξουθένωσης, την εξάντληση (exhaustion) και την αποδέσμευση από 
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την εργασία (disengagement). Οι προτάσεις χωρίζονται ως ακολούθως στις δυο 
διαστάσεις: 

 8 προτάσεις που αξιολογούν την εξάντληση και είναι θετικά και αρνητικά 
διατυπωμένες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάσταση της εξάντλησης του OLBI 
διαφέρει από αυτή του MBI – GS, καθώς μετράει το βαθμό της 
συναισθηματικής, γνωστικής και σωματικής έντασης λόγω της παρατεταμένης 
έκθεσης σε στρεσογόνες καταστάσεις. Οι προτάσεις που αντιστοιχούν στη 
διάσταση αυτή είναι οι 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14 και 16. 

 8 προτάσεις που αξιολογούν την αποδέσμευση από την εργασία και είναι 
θετικά και αρνητικά διατυπωμένες. Η διάσταση αυτή είναι ευρύτερη στο 
φάσμα μέτρησης και αντικαθιστά τις διαστάσεις του κυνισμού και της 
αποπροσωποποίησης της MBI που έχουν στενό φάσμα μέτρησης. Μετράει το 
βαθμό απεμπλοκής του ατόμου γενικότερα από την ίδια την εργασία. Οι 
προτάσεις που αντιστοιχούν στη διάσταση αυτή είναι οι 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13 
και 15. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με 
την κάθε πρόταση σε μια τετραβάθμια κλίμακα που ξεκινάει από το 1 «Διαφωνώ 
απόλυτα» και φτάνει στο 4 «Συμφωνώ απόλυτα». 

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες, όπως στη Γερμανία [91], στην 
Αμερική [92,93], στην Ελλάδα [85], στην Ολλανδία [94], στην Αφρική [95], στην 
Πορτογαλία [96,97], στη Βραζιλία [97], καθώς και διακρατικά [98], κατέδειξαν το 
OLBI ως ένα αξιόπιστο και έγκυρο εναλλακτικό εργαλείο μέτρησης της 
επαγγελματικής εξουθένωσης, επιβεβαιώνοντας την παραγοντική σύνθεση και 
εγκυρότητα1 των δυο διαστάσεων (έναντι τριών που χρησιμοποιεί το MBI). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το OLBI περιλαμβάνει εξίσου θετικές και αρνητικές 
προτάσεις, γεγονός το οποίο το καθιστά ικανό για τη χρησιμοποίηση στη μέτρηση της 
επαγγελματικής δέσμευσης, με την επανακωδικοποίηση των αρνητικά διατυπωμένων 
προτάσεων [99]. 

Το OLBI είναι το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. 

2.6 Η σημασία της επαγγελματικής δέσμευσης 

Θετική επίδραση φαίνεται να έχει η επαγγελματική δέσμευση τόσο στα άτομα που 
βιώνουν την εν λόγω κατάσταση, όσο και στους οργανισμούς στους οποίους 
εργάζονται αυτά τα άτομα. Έρευνες κατέδειξαν τη σύνδεση της επαγγελματικής 

                                                
 
1 «Η παραγοντική εγκυρότητα (factorial validity) αποτελεί μία μορφή ελέγχου της εγκυρότητας 
εννοιολογικής κατασκευής ενός εργαλείου μέτρησης. Ελέγχεται με την παραγοντική ανάλυση, μία 
στατιστική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αναζητήσει τις υποκειμενικές διαστάσεις ενός 
εργαλείου μέτρησης. Με την παραγοντική ανάλυση ελέγχεται εάν οι προτάσεις ανήκουν στατιστικά σε 
ένα όργανο μέτρησης. Εάν η παραγοντική ανάλυση επιβεβαιώνει τις διαστάσεις που συνάδουν με τον 
εννοιολογικό προσδιορισμό της κλίμακας, τότε θεωρείται ότι υπάρχουν ενδείξεις εγκυρότητας 
εννοιολογικής κατασκευής ή δομικής εγκυρότητας της κλίμακας». [77] 
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δέσμευσης με την υγεία του ατόμου, τις διάφορες όψεις της οργανωτικής 
συμπεριφοράς, τα οργανωτικά αποτελέσματα και την εργασιακή επίδοση, την 
ενίσχυση των προσωπικών και εργασιακών πόρων και την εκδήλωση θετικών 
συναισθημάτων. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε όλες τις 
προαναφερθείσες παραμέτρους. 

2.6.1 Επαγγελματική δέσμευση και υγεία 

Οι Schaufeli & Bakker (2004) [4] στη μελέτη που διεξήγαγαν πάνω σε δείγμα από 
Ολλανδούς εργαζόμενους από τέσσερις διαφορετικούς οργανισμούς παροχής 
υπηρεσιών, διαπίστωσαν τη μειωμένη ύπαρξη προβλημάτων υγείας (πονοκέφαλοι, 
προβλήματα στο στομάχι, καρδιαγγειακές παθήσεις) στους επαγγελματικά 
δεσμευμένους εργαζόμενους. Οι Demerouti et al. (2010) [95] σε έρευνά τους, 
κατέληξαν σε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής δέσμευσης και 
ψυχοσωματικών προβλημάτων (όπως πονοκέφαλοι και πόνοι στο στήθος). Ο Shirom 
(2010) [100] έφτασε στο συμπέρασμα ότι η ενεργητικότητα έχει θετική συσχέτιση με 
την πνευματική και σωματική υγεία. Σε γενικές γραμμές, οι εργαζόμενοι που έχουν 
δεσμευτεί επαγγελματικά, παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά οποιασδήποτε μορφής 
δυσφορίας και εμφανίζουν καλή πνευματική υγείας σε σχέση με συναδέλφους τους 
που δεν δεσμεύονται επαγγελματικά [15]. 

Στον αντίποδα, έρευνα που διεξήχθη από τους Langelaan et al. (2006b) [101] δεν 
κατάφερε να εντοπίσει κάποια συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής δέσμευσης και 
των φυσιολογικών δεικτών υγείας. Σκοπός της εν λόγω έρευνας ήταν να διερευνήσει 
τη σχέση επαγγελματικής δέσμευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ δυο 
στρεσογόνων συστημάτων (του υποθαλαμικού-βλεννογόνου-επινεφρίδιου άξονα και 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος). Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν διαφορές στα 
δυο συστήματα σε σχέση με τους επαγγελματικά εξουθενωμένους και τους 
επαγγελματικά δεσμευμένους εργαζόμενους, ούτε μεταξύ των προαναφερθέντων δυο 
ομάδων και της ομάδας ελέγχου. Η μοναδική διαφορά που βρέθηκε ήταν στην ομάδα 
των δεσμευμένων εργαζόμενων, οι οποίοι εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης 
σε σχέση με τις υπόλοιπες δυο ομάδες. 

Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι η υπερβολική επαγγελματική δέσμευση μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα υγείας στους εργαζόμενους, καθώς αυτοί αμελούν τη 
σωματική τους υγεία και διαταράσσουν την ισορροπία του οργανισμού τους [48]. 
Καταλήγοντας και έχοντας λάβει υπ’ όψιν τις παραπάνω έρευνες, διαπιστώνεται ότι η 
επαγγελματική δέσμευση συνδέεται κυρίως με υποκειμενικές αναφορές για την υγεία 
και όχι με την ψυχοφυσιολογική διαδικασία [33]. 

2.6.2 Επαγγελματική δέσμευση και οργανωτική 
συμπεριφορά 

Αποδεδειγμένα, η επαγγελματική δέσμευση έχει αντίκτυπο στη συμπεριφορά του 
ατόμου απέναντι στην οργάνωση που εργάζεται, καθώς διαμορφώνει τη στάση, τις 
απόψεις και τις προθέσεις του. Σε έρευνα των Abu-Shamaa et al. (2015) [102] που 
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έγινε πάνω σε Ιορδανούς εργαζόμενους, αποδείχθηκε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν 
δυνατά θετικά συναισθήματα απέναντι στους οργανισμούς τους οποίους εργάζονται, 
διότι απολαμβάνουν καλές συνθήκες εργασίας, πόρους και αμοιβές. Κατ’ επέκταση, 
αυξάνεται η επαγγελματική τους δέσμευση αλλά και η εργασιακή ικανοποίηση (job 
satisfaction) και η οργανωτική δέσμευση (organisational commitment). Σε άλλη 
έρευνα που έγινε σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στη Γκάνα το 2013 [103], 
αποδείχθηκε ότι οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει πόρους από την εργασία τους 
νιώθουν σε έναν βαθμό υποχρεωμένοι και θέλουν να ανταποδώσουν, γεγονός που 
οδηγεί σε μεγαλύτερη οργανωτική δέσμευση και γενικά, σε θετικά αποτελέσματα. 
Άλλες έρευνες με παρόμοια αποτελέσματα, που επίσης καταδεικνύουν, μεταξύ 
άλλων, και τη μειωμένη τάση αποχώρησης από  την εργασία λόγω υψηλών επιπέδων 
δέσμευσης, είναι αυτές των Saks (2006) [42], De Lange et al. (2008) [104], Shuck et 
al. (2011) [105] και Meyer et al. (2012) [106]. 

Τέλος, οι δεσμευμένοι επαγγελματικά εργαζόμενοι τείνουν να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να επιλύουν ζητήματα με 
μεγαλύτερη ευκολία και να παρουσιάζουν προ-δραστική συμπεριφορά που οδηγεί 
γενικά στην προώθηση και βελτίωση της εργασίας τους. Επιπρόσθετα, αυτό συμβάλει 
στην προστασία και την ανάπτυξη του οργανισμού για τον οποίο εργάζονται 
[37,40,84]. 

2.6.3 Επαγγελματική δέσμευση και ενίσχυση προσωπικών 
και εργασιακών πόρων 

Τα επαγγελματικά δεσμευμένα άτομα έχουν την ικανότητα να δημιουργούν τους 
δικούς τους προσωπικούς και εργασιακούς πόρους [17]. Έχει παρατηρηθεί ότι η 
εργασιακή δέσμευση και οι προσωπικοί και εργασιακοί πόροι αλληλοσυνδέονται, σαν 
μια ατέρμονη ανελισσόμενη αλυσίδα. Οι καλές συνθήκες, το υγιές περιβάλλον 
εργασίας και η ύπαρξη πόρων οδηγούν σταδιακά το άτομο στο να δεσμευτεί 
επαγγελματικά, ενώ τα ήδη δεσμευμένα άτομα αναπτύσσουν κι άλλους πόρους που 
συμβάλλουν στην περεταίρω δέσμευσή του [107]. Σε έρευνα που διεξήχθη πάνω σε 
Ισπανούς φοιτητές το 2007 [108], διαπιστώθηκε ότι η επαγγελματική δέσμευση 
ενισχύεται από την αυτοαποτελεσματικότητα, της οποίας τα επίπεδα, με την πάροδο 
του χρόνου, αυξάνονται λόγω της επαγγελματικής δέσμευσης που έχει αναπτύξει το 
άτομο. Σε άλλη έρευνα, αυτή των Xanthopoulou et al. που διεξήχθη το 2007 πάνω σε 
εξειδικευμένους Ολλανδούς τεχνικούς [26] παρουσιάστηκε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι 
τεχνικοί που είχαν αναπτύξει πόρους, οδηγήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα 
επαγγελματικής δέσμευσης, η οποία ενίσχυσε κι άλλο τους ήδη υπάρχοντες πόρους. 
Παρόμοια αποτελέσματα μπορούμε να βρούμε και σε άλλες έρευνας [8,41]. 

2.6.4 Επαγγελματική δέσμευση και θετικά συναισθήματα 

Δεν είναι μόνο η υγεία που επηρεάζεται από την επαγγελματική δέσμευση. Έρευνες 
έχουν καταδείξει τα θετικά αποτελέσματα που έχει επαγγελματική δέσμευση στα 
θετικά συναισθήματα των εργαζομένων, οδηγώντας έτσι στην αύξηση της 
παραγωγικότητάς τους. Τα θετικά συναισθήματα λειτουργούν ως δείκτες του 
επιπέδου ευ ζην των εργαζομένων [109]. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα των Schaufeli 
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& Van Rhenen (2006) [110], φάνηκε ότι οι επαγγελματικά δεσμευμένοι εργαζόμενοι 
εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ευτυχίας, χαράς και αισιοδοξίας, γεγονός που τους 
ωθεί να αναζητούν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες και να είναι πιο 
πρόσχαροι και εξυπηρετικοί προς τους άλλους. Οι van der Berg et al. (2017) [111] σε 
έρευνα που διεξήγαγαν σε εκπαιδευτικούς επαγγελμάτων υγείας, κατέδειξαν το 
γεγονός ότι η επαγγελματική δέσμευση βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να 
συγκεντρώνονται στη δουλειά τους, τους δίνει κίνητρα για καλύτερη διδασκαλία 
κρατώντας το ενδιαφέρον τους υψηλό, ενώ ταυτόχρονα τους αφήνει μια αίσθηση 
ευεξίας. Μια άλλη έρευνα που διεξήχθη από τους Fredrickson & Losada (2005) [112] 
έδειξε ότι τα θετικά συναισθήματα συνδέονται με την καταξίωση και την άνθηση (σε 
επίπεδο επιχείρησης, γάμου ή ατομικό). 

Στην άλλη όψη του νομίσματος, η υπερβολική ύπαρξη θετικών συναισθημάτων 
μπορεί να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Π.χ., η υπερβολική αυτοεκτίμηση 
και αυτοπεποίθηση μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο σε λανθασμένες κινήσεις 
πάνω στη δουλειά του (κακή εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης ενός στόχου, 
υπερβολική δημιουργικότητα που οδηγεί σε εσφαλμένη παραγωγικότητα κ.λπ.) [48]. 

2.6.5 Επαγγελματική δέσμευση και εργασιακή επίδοση 

Όλες οι προαναφερθέντες συνδέσεις της επαγγελματικής δέσμευσης με τα διάφορα 
χαρακτηριστικά ενός ατόμου βρίσκουν εφαρμογή σε αυτό το κομμάτι. Οι 
επαγγελματικά δεσμευμένοι εργαζόμενοι που βιώνουν θετικά συναισθήματα, χαίρουν 
άκρας ψυχικής και σωματικής υγείας και είναι σε θέση να δημιουργήσουν τους 
δικούς τους προσωπικούς και εργασιακούς πόρους, παρουσιάζουν αυξημένες 
επιδόσεις στην εργασία τους, καθώς χρησιμοποιούν όλο το δυναμικό τους για την 
αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων. Οι Bakker et al. σε έρευνά τους το 
2004 [113], διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις όχι μόνο διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά αναλαμβάνουν 
και επιπλέον εργασιακά καθήκοντα, εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται και στην έρευνα 
των Gierveld & Bakker (2005) [114]. Σε αυτήν την έρευνα, που διεξήχθη πάνω σε 
δείγμα από γραμματείς, βρέθηκε ότι οι επαγγελματικά δεσμευμένες/νοι γραμματείς 
παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις στις εργασιακές υποχρεώσεις τους, αλλά και σε 
επιπρόσθετα καθήκοντα.  Επιπρόσθετα, μετά-ανάλυση προηγούμενων ερευνών που 
έγινε το 2002 από τους Harter, Schmidt & Hayes [115] σε διάφορους εργαζομένους 
από 36 εταιρίες, έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής δέσμευσης 
των εργαζομένων και της ικανοποίησης/αφοσίωσης των  πελατών, την κερδοφορία, 
τη μειωμένη τάση αποχώρησης του προσωπικού, την παραγωγικότητα και τη 
δημιουργία ασφαλούς εργασιακού κλίματος.  

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Menguc et al. (2012) [34], που 
εξέτασαν δείγμα υπαλλήλων καταστημάτων λιανικής πώλησης, αξιολογώντας όχι 
μόνο το βαθμό επαγγελματικής δέσμευσης, αλλά και την επίδοσή τους από τη σκοπιά 
των πελατών. Βρέθηκε ότι οι επαγγελματικά δεσμευμένοι εργαζόμενοι παρουσιάζουν 
αλλαγές στη συμπεριφορά τους, και κατ’ επέκταση στον τρόπο που αντιμετωπίζουν 
τους πελάτες τους. Πιο συγκεκριμένα, δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις απαιτήσεις 
των πελατών προτείνοντας λύσεις με βάση τις ανάγκες τους και παρέχοντας υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες. 
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Άλλες έρευνες που διεξήχθησαν ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων, πάνω σε Ολλανδούς 
εργαζόμενους από διάφορους επαγγελματικούς τομείς [56,116], πάνω σε δασκάλους 
και σχολικούς διευθυντές [117], πάνω σε Αμερικανούς εργαζόμενους [118], πάνω σε 
Ισπανούς εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης [119], καθώς και σε Έλληνες 
εργαζόμενους σε ταχυφαγεία [21], είχαν παρόμοια ευρήματα. 

2.7 Επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης 

Οι επιπτώσεις του Σ.Ε.Ε. είναι εμφανείς και έχουν αντίκτυπο σε διάφορους τομείς και 
επίπεδα της ζωής του ατόμου. 

Στον τομέα της σωματικής υγείας, το Σ.Ε.Ε., και ειδικά η διάσταση της 
συναισθηματικής εξάντλησης (που φέρεται και ως ο στρεσογόνος παράγοντας), 
φαίνεται να σχετίζεται με διάφορες ασθένειες, όπως πονοκέφαλοι, γαστροϊσοφαγικές 
διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, σωματική κόπωση, μυϊκή φόρτιση 
και διαταραχές ύπνου. Επίσης, έχει βρεθεί σύνδεση του Σ.Ε.Ε. με την υιοθέτηση 
βλαβερών για τον οργανισμό συνηθειών, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση και 
κατάχρηση αλκοόλ. Το Σ.Ε.Ε. θεωρείται από μόνο του ένα είδος ψυχικής ασθένειας 
που διαταράσσει την πνευματική λειτουργεία του ατόμου, παρόλα αυτά, έχει 
συνδεθεί με άλλες αρνητικές συνέπειες, όπως άγχος, στρες, κατάθλιψη, εντάσεις, 
ανησυχία και χαμηλή αυτοεκτίμηση [11,120,132]. Σε πιο προχωρημένο στάδιο, 
μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην κατάχρηση ουσιών και στον αυτοκτονικό ιδεασμό 
[121,122]. 

Επιπτώσεις και στις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου φαίνεται να έχει η 
επαγγελματική εξουθένωση, βάσει ερευνών που έχουν γίνει στον τομέα αυτό 
[11,68,123,132]. Το οικογενειακό, το φιλικό και κοινωνικό, το συναδελφικό 
περιβάλλον αλλά και οι αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει το άτομο, 
επηρεάζονται από το βαθμό εξουθένωσης που έχει το άτομο. Έχει διαπιστωθεί ότι τα 
άτομα με υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης απομακρύνονται από τα 
φιλικά και οικογενειακά τους πρόσωπα λόγω του ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στη δουλειά τους. Έχουν λιγότερες κοινωνικές επαφές και περιορισμένη προσωπική 
ζωή, δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε καμία κοινωνική ομάδα, ίσως ούτε καν στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους. 

Εν συνεχεία, το Σ.Ε.Ε. έχει επίπτωση και στην εργασιακή συμπεριφορά του ατόμου. 
Η παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των ατόμων με υψηλό βαθμό 
επαγγελματικής εξουθένωσης πέφτει κατακόρυφα, καθώς δεν είναι πλέον ικανοί να 
φέρουν εις πέρας τις καθημερινές τους εργασίες. Σημαντικό ρόλο στη μείωση της 
εργασιακής επίδοσης, φαίνεται να έχει η διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης, 
εύρημα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε μετά-ανάλυση που έγινε πάνω σε 16 
προϋπάρχουσες μελέτες [124]. Άλλες έρευνες κατέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι με 
Σ.Ε.Ε. είναι δυσαρεστημένοι από τη δουλειά τους και τείνουν να απουσιάζουν 
περισσότερο  από αυτή. Επίσης, δεν λαμβάνουν κάποια ικανοποίηση όταν 
εργάζονται. Αποδείχτηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της διάστασης της 
συναισθηματικής εξάντλησης και της συχνότητας των απουσιών από τη δουλειά, και 
μεταξύ των διαστάσεων της αποπροσωποποίησης και των μειωμένων προσωπικών 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

25 

επιτευγμάτων με την τάση για αλλαγή εργασίας και την ικανοποίηση των 
πελατών/εξυπηρετούμενων [11,69,125-127]. 

Τέλος, η επαγγελματική εξουθένωση επιδρά και στην οργανωτική δέσμευση, καθώς 
χαμηλώνει τα επίπεδά της. Στην ουσία, οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν δεσμούς με τον 
οργανισμό στον οποίο εργάζονται ταυτίζοντας τον εαυτό τους με τον οργανισμό 
(γεγονός που μεγαλώνει το συναισθηματικό δέσιμο που έχουν με τη δουλειά τους), 
μετρώντας και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν το κόστος (οικονομικό και κοινωνικό) 
που θα έχει μια ενδεχόμενη αποχώρησή τους από τον οργανισμό και νιώθοντας 
υποχρέωση να παραμείνει στον οργανισμό ανεξαρτήτως κάθε άλλου παράγοντα. Το 
Σ.Ε.Ε. οδηγεί τους εργαζόμενους να σπάνε τους προαναφερθέντες δεσμούς με τον 
οργάνωση και να οδηγούνται στην αποδέσμευσή τους από αυτόν. Βρέθηκε ότι άμεση 
σύνδεση με τη μείωση της οργανωτικής δέσμευσης έχουν οι διαστάσεις της 
συναισθηματικής εξάντλησης και των μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων, ενώ η 
διάσταση της αποπροσωποποίησης έχει έμμεση σύνδεση [11,123]. 

2.8 Η σχέση της επαγγελματικής δέσμευσης με την 
επαγγελματική εξουθένωση στον τομέα της υγείας 

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια αντίδραση στο χρόνιο εργασιακό στρες που 
χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, κυνισμό και έλλειψη 
επαγγελματικής αποτελεσματικότητας. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας για την 
επαγγελματική εξουθένωση έχει επικεντρωθεί στον εντοπισμό των αιτιών και των 
εκβάσεών της [128,129]. Τα τελευταία μόνο χρόνια οι ερευνητές της επαγγελματικής 
εξουθένωσης άρχισαν να δίνουν προσοχή στο εννοιολογικό αντίθετό του: την 
επαγγελματική δέσμευση [11,73]. Η επαγγελματική δέσμευση είναι μια 
πολυδιάστατη δομή που ορίζεται ως μια θετική, ικανοποιητική, νοητική (σε σχέση με 
την εργασία) κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, αφοσίωση και 
προσήλωση. Η ενεργητικότητα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ενέργειας και 
ψυχική ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας, την προθυμία για επένδυση 
προσπάθειας σε μια εργασία, και την επιμονή ακόμη και σε περίπτωση δυσκολιών. Η 
αφοσίωση χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση σημασίας, ενθουσιασμού, έμπνευσης, 
υπερηφάνειας και πρόκλησης. Η προσήλωση χαρακτηρίζεται από την πλήρη 
συγκέντρωση και τη βαθιά απορροφητικότητα σε ένα έργο, όπου ο χρόνος περνά 
γρήγορα και υπάρχει δυσκολία αποκόλλησης από την εργασία [99]. 

Η συναισθηματική εξάντληση και ο κυνισμός θεωρούνται οι βασικές διαστάσεις της 
επαγγελματικής εξουθένωσης [130]. Η επαγγελματική επάρκεια προστέθηκε ως 
συστατικό στοιχείο της επαγγελματικής εξουθένωσης αφού εμφανίστηκε ως τρίτος 
παράγοντας από μια ανάλυση παραγόντων μιας προκαταρκτικής έκδοσης του MBI 
[131]. Εννοιολογικά, η επαγγελματική επάρκεια έχει επικριθεί ότι αντικατοπτρίζει 
ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και όχι ένα πραγματικό συστατικό της 
επαγγελματικής εξουθένωσης [132,133]. Εμπειρικά, αυτή η κριτική υποστηρίζεται 
από το σχετικά χαμηλό συσχετισμό της επαγγελματικής επάρκειας και με τις δύο 
άλλες διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης [128] και από το γεγονός ότι ο 
κυνισμός φαίνεται να αναπτύσσεται ως απόκριση στην εξάντληση, ενώ η (μειωμένη) 
επαγγελματική επάρκεια φαίνεται να αναπτύσσεται ανεξάρτητα και παράλληλα 
[134]. 
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Αναλογικά, η ενεργητικότητα και η αφοσίωση θεωρούνται οι βασικές διαστάσεις της 
δέσμευσης. Η προσήλωση βρέθηκε να είναι μια σχετική πτυχή της δέσμευσης μετά 
από πληθώρα σε βάθος συνεντεύξεων [135]. Θεωρητικά, η ενεργητικότητα νοείται ως 
το αντίθετο της συναισθηματικής εξάντλησης και η αφοσίωση νοείται ως το αντίθετο 
του κυνισμού [73,145]. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, οι προτάσεις της 
ενεργητικότητας και οι προτάσεις της συναισθηματικής εξάντλησης μετρούν μια 
μόνο υποκείμενη διπολική διάσταση και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι 
κλιμακούμενα σε μία μόνο υποκείμενη διπολική διάσταση. Το ίδιο ισχύει και για το 
άλλο ζεύγος αντίθετων διαστάσεων: οι προτάσεις της αφοσίωσης και οι προτάσεις 
του κυνισμού θα πρέπει επίσης να είναι κλιμακούμενες σε μία υποκείμενη διπολική 
διάσταση. Αυτές οι υποκείμενες διπολικές διαστάσεις έχουν χαρακτηριστεί ενέργεια 
(energy) και ταύτιση (identification), αντίστοιχα [73,135]. 

Όταν αυτή η θεωρία δοκιμάστηκε στην πράξη, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα 
αναμενόμενα. Διεξήχθησαν μελέτες που χρησιμοποίησαν ως εργαλεία μέτρησης της 
επαγγελματικής εξουθένωσης το MBI – GS και το OLBI και ως εργαλείο μέτρησης 
της επαγγελματικής δέσμευσης την UWES, οι οποίες έδειξαν ότι η γραμμική αυτή 
σχέση δεν υφίσταται στη διάσταση της ενέργειας. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 
οι διαστάσεις της εξάντλησης και της ενεργητικότητας αποτελούν ανεξάρτητες 
διαστάσεις με υψηλό βαθμό συσχέτισης. Η γραμμική σχέση που θεωρήθηκε ότι 
υπάρχει στη διάσταση της ταύτισης επιβεβαιώθηκε από τις έρευνες αυτές. Η 
αδυναμία επιβεβαίωσης της θεωρίας για τη γραμμική σχέση στη διάσταση της 
ενέργειας οφείλεται στο γεγονός ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μετρούν 
διαφορετικές όψεις. Συμπερασματικά, οι έννοιες της επαγγελματικής εξουθένωσης 
και της επαγγελματικής δέσμευσης διαφέρουν μεταξύ τους, παρουσιάζοντας όμως 
αρνητική συσχέτιση [95,99]. 

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις στη βιβλιογραφία με τη μορφή ερευνών που 
υποστηρίζουν τις σχέσεις που περιεγράφηκαν παραπάνω και βρίσκουν εφαρμογή 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Η πλειονότητα αυτών τον ερευνών μελετά 
κυρίως τον κλάδο της νοσηλευτικής αλλά και άλλους επαγγελματικούς κλάδους 
υγείας [136-139]. 

Στην έρευνα των Moodie et al. (2014) [140] διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ της 
επαγγελματικής δέσμευσης και εξουθένωσης, καθώς και οι επιδράσεις αυτών στην 
ατομική, ψυχική και σωματική υγεία σε δείγμα 2094 νοσηλευτών/τριών. Τα 
ευρήματα έδειξαν αρνητική συσχέτιση μεταξύ δέσμευσης και εξουθένωσης στο 67% 
των συμμετεχόντων (που ήταν και το αναμενόμενο αποτέλεσμα). Το υπόλοιπο όμως 
33% εκδηλώθηκε ταυτόχρονα και στα δυο άκρα. Την επαγγελματική εξουθένωση 
προκαλούσαν κυρίως οι εργασιακές απαιτήσεις. Η επαγγελματική δέσμευση 
υποβοηθούνταν κυρίως από τους προσφερόμενους πόρους. Η υγεία των εργαζομένων 
φάνηκε ότι επηρεαζόταν κυρίως από την επαγγελματική εξάντληση. Με τα ευρήματα 
αυτά συμφωνούν και άλλες μελέτες, όπως αυτή των Xanthopoulou et al. (2007) [141]. 
Ειδικότερα, η επαγγελματική δέσμευση συχνά συνδέεται με την ύπαρξη εργασιακών 
πόρων, ενώ παράλληλα, τόσο η επαγγελματική δέσμευση όσο και η επαγγελματική 
εξουθένωση φαίνεται να σχετίζονται με την ενεργό συμμετοχή στον υγειονομικό 
χώρο εργασίας και την οργανωτική δέσμευση [142,143]. 
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Σύμφωνη με τα παραπάνω ευρήματα είναι και η έρευνα των Adriaenssens et al. 
(2015) [144]. Επιπρόσθετα, η έρευνα αυτή εισήγαγε τη διάσταση του 
προσανατολισμού στόχου (goal orientation), που αποτελεί μια νοοτροπία για την 
επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την εργασία και έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με 
την επαγγελματική ευημερία. Χρησιμοποιεί ένα τετραδιάστατο μοντέλο για να 
προσπαθήσει να εξηγήσει τη σύνδεση αυτή. Η έρευνα έδειξε ότι ο προσανατολισμός 
στόχου εξήγησε το 14% και το 13% της διακύμανσης στην επαγγελματική 
εξουθένωση και στην επαγγελματική δέσμευση αντίστοιχα. Ο έλεγχος της εργασίας 
ήταν προγνωστικός και για τα δύο αποτελέσματα. Οι εργασιακές απαιτήσεις ήταν ο 
προγνωστικός παράγοντας της επαγγελματικής εξουθένωσης και η κοινωνική 
υποστήριξη προέβλεπε την επαγγελματική δέσμευση, ενώ οι ανταμοιβές σχετίστηκαν 
με την επαγγελματική δέσμευση. Ο προσανατολισμός στόχου κυριαρχίας - 
προσέγγισης (mastery - approach) σχετίζεται στενά με την αύξηση της 
επαγγελματικής δέσμευσης και τη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ο 
προσανατολισμός στόχου απόδοσης - αποφυγής (performance - avoidance) σχετίζεται 
έντονα με τη μείωση της αφοσίωσης στην εργασία και με την αύξηση της 
εξάντλησης. Οι προσανατολισμοί στόχων απόδοσης – προσέγγισης (performance – 
approach) και κυριαρχίας – αποφυγής (mastery – avoidance) δεν ήταν προβλέψιμοι 
για τις δύο μεταβλητές αποτελεσμάτων. Εν κατακλείδι, ο προσανατολισμός στόχου 
εξηγεί την πρόσθετη διακύμανση στην επαγγελματική εξουθένωση και την 
επαγγελματική δέσμευση πέρα και πάνω από τα χαρακτηριστικά της εργασίας και τις 
οργανωτικές μεταβλητές [144]. 

Όπως φαίνεται η σχέση μεταξύ επαγγελματικής δέσμευσης και εξουθένωσης έχει 
μελετηθεί αρκετά σε διάφορους εργασιακούς χώρους, όπως αυτός της υγείας, όμως 
ελάχιστες είναι οι μελέτες που εστιάζουν στο διοικητικό προσωπικό των δομών 
υγείας παρόλο που και αυτό βιώνει συχνά συνθήκες υψηλού άγχους και πίεσης που 
μπορεί να οδηγήσουν σε επαγγελματική εξουθένωση. Η σχέση λοιπόν αυτή 
παραμένει ελλιπώς προσδιορισμένη και η παρούσα μελέτη θα επιχειρήσει να εστιάσει 
σε αυτήν. 
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3  Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Η παρούσα μελέτη είχε στόχο να μελετήσει το αν υπάρχει σχέση μεταξύ της 
επαγγελματικής δέσμευσης και της επαγγελματικής εξουθένωσης, διερευνώντας τη 
συσχέτισή τους στους διοικητικούς υπαλλήλους που εργάζονται στις δομές 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 
(7ης Υ.ΠΕ). Τέλος, αποσκοπούσε στο να προτείνει ανάλογα με τα αποτελέσματα της 
μελέτης, τρόπους βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.  

Ερευνητική Υπόθεση 1: Οι διαστάσεις της  επαγγελματικής δέσμευσης σχετίζονται 
αρνητικά με τις επιμέρους διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης των 
διοικητικών υπαλλήλων στις Π.Φ.Υ. της 7ης Υ.ΠΕ. 

Ερευνητική Υπόθεση 2: Ο βαθμός της επαγγελματικής δέσμευσης και 
επαγγελματικής εξουθένωσης διαφοροποιείται από την επίδραση των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών των διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται  στις δομές Π.Φ.Υ. της 
7ης Υ.ΠΕ. 

Σύμφωνα με τις ερευνητικές υποθέσεις, τέθηκαν ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα 
που επιχειρήθηκαν να απαντηθούν. Α) Ποια η σχέση μεταξύ επαγγελματικής 
δέσμευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης στους διοικητικούς υπάλληλους των 
δομών Π.Φ.Υ. της 7ης Υ.ΠΕ; Β) Ποια χαρακτηριστικά των υπαλλήλων επιδρούν στα 
επίπεδα επαγγελματικής δέσμευσης και στα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 
και προς ποια κατεύθυνση;  
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4  Μεθοδολογία 

4.1 Σχεδιασμός και τύπος μελέτης 

Η παρούσα μελέτη παρατήρησης ακολούθησε συγχρονικό σχεδιασμό και διεξήχθη 
στο διάστημα Νοεμβρίου 2020 με Μάρτιο 2021 στις δομές Π.Φ.Υ. της Κρήτης δια 
μέσω της 7ης Υ.ΠΕ. Ως πληθυσμός μελέτης θεωρήθηκε το σύνολο των διοικητικών 
υπαλλήλων των δομών Π.Φ.Υ. της περιφέρειας αυτής και πιο συγκεκριμένα όσων 
εργάζονται σε κέντρα υγείας (Κ.Υ) και σε τοπικές μονάδες υγείας (Το.Μ.Υ). Η 
μελέτη πήρε άδεια διενέργειας από την 7η Υ.ΠΕ. με αριθμ. πρωτοκόλλου 14571 
(Παράρτημα Α). 

4.2 Δείγμα 

Η δειγματοληπτική μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν αυτή του δείγματος ευκολίας, 
αποφασίζοντας όμως να λάβουμε τουλάχιστον το 90% του πληθυσμού αναφοράς, 
ώστε να ενισχύσουμε την εσωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μας.  

Το σύνολο των εργαζομένων (διοικητικών υπαλλήλων) στην Π.Φ.Υ. στην Κρήτη 
είναι 89 άτομα. Στη μελέτη συμμετείχαν οι 81, έπειτα από πρόσκληση και ενημέρωση 
όλων (ποσοστό απόκρισης: 91.01%).  

4.3 Εργαλεία 

Κάθε συμμετέχων  ενημερώθηκε ενδελεχώς για τους σκοπούς και τις διαδικασίες της 
μελέτης και συμφώνησε εγγράφως να συμπληρώσει το πακέτο ερωτηματολογίων της 
παρούσας μελέτης. Αυτό αποτελούνταν από τρία επιμέρους ερωτηματολόγια, όπως 
περιγράφονται ακολούθως.  

1.Ερωτηματολόγιο ατομικών στοιχείων. Οι μεταβλητές που περιλαμβάνει το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι δημογραφικές αλλά και εργασιακές όπως φύλο,  
ηλικία, τόπος διαμονής, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, έτη εργασίας, 
σχέση εργασίας και κλάδος. 

2. Κλίμακα Επαγγελματικής δέσμευσης (Utrecht Work Engagement Scale: UWES-
15), η οποία έχει κατασκευαστεί από τους Schaufeli & Bakker (2003) [12]. Η  
UWES-15 εκτιμά το βαθμό δέσμευσης του ατόμου με την εργασία του και μετρά 
τρεις διαστάσεις: α) την ενεργητικότητα, β) την αφοσίωση και γ) την προσήλωση. Η 
συγκεκριμένη κλίμακα βασίζεται σε συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο που 
περιεγράφηκε στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και έχει μεταφραστεί και 
χρησιμοποιηθεί στον ελληνικό πληθυσμό με καλή προσαρμογή στα δεδομένα από 
τους Demerouti et al. (2003) [85], από τους οποίους και λήφθηκε άδεια χρήσης της 
κλίμακας (Παράρτημα Β΄). 
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Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 15 προτάσεις (UWES-15) και υποδιαιρείται σε 3 
υποκλίμακες: 

1. Την ενεργητικότητα (vigor) που αξιολογείται από 5 προτάσεις. 
2. Την αφοσίωση (dedication) που αξιολογείται από 5 προτάσεις. 
3. Την προσήλωση (absorption) που αξιολογείται από 5 προτάσεις. 

Το άτομο καλείται να δηλώσει πόσο συχνά ισχύει το περιεχόμενο της κάθε πρότασης 
σε μια επταβάθμια κλίμακα που εκτείνεται από το 0 «Ποτέ» έως το 6 «Πάντα». Τόσο 
το σκορ ανά διάσταση όσο και το τελικό σκορ της κλίμακας προκύπτει 
υπολογίζοντας τη μέση τιμή ανά διάσταση και ολικά αντίστοιχα. Έτσι, οι τιμές που 
μπορεί να πάρει το ολικό σορ καθώς και η κάθε διάσταση ξεχωριστά κυμαίνονται από 
0 έως 6 υποδηλώνοντας αυξημένα επίπεδα δέσμευσης όσο υψηλότερο είναι το σκορ, 
όπως περιγράφηκε άνωθεν (0: ποτέ – 6: πάντα).  

3. Κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης. Για τη μέτρηση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης 
Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) που αναπτύχθηκε από τους Demerouti et al. 
(2003) [85]. Είναι βασισμένο στο θεωρητικό υπόβαθρο του MBI - GS, όπως 
περιεγράφηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. Το OLBI αποτελείται από 16 
προτάσεις που μετρούν δυο διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, την 
εξάντληση (exhaustion) και την αποδέσμευση από την εργασία (disengagement). Οι 
προτάσεις χωρίζονται ως ακολούθως στις δυο διαστάσεις: 

• 8 προτάσεις που αξιολογούν την εξάντληση και είναι θετικά και αρνητικά 
διατυπωμένες. Οι προτάσεις που αντιστοιχούν στη διάσταση αυτή είναι οι 2, 4, 5, 8, 
10, 12, 14 και 16. Το σκορ της διάστασης προκύπτει μέσω του αθροίσματος των 
ερωτήσεων αυτών.  
• 8 προτάσεις που αξιολογούν την αποδέσμευση από την εργασία και είναι 
θετικά και αρνητικά διατυπωμένες. Οι προτάσεις που αντιστοιχούν στη διάσταση 
αυτή είναι οι 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13 και 15. Το σκορ της διάστασης προκύπτει μέσω του 
αθροίσματος των ερωτήσεων αυτών. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με 
την κάθε πρόταση σε μια τετραβάθμια κλίμακα που ξεκινάει από το 1 «Διαφωνώ 
απόλυτα» και φτάνει στο 4 «Συμφωνώ απόλυτα». Οι ερωτήσεις 1, 5, 7, 10, 13, 14, 15 
& 16 βαθμολογούνται, ανάλογα με την απάντηση, με σκορ 1 για το «Συμφωνώ 
απόλυτα», 2 για το «Συμφωνώ», 3 για το «Διαφωνώ» και 4 για το «Διαφωνώ 
απόλυτα». Οι ερωτήσεις 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 & 12 βαθμολογούνται, ανάλογα με την 
απάντηση, με σκορ 1 για το «Διαφωνώ απόλυτα», 2 για το «Διαφωνώ», 3 για το 
«Συμφωνώ» και 4 για το «Συμφωνώ απόλυτα». Το συνολικό σκορ της κλίμακας 
υπολογίζεται μέσω του αθροίσματος των σκορ των δύο διαστάσεων.  

Η μετάφραση και στάθμιση στα Ελληνικά δεδομένα έχει γίνει από τους ίδιους 
συγγραφείς από τους οποίους λήφθηκε άδεια χρήσης (Παράρτημα Β΄) και για τα δυο 
ερωτηματολόγια για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας. 

Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν και 4 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες 
παρατίθενται παρακάτω: 
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 Τι θα θέλατε να αλλάξει ώστε να βελτιωθεί η επαγγελματική σας δέσμευση; 
 Αναφέρετε 3 βασικές προκλήσεις στον εργασιακό σας τομέα. 
 Πως καταφέρνετε να ανταπεξέλθετε σε αυτές; 
 Τι θα θέλατε να αλλάξει ώστε να μειωθεί η κόπωση-επαγγελματική εξουθένωση 

σας; 

4.4 Στατιστική ανάλυση 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω της κλασσικής στατιστικής, περιγραφικής και 
αναλυτικής. Αρχικά, ελέγξαμε τις κατανομές των μεταβλητών και η συντριπτική 
πλειοψηφία ακολουθούσε κανονική κατανομή (Pvalue>0,05). Έτσι, επιλέξαμε 
παραμετρικούς ελέγχους. Τα περιγραφικά στοιχεία αποτυπώθηκαν μέσω ν (%) και 
μέσων τιμών (τυπικών αποκλίσεων). Εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι T-Test για δυο 
ανεξάρτητα δείγματα (Two-Samples Independent T-Test) και συντελεστής 
συσχέτισης του Pearson (Pearson’s correlation coefficient rho), ενώ τα αποτελέσματα 
συνοψίσθηκαν υπό μορφή πινάκων και ενός γραφήματος συσχέτισης μεταξύ της 
επαγγελματικής δέσμευσης και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιχειρήσαμε 
επίσης να χαρτογραφήσουμε τα αποτελέσματα ανά περιοχή εργασίας στην Κρήτη, 
αλλά λόγω δυσανάλογης κατανομής του δείγματος και μικρού αριθμού εργαζομένων 
σε ορισμένες δομές, το αποτέλεσμα δεν παρουσιάζεται για να αποφευχθούν 
εσφαλμένα συμπεράσματα.   

Όλοι οι έλεγχοι έγιναν στο στατιστικό πακέτο IBM SPSS 26.00, σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0,05 και ήταν δίπλευροι.  

Τέλος, στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες 
αναλύθηκαν μέσω θεματικής ανάλυσης και παρατίθενται στα αποτελέσματα.  
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5  Αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 80 άτομα. Τα 62 ήταν από Κ.Υ. και τα 19 από 
Το.Μ.Υ. Οι 8 υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν επικαλέστηκαν προσωρινή μετακίνηση 
σε εμβολιαστικά κέντρα των Κ.Υ. για την εκτέλεση προγραμματισμού των 
εμβολιασμών κατά COVID-19 (5 άτομα), άδεια ειδικού σκοπού λόγω COVID-19 (2 
άτομα), άδεια κύησης (1 άτομο). 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή του δημογραφικού προφίλ των 
συμμετεχόντων στο σύνολο του δείγματος (ν=80). Συγκεκριμένα, στο δείγμα 
υπήρχαν 19 άνδρες και 60 γυναίκες. Οι 3 από αυτούς ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 
των 21 – 30 ετών, οι 19 στους 31 – 40, οι 29 στους 41 – 50 και 29 ήταν πάνω από 51. 
Το 56,3% αυτών διέμενε στο νομό Ηρακλείου, το 5% στο νομό Λασιθίου, το 15% 
στο νομό Ρεθύμνου και το 16,3% στο νομό Χανίων. Εν συνεχεία, το 13,8% των 
συμμετεχόντων ήταν άγαμοι, το 15% έγγαμοι, το 62,5% έγγαμοι με παιδιά και το 
7,5% διαζευγμένοι. Το 1,3% αυτών ήταν απόφοιτοι γυμνασίου/τεχνικής σχολής, το 
30% απόφοιτοι λυκείου/ΕΠΑΛ/ΤΕΕ, το 6,3% απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., το 33,8% απόφοιτοι 
Τ.Ε.Ι. – Α.Ε.Ι. και το 28,7% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου 
σπουδών. 61 από αυτούς εργάζονταν σε Κέντρο Υγείας και 19 από αυτούς σε 
Το.Μ.Υ. Ο μέσος όρος των ετών εργασίας των συμμετεχόντων στον φορέα που 
δήλωσαν ήταν τα 8,63 έτη, ενώ ο μέσος όρος των ετών εργασίας των συμμετεχόντων 
συνολικά ήταν τα 18,13 έτη. Το 55% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι έχουν μόνιμη 
σχέση εργασίας με τον φορέα εργασίας τους, ενώ το 45% δουλεύουν με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου. Η ειδικότητα των συμμετεχόντων ποίκιλε, με την πλειοψηφία να 
ανήκει στους Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (28,7%) και στους Δ.Ε. Διοικητικών – 
Γραμματέων (17,5%). Τέλος, ένας από τους συμμετέχοντες είχε θέση προϊστάμενου 
τμήματος/γραφείου, ενώ οι υπόλοιποι (79) ήταν υπάλληλοι. 

Πίνακας 1: Κατανομή δημογραφικού προφίλ των συμμετεχόντων στο σύνολο του δείγματος 
(ν=80) 

Προφίλ συμμετεχόντων 
Σύνολο δείγματος 

Ν (%) 
Φύλο  
Άνδρας 19 (23,8) 
Γυναίκα 60 (75) 
Ηλικία  
21 -30 3 (3,8) 
31 – 40 19 (23,8) 
41 – 50 29 (36,3) 
>51 29 (36,3) 
Τόπος διαμονής  
Νομός Ηρακλείου 45 (56,3) 
Νομός Λασιθίου 3 (5) 
Νομός Ρεθύμνου 12 (15) 
Νομός Χανίων 13 (16,3) 
Οικογενειακή κατάσταση  
Άγαμος/η 11 (13,8) 
Έγγαμος/η 12 (15) 
Έγγαμος/η με παιδία 50 (62,5) 
Διαζευγμένος/η 6 (7,5) 
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Εκπαίδευση  
Απόφοιτος/η Γυμνασίου/Τεχνικής Σχολής 1 (1,3) 
Απόφοιτος/η Λυκείου/ΕΠΑΛ/ΤΕΕ 24 (30) 
Απόφοιτος/η Ι.Ε.Κ. 5 (6,3) 
Απόφοιτος/η Τ.Ε.Ι. – Α.Ε.Ι. 27 (33,8) 
Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 23 (28,7) 
Φορέας εργασίας  
Κέντρο Υγείας 61 (76,3) 
Το.Μ.Υ. 19 (23,8) 
Έτη εργασίας (στον παραπάνω φορέα)* 8,63 (8,79) 
Έτη εργασίας (συνολικά)* 18,13 (10,09) 
Σχέση εργασίας  
Μόνιμος 44 (55) 
Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 36 (45) 
Κλάδος – Ειδικότητα  
Δ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 6 (7,5) 
Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων 14 (17,5) 
Τ.Ε. Διοίκηση Μονάδων Υγείας Πρόνοιας 1 (1,3) 
Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 5 (6,3) 
Τ.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού 3 (3,8) 
Π.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 8 (10) 
Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού 23 (28,7) 
Θέση  
Προϊστάμενος Τμήματος/Γραφείου 1 (1,3) 
Υπάλληλος 79 (98,7) 

* Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των συνολικών 
σκορ των κλιμάκων επαγγελματικής δέσμευσης και εξουθένωσης, καθώς και των 
σκορ των υποκλιμάκων τους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην κλίμακα της 
επαγγελματικής δέσμευσης, η μέση τιμή του συνολικού σκορ βρέθηκε 3,76 (τυπική 
απόκλιση=1,12) (0-2: χαμηλά επίπεδα, 2-3: μεσαία επίπεδα, 3-5: υψηλά επίπεδα, 5-6: 
πολύ υψηλά επίπεδα). Αναλυτικότερα, η διάσταση της ενεργητικότητας βρέθηκε σε 
υψηλότερα επίπεδα (μέση τιμή=3,86, τυπική απόκλιση=1,2), ενώ ακολούθησε η 
διάσταση της προσήλωσης (μέση τιμή=3,73, τυπική απόκλιση=1,15) και έπειτα της 
αφοσίωσης (μέση τιμή=3,67, τυπική απόκλιση=1,35). Αναφορικά με την κλίμακα της 
επαγγελματικής εξουθένωσης, η μέση τιμή του συνολικού σκορ ήταν 34,96 (τυπική 
απόκλιση=9,33) (όσο υψηλότερο το σκορ -ειδικά πάνω από 25- τόσο υψηλότερα τα 
επίπεδα, δεν υπάρχουν ακριβή όρια). Αναλυτικότερα, η διάσταση της αποδέσμευσης 
από την εργασία βρέθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τη διάσταση της εξάντλησης 
(μέση τιμή=16,8 και τυπική απόκλιση=5,07 έναντι μέσης τιμής=18,1 και τυπικής 
απόκλισης=4,82). 

Πίνακας 2: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των συνολικών σκορ των κλιμάκων 
επαγγελματικής δέσμευσης και εξουθένωσης, καθώς και των σκορ των υποκλιμάκων τους 

Κλίμακες δέσμευσης και εξουθένωσης Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 
Κλίμακα Επαγγελματικής Δέσμευσης   
Σκορ ενεργητικότητας 3,86 1,2 
Σκορ αφοσίωσης 3,67 1,35 
Σκορ προσήλωσης 3,73 1,15 
Συνολικό σκορ επαγγελματικής δέσμευσης 3,76 1,12 
Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης   
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Σκορ αποδέσμευσης από την εργασία 16,8 5,07 
Σκορ εξάντλησης 18,1 4,82 
Συνολικό σκορ επαγγελματικής 
εξουθένωσης 

34,96 9,33 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των συνολικών σκορ των 
κλιμάκων επαγγελματικής δέσμευσης και εξουθένωσης, καθώς και των σκορ των 
υποκλιμάκων τους. Συγκεκριμένα, το συνολικό σκορ επαγγελματικής δέσμευσης 
παρουσίασε ισχυρή αρνητική συσχέτιση με το συνολικό σκορ επαγγελματικής 
εξουθένωσης (rho=-0,786, Pvalue<0,001). Αντίστοιχες τάσεις παρουσίασε το 
συνολικό σκορ επαγγελματικής δέσμευσης με τις δυο διαστάσεις της επαγγελματικής 
εξουθένωσης. Όσον αφορά στη διάσταση της ενεργητικότητας (κλίμακα 
επαγγελματικής δέσμευσης), φάνηκε να συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με την 
διάσταση της αποδέσμευσης από την εργασία (ισχυρή συσχέτιση: rho=-0,73, 
Pvalue<0,001) και της εξάντλησης (μέτρια συσχέτιση: rho=-0,582, Pvalue <0,001), 
καθώς και με το συνολικό σκορ της επαγγελματικής εξουθένωσης (ισχυρή συσχέτιση: 
rho=-,0738, Pvalue<0,001). Αναφορικά με τη διάσταση της αφοσίωσης (κλίμακα 
επαγγελματικής δέσμευσης), παρουσίασε ισχυρή αρνητική συσχέτιση με τη διάσταση 
της αποδέσμευσης από την εργασία (rho=-0,838, Pvalue<0,001) και μέτρια αρνητική 
συσχέτιση με τη διάσταση της εξάντλησης (rho=-0,612, Pvalue<0,001), καθώς και 
ισχυρή αρνητική συσχέτιση με το συνολικό σκορ επαγγελματικής εξουθένωσης 
(rho=-0,808, Pvalue<0,001). Τέλος, η διάσταση της προσήλωσης (κλίμακα 
επαγγελματικής δέσμευσης), φάνηκε να συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τη 
διάσταση της αποδέσμευσης από την εργασία (μέτρια συσχέτιση: rho=-0,647, 
Pvalue<0,001) και της εξάντλησης (ελαφριά συσχέτιση: rho=-0,429, Pvalue<0,001), 
καθώς και με το συνολικό σκορ επαγγελματικής εξουθένωσης (μέτρια συσχέτιση: 
rho=0,593, Pvalue<0,001). 

Πίνακας 3: Συσχετίσεις μεταξύ των συνολικών σκορ των κλιμάκων επαγγελματικής 
δέσμευσης και εξουθένωσης, καθώς και των σκορ των υποκλιμάκων τους 

Κλίμακα 
Επαγγελματικής 

Δέσμευσης 

Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Σκορ αποδέσμευσης 
από την εργασία 

Σκορ 
εξάντλησης 

Συνολικό σκορ 
επαγγελματικής 

εξουθένωσης 
Σκορ ενεργητικότητας    
Pearson Correlation -0,73 -0,582 -0,738 
Pvalue <0,001 <0,001 <0,001 
Σκορ αφοσίωσης    
Pearson Correlation -0,838 -0,612 -0,808 
Pvalue <0,001 <0,001 <0,001 
Σκορ προσήλωσης    
Pearson Correlation -0,647 -0,429 -0,593 
Pvalue <0,001 <0,001 <0,001 
Συνολικό σκορ 
επαγγελματικής 
δέσμευσης 

   

Pearson Correlation -0,821 -0,597 -0,786 
Pvalue <0,001 <0,001 <0,001 

 

Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1, η συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής 
δέσμευσης και της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ισχυρή αρνητική και μάλιστα, 
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παρατηρείται ότι μέσω του συνολικού σκορ της επαγγελματικής δέσμευσης μπορεί να 
εξηγηθεί το 61,7% της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

Γράφημα 1: Γραφική απεικόνιση της συσχέτισης του συνολικού σκορ επαγγελματικής 
δέσμευσης με το συνολικό σκορ επαγγελματικής εξουθένωσης 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δημογραφικών 
στοιχείων των συμμετεχόντων και του συνολικού σκορ επαγγελματικής δέσμευσης 
στο σύνολο του δείγματος (ν=80). Συγκεκριμένα, στατιστικώς σημαντικές 
διαφοροποιήσεις παρουσίασε το στοιχείο της ηλικίας (Pvalue=0,001), με τους άνω 
των 51 ετών να παρουσιάζουν υψηλότερο συνολικό σκορ επαγγελματικής δέσμευσης 
(μέση τιμή 4,07, τυπική απόκλιση=1,01). Στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις 
παρουσίασε και το στοιχείο της οικογενειακής κατάστασης (Pvalue=0,042), με τους 
έγγαμους να παρουσιάζουν υψηλότερο συνολικό σκορ επαγγελματικής δέσμευσης 
(μέση τιμή=4,24, τυπική απόκλιση=1,07). Τέλος, στατιστικώς σημαντικές 
διαφοροποιήσεις παρουσίασε το στοιχείο του φορέα εργασίας (Pvalue=0,016), με 
τους εργαζόμενους στα κέντρα υγείας να εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερο συνολικό 
σκορ επαγγελματικής δέσμευσης έναντι αυτών που εργάζονταν στις Το.Μ.Υ. (μέση 
τιμή=3,92 και τυπική απόκλιση=1,09 έναντι μέσης τιμής=3,22 και τυπικής 
απόκλισης=1,06). 

Πίνακας 4: Διαφοροποιήσεις μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων και 
του συνολικού σκορ επαγγελματικής δέσμευσης στο σύνολο του δείγματος (ν=80) 

Δημογραφικά στοιχεία 
Συνολικό Σκορ Επαγγελματικής Δέσμευσης 
Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Pvalue 

Φύλο   0,44 
Άνδρας 3,33 1,11  
Γυναίκα 3,92 1,09  
Ηλικία   0,001 
21 -30 1,9 0,44  
>51 4,07 1,01  
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Τόπος διαμονής   0,930 
Νομός Ηρακλείου 3,66 1,04  
Νομός Χανίων 3,69 1,23  
Οικογενειακή κατάσταση   0,042 
Άγαμος/η ή Διαζευγμένος/η 3,03 1,07  
Έγγαμος/η και Έγγαμος/η με παιδία 4,24 1,07  
Εκπαίδευση   0,196 
Απόφοιτος/η Γυμνασίου/Τεχνικής Σχολής 4,8 1,3  
Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 3,26 1,13  
Φορέας εργασίας   0,016 
Κέντρο Υγείας 3,92 1,09  
Το.Μ.Υ. 3,22 1,06  
Έτη εργασίας (στον παραπάνω φορέα)* 0,167  0,196 
Έτη εργασίας (συνολικά)* 0,094  0,421 
Σχέση εργασίας   0,183 
Μόνιμος 3,91 1,07  
Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 3,57 1,16  
Κλάδος - Ειδικότητα   0,055 
Δ.Ε. (όλα) 4,21 1,2  
Π.Ε. (όλα) 3,19 0,97  
Θέση   0,684 
Υπάλληλος  3,76 1,13  
Προϊστάμενος Τμήματος/Γραφείου 3,3 1,31  

* Pearson’s correlation rho 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δημογραφικών 
στοιχείων των συμμετεχόντων και του συνολικού σκορ επαγγελματικής εξουθένωσης 
στο σύνολο του δείγματος (ν=80). Συγκεκριμένα, στατιστικώς σημεντικές 
διαφοροποιήσεις βρέθηκαν στο στοιχείο του φορέα εργασίας (Pvalue=0,02), με τους 
εργαζόμενους στις Το.Μ.Υ. να εμφανίζουν υψηλότερο συνολικό σκορ 
επαγγελματικής εξουθένωσης (μέση τιμή=39,33, τυπική απόκλιση=8,39) έναντι των 
εργαζομένων στα κέντρα υγείας (μέση τιμή=33,47, τυπική απίκλιση=9,23). 

Πίνακας 5: Διαφοροποιήσεις μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων και 
του συνολικού σκορ επαγγελματικής εξουθένωσης στο σύνολο του δείγματος (ν=80) 

Δημογραφικά στοιχεία 
Συνολικό Σκορ Επαγγελματικής Εξουθένωσης 
Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Pvalue 

Φύλο   0,22 
Άνδρας 37,20 9,15  
Γυναίκα 33,96 8,97  
Ηλικία   0,18 
21 -30 43,50 3,53  
>51 34,88 8,81  
Τόπος διαμονής   0,51 
Νομός Ηρακλείου 36,12 7,19  
Νομός Χανίων 38,00 12,61  
Οικογενειακή κατάσταση   0,59 
Άγαμος/η ή Διαζευγμένος/η 36,30 10,44  
Έγγαμος/η και Έγγαμος/η με παιδία 33,40 8,26  
Εκπαίδευση   0,16 
Απόφοιτος/η Γυμνασίου/Τεχνικής 
Σχολής 

26,00 1,24  

Κάτοχος 37,19 7,65  
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Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 
Φορέας εργασίας   0,02 
Κέντρο Υγείας 33,47 9,23  
Το.Μ.Υ. 39,33 8,39  
Έτη εργασίας (στον παραπάνω 
φορέα)* 

-0,27  0,84 

Έτη εργασίας (συνολικά)* 0,06  0,62 
Σχέση εργασίας   0,67 
Μόνιμος 35,38 8,33  
Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 34,44 10,53  
Κλάδος - Ειδικότητα   0,32 
Δ.Ε. (όλα) 33,77 7,99  
Π.Ε. (όλα) 37,13 6,12  
Θέση   0,33 
Προϊστάμενος Τμήματος/Γραφείου 34,83 9,33  
Υπάλληλος 44,00 1,25  

* Pearson’s correlation rho 

Σύνοψη απόψεων στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Ερώτηση: Τι θα θέλατε να αλλάξει ώστε να βελτιωθεί η επαγγελματική σας δέσμευση; 

Οι συχνότερες απαντήσεις αναφορικά με τις επιθυμητές αλλαγές στο χώρο εργασίας 
ώστε να βελτιωθεί το αίσθημα επαγγελματικής δέσμευσης ήταν:  

1) Η νοοτροπία του «δημόσιου υπαλλήλου» και η εργασιακή κουλτούρα (ν=25). 
2) Συνεργασία με συναδέλφους-αίσθηση ομάδας (ν=22). 
3) Ύπαρξη δημιουργικών εργασιών (ν=18). 
4) Προσλήψεις περισσότερων διοικητικών υπαλλήλων (ν=10). 
5) Σταθερότητα-μονιμότητα θέσης ή καλύτερες οικονομικές απολαβές (ν=5). 

Ερώτηση: Αναφέρετε 3 βασικές προκλήσεις στον εργασιακό σας τομέα  

Αντίστοιχα, όταν ερωτήθηκαν για τις τρεις βασικές προκλήσεις στον εργασιακό τους 
χώρο, οι κυρίαρχες απαντήσεις ήταν: 

1) Η εξυπηρέτηση του κοινού, ο φόρτος εργασίας και η συνεργασία με τη 
διοίκηση (ν=75). 

2) Οι ταυτόχρονες εργασίες, η επίλυση τεχνικών θεμάτων του δημόσιου τομέα 
και η ανάθεση καθηκόντων/θέσεων σε άτομα με έλλειψη σχετικών προσόντων 
(ν=43). 

3) Η εξέλιξη επαγγελματικά και γνωσιακά, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες 
και η κρίση σε περιόδους πανδημίας και λοιπών δυσκολιών (ν=11). 

Ερώτηση: Πως καταφέρνετε να ανταπεξέλθετε σε αυτές; 

Όταν ερωτήθηκαν για το πώς καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις 
προκλήσεις απάντησαν τα ακόλουθα: 

1) Με υπομονή και θέληση (ν=54). 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

38 

2) Με πολλή δουλειά (ν=12). 
3) Με συζήτηση με τους συνεργάτες και γνώση της νομοθεσίας (ν=5). 

Ερώτηση: Τι θα θέλατε να αλλάξει ώστε να μειωθεί η κόπωση-επαγγελματική 
εξουθένωσή σας; 

Αναφορικά με τις επιθυμητές αλλαγές ώστε να μειωθεί η επαγγελματική εξουθένωση, 
δήλωσαν τα εξής: 

1) Μείωση γραφειοκρατίας (ν=55). 
2) Αλλαγή θέσης-ρόλου (ν=10). 
3) Ωράριο και άδειες (ν=10). 
4) Πρόσληψη νέου διοικητικού προσωπικού (ν=5). 
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6  Συζήτηση 

6.1 Κύρια ευρήματα 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής, καταφέραμε να απαντήσουμε στα δύο 
βασικά ερευνητικά ερωτήματα που είχαμε θέσει και μάλιστα να επιβεβαιώσουμε τις 
ερευνητικές μας υποθέσεις. Αρχικά, όσον αφορά στα επίπεδα της επαγγελματικής 
δέσμευσης, αυτά βρέθηκαν σε μεσαία-υψηλά επίπεδα (σκορ 3,76), με τη διάσταση 
της ενεργητικότητας να είναι σε υψηλότερα επίπεδα (σκορ 3,86) και τη διάσταση της 
προσήλωσης να ακολουθεί με σκορ 3,73 και της αφοσίωσης με σκορ 3,67. 
Αντίστοιχα, τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης βρέθηκαν σε υψηλά-πολύ 
υψηλά επίπεδα (34,96), με τη διάσταση της αποδέσμευσης από την εργασία να είναι 
σε χαμηλότερα επίπεδα από τη διάσταση της εξάντλησης (16,8 έναντι 18,1 
αντίστοιχα). Εστιάζοντας στις ερευνητικές μας υποθέσεις βρέθηκε ότι: α) υπάρχει 
σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ επαγγελματικής δέσμευσης και εξουθένωσης 
(rho= -0,78)  και μάλιστα ότι η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να εξηγήσει (να 
προδιαγράψει) πάνω από το 60% των τάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης. β) 
Δε φαίνεται στον πληθυσμό μελέτης μας να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ δημογραφικού προφίλ και επαγγελματικής εξουθένωσης, παρά μόνο 
ο φορέας εργασίας (Κ.Υ. και Το.Μ.Υ.) που όμως δε θεωρείται ουσιαστικά 
σημαντικός λόγω της εξ ορισμού ανισοκατανομής του δείγματος μεταξύ των δύο 
τύπων δομών Π.Φ.Υ. Όσον αφορά όμως στην επαγγελματική δέσμευση, βρέθηκε ότι 
διαφοροποιείται βάσει της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης. Συγκεκριμένα, 
υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης φαίνεται να έχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες και όσοι 
είναι έγγαμοι. Τέλος, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά 
στοιχεία που αν αλλάξουν θα βοηθήσουν στη μείωση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης και την ενίσχυση της δέσμευσης. Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, την αλλαγή της εργασιακής τους θέσης σύμφωνα με τα προσόντα 
τους, την τήρηση ωραρίου και την ύπαρξη αδειών, και τέλος την πρόσληψη νέου 
προσωπικού όπου απαιτείται.  

6.2 Σύγκριση με άλλες μελέτες 

Στις μέρες μας, λόγω της οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε από το 2009 αλλά και 
των συνεχών δοκιμασιών της χώρας μας, όπως η προσφυγική κρίση, η πανδημία 
κ.λπ., οι δομές και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης φαίνεται να μη διαθέτουν 
τους απαραίτητους πόρους, εξοπλισμό και προσωπικό [146]. Αυτό φαίνεται και στη 
μελέτη των Tsiligianni et al. (2013) [147], η οποία ανέδειξε τις επιπτώσεις στη 
διαθεσιμότητα χρόνου και πόρων (time & resources availability), στη χρήση της 
υγειονομικής περίθαλψης (healthcare usage) και άλλα ζητήματα που απασχολούσαν 
τη χώρα – και ιδιαίτερα την Κρήτη - εκείνη την περίοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η δήλωση των γενικών ιατρών για επείγουσα ανάγκη καθοδήγησης ώστε 
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην 
καθημερινότητά τους και που είχαν προκύψει από την οικονομική ύφεση. 
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Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη εκτίθενται σε 
επιβλαβείς στρεσογόνους παράγοντες, που συνήθως προκύπτουν είτε από τις 
συνθήκες εργασίας ή από την εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου 
ασθενών/εξυπηρετούμενων από λίγο προσωπικό [148,149]. Αυτές οι συνθήκες 
επιδρούν αρνητικά και στα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης, που αποτελεί 
συχνό φαινόμενο τόσο στους διοικητικούς όσο και στους υγειονομικούς 
εργαζόμενους στο πεδίο της υγείας [149]. Το κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται 
να είναι η εργασιακή δέσμευση, η οποία είναι ένα πολύτιμο στοιχείο της 
υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις συνθήκες και τους χρόνους, αλλά ακόμα 
περισσότερο υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες [150]. Η εργασιακή δέσμευση λοιπόν 
μπορεί να βελτιώσει την εργασιακή απόδοση των επαγγελματιών αλλά και να μειώσει 
την επαγγελματική εξουθένωση [150]. 

Οι περισσότερες μελέτες [151,152] σχετικά με την εργασιακή δέσμευση εξετάζουν το 
φαινόμενο σε συνάρτηση με τους δημογραφικούς παράγοντες, ενώ άλλες [152] έχουν 
προχωρήσει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της δέσμευσης και της 
επαγγελματικής εξουθένωσης. Υπάρχουν αρκετά ευρήματα καθώς και θεωρητικό 
πλαίσιο που αναδεικνύει και εξηγεί τη σχέση των δύο αυτών εκβάσεων [153], όπως 
περιγράψαμε κι εμείς στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας.  

Μια πρόσφατη μελέτη των Bakertzis & Myloni (2020) [151], ανέδειξε τη σχέση 
μεταξύ επαγγελματικής δέσμευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης τόσο σε ιατρούς 
και νοσηλευτές όσο και σε διοικητικούς υπαλλήλους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
οι ιατροί είχαν υψηλότερα ποσοστά δέσμευσης από ότι οι νοσηλευτές και οι 
διοικητικοί υπάλληλοι, παρόλο που και οι διοικητικοί υπάλληλοι είχαν ένα μεσαίο-
υψηλό βαθμό δέσμευσης (σκορ 3,64). Στη δική μας μελέτη οι διοικητικοί υπάλληλοι 
είχαν παρόμοιο σκορ και φαίνεται τα αποτελέσματά μας να συμφωνούν. Στην ίδια 
μελέτη των Bakertzis & Myloni (2020) [151], φάνηκε ότι τα επίπεδα δέσμευσης και 
εξουθένωσης συσχετίζονταν αλλά με αρνητική φορά και ότι τα επίπεδα της 
δέσμευσης αυξάνονταν με την αύξηση της ηλικίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη 
δική μας μελέτη. Παρόλα αυτά, δε βρέθηκε σημαντική διαφορά στη επίπεδα της 
δέσμευσης μεταξύ παντρεμένων και ανύπαντρων συμμετεχόντων, όπως βρέθηκε από 
την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία. Η μελέτη των Bakertzis & Myloni (2020) [151] 
ήταν η μοναδική που βρέθηκε να εξετάζει το διοικητικό προσωπικό και την 
επαγγελματική δέσμευση στο πεδίο της υγειονομικής φροντίδας. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν μελέτες που διερευνούν την επαγγελματική δέσμευση στους 
διοικητικούς υπαλλήλους των δομών υγείας ή την εξουθένωση ξεχωριστά. Ένα καλό 
παράδειγμα είναι η μελέτη των Lepistö et al. (2018) [154], οι οποίοι βρήκαν υψηλά 
επίπεδα δέσμευσης στους διοικητικούς υπαλλήλους πανεπιστημιακού νοσοκομείου 
της Φιλανδίας και μάλιστα υψηλότερα από το υπόλοιπο προσωπικό (πχ. ιατρούς, 
νοσηλευτές). Με τη μελέτη αυτή συμφωνούν και άλλες πρόσφατες μελέτες [41,155]. 
Αντιστοίχως, άλλες μελέτες [156-158] εστιάζουν στα επίπεδα επαγγελματικής 
εξουθένωσης μεταξύ διοικητικών υπαλλήλων στην τριτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη και αναδεικνύουν τα υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης του 
διοικητικού προσωπικού και ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις εργαζομένων ή περιόδων που 
υπάρχει αυξημένος όγκος εργασίας ή ασταθείς συνθήκες εργασίες, όπως αυτές που 
διανύουμε στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Προτείνουν μάλιστα [156-158], τη 
δημιουργία μηχανισμών εντός και εκτός των δομών που θα διασφαλίζουν τον έλεγχο 
και τη διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Όπως φαίνεται, μελέτες στον 
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πληθυσμό αυτό σε δομές Π.Φ.Υ. εκλείπουν, παρόλο που η μελέτη μας αναδεικνύει 
την αναγκαιότητα περεταίρω μελέτης στην Π.Φ.Υ. Μόνο μια μελέτη βρέθηκε να 
μετρά την επαγγελματική εξουθένωση διοικητικών υπαλλήλων σε δομές Π.Φ.Υ., 
αυτή των Navarro-González et al. (2014) [159], όπου σε συμφωνία με τα δικά μας 
ευρήματα, ανέδειξαν ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι (και οι οικογενειακοί ιατροί) 
εμφανίζουν από τα υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης, ειδικότερα στη διάσταση της 
συναισθηματικής εξάντλησης. Παράλληλα, καταλήγουν στο ότι τουλάχιστον το 1/3 
των εργαζομένων στην Π.Φ.Υ. εμφανίζει επαγγελματική εξουθένωση, γεγονός που 
τονίζει τη σημαντικότητα του θέματος και τη σημασία λήψης μέτρων για πρόληψη 
και διαχείριση του [159]. Μέσα σε αυτά είναι και η ενδυνάμωση της επαγγελματικής 
δέσμευσης.  

6.3 Περιορισμοί και δυνατά σημεία 

Η παρούσα εργασία διέπεται από διάφορους περιορισμούς όπως κάθε μελέτη 
παρατήρησης. Συγκεκριμένα, λόγω του συγχρονικού σχεδιασμού, δεν μπορεί να 
εκτιμήσει αιτιολογικές συσχετίσεις. Όμως μπορεί να περιγράψει τάσεις και 
κατευθύνσεις συσχετίσεων που είναι πολύ χρήσιμες ως πρώτες ενδείξεις για τη 
μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής δέσμευσης και εξουθένωσης. 
Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν ακολουθήσαμε τυχαία δειγματοληψία, περιορίζει την 
εξωτερική ισχύ των αποτελεσμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή επιδιώξαμε να 
περιορίσουμε σφάλματα που μπορεί να οφείλονται στη μέθοδο δειγματοληψίας, 
εντάσσοντας στη μελέτη πάνω από το 90% των ενεργών διοικητικών υπαλλήλων των 
δομών Π.Φ.Υ. στην Κρήτη. Επιπρόσθετα, όσοι δε δέχτηκαν να συμμετάσχουν 
δήλωσαν το λόγο μη αποδοχής, ο οποίος αναφέρεται στην μεθοδολογία, που όπως 
φαίνεται δεν είχε να κάνει με τους σκοπούς και τις διαδικασίες της μελέτης, αλλά με 
άλλα γεγονότα όπως η πανδημία. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη μελέτη για την επαγγελματική 
δέσμευση και εξουθένωση στην Ελλάδα με πληθυσμό-στόχο διοικητικούς 
επαγγελματίες σε δομές υγείας και μάλιστα στην Π.Φ.Υ. Τα επιλεχθέντα εργαλεία 
συλλογής και ανάλυσης της πληροφορίας προσέδωσαν μεγαλύτερη εσωτερική 
αξιοπιστία και μείωση του τυχαίου σφάλματος, μιας και είναι ήδη δοκιμασμένα και 
σταθμισμένα στην ελληνική πραγματικότητα και μάλιστα με πολύ ικανοποιητικούς 
δείκτες συνοχής και αξιοπιστίας.  
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7  Συμπεράσματα και προτάσεις για την 
Π.Φ.Υ. 

Όσον αφορά στα μέτρα διαχείρισης της επαγγελματικής εξουθένωσης και ενίσχυσης 
της επαγγελματικής δέσμευσης, η μελέτη των Rollins et al. (2021) [160], ανέδειξε 
τρεις βασικές προτεραιότητες, όπου τα οργανωτικά πλαίσια θα μπορούσαν να 
μειώσουν την εξουθένωση και να αυξήσουν την εργασιακή δέσμευση. Η πρώτη 
καλύπτει τη δημιουργία και διατήρηση μιας εργασιακής κουλτούρας με κέντρο το 
άτομο και τις ιδιαίτερες ανάγκες και με συστηματική αξιολόγηση της αποδοτικότητας 
και των αναγκών. Η δεύτερη αναφέρεται στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και 
πρακτικών διαχείρισης γραφειοκρατικών θεμάτων, γεγονός που όπως φάνηκε και από 
τη μελέτη μας, αποτελεί μείζονα πρόκληση για τους εργαζομένους. Τέλος, το τρίτο 
σκέλος περιλαμβάνει τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και αυτό-φροντίδα 
των εργαζομένων. Αυτό φαίνεται να το υποστηρίζουν και οι συμμετέχοντες της 
μελέτης μας, όπως δήλωσαν στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι συμμετέχοντες 
αναφέρθηκαν επίσης σε τρία επίπεδα του οργανωτικού πλαισίου που πίστευαν ότι 
επηρέασαν την επαγγελματική εξουθένωση και την επαγγελματική δέσμευση: 
επόπτες πρώτης γραμμής και διαχειριστές προγραμμάτων, οργανωτική εκτελεστική 
ηγεσία και το μεγαλύτερο σύστημα υγείας. 

Άλλες προτάσεις, ειδικά για τους διοικητικούς υπαλλήλων των δομών Π.Φ.Υ., 
σύμφωνα με τα όσα αναδείχθηκαν από τη μελέτη μας είναι η οργάνωση των 
εργασιών και του συστήματος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τους συνεργάτες 
τους εντός δομής Π.Φ.Υ. καθώς και η βελτίωση της συνεργασίας με τη διοίκηση. 
Επιπλέον, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι μείωσης της γραφειοκρατίας ή καλύτερης 
διαχείρισής της, η διατήρηση ενός ανθρωποκεντρικού ωραρίου και η διασφάλιση του 
δικαιώματος αδειών και της σχετικής αποζημίωσης. Τέλος, η πρόσληψη νέου 
προσωπικού και η ενδυνάμωση της έννοιας της ομάδας κρίνονται βασικά για τον 
έλεγχο της επαγγελματικής δέσμευσης και της επαγγελματικής εξουθένωσης.  
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Παράρτημα Β΄: Ερωτηματολόγια και άδειες 
χρήσης 

Ερωτηματολόγιο 
Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο 
(Στην επιλογή "Άλλο" είναι προαιρετική η συμπλήρωση του) 

o Άνδρας 
o Γυναίκα 
o Άλλο: 

 

Ηλικία 
o <20 
o 21-30 
o 31-40 
o 41-50 
o >51 

Τόπος διαμονής 
 

Η απάντησή σας 

Οικογενειακή κατάσταση 
o Άγαμος/η 
o Έγγαμος/η 
o Έγγαμος/η με παιδιά 
o Διαζευγμένος/η 
o Σε διάσταση 

Εκπαίδευση 
o Απόφοιτος Δημοτικού 
o Απόφοιτος Γυμνασίου/Τεχνικής Σχολής 
o Απόφοιτος Λυκείου/ΕΠΑΛ/ΤΕΕ 
o Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.-Α.Ε.Ι. 
o Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 
o Άλλο: 

 

Φορέας Εργασίας 
(π.χ. Υπουργείο Εργασίας, Γεν. Γραμματεία, Οργανισμός, ΝΠΔΔ, Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
κ.α.) 

 

Η απάντησή σας 

Έτη Εργασίας (στον παραπάνω φορέα) 
 

Η απάντησή σας 
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Έτη Εργασίας (συνολικά) 
 

Η απάντησή σας 

Σχέση Εργασίας 
o Μόνιμος 
o Σύμβαση Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 
o Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 
o Άλλο: 

 

Κλάδος-Ειδικότητα 
(π.χ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων κ.α.) 

 

Η απάντησή σας 

Θέση 
o Υπάλληλος 
o Προϊστάμενος Τμήματος/Γραφείου 
o Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
o Άλλο: 
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Β. ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
Επιλέξτε πόσο συχνά ισχύει για σας το περιεχόμενο της κάθε δήλωσης σύμφωνα με την εξής 
διαβάθμιση: 
1 - Ποτέ , 2 - Σχεδόν Ποτέ, 3 - Μερικές φορές, 4 - Τακτικά, 5 - Συχνά, 6 - Πολύ Συχνά, 7 - Πάντα 

Στη δουλειά μου αισθάνομαι να πλημμυρίζω από ενεργητικότητα 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Η εργασία που κάνω είναι χρήσιμη και γεμάτη νόημα 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Ο χρόνος κυλάει γρήγορα όταν εργάζομαι 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Νιώθω γεμάτος/η ζωντάνια όταν εργάζομαι 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Είμαι ενθουσιασμένος/η με τη δουλειά μου 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Όταν εργάζομαι, ξεχνάω τα πάντα γύρω μου 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
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7 - Πάντα 

Η εργασία μου με εμπνέει 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Όταν σηκώνομαι το πρωί, έχω τη διάθεση να πάω στη δουλειά μου 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Νιώθω ευχαριστημένος/η όταν εργάζομαι με εντατικούς ρυθμούς 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Νιώθω υπερήφανος/η για τη δουλειά που κάνω 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Είμαι τελείως απορροφημένος/η από την εργασία μου 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Όταν εργάζομαι, είμαι ικανός/η να συνεχίσω τη δουλειά μου για πολλή ώρα 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Η δουλειά μου αποτελεί πρόκληση για μένα 
1 - Ποτέ 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

59 

2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Η δουλειά μου με συναρπάζει 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Στη δουλειά μου έχω μεγάλη πνευματική αντοχή 
1 - Ποτέ 
2 - Σχεδόν ποτέ 
3 - Μερικές φορές 
4 - Τακτικά 
5 - Συχνά 
6 - Πολύ συχνά 
7 - Πάντα 

Τι θα θέλατε να αλλάξει ώστε να βελτιωθεί η επαγγελματική σας δέσμευση; 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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Γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 
Επιλέξτε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 
σύμφωνα με την εξής διαβάθμιση: 
1 - Διαφωνώ απόλυτα, 2 - Μάλλον Διαφωνώ, 3 - Μάλλον Συμφωνώ, 4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Στη δουλειά μου ανακαλύπτω συνεχώς νέες, ενδιαφέρουσες πλευρές 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Υπάρχουν μέρες που νιώθω κουρασμένος/η πριν ακόμα έρθω στη δουλειά 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Μου συμβαίνει όλο και συχνότερα να εκφράζομαι υποτιμητικά για τα 

εργασιακά μου καθήκοντα 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Μετά τη δουλειά μου, χρειάζομαι συχνά περισσότερες ώρες ξεκούρασης, απ' 

ότι παλιότερα, για να ξαναβρώ τη φόρμα μου 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Η πίεση από τη δουλειά μου είναι αρκετά υποφερτή 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Τον τελευταίο καιρό, έχω την τάση να σκέφτομαι λιγότερο στη δουλειά μου 

και να διεκπεραιώνω σχεδόν μηχανικά 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω πολλές προκλήσεις 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Έχω όλο και συχνότερα την αίσθηση ότι η δουλειά μου με εξαντλεί 

συναισθηματικά 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
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4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Με την πάροδο του χρόνου, έχω χάσει το αρχικό ενδιαφέρον για τη δουλειά 

μου 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Μετά τη δουλειά μου, έχω γενικά την διάθεση να ασχοληθώ με τις άλλες μου 

δραστηριότητες 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Μερικές φορές αισθάνομαι απόλυτη απέχθεια για τα εργασιακά μου 

καθήκοντα 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Μετά τη δουλειά μου, αισθάνομαι γενικά εξουθενωμένος/η και 

εξαντλημένος/η 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Η δουλειά μου εκπληρώνει τις επαγγελματικές μου προσδοκίες 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Συνήθως μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά το φόρτο εργασίας μου 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Σταδιακά δένομαι όλο και περισσότερο με την εργασία μου 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 

Όταν εργάζομαι, αισθάνομαι συνήθως γεμάτος/η ενέργεια 
1 - Διαφωνώ απόλυτα 
2 - Μάλλον Διαφωνώ 
3 - Μάλλον Συμφωνώ 
4 - Συμφωνώ απόλυτα 
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Αναφέρετε 3 βασικές προκλήσεις στον εργασιακό σας τομέα 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
Πως καταφέρνετε να ανταπεξέλθετε σε αυτές; 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
Τι θα θέλατε να αλλάξει ώστε να μειωθεί η κόπωση-επαγγελματική εξουθένωση 
σας; 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

Άδεια χρήσης OLBI 

---------- Forwarded message --------- 
Από: Demerouti, Evangelia <E.Demerouti@tue.nl> 
Date: Παρ, 2 Απρ 2021 στις 4:14 μ.μ. 
Subject: RE: άδεια χρήσης ερωτηματολογίου 
To: KONSTANTINOS VLASIADIS <vlasiadis.dent@gmail.com> 
 

Aksiotimi kirie Vlasiadi, 

Exete tin adeia mou na xreisimopoiisete to OLBI to opoio episinapto sta ellinika. 

Gia plirofories sxetika me tin aksiopisitia tou OLBI sas parapempo stin eksis 
dimosieusi: 

https://www.isonderhouden.nl/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_bakker_2
19.pdf 

Gia plirofories sxetika me ta cutoff scores sas parapempo stin eksis dimosieusi 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00140139.2018.1464667 

Kali epitixia me tin ereuna sas kai signomi gia tin kathisterimeni apantisi mou. 

Me ektimisi kai xairetismous stin omorfi Kriti, 

Evangelia Demerouti 
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Άδεια χρήσης UWES 

---------- Forwarded message --------- 
Από: Demerouti, Evangelia <E.Demerouti@tue.nl> 
Date: Δευ, 5 Απρ 2021 στις 5:20 μ.μ. 
Subject: Re: άδεια χρήσης ερωτηματολογίου 
To: KONSTANTINOS VLASIADIS <vlasiadis.dent@gmail.com> 
 

Kirie Vlasiadi, 

Sas stelno to UWES sta ellinika. 

Kali epitixia me tin ereuna sas. 

Evangelia 
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Παράρτημα Γ΄: Πίνακες 

Πίνακας 6: Κατανομή απαντήσεων των συμμετεχόντων στις προτάσεις της κλίμακας 
επαγγελματικής δέσμευσης UWES-15 στο σύνολο του δείγματος (ν=80) 

Προτάσεις 
κλίμακας UWES-

15 

Βαθμός συχνότητας Ν (%) 

Ποτέ 
Σχεδόν 

ποτέ 
Μερικές 

φορές 
Τακτικά Συχνά 

Πολύ 
συχνά 

Πάντα 

1.Στη δουλειά μου 
αισθάνομαι να 
πλημμυρίζω από 
ενεργητικότητα 

- 3 (3,8) 
22 

(27,5) 
13 (16,3) 

15 
(18,8) 

19 
(23,8) 

7 (8,8) 

2.Η εργασία που 
κάνω είναι 
χρήσιμη και 
γεμάτη νόημα 

- 3 (3,8) 
13 

(16,3) 
12 (15) 

13 
(16,3) 

20 
(25) 

18 
(22,5) 

3.Ο χρόνος κυλάει 
γρήγορα όταν 
εργάζομαι 

- 4 (5) 6 (7,5) 5 (6,3) 16 (20) 
22 

(27,5) 
27 

(33,8) 

4.Νιώθω 
γεμάτος/η 
ζωντάνια όταν 
εργάζομαι 

- 4 (5) 
18 

(22,5) 
7 (8,8) 20 (25) 

17 
(21,3) 

14 
(17,5) 

5.Είμαι 
ενθουσιασμένος/η 
με τη δουλειά μου 

- 4 (5) 
19 

(23,8) 
13 (16,3) 

11 
(13,8) 

18 
(22,5) 

14 
(17,5) 

6.Όταν εργάζομαι, 
ξεχνάω τα πάντα 
γύρω μου 

5 
(6,3) 

5 (6,3) 
14 

(17,5) 
8 (10) 

18 
(22,5) 

20 
(25) 

9 
(11,3) 

7.Η εργασία μου 
με εμπνέει 

4 (5) 5 (6,3) 24 (30) 14 (17,5) 
14 

(17,5) 
12 

(15) 
6 (7,5) 

8.Όταν 
σηκώνομαι το 
πρωί, έχω τη 
διάθεση να πάω 
στη δουλειά μου 

2 
(2,5) 

3 (3,8) 16 (20) 13 (16,3) 
11 

(13,8) 
15 

(18,8) 
20 (25) 

9.Νιώθω 
ευχαριστημένος/η 
όταν εργάζομαι με 
εντατικούς 
ρυθμούς 

3 
(3,8) 

9 (11,3) 
13 

(16,3) 
8 (10) 

13 
(16,3) 

18 
(22,5) 

15 
(18,8) 

10.Νιώθω 
υπερήφανος/η για 
τη δουλειά που 
κάνω 

- 3 (3,8) 
14 

(17,5) 
11 (13,8) 

10 
(12,5) 

17 
(21,3) 

23 
(28,7) 

11.Είμαι τελείως 
απορροφημένος/η 
από την εργασία 
μου 

2 
(2,5) 

2 (2,5) 
19 

(23,8) 
10 (12,5) 

13 
(16,3) 

22 
(27,5) 

12 (15) 

12.Όταν 
εργάζομαι, είμαι 
ικανός/η να 
συνεχίσω τη 
δουλειά μου για 
πολλή ώρα 

2 
(2,5) 

1 (1,3) 9 (11,3) 8 (10) 
17 

(21,3) 
31 

(38,8) 
11 

(13,8) 
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13.Η δουλειά μου 
αποτελεί 
πρόκληση για 
μένα 

3 
(3,8) 

5 (6,3) 
18 

(22,5) 
13 (16,3) 

17 
(21,3) 

10 
(12,5) 

12 (15) 

14.Η δουλειά μου 
με συναρπάζει 

4 (5) 
11 

(13,8) 
22 

(27,5) 
10 (12,5) 

11 
(13,8) 

12 
(15) 

10 
(12,5) 

15.Στη δουλειά 
μου έχω μεγάλη 
πνευματική 
αντοχή 

1 
(1,3) 

1 (1,3) 16 (20) 13 (16,3) 
14 

(17,5) 
24 

(30) 
10 

(12,5) 

 

Πίνακας 7: Κατανομή απαντήσεων των συμμετεχόντων στις προτάσεις της κλίμακας 
επαγγελματικής εξουθένωσης OLBI στο σύνολο του δείγματος (ν=80) 

Προτάσεις κλίμακας OLBI 
Βαθμός συμφωνίας Ν (%) 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Μάλλον 
διαφωνώ 

Μάλλον 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

1.Στη δουλειά μου ανακαλύπτω 
συνεχώς νέες, ενδιαφέρουσες 
πλευρές 

4 (5) 22 (27,5) 38 (47,5) 16 (20) 

2.Υπάρχουν μέρες που νιώθω 
κουρασμένος/η πριν ακόμα έρθω 
στη δουλειά 

9 (11,3) 25 (31,3) 31 (28,8) 14 (17,5) 

3.Μου συμβαίνει όλο και 
συχνότερα να εκφράζομαι 
υποτιμητικά για τα εργασιακά μου 
καθήκοντα 

36 (45) 25 (31,3) 15 (18,8) 4 (5) 

4.Μετά τη δουλειά μου, χρειάζομαι 
συχνά περισσότερες ώρες 
ξεκούρασης απ' ότι παλιότερα, για 
να ξαναβρώ τη φόρμα μου 

7 (8,8) 26 (32,5) 32 (40) 15 (18,8) 

5.Η πίεση από τη δουλειά μου 
είναι αρκετά υποφερτή 

4 (5) 16 (20) 46 (57,5) 13 (16,3) 

6.Τον τελευταίο καιρό, έχω την 
τάση να σκέφτομαι λιγότερο στη 
δουλειά μου και να διεκπεραιώνω 
σχεδόν μηχανικά 

18 (22,5) 36 (45) 18 (22,5) 7 (8,8) 

7.Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω 
πολλές προκλήσεις 

5 (6,3) 23 (28,7) 37 (46,3) 13 (16,3) 

8.Έχω όλο και συχνότερα την 
αίσθηση ότι η δουλειά μου με 
εξαντλεί συναισθηματικά 

17 (21,3) 27 (33,8) 27 (33,8) 9 (11,3) 

9.Με την πάροδο του χρόνου, έχω 
χάσει το αρχικό ενδιαφέρον για τη 
δουλειά μου 

22 (27,5) 31 (38,8) 17 (21,3) 8 (10) 

10.Μετά τη δουλειά μου, έχω 
γενικά την διάθεση να ασχοληθώ 
με τις άλλες μου δραστηριότητες 

10 (12,5) 12 (15) 36 (45) 21 (26,3) 

11.Μερικές φορές αισθάνομαι 
απόλυτη απέχθεια για τα 
εργασιακά μου καθήκοντα 

39 (48,8) 25 (31,3) 12 (15) 3 (2,8) 

12.Μετά τη δουλειά μου, 
αισθάνομαι γενικά 
εξουθενωμένος/η και 
εξαντλημένος/η 

15 (18,8) 30 (37,5) 26 (32,5) 9 (11,3) 

13.Η δουλειά μου εκπληρώνει τις 15 (18,8) 15 (18,8) 36 (45) 13 (16,3) 
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επαγγελματικές μου προσδοκίες 
14.Συνήθως μπορώ να διαχειριστώ 
αποτελεσματικά το φόρτο 
εργασίας μου 

- 6 (7,5) 42 (52,5) 32 (40) 

15.Σταδιακά δένομαι όλο και 
περισσότερο με την εργασία μου 

6 (7,5) 14 (17,5) 38 (47,5) 22 (27,5) 

16.Όταν εργάζομαι, αισθάνομαι 
συνήθως γεμάτος/η ενέργεια 

3 (3,8) 16 (20) 42 (52,5) 17 (21,3) 

 

 


