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Υπεύθυνη δήλωση περί µη λογοκλοπής 

 

Η Άννα Μαρία Διαπούλη, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω 

υπεύθυνα ότι η  παρούσα εργασία µε τίτλο «Ψυχική Ανθεκτικότητα, Αυτοσυµπόνια, 

Ικανοποίηση από τη συµπόνια και Κόπωση από τη συµπόνια σε δείγµα επαγγελµατιών 

υγείας» αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι  πηγές που έχω 

χρησιµοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις  βιβλιογραφικές παραποµπές και αναφορές. 

Τα σηµεία όπου έχω χρησιµοποιήσει ιδέες, κείµενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, 

αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείµενο µε την κατάλληλη παραποµπή και η σχετική αναφορά 

περιλαµβάνεται στο τµήµα των βιβλιογραφικών αναφορών µε πλήρη περιγραφή. 

 

Η ΔΗΛΟΥΣΑ 
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Σύντοµη περίληψη 

 
Τα επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας µπορούν να 

χαρακτηριστούν ώς απαιτητικά και στρεσογόνα. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να 
διερευνήσει τη σχέση της ψυχικής ανθεκτικότητας µε την αυτοσυµπόνια, την ικανοποίηση 
από τη συµπόνια και την κόπωση της συµπόνιας. Oι συµµετέχοντες ήταν 78 επαγγελµατίες 
υγείας (24 έως 63 ετών). Χρησιµοποιήθηκαν τα εξης ψυχοµετρικά εργαλεία: Κλίµακα 
Ανθεκτικότητας Connor-Davidson- The Connor Davidson Resilience Scale (CD-RISC), 
Κλίµακα Αυτοσυµπόνιας- Self-Compassion Scale και η Kλίµακα Επαγγελµατικής Ποιότητας 
Ζωής- The Professional Quality Of Life Scale (ProQOL) καθώς και ένα επιπλέον σύντοµο 
ερωτηµατολόγιο, που περιείχε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Πραγµατοποιήθηκαν 
αναλύσεις Τ -test, ANOVA και συσχέτιση µεταβλητών µε τον συντελεστή του Pearson, 
καθώς απλή και πολλαπλή παλινδρόµηση, απ’ όπου και εξήχθησαν τα συµπεράσµατα της 
παρούσας έρευνας. Παρουσιάζεται θετική συσχέτιση ανάµεσα στην ψυχική ανθεκτικότητα, 
την αυτοσυµπόνια και την ικανοποίηση από την συµπόνια και αρνητική συσχέτιση µεταξύ 
ψυχικής ανθεκτικότητας και κόπωσης από τη συµπόνια. Όσον αφορά τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά, στατιστικώς σηµαντική θετική συσχέτιση σηµειώνεται µεταξύ ψυχικής 
ανθεκτικότητας και ηλικίας και επιβεβαιώνεται ακόµα ότι το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει 
τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας. Επίσης βρέθηκε πως η αυτοσυµπόνια και η ικανοποίηση 
από τη συµπόνια προβλέπουν την ψυχική ανθεκτικότητα και ότι τα υψηλά επίπεδα ψυχικής 
ανθεκτικότητας προβλέπουν χαµηλά επίπεδα κόπωσης της συµπόνιας.Αυτό µας οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι η αυτοσυµπόνια και η ικανοποίηση από τη συµπόνια λειτουργούν 
προστατευτικά για τους επαγγελµατίες υγείας, συµβάλλοντας στην ψυχική τους 
ανθεκτικότητα και µε την σειρά της η ψυχική ανθεκτικότητα προστατεύει από τα αρνητικά 
αποτελέσµατα της κόπωσης της συµπόνιας.Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσαν να  
αξιοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα παρέχοντας πληροφορίες για την συµβολή των εννοιών 
στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελµατικής ζωής των επαγγελµατιών υγείας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχική ανθεκτικότητα, Αυτοσυµπόνια, Ικανοποίηση από τη Συµπόνια, 
Κόπωση Συµπόνιας, Επαγγελµατίες υγείας 
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Σύντοµη περίληψη στα αγγλικά 

 
Health and social care professions can be characterized as demanding and stressfull. 

The aim of the present study was to investigate the relationship between psychological 
resilience, self-compassion, compassion satisfaction and compassion fatigue. The sample is 
consisted of 78 health professionals (between the ages of 24 to 63). Τhe psychometric tools 
were used: The Connor Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Self-Compassion Scale, The 
Professional Quality Of Life Scale (ProQOL) as well as a brief supplementary questionnaire 
for the demographic characteristics. Τ-test and ANOVA analysis were conducted. 
Additionally a variable correlation was realized using Pearson's Correlation Coefficient, a 
Simple and a Multiple Linear Regression, through which the results of the present study were 
elicited. The results showed that self-compassion and compassion satisfaction are positively 
correlated with psychological resilience and psychological resilience is negatively correlated 
with compassion fatigue. As for the demographic characteristics, psychological resilience is 
positively correlated with age, and the education level seems to affect psychological 
resilience. It was also found that self-compassion and compassion satisfaction predict 
psychological resilience and higher levels of psychological resilience predict lower levels of 
compassion fatigue. These results can be used for further research, providing information for 
improving health and social care professional’s quality of life. 

  
Keywords: Psychological Resilience, Self-Compassion, Compassion satisfaction, Compassion 
Fatigue, Health and Social care professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:30 EEST - 13.56.182.168



	   v	  

Εκτενής περίληψη 

Τα επαγγέλµατα παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας αποτελούν 
ψυχικά απαιτητικά επαγγέλµατα, λόγω της καθηµερινής επαφής µε τον ανθρώπινο πόνο.Το 
γεγονός ότι η θεραπευτική δουλειά µε τους εξυπηρετούµενους που αντιµετωπίζουν 
σωµατικές, ψυχολογικές δυσκολίες απαιτεί ενδιαφέρον, ενσυναίσθηση και φροντίδα σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι επαγγελµατίες συνήθως δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή 
στην φροντίδα του εαυτού τους, φαίνεται να επιφέρει ένα κόστος όσον αφορά την 
ψυχολογική τους ευεξία και την ικανότητα τους  να εργάζονται µε  αποτελεσµατικότητα.Η 
διερεύνηση εκείνων των παραγόντων που µπορούν να  συµβάλλουν θετικά στην προώθηση 
της ψυχολογικής ευεξίας ενώ παράλληλα θα προστατεύουν από τα αρνητικά αποτελέσµατα 
που µπορεί να επιφέρει η συνεχής έκθεση στον ανθρώπινο πόνο, αποτελεί ένα σηµαντικό 
εγχείρηµα. 

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας µε την αυτοσυµπόνια, την ικανοποίηση από τη συµπόνια και την κόπωση της 
συµπόνιας, η οποία περιλαµβάνει την επαγγελµατική εξουθένωση και το δευτερογενές 
τραυµατικό στρές που ενδέχεται να βιώσουν οι επαγγελµατίες. Οι ερευνητικές µας υποθέσεις 
διαµορφώθηκαν µε βάση την βιβλιογραφία. Η πρώτη και η δεύτερη υπόθεση αφορά στη 
συσχέτιση της ψυχικής ανθεκτικότητας µε την αυτοσυµπόνια, την ικανοποίηση από τη 
συµπόνια και την κόπωση της συµπόνιας. Η τρίτη υπόθεση χωρίζεται σε επιµέρους υποθέσεις 
και εξετάζει αν διαφοροποιείται η τιµή των µεταβλητών σε άτοµα µε διαφορετικά 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά (φυλο, ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση). Η 
τέταρτη υπόθεση ελέγχει άν η αυτοσυµπόνια και η ικανοποίηση από τη συµπόνια µπορούν να 
προβλέψουν την ψυχική ανθεκτικότητα των επαγγελµατιών υγείας και η πέµπτη υπόθεση άν 
τα υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας, µπορούν να προβλέψουν χαµηλά επίπεδα 
κόπωσης της συµπόνιας, δηλαδή χαµηλά επίπεδα επαγγελµατικής εξουθενωσης και 
δευτερογενούς τραυµατικού στρές. 

Το δείγµα που συγκεντρώθηκε αποτελείται από 78 επαγγελµατίες υγείας, µεταξύ 24 
έως 63 ετών.Τα ψυχοµετρικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων ήταν σταθµισµένα και µεταφρασµένα για τον ελληνικό πληθυσµό.Τα 
ερωτηµατολόγια που χορηγήθηκαν ήταν η Κλίµακα Ανθεκτικότητας Connor-Davidson- The 
Connor Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Κλίµακα Αυτοσυµπόνιας- Self-Compassion 
Scale και η Kλίµακα Επαγγελµατικής Ποιότητας Ζωής- The Professional Quality Of Life 
Scale (ProQOL). Αφού ελέγχθηκε η κανονική κατανοµή του δείγµατος, διερευνήθηκε η 
σχέση µεταξύ των µεταβλητών χρησιµοποιώντας τον έλεγχο Pearson. Για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων αναφορικά µε το φύλο και τα υπόλοιπα δηµογραφικά στοιχεία έγιναν 
συγκρίσεις µέσων όρων, αναλύσεις T-test για ανεξάρτητα δείγµατα και ΑNOVA, ενώ για να 
γίνει κατανοητό σε ποιο βαθµό µπορεί να προβλέψει η αυτοσυµπόνια και η ικανοποίηση από 
τη συµπόνια την ψυχική ανθεκτικότητα, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής 
παλινδρόµησης και ανάλυση απλής παλινδρόµησης για να διαπιστωθεί σε ποιό βαθµό µπορεί 
η ψυχική ανθεκτικότητα να προβλέψει την κόπωση από τη συµπόνια. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν θετική συσχέτιση ανάµεσα στην ψυχική ανθεκτικότητα, την 
αυτοσυµπόνια και την ικανοποίηση από την συµπόνια και αρνητική συσχέτιση µεταξύ 
ψυχικής ανθεκτικότητας και κόπωσης από τη συµπόνια. Όσον αφορά τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά, δεν σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σχετικά µε το φύλο και 
την οικογενειακή κατάσταση.Ενώ, στατιστικώς σ ηµαντική θετική συσχέτιση σηµειώνεται 
µεταξύ ψυχικής ανθεκτικότητας και ηλικίας. Ακόµα επιβεβαιώνεται ότι το επίπεδο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:30 EEST - 13.56.182.168



	   vi	  

εκπαίδευσης επηρεάζει τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας, τοποθετώντας τους 
συµµετέχοντες µε διδακτορικό και εκπαίδευση σε θεραπευτική προσέγγιση, ώς εκείνους µε 
υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας. Επίσης βρέθηκε πως η αυτοσυµπόνια και η 
ικανοποίηση από τη συµπόνια όντως προβλέπουν την ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά και ότι τα 
υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας προβλέπουν χαµηλά επίπεδα κόπωσης της 
συµπόνιας. 

 Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η αυτοσυµπόνια και 
η ικανοποίηση από τη συµπόνια προωθούν την ψυχολογική ευεξία και λειτουργούν 
προστατευτικά για τους επαγγελµατίες υγείας, συµβάλλοντας στην ψυχική τους 
ανθεκτικότητα και µε την σειρά της, η ψυχική ανθεκτικότητα προστατεύει τον επαγγελµατία 
από τα επιβλαβή αποτελέσµατα που συνοδεύουν την εργασία του, όπως η κόπωση από τη 
συµπόνια.Τα ευρήµατα αυτά θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα 
προκειµένου να µελετηθούν οι έννοιες εκτενέστερα και σε βάθος. Ακόµα υπογραµµίζουν την 
ανάγκη να σχεδιαστούν προγράµµατα πρόληψης, ενηµέρωσης µε στόχο την υιοθέτηση 
πρακτικών αυτοφροντίδας, ώστε να συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας της 
προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής των επαγγελµατιών υγείας. 
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Εισαγωγή 

Οι επαγγελµατίες υγείας αποτελούν µια ευρεία κατηγορία εργαζοµένων µε 

διαφορετικές ειδικότητες και κοινό σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα επαγγέλµατα 

παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας αποτελούν ψυχικά απαιτητικά 

επαγγέλµατα λόγω της καθηµερινής επαφής µε τον ανθρώπινο πόνο. Οι επαγγελµατίες υγείας 

έρχονται αντιµέτωποι µε πολλές προκλήσεις,στην βιβλιογραφία, υπάρχει πληθώρα ερευνών 

σχετικά µε τα αρνητικά αποτελέσµατα που ενδέχεται να προκύψουν και να επηρεάσουν την 

ψυχική ευεξία των επαγγελµατιών και κατ’επέκταση την ποιότητα της εργασίας τους(Barnett 

et al.,2007). Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι  έρευνες που µελετούν την έννοια τ ης ψυχικής 

ανθεκτικότητας, η οποία φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά στα αρνητικά αποτελέσµατα 

που ενδέχεται να βιώσουν οι επαγγελµατίες, όπως είναι η κόπωση από τη συµπόνια. Επίσης, 

περιορισµένο ερευνητικό υλικό υπάρχει για τη σχέση ανάµεσα στην ψυχική ανθεκτικότητα 

και την αυτοσυµπόνια,σε επαγγελµατίες υγείας. Όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στην 

αυτοσυµπόνια και στις µεταβλητές της ικανοποίησης από τη συµπόνια και της κόπωσης από 

τη συµπόνια, έχει βρεθεί ότι η αυτοσυµπόνια συσχετίζεται θετικά µε την πρώτη και αρνητικά 

µε την δεύτερη (Beaumont et al.,2016,Ringenbach, 2009), χωρίς όµως να έχουν εξεταστεί 

σχέσεις πρόβλεψης.  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί τη µελέτη της σχέσης των παραπάνω µεταβλητών σε 

δείγµα επαγγελµατιών υγείας αφενός για να συµβάλλει στην συµπλήρωση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και αφετέρου λόγω της ανάγκης να µελετηθούν εκτενέστερα οι παράγοντες 

που σχετίζονται µε µειωµένα επίπεδα κόπωσης της συµπόνιας οι οποίοι προωθούν την 

ψυχολογική ευεξία και προστατεύουν ουσιαστικά τους επαγγελµατίες υγείας από τα 

επιβλαβή αποτελέσµατα που συνοδεύουν την εργασία τους.  

Αναφορικά µε τη δοµή της, η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, εκ των 

οποίων στο πρώτο πραγµατοποιείται µια πρώτη επαφή του αναγνώστη µε τις έννοιες και τις 

µεταβλητές της έρευνας, παραθέτοντας ορισµούς και άλλες πληροφορίες και παράλληλα 

γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται, όπως αυτές 

παρατίθενται σε προγενέστερες έρευνες. Στο τέλος του κεφαλαίου διατυπώνονται οι 

ερευνητικές υποθέσεις, βάσει των οπ οίων θα εργαστούµε στην πορεία της έρευνας. Το 

δεύτερο κεφάλαιο είναι αυτό της µεθοδολογίας, όπου εξηγούνται αναλυτικά οι  ερευνητικές 

µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν, ο τρόπος και η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων, τα 

χαρακτηριστικά του δείγµατος, καθώς και τα εργαλεία µε τα οποία συλλέχθηκαν τα 
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δεδοµένα.Το τρίτο κεφάλαιο εµπεριέχει αναλυτικά όλα τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για 

την εξαγωγή των αποτελεσµάτων, µε τις απαραίτητες αναλύσεις. Στο τελευταίο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται όλα τα συµπεράσµατα, βάσει των αποτελεσµάτων συγκρινόµενα τόσο µε τις 

αρχικές υποθέσεις της έρευνας, όσο και µε τα πορίσµατα των άλλων ερευνών, ενώ γίνεται 

αναφορά και στους περιορισµούς της έρευνας. Τέλος, γίνονται προτάσεις για το πώς µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν αυτά τα ευρήµατα στις επαγγελµατικές πρακτικές, αλλά και προτάσεις 

για µελλοντικές έρευνες ως προεκτάσεις του συγκεκριµένου θέµατος. 

 

 

 

Κεφάλαιο 1o: Εννοιολογικές προσεγγίσεις και βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

 

1.1 Αυτοσυµπόνια 

Η αυτοσυµπόνια είναι µια έννοια µε θετικό πρόσηµο η οποία εντάσσεται στον κλάδο 

της θετικής ψυχολογίας. Σύµφωνα µε την Neff (2003a, 2003b), έχει τ ην σηµασία της 

ενσυναίσθησης και τρυφερότητας που θα έδειχνε κανείς σε έναν καλό φίλο. Η αυτοσυµπόνια 

αναφέρεται σε έναν τρυφερό τρόπο αντιµετώπισης του εαυτού υπενθυµίζοντας ότι όλοι 

είµαστε άνθρωποι, µε ατέλειες, περιορισµούς και µέσα από τις αστοχίες µαθαίνουµε πώς να 

διαχειριζόµαστε τις καταστάσεις (Neff &Vonk,2009).  

Έρευνες υποστηρίζουν ότι η αυτοσυµπόνια είναι στενά συνδεδεµένη µε την ψυχική 

υγεία και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην κατανόηση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η 

αυτοσυµπόνια φαίνεται να λειτουργεί βοηθητικά, αφενός στην βίωση θετικών 

συναισθηµάτων, στην ανάπτυξη θετικών χαρακτηριστικών  και αφετέρου στον τρόπο που 

διαχειρίζονται τα άτοµα δυσάρεστα γεγονότα (MacBeth&Gumley,2012; Neff, 2003a). 

Σύµφωνα µε τους Neff &Vonk (2009), η αυτοσυµπόνια περιλαµβάνει την πρόθεση να 

προσεγγίζει το άτοµο τις αρνητικές σκέψεις και συναισθήµατα µε ενσυνειδητότητα και να τα 

αντιµετωπίζει µε ευελιξία και ισορροπία.  
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Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα αυτοσυµπόνιας συνδέονται µε 

χαµηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης (Kelly, Zuroff & Shapira, 2009; Neff, 2003a; Neff, 

Kirkpatrick &Rude,2007; Pauley& McPherson, 2010). Φαίνεται µάλιστα πως αυτή η σύνδεση 

υπογραµµίζεται και οργανικά. Ειδικότερα, οι  Rockcliff, Gilbert, McEwan, Lightman, & 

Glover (2008), κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µετά την εφαρµογή ειδικά σχεδιασµένων 

ασκήσεων για ανάπτυξη συναισθηµάτων αυτοσυµπόνιας, τα επίπεδα κορτιζόλης (η 

κατεξοχήν ορ µόνη του στρές) είχαν µειωθεί σηµαντικά. Ακόµα σηµειώθηκε αύξηση της 

µεταβλητότητας του καρδιακού ρυθµού, η οποία σχετίζεται µε την ικανότητα να αυτο-

καταπραϋνει κανείς το στρές που βιώνει (Porges, 2007). 

Επιπλέον, τα άτοµα που συµπονούν τον εαυτό τους φαίνεται πως έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να καταπιέσουν ανεπιθύµητες σκέψεις ή συναισθήµατα καθώς αναγνωρίζουν 

την σηµασία και των δυσάρεστων συναισθηµάτων (Leary, Tate, Adams, Allen, & Hancock, 

2007; Neff, 2003a; Neff, Hseih, & Dejitthirat, 2005). Πλήθος ερευνών δείχνουν ότι τα άτοµα 

που λειτουργούν µε αυτοσυµπόνια απαντούν µε µικρότερη ένταση σε αρνητικές καταστάσεις, 

κάνουν πιο ισορροπηµένους απολογισµούς των εµπειριών τους και δεν βιώνουν αρνητικά 

συναισθήµατα για τον εαυτό τους όταν σκέφτονται στρεσσογόνες καταστάσεις (Leary, Tate, 

Adams, Allen, & Hancock, 2007; Neff et al., 2007).  

Η αυτοσυµπόνια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, φαίνεται να συσχετίζεται θετικά και 

µε άλλες έννοιες της θετικής ψυχολογίας, όπως τα θετικά συναισθήµατα και τα θετικά 

χαρακτηριστικά του ατόµου (Neff, Kirkpatrick &Rude, 2007). Ειδικότερα, έρευνες δείχνουν 

ότι τα υψηλά επίπεδα αυτοσυµπόνιας συνδέονται µε υψηλά επίπεδα ευτυχίας, ικανοποίησης 

από την ζωή, συναισθηµατικής νοηµοσύνης, αισιοδοξίας, σοφίας, περιέργειας και 

προσωπικής κινητοποίησης (Heffernan et al. 2010; Hollis-Walker and Colosimo 2011; Neff 

et al., 2007). Σύµφωνα µε τους Gilbert& Irons (2005), η αυτοσυµπόνια ενισχύει την αίσθηση 

ευεξίας καθώς τα άτοµα αισθάνονται µεγαλύτερη αίσθηση σύνδεσης και ασφάλειας. 

Επιπλέον τα υψηλά επίπεδα αυτοσυµπόνιας συνδέονται µε χαµηλότερα επίπεδα τελειοµανίας 

και φόβου αποτυχίας (Neff 2003a; Neff et al.2005), ενώ φαίνεται οτι η αυτοσυµπόνια 

λειτουργεί βοηθητικά ώστε το άτοµο να µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα 

στρεσογόνες ή αρνητικές καταστάσεις όπως η πίεση των ακαδηµαϊκών υποχρεώσεων (Neely 

et al. 2009), το διαζύγιο (Sbarra et al.2012) και ο  χρόνιος πόνος (Costa &Pinto-Gouveia, 

2011).  
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Η αυτοσυµπόνια αποτελεί µια σχετικά πρόσφατη έννοια στο δυτικό πολιτισµό, 

ωστόσο η ύπαρξη της τοποθετείται αιώνες πρίν στη Βουδιστική φιλοσοφία (Davidson & 

Harrington, 2002). Στον Βουδισµό η έννοια της συµπόνιας περιλαµβάνει τόσο τη συµπόνια 

προς τους άλλους όσο και τη συµπόνια πρός τον εαυτό. Η θιβετιανή λέξη, tsewα, η οποία 

µεταφράζεται ώς συµπόνια περικλείει µάλιστα την συµπόνια πρός τους άλλους και την  

αυτοσυµπόνια (Neff, 2003a). Σε αντίθεση µε τον δυτικό τρόπο σκέψης, σύµφωνα µε τον 

οποίο η συµπόνια αναφέρεται µόνο στη συµπόνια πρός τους άλλους (Neff, 2003b). Η 

Βουδιστική φιλοσοφία ισχυρίζεται ότι η διχοτόµηση της συµπόνιας, σε συµπόνια προς 

άλλους και αυτοσυµπόνια, αποµακρύνει λανθασµένα τον εαυτό από τους άλλους (Neff, 

2003a), δηµιουργώντας µια διαχωριστική γραµµή η οποία εµποδίζει την δηµιουργία 

σύνδεσης (Hahn, 1997). Σύµφωνα µε τον Gilbert (2009) η συµπόνια αφορά την αναγνώριση 

του πόνου του άλλου και την προσπάθεια κινητοποίησης για την ανακούφιση αυτού του 

πόνου. Περιλαµβάνει την έλλειψη κριτικής τόσο του βιώµατος όσο και του ίδιου του ατόµου 

και των ενεργειών του, διατηρώντας µια οπτική κατανόησης απέναντι σε τυχόν σφάλµατα και 

θέασης αυτών ως µέρος της ανθρώπινης ύπαρξης (Wispe, 1991). Η συµπόνια περιλαµβάνει 

την ενσυναίσθηση,την καλοσύνη, το νοιάξιµο και την ψυχική ανθεκτικότητα, τα οποία 

επιτρέπουν την δηµιουργία σύνδεσης µε τους άλλους (Wang, 2005). Επιπλέον, η 

ενσυνειδητότητα, η ενσυναίσθηση και η καλοσύνη αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που 

βοηθούν στην ενίσχυση της αυτοσυµπόνιας και προωθούν την αυτο-φροντίδα και την ευζωϊα 

(Raab, 2014).  

Η αυτοσυµπόνια ενέχει τη ίδια ζεστασιά και ενδιαφέρον που αισθάνεται κανείς για 

κάποιον που υποφέρει και χρειάζεται βοήθεια (Neff, 2015). Πρόκειται για την αναγνώριση 

και  την ειλικρινή αποδοχή του «υποφέρειν» (Taylor, 2018). Η έννοια της αυτοσυµπόνιας 

αποτελείται από τρείς βασικές συνιστώσες όπου η καθεµία από αυτές αποτελείται από δυο 

µέρη, την παρουσία ενός χαρακτηριστικού και την απουσία ενός άλλου. Την καλοσύνη 

απέναντι στον εαυτό, την κατανόηση και αποδοχή των αδυναµιών, την αναγνώριση των 

προσωπικών αποτυχιών και των αρνητικών καταστάσεων που βιώνει το άτοµο ως µέρος της 

ανθρώπινης εµπειρίας και την ενσυνειδητότητα, η οποία αναφέρεται στην επίγνωση του τί 

ακριβώς βιώνει το άτοµο την παρούσα στιγµή χωρίς επικριτική διάθεση (Kabat-Zinn, 2017).  

Αναλυτικότερα, η καλοσύνη πρός τον εαυτό προϋποθέτει να υιοθετήσει κανείς µια 

στάση ενσυνείδητης ενηµερότητας (mindfulness), ώστε να αναγνωρίζει αφενός τις στιγµές 

που αποδοκιµάζει τον εαυτό του και αφετέρου να µπορεί να ανακουφίζει και να ενθαρρύνει 
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τον εαυτό του στις δύσκολες καταστάσεις (Neff, 2011). H καλοσύνη πρός τον εαυτό είναι 

δύσκολο εγχείρηµα για όσους αισθάνονται ότι δεν αξίζουν πλήρως την κατανόηση και 

αποδοχή. Στον αντίποδα, λοιπόν, της καλοσύνης πρός τον εαυτό, βρίσκεται η επικριτική 

στάση η οποία περιλαµβάνει µια µειωτική, επικριτική στάση απέναντι στον εαυτό (Neff, 

2003a).Οι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν µε αυτόν τον τρόπο τον εαυτό τους απορρίπτουν 

συναισθήµατα, σκέψεις, παρορµήσεις, πλευρές του εαυτού τους (Brown, 1998). Σε αυτό το 

σηµείο είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την Neff (2011) η αυτοσυµπόνια δεν 

µεταφράζεται ώς αυτολύπηση ή επιείκεια. Η αυτοσυµπόνια είναι µια στάση φροντίδας, 

συγχώρεσης, υποµονής και αποδοχής απέναντι σε όλες τις πλευρές του εαυτού µας 

συµπεριλαµβάνοντας και τις ενέργειες, τα σ υναισθήµατα, τις σκέψεις και τις 

παρορµήσεις(Gilbert & Irons, 2005; Neff, 2003a). Οι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν µε 

καλοσύνη τον εαυτό τους, αντιλαµβάνονται ότι αξίζουν χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια 

(Εllis, 1973; Maslow, 1968;Rogers, 1961). 

Η προσέγγιση των αρνητικών πλευρών ή καταστάσεων ώς µέρος της συνολικής 

ανθρώπινης εµπειρίας είναι κεντρικής σηµασίας στην έννοια της αυτοσυµπόνιας. Θεωρείται 

µάλιστα απότοκο της βουδιστικής παράδοσης µιας και στη διδασκαλία της αναφέρεται στην 

αναγνώριση του πόνου ως βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Ενέχει την 

αναγνώριση, λοιπόν, ότι όλοι οι άνθρωποι συνδέονται µεταξύ τους και όλοι βιώνουν στιγµές 

θλίψης, πόνου, αδυναµίας. Όλοι έχουν ατέλειες, κάνουν λάθη και αποτυγχάνουν γιατί αυτό 

είναι ανθρώπινο (Neff, 2003a). Με αυτόν τον τρόπο µια ελαττωµατική κατάσταση του 

ατόµου συνδέεται µε µια γενικότερη ανθρώπινη κατάσταση, µε αποτέλεσµα οι  πλευρές του 

εαυτού να γίνονται αντιληπτές µέσα από µια ευρεία προοπτική, µε ανθρωπιά. Ωστόσο, συχνά, 

οι άνθρωποι όταν βιώνουν επώδυνα συναισθήµατα ή γεγονότα αισθάνονται αποµονωµένοι 

καθώς πιστεύουν, λανθασµένα, ότι είναι οι  µοναδικοί που αντιµετωπίζουν τέτοιες 

καταστάσεις (Neff &Pommier,2013), αυτή η αίσθηση της αποµόνωσης  έρχεται σε 

αντιδιαστολή µε το µοίρασµα της ανθρώπινης κατάστασης.	  

Τέλος, η ενσυνειδητότητα περιλαµβάνει την επίγνωση, την προσοχή και αποδοχή της 

βιωµένης εµπειρίας του ατόµου την παρούσα στιγµή (Shapiro, Astin, Bishop, &Cordova, 

2005; Shapiro, Brown, & Biegel, 2007). Αφορά την παρατήρηση και αναγνώριση των 

σκέψεων και των συναισθηµάτων που βιώνει το άτοµο παρά την αντίδραση του σε αυτά 

(Kabat- Zinn, 2003). Αυτή η εστίαση αποβλέπει στο να βοηθήσει το άτοµο να βιώσει 
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ολοκληρωτικά αυτό που του συµβαίνει την παρούσα στιγµή χωρίς τους περισπασµούς και τις 

ανησυχίες για το παρελθόν ή το µέλλον (Neff, 2003a). 

 Η ενσυνειδητότητα έρχεται σε αντιδιαστολή µε δύο άλλες καταστάσεις: την αποφυγή 

και την µεγέθυνση-την υπερβολική εστίαση στις αρνητικές πλευρές του εαυτού ή της ζωής. H 

ενσυνειδητότητα µπορεί να ιδωθεί ώς η µέση οδός µε τα άτοµα να µην αγνοούν ή 

µεγενθύνουν τα δυσάρεστα συναισθήµατα αλλά να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την 

αρνητική εµπειρία (Νeff, 2003b). Συγκεκριµένα στην αποφυγή το άτοµο αποφεύγει επώδυνες 

εµπειρίες, σκέψεις και συναισθήµατα (Κabat-Zinn, 2003; Neff, 2003a). Σύµφωνα µε τον 

Germer (2009), η αποφυγή φαίνεται να ενισχύει µακροπρόθεσµα τα αρνητικά συναισθήµατα 

και να µειώνει την δυνατότητα κατανόησης αυτών. Η µεγέθυνση των αρνητικών πλευρών και 

η υπερβολική εστίαση σε αυτές συνεπάγεται ενός είδους µηρυκασµό µε αποτέλεσµα αφενός 

να εµποδίζει το άτοµο να βιώσει ουσιαστικά αυτό που συµβαίνει στο “εδώ και τώρα” και 

αφετέρου να µεγενθύνει την αξία των αποτυχιών (Gilbert &Procter, 2006; Neff &Vonk, 

2009). Συνολικά και οι δυο καταστάσεις µαταιώνουν την ενσυνειδητότητα, η οποία βοηθά το 

άτοµο να εξερευνήσει και να γνωρίσει τον εαυτό του και τους άλλους µέσω των σκέψεων, 

των συναισθηµάτων και των εµπειριών του (Νeff, 2003a). Σύµφωνα µε τους Β ernard & 

Curry(2011), η συµπόνια είτε πρόκειται για συµπόνια πρός τους άλλους είτε πρός τον εαυτό, 

φαίνεται πως περιλαµβάνει απαραιτήτως και τις τρεις πλευρές, οι οποίες είναι διαφορετικές 

εννοιολογικά και βιώνονται διαφορετικά, ωστόσο αλληλεπιδρούν και ενισχύονται αµοιβαία 

(Neff, 2003a). 

 
 

 

1.2 Ψυχική Ανθεκτικότητα 

Μια ακόµη έννοια µε θετική χροιά η οποία έχει ερευνητικό ενδιαφέρον είναι αυτή της 

ψυχικής ανθεκτικότητας. Όσο σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε τί είναι αυτό που κάνει τους 

ανθρώπους να λυγίζουν, εξίσου σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε τί είναι αυτό που κάνει τους 

ανθρώπους να αντέχουν. Η έρευνα και η µελέτη του φαινοµένου της ψυχικής 

ανθεκτικότητας, η οποία αναφέρεται στην επιτυχή προσαρµογή κάτω από αντίξοες συνθήκες, 

συνδέεται µε την θετική ψυχολογία.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:30 EEST - 13.56.182.168



	   15	  

Γενικότερα ο  κλάδος της Θετικής ψυχολογίας όπως και η έννοια της ψυχικής 

ανθεκτικότητας φαίνεται ότι εστιάζουν στις δυνατότητες και στις ικανότητες του ατόµου, οι 

οποίες συνηγορούν ώστε να ζήσει το άτοµο µια ικανοποιητική ζωή παρά τις αντιξοότητες 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Οι έρευνες για την ψυχική ανθεκτικότητα αφορούν 

την µελέτη εκείνων των θετικών χαρακτηριστικών που προστατεύουν το άτοµο όταν 

αντιµετωπίζει δυσκολίες και τραυµατικές εµπειρίες.Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: το χιούµορ, 

τα θετικά συναισθήµατα και η αυτοσυµπόνια (Μasten, 2007). 

Σύµφωνα µε τον Windle (2010)  οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά µε την 

ψυχική ανθεκτικότητα έχουν αυξηθεί σηµαντικά τις τελευταίες δυο δεκαετίες καθώς έχει 

σηµαντική επίδραση στην υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής. Η θεωρία της ψυχικής 

ανθεκτικότητας εστιάζει την προσοχή της στην υγιή ανάπτυξη του ατόµου παρά τις 

αντιξοότητες καθώς και στις δυνατότητες του ατόµου παρά στις αδυναµίες του(Fergus,2005). 

H εννοιολογική προσέγγιση της ψυχικής ανθεκτικότητας περιλαµβάνει ποικιλία ορισµών, 

ωστόσο o αγγλικός  όρος resilience προέρχεται από το λατινικό ρήµα resilio που σηµαίνει 

αναπηδώ-ανακάµπτω και σχετίζεται µε την προσαρµογή στην κρίση (Masten, 2006). 

 Άν και δεν υπάρχει οµοφωνία στην έννοια, οι  περισσότεροι θεωρητικοί συµφωνούν 

πως η ανθεκτικότητα αναφέρεται στη θετική προσαρµογή του ατόµου παρά την ύπαρξη 

αντίξοων ή τραυµατικών συνθηκών, την αντιµετώπιση αυτών και την επαναφορά στην 

λειτουργικότητα (Masten & Obradovic, 2008). Σύµφωνα µε τους Cicchetti &Cohen(1995), o 

όρος έχει χρησιµοποιηθεί από αρκετούς ερευνητές της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας για να 

περιγράψει την ψυχική «ευελιξία» (flexibility), την ικανότητα για επιτυχηµένη κοινωνική 

προσαρµογή και αντιµετώπιση των κινδύνων που απειλούν την ανάπτυξη. Η Lloyd(1995)  

παροµοίασε µάλιστα,την ψυχική ανθεκτικότητα µε ένα εύκαµπτο υλικό που θα ήταν αρκετά 

δυνατό να αντέξει την υψηλή θερµοκρασία ή µια απότοµη αλλαγή της συνοχής του. Η 

Αµερικανική Ψυχολογική Εταιρία(2011) προσδιόρισε την ψυχική ανθεκτικότητα ώς την  

ικανότητα να διατηρεί κανείς την ισορροπία και την ευελιξία στην ζωή του παρά τις 

αγχογόνες,τραυµατικές καταστάσεις που βιώνει. Ενώ οι  Wagnild &Young(1993), 

προσεγγίζουν την ανθεκτικότητα ώς ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το οποίο 

µετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις του στρές και ενισχύει την θετική προσαρµογή του 

ατόµου. Συνολικά, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας συνδυασµός ικανοτήτων και 

χαρακτηριστικών που αλληλεπιδρούν δυναµικά, ώστε να επιτρέψουν στο άτοµο να επανέλθει 

(bounce back), να αντ ιµετωπίσει µε επιτυχία τις δυσκολίες παρά το σηµαντικό στρές ή τις 
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αντιξοότητες που βιώνει (Rutter, 1987). Αποτελεί προστατευτικό παράγοντα από την κόπωση 

συµπόνιας, την επαγγελµατική εξουθένωση και την ασθένεια (Thomas &Otis, 2010). 

H έννοια της ψυχικής α νθεκτικότητας περιλαµβάνει δυο φαινοµενικά 

αλληλοσυγκρουόµενες συνιστώσες. Η πρώτη αφορά ένα εγγενές ή επίκτητο περιβάλλον 

αντίξοων, στρεσογόνων, δυσχερών συνθηκών και εµπειριών ζωής του ατόµου και η δεύτερη 

περιγράφει την επιτυχή αντιµετώπιση και θετική προσαρµογή σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες 

(Conor &Davidson, 2003; Luthar et al., 2000; Masten, 2001;Masten &Obradovic, 2008). Έτσι 

η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας αποτελεί µια εννοιολογική κατασκευή η οποία 

περιλαµβάνει δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: η  π ρώτη αφορά της ύπαρξη κινδύνου ή 

αντιξοότητας και η δεύτερη την ύπαρξη θετικής προσαρµογής. 

Αναλυτικότερα, η αντιξοότητα αφορά την έκθεση σε αρνητικές συνθήκες διαβίωσης 

και περιβαλλοντικές επιδράσεις για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζονται µε δυσκολίες 

στην προσαρµογή των ατόµων (Luthar et al, 2000). Για να θεωρηθεί ένα άτοµο ανθεκτικό, 

χρειάζεται να υπάρξουν κίνδυνοι ή κάποιο τραυµατικό γεγονός, οι  οποίοι εµποδίζουν την 

φυσιολογική ανάπτυξη του(Barnard, 1994). Η έννοια της αντιξοότητας λοιπόν, περιλαµβάνει 

όλους εκείνους τους παράγοντες –κινδύνους που απειλούν την ο µαλή προσαρµογή και 

ανάπτυξη του ατόµου.Περιλαµβάνει απειλητικές στρεσσογόνες συνθήκες, οξύ τραύµα αλλά 

καθηµερινές δυσκολίες. Σύµφωνα µε τους Lazarus &Folkman (1984), οι καθηµερινές 

ενοχλήσεις, όπως οι  πολλές ευθύνες και οι  υποχρεώσεις παρότι είναι λιγότερο δραµατικές 

ίσως σε ένταση και σοβαρότητα από τα µείζονα τραυµατικά γεγονότα, µπορεί να ασκούν 

µεγάλη επίδραση στην υγιή προσαρµογή. Παραδείγµα τέτοιων γεγονότων που έχουν 

µελετηθεί, αποτελεί το καθηµερινό στρές (Diehl &Hay, 2010).  

Σχετικά µε την δεύτερη προϋπόθεση της ψυχικής ανθεκτικότητας, αυτή της θετικής 

προσαρµογής, αναφέρεται στην ποιότητα της προσαρµογής του ατόµου είτε κατά τη διάρκεια 

που βιώνει µια αντιξοότητα είτε κατά την έκθεση του σε αυτή (Luthar, 2006). Tα κριτήρια 

για το τί ακριβώς θεωρείται θετική προσαρµογή ποικίλουν σηµαντικά στις έρευνες για την 

ψυχική ανθεκτικότητα. Οι όροι  εκτείνονται από την απουσία ψυχοπαθολογίας, την επίτευξη 

των «αναπτυξιακών καθηκόντων» µέχρι και τη παρουσία θετικών αποτελεσµάτων στην 

ψυχική υγεία του ατόµου (Masten, 2001). Aκόµα διαφέρουν σηµαντικά όταν αναφερόµαστε 

σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια αλλά και όταν αναφερόµαστε σε ενήλικες ή παιδιά, 

καθώς οι  αναπτυξιακοί στόχοι αλλάζουν µε την πάροδο της ηλικίας (Μasten, 2010). Eίναι 

σηµαντικό να σηµειωθεί ότι πέρα από τους ατοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
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φαίνεται να επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα, σηµαντικό ρόλο έχει η διαρκεια έκθεσης 

σε µια τραυµατική κατάσταση, η ένταση και η σοβαρότητα των αντιξοοτήτων, τις οποίες θα 

αντιµετωπίσει το άτοµο (Bonanno & Diminich, 2013; Masten &Wright, 2010).  

Μεταξύ των ερευνητών υπάρχει µια ακόµα ασυµφωνία σχετικά µε τον άν η ψυχική 

ανθεκτικότητα αποτελεί  ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ή µια δυναµική 

διαδικασία-αποτέλεσµα. H αιτία αυτής της αλληλοεπικάλυψης των όρων οφείλεται σε 

µεγάλο βαθµό στην ύπαρξη προγενέστερων συγγενών εννοιών, όπως η ψυχική ευρωστία ή  

σκληρότητα (hardiness) και η ανθεκτικότητα του εγώ. Οι ερευνητές που αντιλαµβάνονται την 

ψυχική ανθεκτικότητα ως εσωτερική διεργασία, πρεσβεύουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα 

αναφέρεται σε συγκεκριµένα δοµικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και εγγενείς 

µηχανισµούς δράσης, οι οποίοι διαµεσολαβούν στη  σχ έση µεταξύ των παραγόντων 

επικινδυνότητας κ αι την προσαρµογή του ατόµου (Bonanno & Diminich, 2013; Masten 

&Wright, 2010). Ωστόσο, η θεώρηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο το άτοµο που δεν 

ανταπεξέρχεται και δεν κρίνεται ανθεκτικό να αντιµετωπίζεται ως το ελλειµατικό, επειδή 

κάτι του λείπει. 

Σύµφωνα µε τον Mancini(2010), όταν ο  όρος  χρησιµοποιείται για να αναφερθεί στη 

διαδικασία, η ύπαρξη αντιξοότητας είναι δεδοµένη σε αντίθεση µε την περίπτωση 

προσδιορισµού της ανθεκτικότητας ως σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. 

Πλήθος ερευνών οδήγησε στην διαπίστωση ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν αποτελεί µια 

διαχρονικά σταθερή ιδιότητα του ατόµου, όπως αναµένεται από ένα χαρακτηριστικό 

προσωπικότητας, αλλά ότι έχει διακυµάνσεις στον χρόνο και και στους τοµείς προσαρµογής 

(Luthar, 2006). Μπορεί δηλαδή κάποιο άτοµο να παρουσιάσει ανθεκτικότητα σε κάποια 

φάση της ζωής του ενώ σε κάποια άλλη όχι ή ακόµα να είναι ανθεκτικό σε κάποιον τοµέα της 

ζωής του και σε κάποιον άλλον όχι (Wright ,Masten, & Narayan, 2013). 
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1.3 Ψυχική Υγεία και Επαγγελµατική ποιότητα ζωής σε 

επαγγελµατίες υγείας 

Η επαγγελµατική ποιότητα ζωής ατόµων που εργάζονται σε επαγγέλµατα υγείας, έχει 

αποτελέσει αντικείµενο ενδιαφέροντος τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια (Circenis et al., 

2013). Εργαζόµενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία µπορεί να είναι, ιατροί, ψυχολόγοι, 

σύµβουλοι ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές, 

νοσηλευτικό προσωπικό. Πολύ συχνά οι  εργαζόµενοι εκτίθενται σε αγχογόνες και 

τραυµατικές καταστάσεις καθώς καλούνται να βοηθήσουν άτοµα που βρίσκονται σε κρίση. 

Σύµφωνα µάλιστα µε τον Cooper(1988) τα επαγγέλµατα υγείας κατατάσσονται στα έξι πρώτα 

πιο στρεσογόνα επαγγέλµατα. Το γεγονός ότι η θεραπευτική δουλειά µε τους 

εξυπηρετούµενους  που αντιµετωπίζουν σωµατικές, ψυχολογικές δυσκολίες απαιτεί 

ενδιαφέρον, ενσυναίσθηση και φροντίδα σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι  επαγγελµατίες 

συνήθως δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στην φροντίδα του εαυτού τους, καθώς 

αφιερώνουν πολύ χρόνο στην εκπαίδευση τους και στο πώς θα φροντίσουν τους άλλους, 

φαίνεται να επιφέρει ένα κόστος στους επαγγελµατίες (Dunkley & Whelan, 2006; Figley, 

2002; Skovholt, Grier, & Hanson, 2001;Smith &Moss, 2009).  

 Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο προσδιορισµός της επαγγελµατικής ποιότητας 

ζωής είναι σύνθετος καθώς σ χετίζεται µε χαρακτηριστικά που αφορούν το εργασιακό 

περιβάλλον (οργάνωση, καθήκοντα), τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εργαζόµενου και την 

έκθεση του σε τραυµατικές καταστάσεις στο χώρο εργασίας (Stamm, 2010). Ειδικότερα, οι 

παράγοντες που φαίνεται να λειτουργούν επιβαρυντικά και να επηρεάζουν την ψυχική υγεία 

των επαγγελµατιών είναι αυτοί που αφορούν οργανωτικά ζητήµατα, περιλαµβάνουν την 

πίεση από το χρόνο, την πολύωρη εργασία, το φόρτο εργασίας, τη γραφειοκρατία, την 

ανάληψη πολλών ρόλων και τη σύγκρουση ρόλων (Rosenberg &Pace, 2006; Rupert 

&Morgan, 2005). Eπίσης, το ιστορικό τραύµατος του επαγγελµατία, η απουσία 

υποστηρικτικού δικτύου, η έλλειψη εµπειρίας, η δυσκολία στην τήρηση συναισθηµατικών 

ορίων και η υπερεµπλοκή µε τους εξυπηρετούµενους είναι κάποιοι από τους επιβαρυντικούς 

παράγοντες (Dunkley &Whelan, 2006; Fingley, 2002). Σύµφωνα µε τη Stamm (2010), η 

ποιότητα επαγγελµατικής ζωής αφορά το πώς αισθάνεται κανείς ώς εργαζόµενος σε 

επαγγέλµατα υπηρεσιών υγείας. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι τόσο οι  θετικές όσο 

και οι  αρνητικές πλευρές αυτής της κατηγορίας επαγγελµάτων επηρεάζουν την 
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επαγγελµατική ποιότητα ζωής του εργαζόµενου.Τα άτοµα που εργάζονται σε τέτοιες θέσεις 

είναι διαθέσιµα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε καταστάσεις κρίσης τόσο σε ατοµικό, 

κοινοτικό, εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η επαγγελµατική ποιότητα ζωής σε 

εργαζόµενους που προσφέρουν φροντίδα έχει δυο πτυχές, η µια είναι θετική και αφορά την 

ικανοποίηση που απολαµβάνει κανείς µέσα από την προσφορά ,την οποία  η Stamm (2010) 

,oνοµάζει ικανοποίηση από την συµπόνια (compassion satisfaction) και η δεύτερη έχει 

αρνητική χροιά και αφορά την κόπωση που προκαλείται από την συµπόνια (compassion 

fatique).  

 

1.4 Αρνητικές επιπτώσεις στην  ψυχική  υγεία  των  επαγγελµατιών  

υγείας: Κόπωση συµπόνιας 

Υπάρχει σπουδαίο ερευνητικό έργο αναφορικά µε την επαγγελµατική εξουθένωση 

(burn out) σε νοσηλευτές/τριες, σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους και θεραπευτές. Ωστόσο, αναφορικά µε τις έννοιες: κόπωση από την συµπόνια 

και ικανοποίηση από την συµπόνια, η βιβλιογραφία και το ερευνητικό υλικό είναι σηµαντικά 

περιορισµένα (Ray,Wong et al.,2013). Το στρες που προκαλείται από τις συνθήκες εργασίας 

των επαγγελµατιών υγείας, ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση σε αυτούς (Figley, 2002). Η 

ταύτιση µε τον ασθενή και η «απορρόφηση» του πόνου του, οδηγεί στην κόπωση συµπόνιας- 

compassion fatigue. 

Η κόπωση που προκαλείται από τη συµπόνια αφορά τη µείωση της ικανότητας ή του 

ενδιαφέροντος στο να αντέχει ο  επαγγελµατίας τον πόνο των άλλων και είναι αποτέλεσµα 

του στρές που προκύπτει από την έκθεση του επαγγελµατία σε εξαιρετικά στρεσσογόνα και 

τραυµατικά γεγονότα µέσω της εργασίας του µε άτοµα που έχουν βιώσει ή βιώνουν τα 

γεγονότα αυτά (Adams, Boscarino, &Figley, 2006; Bride & Figley, 2007; Figley, 2002). 

Σύµφωνα µε την Joinson(1992), η έννοια πρωτοχρησιµοποιήθηκε σε µελέτη για την 

επαγγελµατική εξουθένωση σε δείγµα που αποτελείτο από νοσηλευτές-τριες σε µονάδες 

εντατικής θεραπείας. Ο όρος  χρησιµοποιήθηκε για να καθρεφτίσει τις δυσµενείς 

ψυχοκοινωνικές συνέπειες που βίωναν οι  εργαζόµενοι. Περιγράφεται και σαν ειδικό στρες, 

ως αποτέλεσµα της έκθεσης στο «υποφέρειν» των άλλων (Figley &Boscarino, 2012). Είναι 

σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σχετική επιδηµιολογική µελέτη υπέδειξε τους εργαζόµενους σε 

καταστάσεις κρίσης, καταστροφής ώς τους πιο ευάλωτους να βιώσουν κόπωση από τη 
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συµπόνια. Ειδικότερα οι  Shah,Garland &Katz(2007) παρατήρησαν ότι το 100% (Ν=76) των 

επαγγελµατιών υγείας ανέφεραν κόπωση από τη συµπόνια ώς συνέπεια της εργασίας τους. Η 

κόπωση από τη συµπόνια δεν είναι µια παθολογική κατάσταση µε την έννοια της ψυχικής 

νόσου, αλλά θεωρείται µια υπερβολική φυσική, συµπεριφορική και συναισθηµατική 

ανταπόκριση που προκύπτει από την παροχή βοήθειας ή την επιθυµία να παρασχεθεί βοήθεια 

σε κάποιο άλλο πρόσωπο που υποφέρει από τραύµα ή πόνο (Figley,1995). 

Υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες που αφορούν στους ίδιους τους επαγγελµατίες 

και αυξάνουν τις πιθανότητες να βιώσουν κόπωση από τη συµπόνια: το φύλο-συγκεκριµένα 

οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες βίωσης κόπωσης από τη συµπόνια, η ηλικία, οι 

νεότεροι επαγγελµατίες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα κόπωσης από τη συµπόνια και 

επαγγελµατική εξουθένωση ενώ επαγγελµατίες µε µεγαλύτερη εµπειρία λαµβάνουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη συµπόνια (Craig &Sprang, 2010), η ελλιπής 

εκπαίδευση (Arvay,2001), ο όγκος περιστατικών ανά περίοδο και συνολικά, η συνεχής 

έκθεση σε εξυπηρετούµενους µε ιστορικό τραύµατος, οι σχέσεις µε τους συναδέλφους, η 

περίοδος που  προσφέρει υπηρεσίες σε θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης, άν εργάζεται µε 

παιδιά που έχουν βιώσει τραυµατικές καταστάσεις, το περιστασιακό στρές και το προσωπικό 

ιστορικό του επαγγελµατία, άν περιλαµβάνει κάποιο τραύµα που δεν έχει επεξεργαστεί, το 

ωράριο εργασίας, συγκεκριµένα οι  απογευµατινές και οι  βραδινές βάρδιες καθώς και το 

κυκλικό ωράριο, φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα εµφάνισης κόπωσης συµπόνιας 

(Craig &Sprang, 2010).  

Η κόπωση από τη συµπόνια αναπτύσσεται µε την πάροδο του χρόνου και µπορεί να 

περάσουν εβδοµάδες ή και χρόνια για να έρθει στην επιφάνεια. Με την πάροδο του χρόνου, 

διαβρώνεται η ικανότητα να αισθάνεται και να νοιάζεται, ο επαγγελµατίας, τους άλλους µέσω 

της υπερχρησιµοποίησης των ικανοτήτων έκφρασης συµπόνιας. Οι επαγγελµατίες παροχής 

φροντίδας µπορεί τότε να βιώσουν συναισθηµατική ωµότητα, αντιδρώντας στις καταστάσεις 

µε απότοµο τρόπο αλλά και πολύ διαφορετικά από ότι θα περίµεναν κανονικά οι  άλλοι. Η 

κόπωση συµπόνιας συµβαίνει όταν τα άτοµα «αποστραγγίζονται» συναισθηµατικά µε το να 

ακούνε αλλά και εκτίθενται στον πόνο και στο τραύµα εκείνων που βοηθούν (Thompson, 

2003).  

Η εµφάνιση κόπωσης από την συµπόνια περιλαµβάνει δύο διαστάσεις, την 

επαγγελµατική εξουθένωση και το δευτερεύον τραυµατικό στρές, καθώς µπορεί να 

εκδηλωθεί µε συµπτώµατα επαγγελµατικής εξουθένωσης ή/και να εκδηλωθεί µε συµπτώµατα 
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δευτερογενούς τραυµατικού στρες (Stamm, 2010). Αναλυτικότερα, οι Maslach (1996) και οι 

συνεργάτες της κατέληξαν στο να ορίσουν την επαγγελµατική εξουθένωση (burn out) ως ένα 

σύνδροµο επαγγελµατικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και µειωµένης προσωπικής 

επίτευξης το οποίο οδηγεί εκτός από ψυχική βλάβη και σε επαγγελµατική βλάβη, καθώς οι 

επαγγελµατίες αδυνατούν να ασκήσουν α ποτελεσµατικά το κλινικό τους έργο (Rosenberg 

&Pace, 2005). Γενικεύοντας τον ορισµό σε όλες τις κ ατηγορίες εργαζοµένων η Maslach 

(1996) συµπληρώνει ότι πρόκειται για µια κατάσταση στην οποία κανείς είναι κυνικός 

απέναντι στην αξία της εργασίας του και παρουσιάζει αµφιβολία για τις ικανότητες του να 

αποδώσει.  

Η Stamm(2010) αναφέρει ότι από την κόπωση που προκαλείται από την συµπόνια, 

δηµιουργούνται συναισθήµατα εξάντλησης, θυµού, µαταίωσης και κατάθλιψης, απώλεια 

νοήµατος, ελπίδας, αποπροσωποποίηση, δηλαδή συναισθήµατα που περιγράφουν την 

επαγγελµατική εξουθένωση. Η ίδια προσδιορίζει  την επαγγελµατική εξουθένωση ώς την 

δυσκολία να διαχειριστεί κανείς την εργασία του και να είναι αποτελεσµατικός. Τα αρνητικά 

συναισθήµατα που αναφέραµε, έχουν ανοδική πορεία και µπορεί να καταλήγουν σε 

αρνητικές αξιολογήσεις του επαγγελµατία για το εργασιακό περιβάλλον, τους 

εξυπηρετούµενους και για τους συναδέλφους του (Stamm, 2005). 

Μεταξύ επαγγελµατικής εξουθένωσης και κόπωσης συµπόνιας υπάρχει επικάλυψη 

και ένα άτοµο µπορεί να υποφέρει και από τα δύο. Μοιράζονται κάποια συµπτώµατα 

επιβαρύνοντας την υγεία και τις σχέσεις. Και τα δύο επηρεάζουν το χώρο εργασίας µε 

χαµηλό ηθικό, απουσίες, µειωµένη διάθεση και απάθεια, αν και στην πραγµατικότητα οι 

άνθρωποι που υποφέρουν από κόπωση συµπόνιας αγαπούν τη δουλειά τους (Portnou, 2011). 

Η κόπωση συµπόνιας συνδέεται µε την ενσυναίσθηση (empathy) και είναι η φυσική συνέπεια 

του άγχους που προκύπτει από τη φροντίδα τραυµατισµένων ή πασχόντων ατόµων. 

Περιλαµβάνει την ενασχόληση µε ένα άτοµο ή το τραύµα του και δεν απαιτεί την παρουσία 

στο στρεσογόνο γεγονός. Μπορεί να είναι αρκετή η απλή έκθεση στην οδυνηρή αφήγηση 

ενός άλλου ατόµου.  

Μια ακόµη διάσταση της κόπωσης από την συµπόνια είναι το δευτερεύον τραυµατικό 

στρες (secondary traumatic stress). Η κατάσταση αυτή περιγράφεται ώς παρόµοια της 

διαταραχής του µετατραυµατικού στρες, µε την διαφορά ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση η 

τραυµατική εµπειρία προέρχεται µέσα από την επαφή µε το άτοµο που την βιώνει 

πρωτογενώς (Stamm, 2005). Ορίζεται σαν τις φυσικές, συναισθηµατικές και συµπεριφορικές 
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συνέπειες που προέρχονται από τη γνώση για τον τραυµατισµό που βιώνει ένας άλλος. Είναι 

το στρες που επέρχεται του να βοηθάς ή να θες να βοηθήσεις ένα άτοµο που έχει 

τραυµατιστεί ή υποφέρει. Kάποιοι συγγραφείς πιστεύουν πως αποτελεί συναφή έννοια της 

συναισθηµατικής κόπωσης ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως η συναισθηµατική κόπωση αποτελεί 

πρόδροµο παράγοντα που οδηγεί σε δευτερογενή τραυµατισµό και επαγγελµατική 

εξουθένωση, αν αφεθεί χωρίς θεραπευτική παρέµβαση. Ο Figley (2002) που αποτελεί 

«πατέρα» και αυτού του όρου, διακρίνει τις δύο έννοιες λέγοντας πως το δευτερογενές 

τραυµατικό στρές είναι απλά η συµπεριφορά και τα συναισθήµατα που έρχονται σαν 

αποτέλεσµα της γνώσης ένος τραυµατικού γ εγονότος που βιώνει κάποιος ά λλος, ενώ η 

κόπωση σπό τη συµπόνια είναι µια κατάσταση έντασης και υπερενασχόλησης µε τον 

τραυµατισµένο ασθενή µέσω επαναβίωσης του τραυµατικού γεγονότος. Είναι µια λειτουργία 

του να καθίστασαι µάρτυρας του υποφέρειν του άλλου. Όπως υποστηρίζει και ο Figley 

(2002), τα τρία κύρια συµπτώµατα είναι α) η  αναβίωση των τραυµατικών γεγονότων των 

άλλων, β) η  αποφυγή των αναµνήσεων αυτών και γ) η  επίµονη επαγρύπνηση. Είναι 

σηµαντικό να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι η επίδραση της κατάστασης ενός άλλου 

ατόµου στον θεραπευτή εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό, πέρα από τα γεγονότα αποκλειστικά 

και από το πόσο ευάλωτος είναι ο ίδιος. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους Kees& Lashwood (1996), οι  επιδράσεις του 

δευτερευόντος τραυµατικού στρές, βιώνονται σε τρία στάδια: α) στο αρχικό στάδιο όπου 

κάποιος εκδηλώνει έκπληξη ή αγωνία καθώς δεν είναι εξοικιωµένος την κατάσταση, β) στο 

δεύτερο στάδιο όπου κάποιος είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση ώστε να αντιµετωπίσει την 

κατάσταση και άν η κατάσταση τον ξεπερνά, γ) στο τρίτο στάδιο συναντά την εξάντληση, 

όπου η ενέργεια που είχε µέχρι εκείνη την στιγµή εξαντλείται και την αντικαθιστά η κόπωση. 

Η Stamm (2010) αναφέρει ότι το δευτερογενές τραυµατικό στρες σχετίζεται µε το έµµεσο 

τραύµα και συµβαίνει σε εργαζόµενους που έρχονται σε επαφή µε ανθρώπους που επιβίωσαν 

από ένα εξαιρετικά τραυµατικό ή αγχογόνο γεγονός. Τα συµπτώµατα µεταξύ άλλων µπορεί 

να είναι δυσκολίες ύπνου µε φ οβικές αντιδράσεις, ενοχλητικές σκέψεις, εισβολή 

τραυµατικών εικόνων και αποφυγή ερεθισµάτων που θυµίζουν το γεγονός (Stamm, 2005). 

Επίσης, άλλα συµπτώµατα είναι η αίσθηση αβοηθησίας, σύγχυσης και αποµόνωσης. Είναι 

σηµαντικό να σηµειωθεί ότι συχνά αυτά τα συµπτώµατα δεν έχουν ρεαλιστική βάση. Η 

ενσυναίσθηση, το νοιάξιµο και η έκθεση στο «υποφέρειν» του εξυπηρετούµενου είναι τα 

θεµέλια του δευτερογενούς τραυµατικού στρες,σύµφωνα µε τον Beck (2011).  
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Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά 

µε το δευτερογενές τραυµατικό στρες, την επαγγελµατική εξουθένωση και τη κόπωση από 

την συµπόνια σε νοσηλευτικό προσωπικό, συγκεκριµένα ογκολογικών νοσοκοµείων, 

µονάδων εντατικής θεραπείας,  ασύλων και παιδιατρικών νοσοκοµείων ακριβώς επειδή 

αποτελούν οµάδα κινδύνου ( Beck, 2011). H Melvin (2015) σε έρευνα της διαπίστωσε ότι το 

38% του ιατρικού προσωπικού σε ογκολογικό νοσοκοµείο εµφάνισε υψηλά επίπεδα κόπωσης 

από την συµπόνια.Άλλη έρευνα έδειξε ότι το 86% του νοσηλευτικού προσωπικού, διαφόρων 

τµηµάτων, έχει βιώσει καταστάσεις όπως επαγγελµατική εξουθένωση και κόπωση από την 

συµπόνια (Hooper, Graig, Janvrin, Wetsel& Reimels, 2010). Σε έρευνα των Austin et 

al(2009), οι  νοσηλευτές/τριες που θεωρούσαν ότι βιώνουν κόπωση από την συµπόνια, 

ένιωθαν διαφορετικά στον τρόπο που λειτουργούσαν εν ώρα εργασίας, συγκεκριµένα 

ένιωθαν ότι κρατούσαν απόσταση από τους ασθενείς, το οποίο είχε ώς αποτέλεσµα να χάνουν 

την αισιοδοξία τους όσον αφορά την πορεία θεραπείας. Οι Abendroth &Flannery (2006) 

µελέτησαν την επικινδυνότητα εµφάνισης κόπωση από την συµπόνια σε νοσηλευτές 

ειδικοτήτων που έρχονται αντιµέτωποι συχνά µε καταστάσεις κρίσης και θανάτους ασθενών 

και κατέληξαν ότι το 80% του δείγµατος εµφάνισαν µεσσαία έως και υψηλά επίπεδα 

επικινδυνότητας για την βίωση κόπωσης από την συµπόνια. 

Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε τους παράγοντες που, 

σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, φαίνεται να λειτουργούν προστατευτικά και να µειώνουν τις 

πιθανότητες εµφάνισης κόπωσης από τη συµπόνια, αυτοί περιλαµβάνουν: την ικανότητα του 

επαγγελµατία να µην κατακλύζεται από το συναίσθηµα του, η εµπειρία,στρατηγικές 

αυτοσυµπόνιας και αυτοφροντίδας, συνεχής µετεκπαίδευση (Arvay,2001) καθώς και το 

υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο (Craig &Sprang,2010). 

 Φαίνεται π ως το νοιάξιµο, η ενσυναίσθηση, η προσοχή και η φροντίδα που 

προσφέρουν οι  επαγγελµατίες υγείας στους εξυπηρετούµενους, τους φέρνουν αντιµέτωπους 

µε δικούς τους φόβους, δυσκολίες, απώλειες. Αυτή η συνεχής έκθεση στον ανθρώπινο πόνο 

τοποθετεί λογικά και ερευνητικά τους επαγγελµατίες υγείας σε υψηλό κίνδυνο εµφάνισης 

κόπωση από την συµπόνια (Romeo-Ratiff, 2014; Tog, Ang, &Devi, 2012). Αν και η 

συµπόνια είναι αναγκαία για την καλλιέργεια εµπιστοσύνης και θ εραπευτικής σχέσης, 

µακροπρόθεσµα αποτελεί ένα συναισθηµατικό βάρος, που κάνει τους επαγγελµατίες υγείας 

ευάλωτους και ευπρόσβλητους και την έ λλειψη συµπόνιας αναπόφευκτη.Μάλιστα, οι  ίδιες 

εµπειρίες που οδηγούν στη συµπόνια, οδηγούν και στην κόπωση συµπόνιας (Chase, 2005). 
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Σύµφωνα µε τους Abendroth &Flannery (2006), οι µεγάλες προσδοκίες των νοσηλευτών από 

τον εαυτό τους, οδηγούν τελικά σε εστίαση της προσοχής τους στις ανάγκες των ασθενών, 

παραµέληση των προσωπικών αναγκών, ακόµα και άρνηση του δικού τους συναισθηµατικού 

πόνου. Η κόπωση συµπόνιας µπορεί να είναι το τελικό στάδιο µιας µακράς στρεσογόνας 

περιόδου, µπορεί όµως και να αποτελεί άµεση αντίδραση σε ένα συγκεκριµένο τραυµατικό 

γεγονός (Badger, 2001). Εύλογα προκύπτει οτι οι  επαγγελµατίες υγείας χρειάζεται να 

µεριµνούν για τον εαυτό τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Εάν 

“παραµελήσουν” τον εαυτό τους και δεν αναγνωρίσουν τα συµπτώµατα της κόπωσης από την 

συµπόνια, θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα τους να προσφέρουν υπηρεσίες µε 

αποτελεσµατικότητα στους εξυπηρετούµενoυς (Beck, 2011). 

 

 

 

 

1.5 Θετικά αποτελέσµατα  στην ψυχική υγεία των επαγγελµ ατιών 

υγείας: Ικανοποίηση από τη συµπόνια 

Η ικανοποίηση από τη συµπόνια περιγράφει την ευχαρίστηση που µπορεί να λάβει ο 

επαγγελµατίας από τη δουλειά του, καθώς αισθάνεται ότι συνεισφέρει στους άλλους και στην 

κοινωνία γενικότερα (Stamm, 2005). Η έννοια δεν έχει µελετηθεί αρκετά και µάλιστα δεν 

έχει διερευνηθεί ώς ξεχωριστή, αυτόνοµη εννοιολογική κατασκευή, αλλά ως θετικό αντίβαρο 

στις µελέτες για την κόπωση από τη συµπόνια, µε την πλειονότητα των µελετών να εστιάζουν 

αποκλειστικά στην κόπωση που προκαλείται από τη συµπόνια.  

Η έννοια αφορά στο επίπεδο της ικανοποίησης που βιώνουν οι  επαγγελµατίες 

αναφορικά µε την εργασία τους, ειδικότερα στο βαθµό στον οποίο αισθάνονται ότι κάνουν το 

επάγγελµα τους αποτελεσµατικά και µε επιτυχία καθώς και στην υποστήριξη που 

αισθάνονται να παίρνουν από τους συναδέλφους τους (Stamm, 2002). Σύµφωνα µε τους 

Collins &Long(2003), η ικανοποίηση από τη συµπόνια είναι ένας σηµαντικός παράγοντας ο 

οποίος αφενός λειτουργεί βοηθητικά ώστε να υπάρξει ισορροπία ανάµεσα στην 

επαγγελµατική ιδιότητα και την προσωπική διάσταση του επαγγελµατία και αφετέρου 

ενισχύει την ικανότητα του επαγγελµατία να διαχειρίζεται στρεσσογόνες καταστάσεις της 

εργασιακής καθηµερινότητας. Όταν ο  επαγγελµατίας υγείας αντιλαµβάνεται ότι έχει 
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βοηθήσει µε τις υπηρεσίες του στην θετική αλλαγή της ποιότητας ζωής ενός 

εξυπηρετούµενου, µιας οικογένειας, της κοινωνίας στην οποία εργάζεται, τότε βιώνει µια 

αίσθηση πληρότητας, ευχαρίστησης η οποία τον κινητοποιεί  ώστε να συνεχίσει να εργάζεται 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο(Jones, 2005). Οι Burtson& Stichler (2010), ήταν οι  πρώτοι 

που διερεύνησαν την ικανοποίηση από τη συµπόνια σε δείγµα νοσηλευτών-τριών και 

διαπίστωσαν ότι αυτό που κινητοποιεί τους νοσηλευτές και τις ν οσηλέυτριες είναι η 

ικανοποίηση, η ευχαρίστηση που αντλούν µέσα από την προσφορά, για αυτόν τον λόγο 

εύλογα µπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι προωθώντας παρεµβάσεις µε στόχο την ενίσχυση της 

ικανοποίησης από τη συµπόνια θα υπάρξει και βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών. Σε 

έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Raphael, Singh, Bradybury &Lambert (1983-1984), οι 35 

από τους 95 επαγγελµατίες  ανέφεραν ότι έχουν βιώσει µε κάποιον τρόπο µετατραυµατική 

ωρίµανση µέσα από την εργασία τους. Ενώ πιο πρόσφατη µελέτη, έδειξε ότι θεραπευτές µε 

ειδίκευση στις περιπτώσεις ψυχικού τραύµατος είχαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από 

τη συµπόνια και χαµηλότερα επίπεδα κόπωσης από τη συµπόνια (Sprang et al., 2007). 

Η ικανοποίηση από τη συµπόνια φαίνεται πως όχι µόνο µειώνει τις αρνητικές 

συνέπειες της κόπωσης από τη συµπόνια και της επαγγελµατικής εξουθένωσης αλλά αποτελεί 

και προστατευτικό παράγοντα για την ψυχική υγεία. Επιπλέον, αποτελεί  κίνητρο για 

συνεχόµενη δέσµευση στο επάγγελµα και στην προσφορά (Van Hook &Rothenburg, 2009; 

Conrad &Kellar-Guenther, 2006; Collins& Long, 2003;Stamm, 1995). Σε σχετική 

έρευνα,µάλιστα,οι Flarity,Gentry &Mesnicoff (2013), διερεύνησαν την αποτελεσµατικότητα 

ενός πολυδιάστατου εκπαιδευτικού προγράµµατος το οποίο δηµιουργήθηκε µε σκοπό την 

µείωση της κόπωσης από τη συµπόνια και την ενίσχυση της ικανοποίησης από τη συµπόνια 

σε ιατρικό προσωπικό επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσµατα πρίν και µετά την 

παρέµβαση έδειξαν 10% βελτίωση στο επίπεδο ικανοποίησης από τη συµπόνια. Επίσης οι 

Ray,Wong,White &Heaslip (2013), µελέτησαν την ικανοποίηση από την συµπόνια, την 

κόπωση από την συµπόνια,την επαγγελµατική ποιότητα ζωής και την επαγγελµατική 

εξουθένωση σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την συµπόνια και τα χαµηλότερα επίπεδα κόπωσης 

από τη συµπόνια προβλέπουν χαµηλότερα επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης. 

Tα θετικά συναισθήµατα και το αίσθηµα εκπλήρωσης που µπορούν να βιώσουν µέσα 

από την εργασία τους οι επαγγελµατίες υγείας, αποτελούν θετικές πλευρές των επαγγελµάτων 

αυτών, οι οποίες µπορούν να ειδωθούν ως παράγοντες που δίνουν νόηµα και λειτουργούν 
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υποστηρικτικά στους επαγγελµατίες υγείας (Radey& Figley, 2007). Όπως άλλωστε συµβαίνει 

και µε τους εξυπηρετούµενους, οι οποίοι µπορεί να βιώσουν µετα-τραυµατική ωρίµανση έτσι 

και οι επαγγελµατίες υγείας µπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα δουλεύοντας ακόµη και 

ανθρώπους µε σοβαρό ιστορικό τραύµατος (Marotta, 2003;McMillan, Fisher& Smith, 1997). 

Σύµφωνα µε τους Linley & Joseph (2007), οι επαγγελµατίες υγείας µπορούν να αισθανθούν 

µέσω της εργασίας τους προσωπική εξέλιξη και ικανοποίηση, να προωθήσουν την θετική 

τους προσαρµογή στις στρεσσογόνες συνθήκες, να αυξήσουν την ψυχική τους ευεξία και να 

ενισχύσουν την επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Grant&Kinman, 2012; Howard, 2008). 

 

1.6 Η Αυτοσυµπόνια στους επαγγελµατίες υγείας 

H έννοια της αυτοσυµπόνιας αποτελεί µια σχετικά νέα έννοια η οποία έχει 

απασχολήσει τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς επειδή πρόκειται για µια σχετικά νέα έννοια, θα 

παρατηρήσει κανείς αναζητώντας την σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία ότι έχει 

µελετηθεί ελάχιστα στους επαγγελµατίες υγείας γενικότερα(πλήν των νοσηλευτών/τριων) και 

στους θεραπευτές και ειδικούς ψυχικής υγείας ειδικότερα (Grant& Kinman,2012; MacBeth& 

Gumley,2012). Ενώ το ενδιαφέρον και η συµπόνια πρός τους άλλους είναι ζωτικής σηµασίας, 

ώστε να προσφέρουν, οι επαγγελµατίες υγείας, µε αποτελεσµατικότητα τις υπηρεσίες τους σε 

όσους το χρειάζονται, αυτό δεν σηµαίνει οτι µε την ίδια συµπονετική στάση, αντιµετωπίζουν 

και οι ίδιοι τον εαυτό τους (Germer& Neff, 2013). Η έννοια εµφανίζεται ώς προστατευτικός 

παράγοντας ενάντια στην κόπωση από την συµπόνια, το στρές, την επαγγελµατι κή 

εξουθένωση και την συναισθηµατική εξάντληση σε γιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και 

άλλους επαγγελµατίες υγείας (Raab, 2014), ενώ συσχετίζεται θετικά µε την ικανοποίηση από 

τη συµπόνια (Beaumont, Durkin, Hollins Martin& Carson, 2016; Ringenbach, 2009).  

Στο διάστηµα των δεκαετιών ανάπτυξης της Θετικής ψυχολογίας πλήθος ερευνών 

έχουν καταδείξει τη σηµασία της µελέτης της αυτό-συµπόνοιας. Από το 2003 έχουν εκδοθεί 

περισσότερα από 200 άρθρα και διατριβές σχετικά µε την αυτοσυµπόνια µε τα πρώτα δυο 

άρθρα να αφορούν την εννοιολογική προσέγγιση, τον τρόπο µέτρησης της και παράλληλα 

την προσπάθεια συσχέτισης  αλλά και διαχωρισµού  από  έννοιες όπως ο αυτοσεβασµός- self-

esteem και η αυτό-λύπηση- self-pity (Germer& Neff,2013;Neff,2003a, 2003b). Από τα πιο 

σταθερά και συνεχή ευρήµατα στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί είναι η σύνδεση υψηλότερων 

τιµών αυτοσυµπόνιας µε χαµηλότερες τιµές ψυχοπαθολογίας (Barnard& Curry,2011). H 

αυτοσυµπόνια φαίνεται πως βελτιώνει την ψυχική ευεξία των επαγγελµατιών, την 
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αποτελεσµατικότητα τους στην εργασία, την θεραπευτική σχέση µε τους εξυπηρετούµενους 

(Patsiopoulos& Buchanan, 2011), λειτουργεί βοηθητικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 

επαγγελµατικής και προσωπικής ενώ επαυξάνει την στάση συµπόνιας και φροντίδας απέναντι 

στον εξυπηρετούµενο (Mills& Chapman, 2016).  

Οι Patsiopoulos&Buchanan (2011), σε ποιοτική µελέτη µε πληθυσµό συµβούλους, 

βρήκαν ότι η αυτοσυµπόνια έχει θετική επίδραση στην ικανότητα των θεραπευτών να 

εργάζονται αποτελεσµατικά, βοηθώντας τους να έχουν λιγότερες µη ρεαλιστικές προσδοκίες, 

να αναπτύσσουν πιο υγιή όρια και να βρίσκουν την ισορροπία µεταξύ των αναγκών των 

συµβουλευόµενων και των δικών τους. Η Raab (2014), µελέτησε την επίδραση της αυτό-

συµπόνοιας σε επαγγελµατίες πρωτοβάθµιας φροντίδας και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας σε έναν τέτοιο τρόπο σκέψης είναι ικανή να µειώσει 

τα σηµάδια στρες και επαγγελµατικής εξουθένωσης, καθώς επίσης και να βελτιώσει τα 

επίπεδα της παρεχόµενης φροντίδας και της ικανοποίησης των ασθενών. Στα ίδια άρθρα, 

επίσης, αναφέρεται στις ευεργετικές επιδράσεις της αυτό-συµπόνοιας σε σωµατικό αλλά και 

ψυχικό επίπεδο.  

Οι Heffernan et al.,(2010) µελέτησαν την αυτοσυµπόνια σε δείγµα νοσηλευτών και 

υπογράµµισαν την σπουδαιότητα της, τονίζοντας ότι χωρίς την ικανότητα της 

αυτοσυµπόνιας, οι νοσηλευτές θα είναι ελλιπείς στο έργο τους. Οι Neff και Prommier(2013), 

σηµείωσαν ότι η αυτοσυµπόνια µπορεί να βελτιώσει την διαπροσωπική επικοινωνία και 

συνδέεται µάλιστα µε την ενσυναίσθηση και τον αλτρουισµό, χαρακτηριστικά τα οποία είναι 

άµεσα συνυ φασµένα, σχεδόν προαπαιτούµενα, για τα επαγγελµατα υγείας που µελετάµε. 

Σύµφωνα µε έρευνα των Senyuva et al.,(2014) η αυτοσυµπόνια βοηθά τους νοσηλευτές να 

καταλάβουν το πόνο των ασθενών µέσα από την αναγνώριση ότι το “υποφέρειν” αποτελεί 

µια οικουµενική, πανανθρώπινη κατάσταση. Μια ακόµη έρευνα των Heffernan et al.,(2010) 

σε νοσηλευτικό προσωπικό, έδειξε θετική συσχέτιση µεταξύ αυτο-συµπόνιας και 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε δείγµα που αποτελείτο από 135 άτοµα. Οι Beaumont et 

al.,(2015b), εντόπισαν σηµαντική σχέση µεταξύ υψηλών επιπέδων αυτοσυµπόνιας και 

λιγοστών συµπτωµάτων επαγγελµατικής εξουθένωσης, σε εκπαιδευόµενους ψυχοθεραπευτές. 

Η αυτοσυµπόνια αναµφίβολα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην κατανόηση της 

ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας και συνδέεται µε λιγότερα αρνητικά και 

περισσότερα θετικά αποτελέσµατα στην ψυχική υγεία των επαγγελµατιών υγείας 

(Patsiopoulos &Buchanan,2011; Ringenbach,2009). 
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1.7 Η Ψυχική Ανθεκτικότητα στους επαγγελµατίες υγείας 

 

 Υπάρχει αρκετό ερευνητικό υλικό που αφορά στη µελέτη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας σε ενήλικες και παιδιά που έχουν βιώσει τραυµατικές καταστάσεις, 

παράλληλα οι  έρευνες για την ψυχική ανθεκτικότητα στους επαγγελµατίες υγείας είναι 

λιγοστές ενώ ειδικότερα για τους θεραπευτές ελάχιστες.Οι έρευνες αυτές, είναι κυρίως 

ποιοτικές µελέτες µε µικρό υπό µελέτη δείγµα, το οποίο φαίνεται να αποτελείται από 

τελειόφοιτους, εκπαιδευόµενους και όχι ενεργούς θεραπευτές (Glaittli, 2015). Επίσης, οι 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την µελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας φαίνεται οτι 

εστιάζουν στο πώς µειώνει την ένταση της αντίδρασης σε δυσάρεστες καταστάσεις και µικρή 

προσοχή έχει δοθεί στους τρόπους ανάπτυξης της ψυχικής ανθεκτικότητας (Lawson, 2007), 

στον προσδιορισµό των παραγόντων, εκείνων των προληπτικών µεθόδων, που µπορούν να 

βοηθήσουν τον επαγγελµατία να προστατευτεί από τους κινδύνους που συνοδεύουν το 

απαιτητικό συναισθηµατικά έργο του, όπως η κόπωση από τη συµπόνια, η επαγγελµατική 

εξουθένωση και το δευτερογενές τραυµατικό στρές (Hernandez et al., 2007). 

Υπάρχουν επαγγελµατίες που ενώ βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες στην εργασίας τους 

και έρχονται αντιµέτωποι µε δυσάρεστες καταστάσεις, δεν βιώνουν τα αρνητικά 

αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αντιθέτως διαχειρίζονται τις προκλήσεις στην 

εργασία τους, προσαρµόζονται θετικά στις αντιξοότητες που προκύπτουν, εξελίσσονται και 

ευηµερούν. Αυτό µπορεί να κατανοηθεί µε την συµβολή της υπό µελέτη έννοιας 

(Collins,2007;Hernandez,Engstrom,& Gangsei,2010; Lee et al.,2013). 

Πολλές µελέτες έχουν καταδείξει ότι η υψηλή ανθεκτικότητα σχετίζεται σηµαντικά µε 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά και την ιδιοσυγκρασία του επαγγελµατία υγείας, τα οποία 

προωθούν την αποτελεσµατική λειτουργία σε ένα απαιτητικό και στρεσογόνο επάγγελµα µε 

υψηλό κίνδυνο τ η κόπωση από τη συµπόνια ή και την επαγγελµατική εξουθένωση. 

Συγκεκριµένα, σε µια µελέτη που διεξήχθη στην Αυστραλία σε δείγµα 479 γενικών ιατρών, η 

ανθεκτικότητα συνδέθηκε στενά µε προσωπικά χαρακτηριστικά αυτών και κατέδειξε την 

ωριµότητα, την υπευθυνότητα, την αισιοδοξία, την επιµονή και τη συνεργασία ως σηµαντικές 

συνιστώσες της βέλτιστης λειτουργίας και ευεξίας στους συγκεκριµένους επαγγελµατίες 

υγείας. Ανέφεραν έτσι χαµηλά επίπεδα εµφάνισης σφαλµάτων, κόπωσης από τη συµπόνια 
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και επαγγελµατικής εξουθένωσης (Eley et al., 2013). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µιας 

εθνικής έρευνας που διεξήχθη στην Αµερική, σε δείγµα 744 νοσηλευτών που εργάζονταν σε 

µονάδες αυξηµένης φροντίδας, µόνο το 22% αυτών θ εωρήθηκαν ως πολύ ανθεκτικά. Η 

παρουσία υψηλής ανθεκτικότητας σε αυτούς τους νοσηλευτές συνδέθηκε σηµαντικά µε 

χαµηλότερα επίπεδα συµπτωµάτων διαταραχής µετατραυµατικού στρες, άγχους, κατάθλιψης 

και επαγγελµατικής εξουθένωσης (Mealer, 2012).  

Οι Cloninger &Zohar (2011), αναφέρουν ότι τα άτοµα που κατευθύνονται από τις 

προσωπικές τους επιλογές αναγνωρίζουν και αναλαµβάνουν την ευθύνη για προβλήµατα που 

τυχόν εµφανιστούν στο εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να µπορούν να προχωρούν και να 

µαθαίνουν από τα λάθη τους.Οι επαγγελµατίες υγείας που διακρίνονται από συνεργασία και 

κατανόηση, µπορούν να αποδεχθούν και να συνειδητοποιήσουν τις απόψεις και τις 

συµπεριφορές των άλλων, έστω κι αν είναι αντίθετες µε τις δικές τους. Δεν ξεχνούν τις δικές 

τους αρχές, αλλά επιδιώκουν µια λύση για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για 

όλους. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν θετική συσχέτιση µε την ανθεκτικότητα και 

υποδηλώνουν ωριµότητα και αξιοπιστία. Επίσης, η συναισθηµατική νοηµοσύνη, η 

αναστοχαστική ικανότητα και η ενσυναίσθηση των κοινωνικών λειτουργών έχει βρεθεί ότι 

συσχετίζονται θετικά µε την ψυχική ανθεκτικότητα τους (Grant&Kinman, 2012).  

Επιπλέον, έχει βρεθεί ό τι οι  πιο ανθεκτικοί θεραπευτές έχουν την ικανότητα για 

αυτοσυµπόνια, δηµιουργία ξεκάθαρων ορίων, βασίζονται στον εαυτό τους ώς εργαλείο στην 

θεραπευτική πρακτική και όχι σε τεχνικές, διαµορφώνουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και 

χρησιµοποιούν στρατηγικές αυτο-φροντίδας, όπως η προσωπική θεραπεία (Skovholt, 2001). 

Η Maslach et al., (2001) διαπίστωσαν ότι η καλλιέργεια των συναισθηµάτων του ατόµου 

προάγει την αίσθηση για αυτοέλεγχο, δέσµευση και αυτοαποτελεσµατικότητα, που 

προστατεύει περαιτέρω το άτοµο από την επαγγελµατική εξουθένωση και το κάνει 

ανθεκτικό. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ενσυνειδητότητα, η οποία φαίνεται ότι προωθεί 

την ψυχική ανθεκτικότητα, καθώς βοηθά στη διαχείριση στρεσσογόνων και δύσκολων 

συναισθηµατικά καταστάσεων (Pidgeon, Ford& Klaassen, 2014; Shapiro, Brown& Biegel, 

2007).   

 Μια πρόσφατη µελέτη που εξέταζε τη σχέση µεταξύ ψυχικής ανθεκτικότητας και 

επαγγελµατικής εξουθένωσης ανάµεσα σε νοσηλευτές ογκολογικών τµηµάτων κατέδειξε ότι 

τα έτη επαγγελµατικής εργασίας επηρεάζουν την ανθεκτικότητα των επαγγελµατιών υγείας, 

µε την έννοια ότι η εµπειρία συντελεί στο να γνωρίσει το άτοµο καλύτερα τον εαυτό του και 
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να αναπτύξει µε αυτόν τον τρόπο την αυτοπεποίθησή του (Kutluturkan et al., 2016). 

Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί ότι µε την πολυετή εµπειρία εργασίας αυξάνονται τα προσωπικά 

επιτεύγµατα (Demir at al., 2003), η επαγγελµατική αυτονοµία και η υψηλότερη ικανοποίηση 

του ατόµου από την εργασία (Finn, 2001).  

Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια της ανθεκτικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο της 

ευηµερίας και σηµαντικό παράγοντα στην αντιµετώπιση προκλήσεων, αντιξοοτήτων και 

καταστάσεων άγχους. Οι επαγγελµατίες υγείας που διακατέχονται από άγχος και απαισιόδοξη 

ανησυχία για την έκβαση καταστάσεων, εµφανίζουν χαµηλή ανθεκτικότητα. Αντίθετα, οι 

επαγγελµατίες υγείας που είναι αισιόδοξοι αποδέχονται τον επικείµενο κίνδυνο και 

προσαρµόζονται καλύτερα στην πρόκληση από εκείνους που είναι αρνητικοί και ανησυχούν. 

Οι επαγγελµατίες αυτοί είναι πιο αποφασιστικοί, επικοινωνούν και συνεργάζονται καλύτερα 

µε τους συναδέλφους τους αλλά και µε τους ασθενείς τους (Simeon et al., 2007). 

1.8 Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις 

Στο σηµείο αυτό ε ίναι χρήσιµο να υπενθυµίσουµε π ως ο  σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι αφενός η διερεύνηση των σχέσεων της ψυχικής ανθεκτικότητας µε την 

αυτοσυµπόνια, την ικανοποίηση από τη συµπόνια και τη κόπωση της συµπόνιας σε 

επαγγελµατίες υγείας και αφετέρου η ανάδειξη εκείνων των παραγόντων και πρακτικών που 

προωθούν την ψυχολογική ευεξία και διασφαλίζουν την ποιότητα εργασίας των 

επαγγελµατιών υγείας. Η συγκεκριµένη έρευνα επιχειρεί αρχικά την διερεύνηση της σχέσης 

της ψυχικής ανθεκτικότητας µε τις παραπάνω µεταβλητές, έπειτα ακολουθεί έλεγχος για να 

διαπιστωθεί αν διαφοροποιείται η τιµή των υπό εξέταση µεταβλητών σε ά τοµα µε 

διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά (φυλο, ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακή 

κατάσταση). Στην συνέχεια, εξετάζει άν η αυτοσυµπόνια και η ικανοποίηση από τη συµπόνια 

µπορούν να προβλέψουν την ψυχική ανθεκτικότητα των επαγγελµατιών υγείας και άν τα 

υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας, µπορούν να προβλέψουν χαµηλά επίπεδα κόπωσης 

της συµπόνιας, δηλαδή χαµηλά επίπεδα επαγγελµατικής εξουθενωσης και δευτερογενούς 

τραυµατικού στρές. 

 

Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και των αποτελεσµάτων προγενέστερων 

ερευνών, οι ερευνητικές υποθέσεις διατυπώνονται ως εξής: 
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H1: Αναµένεται στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µ εταξύ της ψυχικής 

ανθεκτικότητας, της αυτοσυµπόνιας και της ικανοποίησης από τη συµπόνια που επιδεικνύουν 

οι επαγγελµατίες υγείας. 

Η2: Αναµένεται στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και της κόπωσης από τη συµπόνια των επαγγελµατιών υγείας. 

Η3α: Δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη ψυχική ανθεκτικότητα, την 

αυτοσυµπόνια και την ικανοποίηση από τη συµπόνια ανάµεσα στα δύο φύλα. 

 Η3β: Δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη ψυχική ανθεκτικότητα, την 

αυτοσυµπόνια και την ικανοποίηση από τη συµπόνια ανάµεσα στα άτοµα µε διαφορετική 

οικογενειακή κατάσταση. 

Η3γ: Αναµένεται πως άτοµα µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας. 

Η3δ: Αναµένεται στατιστικά σηµαντική θετική γραµµική σχέση ανάµεσα στην 

ψυχική ανθεκτικότητα, την αυτοσυµπόνια, την ικανοποίηση από τη συµπόνια και την ηλικία. 

Η4: Αναµένεται πως υψηλότερα επίπεδα αυτοσυµπόνιας και υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη συµπόνια προβλέπουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας 

στους επαγγελµατίες υγείας. 

Η5: Αναµένεται ότι υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας προβλέπουν 

χαµηλότερα επίπεδα κόπωσης της συµπόνιας στους επαγγελµατίες υγείας. 

 

Κεφάλαιο 2ο: Μεθοδολογία 

2.1 Δείγµα 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ενήλικες επαγγελµατίες υγείας, ειδικότερα το τελικό 

δείγµα αποτελούνταν από 78 ενήλικες, 18 άνδρες (23.1%) και 60 γυναίκες(76.9%) µεταξύ 24 

έως και 63 ετών (M.O.=37.44 , Τ.Α.=10.59) (Πίνακας 2). Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων 

είναι άγαµοι/ες σε ποσοστό 53.8% (n=42) και ακολουθούν οι  έγγαµοι/ες σε ποσοστό 38.5% 

(n=30), ενώ µόλις το 6.4% είναι διαζευγµένοι και το 1.3% είναι χήρος ή χήρα (n=5 και n=1 

αντίστοιχα). Το 62.8%  (n=49) των συµµετεχόντων αναφέρει ότι δεν έ χουν παιδιά και 

ακολουθεί το 37.2%  (n=29) που υποστηρίζει ότι έχει παιδιά. Όσον αφορά την εκπαίδευση 
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των συµµετεχόντων, οι  περισσότεροι αναφέρουν ότι διαθέτουν εκπαίδευση σε θεραπευτική 

προσέγγιση σε ποσοστό 30.8% (n=24) και ακολουθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει τις 

µεταπτυχιακές σπουδές τους σε ποσοστό 26.9% (n=21). Σε µικρότερο ποσοστό ακολουθούν 

όσοι πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές σπουδές που είναι σε εξέλιξη σε ποσοστό 16.7% 

(n=13), όσοι διαθέτουν βασικό πτυχίο σε ποσοστό 14.1% (n=11) και διδακτορικό σε ποσοστό 

11.5% (n=9). (Πίνακας 1).  

Με κριτήριο το επάγγελµα των συµµετεχόντων, οι περισσότεροι δηλώνουν ψυχολόγοι 

σε ποσοστό 44.9% (n=35). Σε ποσοστό 15.4% ακολουθούν οι  σύµβουλοι ψυχικής υγείας 

(n=12) και σε ποσοστό 7.7% (n=6) ακολουθούν οι  ιατροί, οι  κοινωνικοί λειτουργοί και οι 

νοσηλευτές αντίστοιχα. Η πλειοψηφία σε ποσοστό 52.6% (n=41) αναφέρει ότι δεν 

παρακολουθεί κάποια προσωπική θεραπεία αυτή τη στιγµή, ενώ το µεγαλύτερο µέρος των 

συµµετεχόντων αναφέρει ότι στο παρελθόν έχει παρακολουθήσει κάποια π ροσωπική 

θεραπεία σε ποσοστό 75.6% (n=59). (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος (Ν=78) 

	  

 Ν Σχετικές Συχνότητες (%) 

Φύλο 

Άντρας 

Γυναίκα 

 

18 

60 

 

23.1% 

76.9% 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαµος/η 

Έγγαµος/η 

Διαζευγµένος/η 

Χήρος/α 

 

42 

30 

5 

1 

 

53.8% 

38.5% 

6.4% 

1.3% 

Έχετε παιδιά; 

Ναι 

Όχι 

 

29 

49 

 

37.2% 

62.8% 
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Εκπαίδευση 

Βασικό πτυχίο 

Διδακτορικό 

Εκπαίδευση σε θεραπευτική 

προσέγγιση 

Μεταπτυχιακές σπουδές σε εξέλιξη 

Ολοκλήρωση µεταπτυχιακών 

σπουδών. 

 

11 

9 

24 

            13 

            21 

 

14.1% 

11.5% 

30.8% 

                   16.7% 

                    26.9% 

Επάγγελµα 

Άλλο 

Ιατρός 

Κοινωνικός λειτουργός 

Νοσηλευτής/τρια 

Σύµβουλος ψυχικής υγείας 

Ψυχίατρος 

Ψυχολόγος 

 

9 

6 

6 

6 

12 

4 

35 

 

11.5% 

7.7% 

7.7% 

7.7% 

15.4% 

5.1% 

44.9% 

   

Κάνετε αυτή τη στιγµή προσωπική 

θεραπεία; 

Ναι  

Όχι  

 

 

37 

41 

 

 

47.4% 

52.6% 

Έχετε κάνει στο παρελθόν προσωπική 

θεραπεία; 

Ναι  

Όχι 

 

 

59 

19 

 

 

75.6% 

24.4% 

Συµβόλαιο εργασίας   
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Άλλο 

Ιδιωτική πρακτική 

Μόνιµος 

Συµβασιούχος 

11 

30 

15 

24 

13.8% 

37.5% 

18.8% 

30.0% 

Ασχολείστε µε άλλες επαγγελµατικές 

δραστηριότητες εκτός της κλινικής 

εργασίας; 

Άλλο 

Εκπαίδευση/Διδασκαλία 

Εποπτεία  

Έρευνα 

 

 

           38 

27 

5 

8 

 

 

48.7% 

34.6% 

6.4% 

10.3% 

 

 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες αναφέρουν ότι έχoυν συµβόλαιο εργασίας ιδ ιωτικής 

πρακτικής σε ποσοστό 37.2% (n=29). Ακολουθούν σε ποσοστό 30.8% (n=24) οι  

συµβασιούχοι και σε ποσοστό 19.2%  (n=15) οι  µόνιµοι. Στην ερώτηση για το αν οι 

συµµετέχοντες ασχολούνται µε άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες εκτός της κλινικής 

εργασίας, οι  περισσότεροι αναφέρουν ότι ασχολούνται µε κάποια ά λλη δραστηριότητα σε 

ποσοστό 48.7% (n=38) και ακολουθούν σε ποσοστό 34.6% (n=27) όσοι απασχολούνται µε 

την εκπαίδευση και τη διδασκαλία. Σε πολύ µικρότερο ποσοστό οι συµµετέχοντες αναφέρουν 

ότι έχουν ως αντικείµενο απασχόλησης την εποπτεία και την έρευνα σε ποσοστό 6.4% και 

10.3% αντίστοιχα (Πίνακας 1). Ο µέσος συνολικός αριθµός ατόµων που παρακολουθούν 

στην παρούσα φάση είναι 22.44 άτοµα (Τ.Α.=29.16 άτοµα), ενώ ο µέσος συνολικός αριθµός 

ατόµων που παρακολουθούν σε µια τυπική εβδοµάδα είναι 14.20 άτοµα (Τ.Α.=13.96 άτοµα). 

Τέλος αναφορικά µε την συνολική διάρκεια κλινικής εµπειρίας ως µέση τιµή ορίζονται τα 

14.12 χρόνια (Τ.Α.= 8.85). (Πίνακας 2) 
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Πίνακας 2: Περιγραφικά µέτρα 

 

	  
Ελάχιστη	  

τιμή	  

Μέγιστη	  

τιμή	  

Μέση	  

τιμή	  

Τυπική	  

απόκλιση	  

Ηλικία	   24.00	   63.00	   37.44	   10.59	  

Συνολικός	  αριθμός	  ατόμων	  που	  

παρακολουθείτε	  στην	  παρούσα	  

φάση:	  

.00	   200.00	   22.44	   29.16	  

Ποιός	  είναι	  ο	  μέσος	  αριθμός	  

ατόμων	  που	  παρακολουθείτε	  σε	  

μια	  τυπική	  εβδομάδα:	  

.00	   80.00	   14.20	   13.96	  

Διάρκεια	   .00	   37.00	   14.12	   8.85	  

 

 

2.2 Mέσα Συλλογής Δεδοµένων 

 

Ως µέσο συλλογής δεδοµένων στη συγκεκριµένη έρευνα, επιλέχθηκε η µέθοδος των 

ερωτηµατολογίων µε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στόχος ήταν η διερεύνηση των στάσεων, 

πεποιθήσεων, συµπεριφορών, αλλά και ιδιαίτερων γνωρισµάτων των συµµετεχόντων µέσα  

από την παροχή γρήγορων και σαφών απαντήσεων  (Saunders et al., 2003). Αν και λιγότερο 

χρονοβόρα και κοστοβόρα µέθοδος, ο ερευνητής δεν µπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις που 

οι ερωτώµενοι εκφράζουν ανεµπόδιστα, µε συγκεκριµένο τρόπο (Ζαφειρίου, 2003). Βέβαια η 

χρήση των ερωτηµατολογίων δεν επιτρέπει στον ερευνητή επανασυλλογή στοιχείων καθώς η 

συµπλήρωσή τους γίνεται άπαξ. Συνεπώς, για τη σωστή διεξαγωγή της έρευνας είναι 

σηµαντικός ο  σχεδιασµός και η χρήση του ερωτηµατολογίου (Saunders et al., 2003). Οι 

συµµετέχοντες της έρευνας πέραν του ερωτηµατολογίου δηµογραφικών στοιχείων, που 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο 2.2.4, συµπλήρωσαν ακόµα τρία 

ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς, τα οποία επίσης περιγράφονται παρακάτω. 
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2.2.1 Κλίµακα Ανθεκτικότητας Connor-Davidson- The Connor Davidson 

Resilience Scale (CD-RISC) 

 

Για τη µέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα 

Ανθεκτικότητας Connor-Davidson- The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

(Connor& Davidson, 2003), η οποία έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και σταθµιστεί 

σε ελληνικό πληθυσµό από τους Δηµητριάδου και Σταλίκα (2012). Η κλίµακα αποτελείται 

από 25 αυτο-αναφορικές δηλώσεις που βαθµολογούνται σε µια πεντάβαθµη κλίµακα 

Likert(0- Kαθόλου αληθές, 1-Σπάνια αληθές, 2- Κάποιες φορές αληθές, 3- Συχνά αληθές,4- 

Σχεδόν πάντα αληθές) και αντιστοιχούν στους πέντε ακόλουθους παράγοντες: Ο πρώτος 

παράγοντας µε 8 δηλώσεις, είναι η προσωπική επάρκεια, τα υψηλά κριτήρια και η επιµονή. Ο 

δεύτερος παράγοντας, µε 7 δηλώσεις, είναι η Eµπιστσύνη στο προσωπικό ένστικτο, η 

Μακροθυµία όσον αφορά την αρνητική διάθεση καθώς και η Ενδυναµωτική επίδραση του 

στρές. Ο τρίτος παράγοντας, µε 5 δηλώδεις,είναι η Θ ετική αποδοχή της αλλαγής και οι 

Ασφαλείς Σχέσεις. Ο τέταρτος παράγοντας, µε 3 δηλώσεις, είναι ο  Έλεγχος και ο  πέµπτος 

παράγοντας,µε 2 δηλώσεις, είναι οι Πνευµατικού χαρακτήρα επιρροές.  

Η βαθµολόγηση γίνεται µε κριτήριο το πώς έχουν αισθανθεί οι  ερωτώµενοι κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου µήνα και το εύρος των αποτελεσµάτων κυµαίνεται από 0 µέχρι 100, 

µε τα υψηλότερα σκόρ να υποδεικνύουν µεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα 

(Connor&Davidson, 2003). H χορήγηση της κλίµακας τόσο σε γενικό πληθυσµό όσο και σε 

κλινικά δείγµατα έδειξε ικανοποιητική συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα, καλή 

αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Cronbach α = .89) και καλή αξιοπιστία ελέγχου-

επανελέγχου µε (συντελεστή ενδοσυσχέτισης =.87) (Connor&Davidson, 2003).  

 

 

2.2.2  Κλίµακα Αυτοσυµπόνιας- Self-Compassion Scale  

Για τη µέτρηση της αυτοσυµπόνιας των επαγγελµατιών υγείας χρησιµοποιήθηκε η 

Κλίµακα Αυτοσυµπόνιας- Self-Compassion Scale της Ν eff(2003b). Το ερωτηµατολόγιο 

δηµιουργήθηκε από τη Neff το 2003 και σταθµίστηκε στον ελληνικό πληθυσµό από τους 
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Καρακασίδου, Πεζιρκιανίδης, Γαλανάκης και Σταλίκας το 2017. Για τη στάθµιση του 

ερωτηµατολογίου στην Ελλάδα συµµετείχαν 642 Έλληνες ενήλικες ηλικίας από 18 έως 65 

χρονών (Karakasidou, Pezirkianidis, Galanakis, &Stalikas, 2017). Το ερωτηµατολόγιο 

αποτελείται από 26 δηλώσεις αυτο-αναφοράς, οι οποίες βαθµολογούνται σε µια πεντάβαθµη 

κλίµακα Likert (1-Σχεδόν ποτέ, 5-Σχεδόν πάντα). H κλίµακα αξιολογεί το επίπεδο 

αυτοσυµπόνιας µε την υψηλότερη βαθµολογία να υποδεικνύει και υψηλότερα επίπεδα 

αυτοσυµπόνιας του ατόµου(Neff, 2003b). 

Οι δηλώσεις αντιστοιχούν σε έξι παράγοντες, τρείς εκ των οποίων είναι ενδεικτικοί 

των θετικών πλευρών της έννοιας και οι  άλλοι τρείς αναφέρονται στις αρνητικές ιδιότητες 

που διατηρεί ένα άτοµο όταν δεν επιδεικνύει αυτοσυµπόνια. Οι παράγοντες είναι: η 

Καλοσύνη πρός τον εαυτό σε αντιδιαστολή µε την Επίκριση πρός τον εαυτό, η Κοινή 

Ανθρωπιά σε αντιδιαστολή µε την Αποµόνωση και η Ενσυνειδητότητα σε αντιδιαστολή µε 

την Υπερβολική ταύτιση (Neff, 2003b). Ακολούθως η υποκλίµακα της καλοσύνης πρός τον 

εαυτό περιλαµβάνει 5 δηλώσεις και παρουσιάζει αποδεκτή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (α 

= .78). Η υποκλίµακα της κριτικής στάσης απέναντι στον εαυτό περιλαµβάνει 5 δηλώσεις και 

παρουσιάζει αποδεκτή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (α = .77). Η υποκλίµακα της Κοινής 

Ανθρωπιάς περιλαµβάνει 4 δηλώσεις, οι  οποίες παρουσιάζουν καλή αξιοπιστία εσωτερικής 

συνοχής (α = .80). Η υποκλίµακα της Αποµόνωσης περιλαµβάνει 4 δηλώσεις που εµφανίζουν 

αποδεκτή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (α = .79). Η υποκλίµακα της Ενσυνειδητότητας 

περιλαµβάνει 4 δηλώσεις µε αποδεκτή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (α = .75). Η 

υποκλίµακα της υπερβολικής ταύτισης περιλαµβάνει 4 δηλώσεις και έχει καλή αξιοπιστία 

εσωτερικής συνοχής (α = .81). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής και για τις 26 δηλώσεις της 

κλίµακας της αυτοσυµπόνιας είναι εξαιρετική (α = .92) (Neff, 2003b). 

 

 

 

2.2.3  Kλίµακα Επαγγελµατικής Ποιότητας Ζωής- The Professional Quality 

Of Life Scale (ProQOL) 

Για την µέτρηση της επαγγελµατικής ποιότητας ζ ωής των επαγγελµατιών υγείας 

χρησιµοποιήθηκε η Kλίµακα Επαγγελµατικής Ποιότητας Ζωής- The Professional Quality Of 

Life Scale (ProQΟL) και συγκεκριµένα η πέµπτη αναθεωρηµένη έκδοση της κλίµακας, η 
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οποία παρουσιάζει καλύτερες ψυχοµετρικές ιδιότητες από τις παλαιότερες εκδόσεις (Stamm, 

2010). To ProQOL έχει µεταφραστεί και σταθµιστεί µεταξύ άλλων και στον ελληνικό 

πληθυσµό (Stamm, 2009) και υπάρχει έγκριση από την κατασκευάστρια για την χρήση του 

σε οποιαδήποτε έρευνα, µε την προύπόθεση να αναφέρεται το όνοµά της και να µην 

αλλοιωθούν οι  ερωτήσεις. Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη, 

έχει µεταφραστεί στα ελληνικά για να χρησιµοποιηθεί στην έρευνα της Βούρδα (2010), στην 

οποία συµµετείχαν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής.  

 To ερωτηµατολόγιο αυτό έχει σχεδιαστεί για την εκτίµηση της ποιότητας της 

επαγγελµατικής ζωής των επαγγελµατιών, που σχετίζονται µε την παροχή υποστήριξης και 

βοήθειας σε άλλους ανθρώπους (επαγγελµατίες υγείας, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς 

λειτουργούς, προστασία του πολίτη κ.ο.κ). Είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη κλίµακα 

µέτρησης της επαγγελµατικής ζωής επαγγελµατιών που εργάζονται µε ανθρώπους που έχουν 

βιώσει αγχογόνα ή τραυµατικά γεγονότα. Περιλαµβάνει δύο διαστάσεις, τη θετική η οποία 

αναφέρεται στην ικανοποίηση από τη συµπόνια και την αρνητική η οποία αφορά την κόπωση 

της συµπόνιας. Ακολούθως η κόπωση της συµπόνιας περιλαµβάνει δύο συνιστώσες, αυτή της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και αυτή του δευτερογενούς τραυµατικού στρές (Stamm, 

2010).  

Eποµένως το εργαλείο αποτελείται από τρείς κλίµακες, την επαγγελµατική 

εξουθένωση, το δευτερογενές τραυµατικό στρές και την ικανοποίηση από τη συµπόνια, η 

κάθε µία από τις οποίες περιλαµβάνει 10 αυτο-αναφορικές δηλώσεις που βαθµολογούνται σε 

πεντάβαθµη κλίµακα Likert (1-Ποτέ, 2-Σπάνια, 3-Μερικές φορές, 4-Συχνά, 5-Πολύ συχνά) και 

ο ερωτώµενος καλείται να αξιολογήσει το βαθµό στον οποίο η κάθε πρόταση ταιριάζει µε το 

προσωπικό του βίωµα το τελευταίο µήνα(Stamm, 2010). Η κλίµακα της ικανοποίησης από τη 

συµπόνια αντανακλά θετικά συναισθήµατα και σκέψεις που ενδέχεται να βιώνει ο 

επαγγελµατίας ως απάντηση στην δουλειά του µε τους εξυπηρετούµενους. Τα υψηλότερα 

αποτελέσµατα σε αυτήν την κλίµακα υποδεικνύουν µεγαλύτερη ικανοποίηση από τη 

συµπόνια. Η κλίµακα έχει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (α = .88) (Stamm, 2010). Η 

κλίµακα της επαγγελµατικής εξουθένωσης αφορά στη κόπωση της συµπόνιας που 

χαρακτηρίζεται από συναισθήµατα δυστυχίας, έλλειψη σύνδεσης, ευαισθησίας, 

ενσυναίσθησης στη εργασία, ενώ ακόµα µπορεί να περιλαµβάνει εξάντληση, πίεση και 

αίσθηση αποµάκρυνσης από τον εαυτό. H κλίµακα παρουσιάζει αποδεκτή αξιοπιστία 

εσωτερικής συνέπειας (α = .75) (Stamm, 2010). Τα υψηλότερα σκόρ σε αυτήν την κλίµακα 
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φανερώνουν ότι το άτοµο διατρέχει µεγαλύτερο κίνδυνο για επαγγελµατική εξουθένωση. Η 

κλίµακα του δευτερογενούς τραυµατικού στρές αποτελεί το δεύτερο στοιχείο της κόπωσης 

της συµπόνιας και αναφέρεται στην αντίδραση του επαγγελµατία  στο «υποφέρειν» των 

εξυπηρετούµενων. H κλίµακα εµφανίζει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (α = .81) 

(Stamm, 2010). 

 

2.2.4  Ερωτηµατολόγιο για τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Τα ερωτηµατολόγια που παρουσιάστηκαν παραπάνω συνοδεύονταν από ένα επιπλέον 

σύντοµο ερωτηµατολόγιο, που δόθηκε για τη συλλογή των κοινωνικοδηµογραφικών 

στοιχείων, όπως ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, άν έχουν παιδιά, το επίπεδο της 

εκπαίδευσης, επαγγελµατική ιδιότητα, κλινική εµπειρία καθώς και κάποιες επιπλέον 

ερωτήσεις όπως άν έχουν κάνει στο παρελθόν ή βρίσκονται τώρα σε διαδικασία προσωπικής 

θεραπείας, το είδος του συµβολαίου εργασίας, ποιός είναι ο  αριθµός των εξυπηρετούµενων 

που παρακολουθούν στην παρούσα φάση, τον µέσο αριθµό εξυπηρετούµενων που 

παρακολουθούν σε µια τυπική εβδοµάδα.Τέλος οι  συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για το άν 

ασχολούνται και µε άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες εκτός της κλινικής εργασίας.Είναι 

σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι οδηγός σε αυτή την διαδικασία υπήρξε η βιβλιογραφία και 

αντίστοιχες έρευνες µέσω των οποίων αναδυόταν η σηµασία συτών των χαρακτηριστικών 

στις υπό µελέτη έννοιες.Το δείγµα που συγκεντρώθηκε αποτελείται από επαγγελµατίες υγείας 

που ζούν και εργάζονται στην Ελλάδα µέσω της µεθόδου της δειγµατοληψίας ευκολίας. 

Προϋπόθεση για την συµµετοχή στην έρευνα ήταν αφενός να ανήκουν στην ευρεία 

κατηγορία των επαγγελµατιών υγείας και αφετέρου η άσκηση του επαγγέλµατος είτε σε 

δηµόσιο είτε σε ιδιωτικό πλαίσιο. Η συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων διήρκησε από τον 

Μάιο του 2019 µέχρι τον Ιούλιο του 2019. 

 

 

2.3 Διαδικασία - Συλλογή υλικού 

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν διαδικτυακή, οι  συµµετέχοντες έλαβαν µέρος στην 

έρευνα µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας που είχε δηµιουργηθεί µε σκοπό τη συλλογή των 

δεδοµένων. Για την online δηµιουργία των ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα 

Google Drive. Τα κριτήρια επιλογής αυτού του προγράµµατος ήταν: α) η εύκολη συλλογή 
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δεδοµένων, 2) η εύκολη συµπλήρωση από τους συµµετέχοντες και γ) η αυτόµατη 

αποθήκευση των απαντήσεων σε βάση δεδοµένων. Αρχικά στάλθηκε ένα µήνυµα µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε κάθε συµµετέχοντα, το οποίο περιελάµβανε ένα ενηµερωτικό 

εισαγωγικό σηµείωµα και έναν ηλεκτρονικό σύνδεσµο. Οι αποδέκτες του ηλεκτρονικού 

µηνύµατος αφού διάβαζαν το εισαγωγικό ενηµερωτικό σηµείωµα είχαν τη δυνατότητα µέσω 

του ηλεκτρονικού συνδέσµου που τους είχε αποσταλεί να µεταφερθούν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρµα που περιελάµβανε το έντυπο ενηµέρωσης, τη δήλωση συγκατάθεσης και τα 

ερωτηµατολόγια. Μέσω του εντύπου ενηµέρωσης οι  συµµετέχοντες ενηµερώνονταν για τον 

σκοπό της έρευνας, το πλαίσιο στο οποίο αυτή διενεργείται, τη διασφάλιση ανωνυµίας και 

εχεµύθειας, ότι πρόκειται για εθελοντική συµµετοχή, τη δυνατότητα απόσυρσής τους από τη 

διαδικασία σε οποιαδήποτε φάση, καθώς και για το γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες που θα 

προκύψουν είναι απόρρητες και εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και 

µόνο για ερευνητικούς σκοπούς.  

Στο έντυπο ενηµέρωσης δίνονταν οδηγίες για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 

µε την υπενθύµιση ότι δεν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες απαντήσεις και πως το 

ζητούµενο είναι η προσωπική άποψη των συµµετεχόντων στην έρευνα. Είναι σηµαντικό σε 

αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότι δεν δόθηκαν λεπτοµερή στοιχεία για τις υπό µέτρηση 

µεταβλητές καθώς αυτό ενδεχοµένως ν α επηρέαζε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 

και συνεπώς τα αποτελέσµατα της έρευνας. Κλείνοντας αυτή την ενότητα δόθηκαν 

ευχαριστίες για τη συµµετοχή στην έρευνα και για την πολύτιµη συµβολή στην υλοποίησή 

της, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Στη 

συνέχεια υπήρχε η δήλωση συγκατάθεσης, την οποία καλούνταν να διαβάσουν πριν 

προχωρήσουν στο στάδιο συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλη 

η διαδικασία ακολούθησε τους κανόνες δεοντολογίας για την διεξαγωγή ερευνών. 

Στο στάδιο συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, οι  συµµετέχοντες καλούνταν να 

συµπληρώσουν τα τρια ερωτηµατολόγια που αναφέραµε στο υποκεφάλαιο 2.2 καθώς και το 

ερωτηµατολόγιο µε τα κοινωνικοδηµογραφικά  χαρακτηριστικά για το οποίο υπήρξε 

αναφορά στην αρχή του παρόντος υποκεφαλαίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η υποχρεωτική 

απάντηση όλων των ερωτηµάτων συνέβαλε στο να αποφευχθεί η ελλιπής ή ανεπαρκής 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Ακόµη το γεγονός ότι οι  συµµετέχοντες είχαν την 

δυνατότητα να απαντήσουν τα ερωτηµατολόγια στο δικό τους χώρο και χρόνο, δηλαδή 

αυτόνοµα, τους έδωσε τη δυνατότητα να απαντήσουν χωρίς να επηρεαστούν από την 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:30 EEST - 13.56.182.168



	   41	  

παρουσία της ερευνήτριας. Στην αρχή κάθε ερωτηµατολογίου δίνονταν σύντοµες οδηγίες 

συµπλήρωσης και η συνολική διαδικασία συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων είχε διάρκεια 

15-20 λεπτά κατά µέσο όρο.  Τέλος, οι απαντήσεις εισάγονταν αυτόµατα στην βάση 

δεδοµένων της εφαρµογής. 

 

2.4 Στατιστική ανάλυση δεδοµένων 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία προέκυψαν από 

την στατιστική ανάλυση µέσω του στατιστικού λογισµικού SPSS 17 (Statistical Package for 

Social Sciences). Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, µέσω της ανάλυσης 

συχνοτήτων των κατηγορικών µεταβλητών και της εκτίµησης των περιγραφικών µέτρων των 

ποσοτικών µεταβλητών (Παράρτηµα Β: Πίνακας Β1 & Β2). 

Στην συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, για να  

διαπιστωθεί αν διαφοροποιείται η τιµή των υπό εξέταση µεταβλητών σε άτοµα µε 

διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Για να διαπιστωθεί αν πρέπει να γίνει 

παραµετρικός ή µη παραµετρικός έ λεγχος θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος κανονικότητας. 

Για να διαπιστωθεί αν οι  µεταβλητές συσχετίζονται µεταξύ τους πραγµατοποιείται ανάλυση 

συσχέτισης µε τη χρήση του δείκτη Pearson r. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόµησης για να διαπιστωθεί αν οι  µεταβλητές της αυτοσυµπόνιας και της 

ικανοποίησης από τη συµπόνια προβλέπουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας 

στους επαγγελµατίες υγείας. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε απλή παλινδρόµηση, ώστε να 

ελεγχθεί σε ποιο βαθµό η ψυχική ανθεκτικότητα προβλέπει την µεταβλητή της κόπωσης της 

συµπόνιας στους επαγγελµατίες υγείας. 

 

Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσµατα 

3.1 Κανονικότητα µεταβλητών  

Για την εξέταση της κανονικότητας των παρατηρήσεων θα χρησιµοποιήσουµε τον 

έλεγχο κανονικότητας των Kolmogorov-Smirnov. Το κριτήριο K-S είναι ένας µη 

παραµετρικός έλεγχος που χρησιµοποιείται για να εξετάσει την καλή προσαρµογή ενός 

τυχαίου δείγµατος σε µία δεδοµένη κατανοµή και βασίζεται στη διαφορά της εµπειρικής 

συνάρτησης κατανοµής που προέρχεται από το δείγµα και της αναµενόµενης συνάρτησης 
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κατανοµής υπό την υπόθεση της κανονικότητας. Η υπόθεση που θα εξεταστεί είναι αν η 

κατανοµή των δεδοµένων είναι η κανονική κατανοµή, ή όχι (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου κανονικότητας δείχνουν ότι όλες οι εξεταζόµενες µεταβλητές 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (p-value<5%), 

παρατηρώντας και τα σχετικά ιστογράµµατα (Παράρτηµα Β: Πίνακας Β1& Διάγραµµα 1-11) 

οδηγούµαστε στο ίδιο συµπέρασµα περί κανονικότητας των ποσοτικών µεταβλητών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί ακολουθούν οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

υπό εξέταση µεταβλητών, δηλαδή της αυτοσυµπόνιας, της ψυχικής ανθεκτικότητας, της 

ικανοποίησης από την συµπόνια, της κόπωσης από την συµπόνια και των υποκλιµάκων της 

αυτοσυµπόνιας (Καλοσύνη προς τον εαυτό, Κριτική στάση απέναντι στον εαυτό, 

Μοιρασµένη ανθρώπινη εµπειρία, Αποµόνωση, Ενσυνειδητότητα και Υπερβολική ταύτιση) 

Πίνακας 3: Περιγραφικά µέτρα των υπο εξέταση µεταβλητών 

 

 

 

	  	  

Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Μέση 

τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 

Συντελεστής 

ασυµµετρίας 

Συντελεστής 

κύρτωσης 

Αυτοσυµπόνια 64 97 82.47 7.30 -.18 -.50 

Ψυχική ανθεκτικότητα 54 122 92.23 14.70 -.62 .03 

Ικανοποίηση από την συµπόνια 25 50 41.12 6.00 -.67 -.35 

Κόπωση συµπόνιας 12 36 21.08 5.64 .52 -.18 

Καλοσύνη προς τον εαυτό µας 8 25 17.24 3.95 -.26 -.40 

Κριτική στάσης απέναντι στον 

εαυτό 
6 24 14.23 4.22 .38 -.28 

Μοιρασµένη ανθρώπινη εµπειρία 5 20 13.76 3.37 -.21 -.36 

Αποµόνωση 4 20 10.82 3.67 .24 -.08 

Ενσυνειδητότητα 9 20 14.51 2.59 -.03 -.07 

Υπερβολική ταύτιση 6 20 11.91 3.29 .09 -.44 
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3.2 Συσχέτιση µεταβλητών 

Στην συνέχεια επιδιώκεται να εξετάσουµε την ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στις υπό 

εξέταση µεταβλητές, µε την εφαρµογή του παραµετρικού µέτρου του Pearson r. Τα 

αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 1% της ψυχικής ανθεκτικότητας µε την ικανοποίηση από την συµπόνια 

(r=.631), την επαγγελµατική εξουθένωση (r=-.541), την καλοσύνη προς τον εαυτό µας 

(r=.619), µε την µοιρασµένη ανθρώπινη εµπειρία (r=.631), κριτική προς τον εαυτό µας (r=-

.475), την αποµόνωση (r=-.309), την ενσυνειδητότητα (r=.592) και την υπερβολική ταύτιση 

(r=-.520). Μάλιστα, ανάµεσα στη ψυχική ανθεκτικότητα και τις µεταβλητές: ικανοποίηση 

από την συµπόνια, καλοσύνη προς τον εαυτό µας, µοιρασµένη ανθρώπινη εµπειρία, 

ενσυνειδητότητα, την υπερβολική ταύτιση παρατηρείται ισχυρή θετική γραµµική σχέση. Από 

την άλλη πλευρά, η ψυχική ανθεκτικότητα έχει αρνητική γραµµική σχέση µε την 

επαγγελµατική εξουθένωση, την κριτική προς τον εαυτό µας, την αποµόνωση και την 

υπερβολική ταύτιση. Η ψυχική ανθεκτικότητα παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική θετική 

γραµµική σχέση µε την αυτοσυµπόνια σε επίπεδο σηµαντικότητας 10% (r=.165, p  <.10). 

Στατιστικώς σηµαντική αρνητική γραµµική σχέση βρέθηκε και µεταξύ της κόπωσης από την 

συµπόνια και της ψυχικής ανθεκτικότητας (r=-.200, p<. 10) και µεταξύ της ικανοποίησης από 

την συµπόνια και της κόπωσης από τη συµπόνια (r=-.289, p<. 05), ενώ µε την αυτοσυµπόνια 

παρουσιάζει θετική γραµµική σχέση (r=.253, p<.05). Τα αποτελέσµατα της συσχέτισης 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4:	  Ανάλυση συσχετίσεων 
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**p<.01, *p<.05,  . p<.10 

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	  

1.	  Ψυχική	  

ανθεκτικότητα	  

-‐	   .631**	   -‐

.541**	  

-‐.200.	   .165.	   .619**	   -‐

.475**	  

.631**	   -‐

.309**	  

.592**	   -‐

.520**	  

2.	  Ικανοποίηση	  

από	  την	  

συμπόνια	  

	   -‐	   -‐

.681**	  

-‐

.289**	  

.035	   .425**	   -‐

.407**	  

.385**	   -‐.230*	   .428**	   -‐

.379**	  

3.	  

Επαγγελματική	  

εξουθένωση	  

	   	   -‐	   .618**	   .172	   -‐

.505**	  

.543**	   -‐

.371**	  

.408**	   -‐

.441**	  

.580**	  

4.	  Κόπωση	  

συμπόνιας	  

	   	   	   -‐	   .253*	   -‐.256*	   .339**	   -‐.150	   .408**	   -‐

.295**	  

.389**	  

5.	  Αυτοσυμπόνια	   	   	   	   	   -‐	   .074	   .447**	   .340**	   .616**	   .316**	   .368**	  

6.	  Καλοσύνη	  

προς	  τον	  εαυτό	  

μας	  

	   	   	   	   	   -‐	   -‐

.750**	  

.687**	   -‐

.535**	  

.704**	   -‐

.729**	  

7.	  Κριτική	  

στάσης	  απέναντι	  

στον	  εαυτό	  

	   	   	   	   	   	   -‐	   -‐

.499**	  

.696**	   -‐

.430**	  

.724**	  

8.	  Μοιρασμένη	  

ανθρώπινη	  

εμπειρία	  

	   	   	   	   	   	   	   -‐	   -‐

.356**	  

.653**	   -‐

.542**	  

9.	  Απομόνωση	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	   -‐

.387**	  

.735**	  

10.	  

Ενσυνειδητότητα	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	   -‐

.588**	  

11.	  Υπερβολική	  

ταύτιση	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  
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3.3 Η επίδραση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών στις υπό µελέτη 

µεταβλητές 

	  

3.3.1 Ψυχική Ανθεκτικότητα 

Τα αποτελέσµατα της κλίµακας της ψυχικής ανθεκτικότητας αθροίστηκαν και 

υπολογίστηκε το συνολικό σκορ, του οποίου τα περιγραφικά µέτρα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.Η µέση ψυχική ανθεκτικότητα είναι 92.23 (Τ.Α.=14.70). Στην συνέχεια 

πραγµατοποιείται έλεγχος διαφοράς της ψυχικής ανθεκτικότητας ανάµεσα στα δύο φύλα µε 

έλεγχο Τ-Τest και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι δύο πληθυσµοί έχουν ίσες διακυµάνσεις 

(F=1.18, p=.28) και δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη µέση ψυχική ανθεκτικότητα (t=.02, 

df=78, p=.98). 

 

Πίνακας 5: Έλεγχος διαφορών της ψυχικής ανθεκτικότητας σε άτοµα µε διαφορετικό φύλο 

  F p-value t df p-value Άνδρας Γυναίκα 

Ψυχική 

ανθεκτικότητα 1.18 .28 .02 78 .98 
 Μ=67.52 

Τ.Α.=12.89 

 Μ=67.44 

Τ.Α.=15.22 

	  

 

Στην συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος γραµµικής σχέσης ανάµεσα στην ηλικία και 

τη ψυχική ανθεκτικότητα.Τόσο από το διάγραµµα διασποράς (Παράρτηµα Β: Διάγραµµα 12), 

όσο και από την εκτίµηση του συντελεστή Pearson διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική ασθενής θετική γραµµική σχέση (r=.297, p<.01).(Παράρτηµα Β : Πίνακας Β2 ). 

Επίσης πραγµατοποιείται έλεγχος διαφοράς της ψυχικής ανθεκτικότητας ανάµεσα σε άτοµα 

µε διαφορετική οικογενειακή κατάσταση µε έλεγχο ANOVA και τα αποτελέσµατα δείχνουν 

ότι δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη µέση ψυχική ανθεκτικότητα (F=1.25, p=.29). 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:30 EEST - 13.56.182.168



	   46	  

 

 

 

Πίνακας 7: Έλεγχος διαφορών της ψυχικής ανθεκτικότητας σε άτοµα µε διαφορετική 

οικογενειακή κατάσταση  

 

Τέλος πραγµατοποιείται έλεγχος διαφοράς ψυχικής ανθεκτικότητας ανάµεσα σε 

άτοµα µε διαφορετική εκπαίδευση µε έλεγχο ANOVA και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη µέση ψυχική ανθεκτικότητα (F=2.03, p=.09<α=.10). Τα 

άτοµα µε διδακτορικό (Μ=97.22, Τ.Α.=13.63) και εκπαίδευση µε θεραπευτική προσέγγιση 

(Μ=96.50, Τ.Α.=12.69) παρατηρείται στατιστικά σηµαντική υψηλότερη ψυχική 

ανθεκτικότητα, ενώ σε άτοµα µ ε βασικό πτυχίο στατιστικά χαµηλότερη (Μ=83.09, 

Τ.Α.=20.75).  

 

Πίνακας 8: Έλεγχος διαφορών της ψυχικής ανθεκτικότητας σε άτοµα µε διαφορετική 

εκπαίδευση  

  

F p-value 

Βασικό 

πτυχίο 

Εκπαίδευση 

σε θεραπ. 

Προσέγγιση 

Μετ/κο σε 

εξέλιξη 

Ολοκληρωση 

Μετ/κού 

Διδακτορικό 

 

Ψυχική 

ανθεκτικότητα 

2.03 .09 Μ=83.09 

Τ.Α.=20.75 

Μ=96.50 

Τ.Α.=12.69 

 

Μ=91.84 

Τ.Α.=12.45 

 

Μ=90.23 

Τ.Α.=13.41 

 

Μ=97.22 

Τ.Α.=13.63 

 

  
F p-value Άγαµος/η Έγγαµος/η 

 

Διαζευγµένος/η 

 

Χήρος/α 

 

Ψυχική 

ανθεκτικότητα 

1.25 .29  Μ=64.95 

Τ.Α.=14.50 

 Μ=71.00 

Τ.Α.=14.50 

 

Μ=65.00 

Τ.Α.=15.54 

 

Μ=78.00 

Τ.Α.=14.62 
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3.3.2 Αυτοσυµπόνια 

Τα αποτελέσµατα της κλίµακας της αυτοσυµπόνιας αθροίστηκαν και υπολογίστηκε το 

συνολικό σκορ, του οποίου τα περιγραφικά µέτρα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.Η 

µέση αυτοσυµπόνια είναι 82.47 (Τ.Α.=7.29). Στην συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος 

διαφοράς της αυτοσυµπόνιας ανάµεσα στα δύο φύλα µε έλεγχο Τ-Τest και τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι οι δύο πληθυσµοί έχουν ίσες διακυµάνσεις (F=.704, p=.404) και δεν διαφέρουν 

σηµαντικά ως προς τη µέση αυτοσυµπόνια (t=1.659, df=76, p=.101). 

 

Πίνακας 9: Έλεγχος διαφορών της αυτοσυµπόνιας σε άτοµα µε διαφορετικό φύλο 

  F p-value t df p-value Άνδρας Γυναίκα 

Αυτοσυµπόνια 
.704 .404 -1.659 76 .101 

 Μ=80.00 

Τ.Α.=6.57 

 Μ=83.21 

Τ.Α.=7.39 

 

Στην συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος γραµµικής σχέσης ανάµεσα στην ηλικία και 

την αυτοσυµπόνια.Τόσο από το διάγραµµα διασποράς (Παράρτηµα Β : Διάγραµµα 13) όσο 

και από την εκτίµηση του συντελεστή Pearson διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική ασθενής θετική γραµµική σχέση (r=.029, p=0.801). (Παράρτηµα Β: Πίνακας Β3). 

Επίσης πραγµατοποιείται έλεγχος διαφοράς της αυτοσυµπόνιας ανάµεσα σε άτοµα µε 

διαφορετική οικογενειακή κατάσταση µε έλεγχο ANOVA και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη αυτοσυµπόνια (F=.396, p=.757). 

 

 

Πίνακας 11: Έλεγχος διαφορών της αυτοσυµπόνιας σε άτοµα µε διαφορετική οικογενειακή 

κατάσταση  

  
F p-value Άγαµος/η Έγγαµος/η 

 

Διαζευγµένος/η 

 

Χήρος/α 

 .396 .757 Μ=82.35 Μ=83.06   
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Αυτοσυµπόνια Τ.Α.=7.79 Τ.Α.=14.50 Μ=79.4 

Τ.Α.=.73 

Μ=85.0 

Τ.Α.= - 

 

Τέλος πραγµατοποιείται έλεγχος διαφοράς της αυτοσυµπόνιας ανάµεσα σε άτοµα µε 

διαφορετική εκπαίδευση µε έλεγχο ANOVA και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν 

διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη µέση αυτοσυµπόνια (F=1.068, p=.379).  

 

 

Πίνακας 12: Έλεγχος διαφορών της αυτοσυµπόνιας σε άτοµα µε διαφορετική εκπαίδευση  

 

  

F p-value 

Βασικό 

πτυχίο 

Εκπαίδευση 

σε θεραπ. 

Προσέγγιση 

Μετ/κο σε 

εξέλιξη 

Ολοκληρωση 

Μετ/κού 

Διδακτορικό 

 

Αυτοσυµπόνια 1.068 .379 Μ=81.81 

Τ.Α.=9.05 

Μ=84.66 

Τ.Α.=5.85 

 

Μ=83.15 

Τ.Α.=7.19 

 

Μ=80.85 

Τ.Α.=8.13 

 

Μ=80.22 

Τ.Α.=6.32 

 

3.3.3 Ικανοποίηση από τη συµπόνια 

 

 Τα αποτελέσµατα της κλίµακας της ικανοποίησης από την συµπόνια αθροίστηκαν 

και υπολογίστηκε το συνολικό σκορ, του οποίου τα περιγραφικά µέτρα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.Η µέση αυτοσυµπόνια είναι 41.11 (Τ.Α.=5.99). Στην συνέχεια 

πραγµατοποιείται έλεγχος διαφοράς της ικανοποίησης από την συµπόνια ανάµεσα στα δύο 

φύλα µε έλεγχο Τ -Τest και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι  δύο πληθυσµοί έχουν ίσες 

διακυµάνσεις (F=.075,p=.785) και δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη µέση ικανοποίηση 

από την συµπόνια (t=.086, df=76, p=.922). 
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Πίνακας 13: Έλεγχος διαφορών της ικανοποίησης από την συµπόνια σε άτοµα µε διαφορετικό 

φύλο 

  F p-value t df p-value Άνδρας Γυναίκα 

Ικανοποίηση 

από την 

συµπόνια 

.075 .785 .086 76 .922  Μ=41.22 

Τ.Α.=5.97 

 Μ=41.08 

Τ.Α.=6.05 

 

Στην συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος γραµµικής σχέσης ανάµεσα στην ηλικία και 

την ικανοποίηση από την συµπόνια.Τόσο από το διάγραµµα διασποράς, (Παράρτηµα Β : 

Διάγραµµα 14) όσο και από την εκτίµηση του συντελεστή Pearson διαπιστώνεται ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική ασθενής θετική γραµµική σχέση (r=.348, p=.002<.10). (Παράρτηµα Β: 

Πίνακας Β4 ). Επίσης πραγµατοποιείται έλεγχος διαφοράς ικανοποίησης από την συµπόνια 

ανάµεσα σε άτοµα µε διαφορετική οικογενειακή κατάσταση µε έλεγχο ANOVA και τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη ικανοποίηση από την 

συµπόνια (F=1.394, p=.251). 

Πίνακας 15: Έλεγχος διαφορών της  ικανοποίησης από την συµπόνια σε άτοµα µε διαφορετική 

οικογενειακή κατάσταση  

 

  
F p-value Άγαµος/η Έγγαµος/η 

 

Διαζευγµένος/η 

 

Χήρος/α 

 

Iκανοποίηση 

από την 

συµπόνια 

1.394 .251 Μ=40.07 

Τ.Α.=5.89 

Μ=42.26 

Τ.Α.=6.37 

 

Μ=41.40 

Τ.Α.=2.07 

 

Μ=49.00 

Τ.Α.= - 

 

Τέλος πραγµατοποιείται έλεγχος διαφοράς ικανοποίησης από την συµπόνια ανάµεσα  

σε άτοµα µε διαφορετική εκπαίδευση µε έλεγχο ANOVA και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη µέση ικανοποίηση από την συµπόνια (F=1.587, 

p=.187).  

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:30 EEST - 13.56.182.168



	   50	  

Πίνακας 16: Έλεγχος διαφορών της ικανοποίησης από την συµπόνια σε άτοµα µε διαφορετική 

εκπαίδευση  

  

F p-value 

Βασικό 

πτυχίο 

Εκπαίδευση 

σε θεραπ. 

Προσέγγιση 

Μετ/κο σε 

εξέλιξη 

Ολοκληρωση 

Μετ/κού 

Διδακτορικό 

 

Iικανοποίηση 

από την 

συµπόνια 

1.587 .187 Μ=38.36 

Τ.Α.=6.24 

Μ=42.83 

Τ.Α.=5.45 

 

Μ=41.84 

Τ.Α.=6.82 

 

Μ=39.61 

Τ.Α.=5.43 

 

Μ=42.33 

Τ.Α.=6.32 

 

 

3.4 Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης 

Η πολλαπλή παλινδρόµηση πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να διαπιστώσουµε σε 

ποιο βαθµό η ψυχική ανθεκτικότητα µπορεί να ερµηνευθεί από την παρουσία της 

αυτοσυµπόνιας και της ικανοποίησης από τη συµπόνια. Εποµένως, η εξαρτηµένη µεταβλητή 

είναι η ψυχική ανθεκτικότητα και ανεξάρτητες µεταβλητές: η αυτοσυµπόνια  και η 

ικανοποίηση από την συµπόνια. Πριν την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της παλινδρόµησης 

θα πρέπει να ελέγχεται αν επαληθεύονται οι  υποθέσεις της πολλαπλής παλινδρόµησης 

(Παράρτηµα Β : Διάγραµµα 15). Από τα διαγράµµατα αυτά διαπιστώνεται ότι τα κατάλοιπα 

της παλινδρόµησης ακολουθούν την κανονική κατανοµή.Από το διάγραµµα διασποράς 

(Παράρτηµα Β: Διάγραµµα 16) επαληθεύεται η υπόθεση περί οµοσκεδαστικότητας. Από τον 

συντελεστή Durbin-Watson, ο οποίος είναι κοντά στο 2 διαπιστώνεται ότι τα κατάλοιπα είναι 

ανεξάρτητα, αν και τον έλεγχο αυτό θα µπορούσαµε να τον αποφύγουµε γιατί τα δεδοµένα 

είναι διαστρωµατικά και όχι διαχρονικά. Από το διάγραµµα διασποράς ανάµεσα στις δύο 

ανεξάρτητες µεταβλητές (αυτοσυµπόνια και ικανοποίηση από τη συµπόνια) διαπιστώνεται 

ότι δεν έχουν γραµµική σχέση, άρα δεν υπάρχει το πρόβληµα της πολυσυγγραµµικότητας, το 

οποίο επιβεβαιώνεται και από τους δείκτες VIF που λαµβάνουν τιµή µικρότερη του 10. 

(Παράρτηµα Β: Διάγραµµα 17). 

Πίνακας 17: Επίδραση της Αυτοσυµπόνιας και της Ικανοποίησης από τη Συµπόνια στην 

Ψυχική Ανθεκτικότητα 
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B	  

Std.	  

Error	   Beta	   VIF	  

Σταθερά	   7.957	   15.977	   	   	  

Ικανοποίηση	  από	  

την	  συμπόνια	  

1.509***	   .209	   .626	   1.001	  

Αυτοσυμπόνια	   .273.	   .166	   .143	   1.001	  

R2	   42%	   	   	   	  

F	   27.781***	   	   	   	  

Durbin-‐Watson	   1.95	   	  	   	  	   	  	  

 

Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. Για τη 

διερεύνηση της ερµηνευτικής ικανότητας του µοντέλου εκτιµήθηκε ο  συντελεστής 

προσδιορισµού R2.Μέσω της χρήσης του εν λόγω δείκτη πληροφορούµαστε για το κοινό 

ποσοστό της διακύµανσης που ερµηνεύουν οι  παραπάνω µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι η τιµή του δείκτη είναι 42% και το γεγονός αυτό µαρτυρά ότι το ποσοστό 

µεταβλητότητας της ψυχικής ανθεκτικότητας που ερµηνεύεται από το µοντέλο είναι 42%. Η 

αυτοσυµπόνια ερµηνεύει από µόνη της το 30% της συνολικής διακύµανσης της ψυχικής 

ανθεκτικότητας, ενώ η είσοδος της ικανοποίησης από την συµπόνια στην εξίσωση 

παλινδρόµησης ερµηνεύει από µόνη της το 12%. Η επίδραση της ικανοποίησης από τη 

συµπόνια βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (p < .001), καθώς και η αυτοσυµπόνια (p < .10). 

Συγκεκριµένα αν η ικανοποίηση από την συµπόνια αυξηθεί κατά µία µονάδα, το σκορ της 

ψυχικής ανθεκτικότητας θα αυξηθεί κατά 1.509 µονάδες (ceteris paribus).Επίσης, αν η 

αυτοσυµπόνια αυξηθεί κατά µία µονάδα, το σκορ της ψυχικής ανθεκτικότητας θα αυξηθεί 

κατά .273 µονάδες (ceteris paribus). 
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3.5 Ανάλυση απλής παλινδρόµησης 

 

Η ανάλυση απλής παλινδρόµησης πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να διαπιστώσουµε 

σε ποιο βαθµό η κόπωση της συµπόνιας µπορεί να ερµηνευθεί από την παρουσία της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. Πριν την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της παλινδρόµησης θα πρέπει να 

ελέγχεται αν επαληθεύονται οι  υποθέσεις της πολλαπλής παλινδρόµησης. Από τα 

διαγράµµατα (Παράρτηµα Β: Διάγραµµα 18) φαίνεται ότι επαληθεύεται η κανονικότητα των 

καταλοίπων και η οµοσκεδαστικότητα των καταλοίπων (Παράρτηµα Β: Διάγραµµα 19). Από 

τον συντελεστή Durbin-Watson, ο οποίος είναι κοντά στο 2 διαπιστώνεται ότι τα κατάλοιπα 

είναι ανεξάρτητα, αν και τον έλεγχο αυτό θα µπορούσαµε να τον αποφύγουµε γιατί τα 

δεδοµένα είναι διαστρωµατικά και όχι διαχρονικά. Αφού υπάρχει µόνο µία ανεξάρτητη 

µεταβλητή δεν υπάρχει λόγος να γίνει έλεγχος πολυσυγγραµµικότητας. 

 

 

 

Πίνακας 18: Επίδραση της Ψυχική Ανθεκτικότητας στην Κόπωση της Συµπόνιας 

	  

	  

  
B 

Std. 

Error Beta 

Σταθερά 28.119 3.994  

Ψυχική 

ανθεκτικότητα 
-.077

.
 .043 -.200 

R2 4%     

F 3.224.   

Durbin-

Watson 1.68     
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Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. Για τη 

διερεύνηση της ερµηνευτικής ικανότητας του µοντέλου εκτιµήθηκε ο  συντελεστής 

προσδιορισµού R2. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η τιµή του δείκτη είναι 4% και το γεγονός 

αυτό µαρτυρά ότι το ποσοστό µεταβλητότητας της κόπωσης από την συµπόνια που 

ερµηνεύεται από την ψυχική ανθεκτικότητα είναι 4%. Το ποσοστό αυτό είναι χαµηλό. Η 

επίδραση της ψυχικής ανθεκτικότητας βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (p < .10). Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα η σχέση µεταξύ της κόπωσης της συµπόνιας και της προβλεπτικής 

µεταβλητής της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι αρνητική και στατιστικώς σηµαντική. 

Συγκεκριµένα αν η ψυχική ανθεκτικότητα αυξηθεί κατά µία µονάδα, το σκορ της κόπωσης 

από την συµπόνια θα µειωθεί κατά .077 µονάδες. 

 

Κεφάλαιο 4ο: Συζήτηση - Προτάσεις 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρηθεί µια περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσµάτων της 

παρούσας έρευνας, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί αν αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε 

τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών, επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας τις υποθέσεις µας. 

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στους περιορισµούς της έρευνας ενώ στο τέλος του 

κεφαλαίου παρουσιάζονται ορισµένες προτάσεις σχετικά µε το π ώς θα µπορούσαν να 

αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, καθώς και προτάσεις για µελλοντικές 

έρευνες. 

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας, όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, ήταν η  

µελέτη της σχέσης της ψυχικής ανθεκτικότητας µε την αυτοσυµπόνια, την ικανοποίηση από 

τη συµπόνια και τη κόπωση της συµπόνιας σε επαγγελµατίες υγείας. Επιπλέον, διερευνήσαµε 

άν το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και η ηλικία επηρεάζουν την 

ψυχική ανθεκτικότητα, την ικανοποίηση από την συµπόνια και την αυτοσυµπόνια στους 
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επαγγελµατίες υγείας. Επίσης, ελέγχθηκε ο  πιθανός προστατευτικός ρόλος της ψυχικής 

ανθεκτικότητας στα αρνητικά αποτελέσµατα της κόπωσης της συµπόνιας, συνεπώς 

εξετάστηκε ώς προβλεπτικός παράγοντας των χαµηλών επιπέδων κόπωσης της συµπόνιας, 

δηλαδή της επαγγελµατικής εξουθένωσης και του δευτερογενούς τραυµατικού στρές που 

µπορεί να βιώσουν οι  επαγγελµατίες υγείας. Τέλος εξετάστηκε η αυτοσυµπόνια και η 

ικανοποίηση από τη συµπόνια,ώς πιθανοί παράγοντες που µπορούν να προβλέψουν υψηλά 

επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας στους επαγγελµατίες υγείας. 

Επιβεβαιώθηκε η πρώτη υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία αναµενόταν θετική 

συσχέτιση µεταξύ της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτοσυµπόνιας και της ικανοποίησης από 

τη συµπόνια.Ειδικότερα, οι επαγγελµατίες υγείας που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοσυµπόνιας ανέφεραν και υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας. Οµοίως όσοι 

ανέφεραν υψηλά επίπεδα αυτοσυµπόνιας ανέφεραν και µεγαλύτερο βαθµό ικανοποίησης από 

τη συµπόνια. Αυτό το ερευνητικό αποτελεσµα συµφωνεί µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η 

οποία υπογραµµίζει την θετική σχέση µεταξύ των εννοιών, τη σύνδεση της αυτοσυµπόνιας µε 

την ψυχική υγεία και την συµβολή της στην  κατανόηση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η 

αυτοσυµπόνια φ αίνεται να συµβάλλει αφενός στην βίωση θετικών συναισθηµάτων, στην 

ανάπτυξη θετικών χαρακτηριστικών και αφετέρου στον τρόπο που αντιµετωπίζουν τα άτοµα 

δυσάρεστα γεγονότα και αγχογόνες καταστάσεις (MacBeth&Gumley,2012; Neff, 2003a). 

Επιπλέον οι συµµετέχοντες που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη συµπόνια 

ανέφεραν και υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας.Ωστόσο η έλλειψη ανάλογων 

ερευνών που να εξετάζουν το συγκεκριµένο ζήτηµα δεν µας δίνει τη δυνατότητα να 

βασιστούµε σε πρότερα συµπεράσµατα για την επιβεβαίωση αυτής της άποψης. Παρά ταύτα, 

θεωρούµε πως αυτή η εκδοχή µπορεί να στηριχθεί λογικά µε βάση τον Figley (2002), για τον 

οποίο η αίσθηση της ικανοποίησης που βιώνουν οι επαγγελµατίες µέσω του έργου τους 

ενδέχεται να λειτουργήσει ενθαρρυντικά στην νοηµατοδότηση της εργασίας τους, και τελικά 

να ενισχύσει την ψυχική τους ανθεκτικότητα. 

Η αρνητική συσχέτιση µεταξύ της κόπωσης της συµπόνιας και της ψυχικής 

ανθεκτικότητας που βρέθηκε στην έρευνα έρχεται σε συµφωνία µε την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, µε αποτέλεσµα να επιβεβαιώνεται και η δεύτερη υπόθεση της παρούσας 

έρευνας. Συγκεκριµένα, οι παράγοντες της κλίµακας των Conor& Davidson (2003), που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα ερευνητική προσπαθεια για να µετρηθεί η ψυχική 

ανθεκτικότητα των επαγγελµατιών υγείας, ήταν η εστία ελέγχου και η αισιοδοξία. Σύµφωνα 
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µε τους Injeyan et al., (2011) τα χαµηλά επίπεδα αισιοδοξίας και η εξωτερική εστία ελέγχου, 

το κατά πόσο δηλαδή αναµένει το άτοµο ότι θα συµβούν άσχηµα πράγµατα και κατά πόσο 

πιστεύει ότι τα γεγονότα που του συµβαίνουν οφείλονται σε αιτίες έξω από τον έλεγχό του 

(τύχη) συσχετίζονται θετικά µε την κόπωση της συµπόνιας. Πρίν προχωρήσουµε στην 

επιβεβαίωση ή απόρριψη της επόµενης υπόθεσης, αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην διαδικασία 

της συσχέτισης των µεταβλητών, προέκυψε θετική γραµµική σχέση ανάµεσα στην κόπωση 

από την συµπόνια και την αυτοσυµπόνια (r=.253, p<.05). Αυτό το αποτέλεσµα δεν επηρεάζει 

την συγκεκριµένη έρευνα καθώς η σχέση αυτή δεν είναι υπό διερεύνηση στην παρούσα 

εργασία.Ωστόσο αποτελεί, ίσως, ενδιαφέρον εύρηµα εφόσον πρότερες µελέτες (Beaumont et 

al.,2016,Ringenbach, 2009) υποστηρίζουν την  ύπαρξη αρνητικής γραµµικής σχέσης µεταξύ 

των δύο εννοιών.Ίσως το αποτέλεσµα αυτό προέκυψε εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού 

συµµετεχόντων και της ανοµοιογένειας του δείγµατος.  

Οι επόµενες υποθέσεις αφορούν κάποια από τα δηµογραφικά στοιχεία της έρευνας 

(φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, εκπαίδευση). Ξεκινώντας από τη µεταβλητή του 

φύλου, εντοπίστηκε ότι οι  άντρες και οι  γυναίκες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές όσον αφορά τη ψυχική ανθεκτικότητα, την αυτοσυµπόνια και την ικανοποίηση από 

τη συµπόνια, επιβεβαιώνοντας την υπόθεσή µας (Η3α). Όντως, µελετώντας την σχετική 

βιβλιογραφία δεν εντοπίσαµε διαφορές στην ψυχική ανθεκτικότητα, την αυτοσυµπόνια και 

την ικανοποίηση από τη συµπόνια στα δύο φύλα, ενώ αρκετές είναι οι  έρευνες που έχουν 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες επαγγελµατίες υγείας είναι πιο πιθανό να βιώσουν 

κόπωση από τη συµπόνια,συγκριτικά µε τους άνδρες συναδέλφους τους(Whitt-

Woosley,2007). 

Ανάλογα είναι τα ευρήµατα και όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση  των 

συµµετεχόντων, όπου δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, επιβεβαιώνοντας την 

υπόθεση Η3β, σ υµφωνα µε την οποία δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη 

ψυχική ανθεκτικότητα, την αυτοσυµπόνια και την ικανοποίηση από τη συµπόνια ανάµεσα 

στα άτοµα µε διαφορετική οικογενειακή κατάσταση. Ακόµα επιβεβαιώνεται η υπόθεση Η3γ 

σύµφωνα µε την οποία το επίπεδο εκπαίδευσης των επαγγελµατιών υγείας επηρεάζει την 

ψυχική τους ανθεκτικότητα. Ειδικότερα, στα άτοµα µε διδακτορικό και εκπαίδευση σε 

θεραπευτική προσέγγιση σηµειώνονται στατιστικά σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα ψυχικής 

ανθεκτικότητας, ενώ σε άτοµα µόνο µε βασικό πτυχίο, στατιστικά χαµηλότερη.Αυτό το 

ερευνητικό αποτέλεσµα συνάδει µε αντίστοιχα ευρήµατα που υπογραµµίζουν ότι οι 
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επαγγελµατίες που µετεκπαιδεύονται και συµµετέχουν σε οµάδες εποπτείας, παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας (Craig&Sprang, 2010) ενώ οι  επαγγελµατίες µε  ελλιπή 

εκπαίδευση σε συνδυασµό µε το περιστασιακό στρές και το προσωπικό τους 

ιστορικό(ανεπεξέργαστο τραύµα), αυξάνουν τις πιθανότητες να βιώσουν κόπωση από τη 

συµπόνια και επαγγελµατική εξουθένωση(Arvay,2001).  

Επίσης επιβεβαιώνεται η υπόθεση Η3δ, σύµφωνα µε την οποία, υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική θετική γραµµική σχέση µεταξύ ηλικίας και ψυχικής ανθεκτικότητας, 

αυτοσυµπόνιας και ικανοποίησης από τη συµπόνια. Σε αυτή την υπόθεση συναντάµε πρότερα 

ερευνητικά ευρήµατα για επιβεβαίωση, που βασίζονται στη λογική υπόθεση πως όσο 

προχωρά η ηλικία και πιθανότατα η εµπειρία του επαγγελµατία, παρουσιάζει υψηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης από τη συµπόνια συγκριτικά µε τα πρώτα χρόνια της άσκησης του 

επαγγέλµατος.Ακόµα ο επαγγελµατίας υιοθετεί µια περισσότερο συµπονετική και 

φροντιστική στάση προς τον εαυτό του και αποκτά ανθεκτικότητα απέναντι στο «υποφέρειν» 

του άλλου, καθώς πλέον χρησιµοποιεί διαφορετικούς µηχανισµούς(Craig &Sprang, 2010). 

Tα ευρήµατα επιβεβαίωσαν και την τέταρτη υπόθεση της έρευνας, σύµφωνα µε την 

οποία αναµενόταν πως υψηλότερα επίπεδα αυτοσυµπόνιας και υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης από τη συµπόνια θα προέβλεπαν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας 

στους επαγγελµατίες υγείας. Η ανάλυση  πολλαπλής παλινδρόµησης που πραγµατοποιήθηκε 

έδειξε πως η αυτοσυµπόνια και η ικανοποίηση από τη συµπόνια που βιώνουν οι 

επαγγελµατίες επιδρούν στην ανάπτυξη της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.Το εύρηµα αυτό 

υπογραµµίζει τη σηµασία των εννοιών της αυτοσυµπόνιας και της ικανοποίησης από τη 

συµπόνια, καθώς και το ρόλο που διαδραµατίζουν στην ψυχική ανθεκτικότητα τ ων 

επαγγελµατιών. Μπορούµε, λοιπόν, να πούµε ότι η αυτοσυµπόνια και η ικανοποίηση από τη 

συµπόνια αποτελούν παράγοντες που προωθούν την ψυχική ανθεκτικότητα και ως εκ τούτου 

λειτουργούν προστατευτικά στην ψυχική και επαγγελµατική υγεία των επαγγελµατιών 

υγείας. 

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειώσουµε ότι έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η 

ικανοποίηση από τη συµπόνια, στην παρούσα έρευνα, φαίνεται να έχει µεγαλύτερη επίδραση 

στην ψυχική ανθεκτικότητα από την αυτοσυµπόνια. Και εδώ λόγω του κενού που υπάρχει 

στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει αντίστοιχο ερευνητικό εύρηµα στο οποίο µπορούµε να 

κατευθυνθούµε. Ωστόσο, µπορούµε εύλογα να υπογραµµίσουµε ότι πρόκειται για την 

ανεµπόδιστη ευχαρίστηση που αισθάνεται ο επαγγελµατίας όταν είναι αποτελεσµατικός στον 
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ρόλο του, η οποία του προσφέρει το ε σωτερικό κίνητρο να συνεχίσει να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του µε ενσυναίσθηση, παρά τις αντιξοότητες. Σύµφωνα µάλιστα µε τους Collins 

&Long(2003), η ικανοποίηση από τ η συµπόνια είναι ένας σηµαντικότατος παράγοντας ο 

οποίος αφενός λειτουργεί βοηθητικά ώστε ν α υπάρξει ισορροπία ανάµεσα στην 

επαγγελµατική ιδιότητα και την προσωπική διάσταση του επαγγελµατία και αφετέρου 

ενισχύει την ικανότητα του επαγγελµατία να διαχειρίζεται στρεσσογόνες καταστάσεις της 

εργασιακής καθηµερινότητας, µε αποτέλεσµα να ενισχύει την ψυχική του ανθεκτικότητα. 

 Τέλος, τα ευρήµατα επιβεβαίωσαν και την πέµπτη υπόθεση της έρευνας, σύµφωνα µε 

την οποία αναµενόταν ότι υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας θα  προέβλεπαν 

χαµηλότερα επίπεδα κόπωσης της συµπόνιας στους επαγγελµατίες υγείας. Η ανάλυση απλής 

παλινδρόµησης που πραγµατοποιήθηκε έδειξε πως η ψυχική ανθεκτικότητα των 

συµµετεχόντων επιδρά στη µείωση της κόπωσης της συµπόνιας που βιώνουν, δηλαδή σε 

µειωµένα επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης και δευτερογενούς τραυµατικού στρες.Το 

παρόν εύρηµα µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση την υπόθεση ότι η ψυχική ανθεκτικότητα 

λειτουργεί προστατευτικά για τους επαγγελµατίες, µετριάζοντας τα αρνητικά αποτελέσµατα 

της κόπωσης της συµπόνιας που µπορεί να βιώσουν (Diaconescu, 2015).  

Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας αλλά και τα αποτελέσµατα 

προηγούµενων ερευνών καταδεικνύουν ότι η αυτοσυµπόνια και η ικανοποίηση από τη 

συµπόνια λειτουργούν προστατευτικά για τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, ενισχύοντας 

την ψυχική τους ανθεκτικότητα, η οποία µε τη σειρά της λειτουργεί προστατευτικά στην 

ψυχική υγεία και στην επαγγελµατική ποιότητα ζωής καθώς βοηθά σηµαντικά στην µείωση 

των αρνητικών αποτελεσµάτων της κόπωσης από τη συµπόνια. 

Όπως σε κάθε έρευνα, έτσι και στην παρούσα, υπάρχουν διαφόρων ειδών περιορισµοί 

στους οποίους είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά. Ένας από τους περιορισµούς της 

παρούσας έρευνας αφορά στη µέθοδο συλλογής του δείγµατος, η οποία παρουσιάζει όπως 

κάθε µέθοδος, τα µειονεκτήµατά της. Η δειγµατοληψία δεν ήταν τυχαία αλλά 

πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ευκολίας. Παραµένοντας στο ζήτηµα του δείγµατος, 

περιορισµό αποτελεί και ο  µικρός αριθµός των υποκειµένων που χρησιµοποιήθηκαν στη 

συγκεκριµένη έρευνα και ο αρκετά µικρότερος αριθµός των αντρών συµµετεχόντων (23.1%) 

συγκριτικά µε αυτόν των γυναικών (76.9%). Επίσης η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν 

ψυχολόγοι (44.9%) και σύµβουλοι ψυχικής υγείας (15.4%) ενώ θα είχε περισσότερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον να υπήρχε µεγαλύτερη συµµµετοχή και από τις άλλες ειδικότητες. 
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Έπειτα, η χρήση ερωτηµατολογίων αυτοαναφοράς έχει πάντα την πιθανότητα να υποπέσει 

στο φαινόµενο της κοινωνικής σκοπιµότητας (Babbie, 2011), όπου το υποκείµενο απαντά µε 

βάση έναν ιδεατό εαυτό, µε αποτέλεσµα η ορθότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων να µην 

µπορεί να διασφαλιστεί. Επίσης, οι  επαγγελµατίες που τελικά επέλεξαν να συµµετάσχουν 

στην έρευνα συµπληρώνοντας τα ερωτηµατολόγια που τους είχαν σταλεί ηλεκτρονικά, 

µπορεί να το έκαναν λόγω του ενδιαφέροντός τους για το υπό µελέτη θέµα. Από την άλλη 

πλευρά, οι επαγγελµατίες εκείνοι που µπορεί να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, στρες, 

επαγγελµατικής εξουθένωσης, µπορεί να µην είχαν το ενδιαφέρον, την ενέργεια ή ακόµα και 

το χρόνο να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια ή µπορεί να είχαν και αντίσταση στο θέµα 

της έρευνας. Επίσης η ανάρτηση του συνδέσµου για την συµµετοχή στην έρευνα και η 

συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων έγινε κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (Μάιος-Ιούλιος, 

2019) και πιθανότατα αυτό να επηρέασε αρνητικά την διάθεση των ανθρώπων να 

αφιερώσουν χρόνο στην συµπλήρωση. 

Ωστόσο, όλοι οι  παραπάνω περιορισµοί δεν µειώνουν τη σηµαντικότητα της 

παρούσας έρευνας, µάλιστα µε αφορµή το υπάρχον ερευνητικό υλικό το οποίο και 

µελετήθηκε προσεχτικά για την υλοποίηση της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας και σε  

συνδυασµό µε την βιωµένη εµπειρία της γράφουσας, που αποκτήθηκε µέσω της ενασχόλησης 

της µε το θέµα της εργασίας, προκύπτουν ορισµένες προτάσεις για µελλοντικές έρευνες.  

Συγκεκριµένα, είναι χρήσιµο να µελετηθούν σε µεγαλύτερο βάθος οι έννοιες της 

κόπωσης της συµπόνιας και της ικανοποίησης από τη συµπόνια. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι 

µέχρι σήµερα δεν είναι ξεκάθαρη η µεταξύ τους σχέση, ωστόσο σύµφωνα µε τον Stamm 

(2002) υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στις δύο αυτές εµπειρίες. Αυτό συµβαίνει γιατί ο 

επαγγελµατίας µπορεί να βιώνει ταυτόχρονα κόπωση και ικανοποίηση από την συµπόνια, 

ωστόσο καθώς αυξάνεται η κόπωση από τη συµπόνια, η ικανότητα του επαγγελµατία να  

αισθάνεται ικανοποίηση από τη συµπόνια, γίνεται ένα έργο «αβάσταχτο». Υπάρχει σπουδαίο 

ερευνητικό έργο αναφορικά µε την επαγγελµατική εξουθένωση (burn out) σε 

νοσηλευτές/τριες, σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους,θεραπευτές ακόµα και ειδικούς παιδαγωγούς. Ωστόσο, αναφορικά µε τις έννοιες 

που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, η βιβλιογραφία και το ερευνητικό υλικό είναι 

περιορισµένα (Ray,Wong et al.,2013). Είναι χρήσιµο επίσης να δ ιερευνηθεί η σχέση της 

κόπωσης από τη συµπόνια µε συγκεκριµένα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά όπως το 

φύλο, τα έτη κλινικής εµπειρίας, το είδος συµβολαίου εργασίας, την ύπαρξη τραύµατος στο 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:30 EEST - 13.56.182.168



	   59	  

προσωπικό ιστορικό (Dunkley &Whelan, 2006; Fingley, 2002), καθώς όπως φαίνεται στην 

βιβλιογραφία υπάρχει σχετικό υλικό που επιβεβαιώνει την ύπαρξη σύνδεσης. 

Ακόµα θα έχει ερευνητικό ενδιαφέρον να µελετηθεί η κόπωση από τη συµπόνια σε 

σχέση µε την ψυχική ανθεκτικότητα, να εξεταστεί αποκλειστικά η σχέση των παραγόντων 

της ψυχικής ανθεκτικότητας και της κόπωσης της συµπόνιας. Αυτή η διερεύνηση θα 

οδηγούσε αφενός σε µεγαλύτερη κατανόηση των εννοιών και της συµβολής τους στη ψυχική 

υγεία και στην επαγγελµατική ποιότητα ζωής και αφετέρου θα ήταν η βάση για τη 

δηµιουργία στοχευµένων παρεµβάσεων. Ακόµα, θα ήταν χρήσιµο να υπάρξουν έρευνες σε 

κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, θεραπευτές, συµβούλους ψυχικής υγείας, που 

εργάζονται ειδικά µε το τραύµα και σε καταστάσεις κρίσης, όπως ενδοοικογενειακή βία, 

παιδιά µε καρκίνο, ασθενείς σε τελικό στάδιο, άστεγοι χωρίς καταφύγιο, ώστε να ελεγχεί άν 

και σε τί βαθµό επιδρά η συνεχής έκθεση σε τραυµατικές εµπειρίες στις µεταβλητές της 

αυτοσυµπόνιας, της ψυχικής ανθεκτικότητας, της ικανοποίησης από τη συµπόνια και της 

κόπωσης της συµπόνιας. Με τον ίδιο τρόπο σκέψης θα µπορούσε να υλοποιηθεί µια 

συσχετιστική προβλεπτική έρευνα µε σκοπό να διερευνηθεί η σχέση των παραγόντων της 

αυτοσυµπόνιας µε τους αντίστοιχους παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας. Συνδυαστικά 

µε τα παραπάνω θα ήταν ωφέλιµο να µην περιοριστεί κανείς µόνο στην πο σοτική 

µεθοδολογία αλλά να προσεγγιστεί και µέσω της ποιοτικής µεθοδολογίας, προκειµένου να 

διερευνηθεί η βιωµένη εµπειρία του επαγγελµατία και πώς ο  ίδιος αντιλαµβάνεται αυτές τις 

έννοιες.  

Παρακάτω θα αναφερθούµε στο πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατά 

της παρούσας έρευνας στις επαγγελµατικές πρακτικές. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους στον τοµέα της ψυχολογίας. 

Μερικοί από τους οποίους παρατίθενται. Αρχικά, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι έννοιες 

που µελετώνται συνδέονται µε τον συνεχώς αναπτυσσόµενο επιστηµονικό κλάδο της Θετικής 

Ψυχολογίας, ο οποίος έχει κατορθώσει να αναπτύξει θεωρίες και να παραθέσει σηµαντικά 

ερευνητικά ευρήµατα. Έννοιες όπως η ψυχική ανθεκτικότητα, η ευτυχία, τα θετικά 

συναισθήµατα, η ποιότητα ζωής, το νόηµα ζωής, η αυτοσυµπόνια, η ικανοποίηση από τη ζωή 

και η ελπίδα αποτελούν θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και αντικείµενο µελέτης 

της θετικής ψυχολογίας. Oι έννοιες αυτές καθώς και οι  επιδράσεις τους στην ψυχική υγεία, 

την επίδοση και τη δράση των ατόµων έχουν µελετηθεί συστηµατικά από τον κλάδο αυτό, 
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χωρίς να µειώνεται η επιστηµονικότητα των ερευνών λόγω του αφηρηµένου περιεχοµένου 

των εννοιών. 

Κάποια από τα ευρήµατα που προέκυψαν ήταν ότι οι επαγγελµατίες που σηµείωσαν 

υψηλότερα επίπεδα αυτοσυµπόνιας και ικανοποίησης από τη συµπόνια παρουσίασαν και 

υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας και τα υψηλότερα επίπεδα ψυχικής 

ανθεκτικότητας συνδέονταν µε χαµηλότερα επίπεδα κόπωσης από τη συµπόνια, δηλαδή 

επαγγελµατικής εξουθένωσης και δευτερογενούς τραυµατικού στρές. Αναδύεται, λοιπόν, η 

σηµασία της αυτοσυµπόνιας και της ικανοποίησης από τη συµπόνια για την ενίσχυση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας και την αποφυγή βίωσης κόπωσης από τη συµπόνια, επαγγελµατικής 

εξουθένωσης και δευτερογενούς τραυµατικού στρές. Έχοντας αυτή τη γνώση πλέον ώς 

δεδοµένο, η παρούσα ερευνητκή προσπάθεια επιχειρεί να συµβάλλει στην προώθηση της 

ιδέας σχεδιασµού εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα έχουν σκοπό την γνωριµία των 

επαγγελµατιών µε τις υπό µελέτη έννοιες και τον εφοδιασµό τους µε πρακτικές για την 

ενίσχυση τους. Αυτά τα προγράµµατα θα µπορούσαν, ιδανικά, να αποτελούν τµήµα του 

βασικού κύκλου εκπαίδευσης όλων όσων σπουδάζουν σε ειδικότητες που αφορούν τα 

επαγγέλµατα υγείας ή να αποτελούν αυτόνοµα προγράµµατα εκπαίδευσης για ενεργούς 

επαγγελµατίες, ασκούµενους και σπουδαστές µε στόχο την εκµάθηση στρατηγικών 

επιµέλειας εαυτού, ενσυνειδητότητας (mindfulness) και τεχνικών χαλάρωσης. Σύµφωνα 

µάλιστα µε την Diaconescu (2015), αποτελεσµατικές είναι οι  σωµατικές-συµπεριφορικές 

στρατηγικές (τρέξιµο, χορός, yoga, ορειβασία, ασκήσεις χ αλάρωσης, διαφραγµατικές 

ανάσες), οι σχεσιακές στρατηγικές (έκφραση συναισθηµάτων, σκέψεων σε φίλους, 

συναδέλφους, επόπτες), οι γνωσιακές στρατηγικές (απόσπαση προσοχής: ταινίες, µουσική, 

αποφυγή ενασχόλησης µε εργασιακά θέµατα εκτός ωρών εργασίας).  

Είναι σηµαντικό για τους επαγγελµατίες, ακόµα και άν δεν εργάζονται αµιγώς µε 

περιπτώσεις τραύµατος, να έχουν αφενός τις επαρκείς θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες για 

πιθανή παρέµβαση και αφετέρου να γνωρίζουν πώς οι  ίδιοι χρειάζεται να φροντίσουν τον 

εαυτό τους. Άλλωστε , σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, µερικοί από τους παράγοντες που 

φαίνεται να λειτουργούν προστατευτικά και να µειώνουν τις πιθανότητες εµφάνισης κόπωσης 

από τη συµπόνια, είναι η ικανότητα του επαγγελµατία να µην κατακλύζεται από το 

συναίσθηµα του, η εµπειρία, οι στρατηγικές αυτοσυµπόνιας και αυτοφροντίδας, και φυσικά η 

συνεχής µετεκπαίδευση (Arvay, 2001) καθώς και το υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο (Craig 

&Sprang, 2010). Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίζουν όχι µόνο πώς θα αναγνωρίσουν και τελικά 
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θα διαχειριστούν φαινόµενα όπως η επαγγελµατική εξουθένωση, η κόπωση από τη συµπόνια 

και το δευτερογενές τραυµατικό σ τρές αλλά και πώς µπορούν να δράσουν σε επίπεδο  

πρόληψης, φροντίζοντας τον εαυτό τους. 

Η σηµασία των πρακτικών αυτοφροντίδας και η σχέση τους µε τις έννοιες που 

πραγµατεύεται η εργασία έχει υπογραµµιστεί σε πλήθος ερευνών, σύµφωνα µάλιστα µε την 

Diaconescu (2015), η εισαγωγή ασκήσεων χαλάρωσης στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, η 

εκµάθηση δεξιοτήτων για αποφόρτιση του στρές και η αφύπνιση της ενσυνειδητότητας 

προκειµένου να είναι κανείς ουσιαστικά, αυθεντικά «παρών» στο εδώ και τώρα, σε ό, τι 

λαµβάνει χώρα εκείνη την στιγµή, έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα, 

την αυτοφροντίδα και την βίωση ικανοποίησης από την συµπόνια. Ακόµα ο 

διαλογισµόςჼYαποτελεί µια πρακτική αυτοφροντίδας και παράλληλα µια στρατηγική 

ανάπτυξης της συµπόνιας για τον εαυτό και τους άλλους και έχει φανεί πως είναι βοηθητικός 

για τους επαγγελµατίες που βιώνουν επαγγελµατική εξουθένωση, στρες, άγχος, κατάθλιψη, 

χαµηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία τους και αίσθηση µειωµένης επαγγελµατικής 

αυτοαποτελεσµατικότητας. Έχει συνδεθεί µάλιστα µε υψηλότερα επίπεδα αυτοσυµπόνιας και 

έχει φανεί πως επιδρά θετικά στην ικανοποίηση από τη συµπόνια (Neff, 2003b). Επιπλέον, 

όπως προκύπτει από τα δεδοµένα, η συνεχής επαφή µε την ανθρώπινη αγωνία µπορεί να 

φέρει σε ευάλωτη θέση τον επαγγελµατία. Συνεπώς, η εποπτεία και η προσωπική θεραπεία 

αποτελούν απαραίτητο κοµµάτι της άσκησης του επαγγέλµατος και µπορούν να 

λειτουργήσουν επίσης σε επίπεδο πρόληψης, ώς µορφή αυτοφροντίδας και τελικά να 

ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα του έργου του επαγγελµατία. 
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Παράρτηµα 

 

Παράρτηµα Α 
Α1. Κλίµακα Αυτοσυµπόνιας 

 
Παρακαλώ διαβάστε κάθε πρόταση προσεκτικά πριν απαντήσετε. Βάλτε έναν αριθµό από το 
1 έως το 5 για κάθε πρόταση για να προσδιορίσετε πόσο συχνά συµπεριφέρεστε µε αυτόν τον 
τρόπο. (1= ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ, 2=ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, 3=ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ, 4=ΣΥΧΝΑ, 
5=ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ) 
      
 
_____ 1.  Αποδοκιµάζω και κατακρίνω τον εαυτό µου για τις ατέλειες και τις ανεπάρκειες 

µου. 

_____ 2.  Όταν έχω κακή διάθεση, τείνω να επιµένω και να εστιάζω σε ο,τιδήποτε είναι 

λάθος. 

_____ 3.  Όταν τα πράγµατα εξελίσσονται άσχηµα για µένα, βλέπω τις δυσκολίες ως µέρος 

της ζωής που ο κάθε άνθρωπος είναι δυνατό να περάσει. 

_____ 4.   Όταν σκέφτοµαι τις ανεπάρκειες µου, αισθάνοµαι περισσότερο αποκοµµένος από 

τον υπόλοιπο κόσµο. 

_____ 5.   Προσπαθώ να είµαι πιο στοργικός απέναντι στον εαυτό µου όταν αισθάνοµαι 

ψυχικό πόνο. 

_____ 6.  Όταν αποτυγχάνω σε κάτι σηµαντικό για εµένα, µε πληµµυρίζουν αισθήµατα 

ανεπάρκειας. 

_____ 7.  Όταν αισθάνοµαι άσχηµα, υπενθυµίζω στον εαυτό µου ότι υπάρχουν και άλλοι 

πολλοί άνθρωποι στον κόσµο οι οποίοι αισθάνονται όπως εγώ. 

_____ 8.   Όταν οι στιγµές είναι πραγµατικά δύσκολες για µένα, τείνω να είµαι σκληρός µε 

τον εαυτό µου. 

_____ 9.   Όταν κάτι µε αναστατώνει, προσπαθώ να διατηρώ τα συναισθήµατά µου σε 

ισορροπία. 

_____ 10. Όταν αισθάνοµαι ανεπαρκής κατά κάποιον τρόπο, προσπαθώ να ξαναθυµίζω στον  

εαυτό µου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι µοιράζονται συναισθήµατα ανεπάρκειας. 

_____ 11. Δεν ανέχοµαι και δεν υποµένω τις πλευρές εκείνες του εαυτού µου που δεν µου 

αρέσουν. 

_____ 12. Όταν περνάω µια πολύ δύσκολη περίοδο, προσφέρω στον εαυτό µου την φροντίδα 
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και την τρυφερότητα που χρειάζοµαι. 

_____ 13. Όταν αισθάνοµαι άσχηµα, τείνω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι 

µάλλον πιο ευτυχισµένοι από εµένα. 

_____14.Όταν µου συµβαίνει κάτι οδυνηρό, προσπαθώ να διατηρώ µια ισορροπηµένη εικόνα 

της κατάστασης. 

_____ 15. Προσπαθώ να βλέπω τις αποτυχίες µου ως µέρος της ανθρώπινης φύσης. 

_____ 16. Όταν βλέπω τις πλευρές του εαυτού µου που δεν µου αρέσουν, απογοητεύοµαι. 

_____ 17. Όταν αποτυγχάνω σε κάτι σηµαντικό για εµένα, προσπαθώ να δω τα πράγµατα από 

µια αντικειµενική οπτική γωνία. 

_____ 18. Όταν πραγµατικά προσπαθώ για κάτι µε κόπο, τείνω να πιστεύω ότι για τους 

άλλους ανθρώπους τα πράγµατα είναι ευκολότερα.   

_____ 19. Είµαι καλός, -ή µε τον εαυτό µου όταν βιώνω δύσκολες και επίπονες καταστάσεις. 

_____ 20. Όταν κάτι µε αναστατώνει, παρασύροµαι από τα συναισθήµατά µου. 

_____ 21. Μπορώ να γίνω κάπως σκληρός,-ή απέναντι στον εαυτό µου όταν βιώνω µία 

ταλαιπωρία. 

_____ 22. Όταν δεν είµαι σε καλή διάθεση, προσπαθώ να προσεγγίσω τα συναισθήµατα µου 

µε περιέργεια και ειλικρίνεια 

_____ 23. Ανέχοµαι τις ατέλειες και τις ανεπάρκειές µου. 

_____ 24. Όταν κάτι οδυνηρό µου συµβαίνει, τείνω να βλέπω την κατάσταση πολύ χειρότερα 

απ’ ότι είναι. 

_____ 25. Όταν αποτυγχάνω σε κάτι σηµαντικό για εµένα, τείνω να αισθάνοµαι µόνος,-η. 

_____ 26. Προσπαθώ να κατανοώ και να υποµένω εκείνες τις πλευρές της προσωπικότητας 

µου που δεν µου αρέσουν. 
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Α2. Κλίµακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας - Connor Davidson (CD-RISC) 

 

Παρακαλούµε επιλέξτε τη δήλωση που περιγράφει καλύτερα τη δική σας πραγµατικότητα 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ηµερών.  
 
Είναι σηµαντικό να απαντήσετε µε τη µεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια και να θυµάστε ότι δεν 
υπάρχουν “σωστές” ή “λάθος” απαντήσεις.  
 
Απαντήστε σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: ( 0=ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΛΗΘΕΣ, 1=ΣΠΑΝΙΑ 

ΑΛΗΘΕΣ, 2=ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΛΗΘΕΣ, 3=ΣΥΧΝΑ ΑΛΗΘΕΣ, 4=ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ 

ΑΛΗΘΕΣ) 

	  
1. Μπορώ να προσαρµόζοµαι στην αλλαγή ____  

2. Έχω στενές και ασφαλείς σχέσεις ____  

3. Μερικές φορές η µοίρα και ο Θεός µπορούν να βοηθήσουν ____  

4. Μπορώ να τα βγάλω πέρα µε ό,τι µου προκύπτει____  

5. Προηγούµενες επιτυχίες µου δίνουν αυτοπεποίθηση για  
καινούριες προκλήσεις ____  

6. Βλέπω την εύθυµη πλευρά των πραγµάτων____  

7. Το να αντεπεξέρχοµαι στο στρες µου δίνει δύναµη ____  

8. Έχω την τάση να ανακάµπτω µετά από κάποια δοκιµασία  
ή ασθένεια ____  

9. Τα πράγµατα συµβαίνουν για κάποιο λόγο ____  

10. Κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, ό,τι και να γίνει ____  

11. Μπορώ να επιτυγχάνω τους στόχους µου ____  

12. Όταν τα πράγµατα φαίνονται χωρίς ελπίδα,  εγώ δεν παραιτούµαι ____  

13. Ξέρω που να στραφώ για βοήθεια ____  

14.  Όταν βρίσκοµαι κάτω από πίεση, συγκεντρώνοµαι και  
σκέφτοµαι καθαρά ____  

15. Προτιµώ να παίρνω το προβάδισµα στην επίλυση προβληµάτων ____  

16. Δεν αποθαρρύνοµαι εύκολα από την αποτυχία ____  

17. Με θεωρώ δυνατό άτοµο ____  

18. Μπορώ να παίρνω µη δηµοφιλείς ή δύσκολες αποφάσεις ____  

19. Μπορώ να χειρίζοµαι δυσάρεστα συναισθήµατα ____  

20. Έχω ανάγκη να ακολουθώ τη διαίσθησή µου ____  

21. Έχω ισχυρή αίσθηση σκοπού ____  
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22. Νιώθω ότι έχω τον έλεγχο της ζωής µου ____  

23. Μου αρέσουν οι προκλήσεις ____  

24. Εργάζοµαι για να  επιτυγχάνω τους στόχους µου____  

25. Καµαρώνω για τις επιτεύξεις µου ____  
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Α3. Κλίµακα Επαγγελµατικής Ποιότητας Ζωής – Τhe Professional Quality 

of Life Scale (ProQOL) 
 
Όταν υποστηρίζετε ανθρώπους, έχετε ά µεση επαφή µε τις ζωές τους. Όπως ίσως, έχετε 
διαπιστώσει η συµπόνια σας για αυτούς που βοηθάτε µπορεί να σας επηρεάσει µε θετικούς 
και αρνητικούς τρόπους. Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά µε τις εµπειρίες 
σας, και θετικές και αρνητικές, ως επαγγελµατίας.Σκεφτείτε την κάθε µια από τις ακόλουθες 
ερωτήσεις σε σχέση µε σας και την τρέχουσα εργασιακή σας κατάσταση. Επιλέξτε τον 
αριθµό που ειλικρινά αντικατοπτρίζει το πόσο συχνά βιώσατε τα παρακάτω τις τελευταίες 30 
µέρες. (1=ΠΟΤΕ, 2=ΣΠΑΝΙΑ, 3=ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, 4=ΣΥΧΝΑ, 5=ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ) 
 
      

1. Είµαι ευτυχισµένος / η.  1  2  3  4  5  
2. Ανησυχώ έντονα για περισσότερα από ένα άτοµα τα οποία υποστηρίζω.  1  2  3  4  5  
3. Λαµβάνω ικανοποίηση από το γεγονός ότι µπορώ να υποστηρίζω 
ανθρώπους.  1  2  3  4  5  

4. Νοιώθω ότι συνδέοµαι µε τους άλλους.  1  2  3  4  5  
5. Αναπηδώ ή ξαφνιάζοµαι από απροσδόκητους ήχους.  1  2  3  4  5  
6. Αισθάνοµαι αναζωογονηµένος αφότου δουλέψω µ’ αυτούς που υποστηρίζω.  1  2  3  4  5  
7. Δυσκολεύοµαι να διαχωρίσω την προσωπική  
αυτούς που υποστηρίζω. 
µου ζωή από τη ζωή µου ως επαγγελµατίας.  

1  2  3  4  5  

8. Δεν είµαι τόσο παραγωγικός στη δουλειά επειδή χάνω τον ύπνο µου λόγω 
τραυµατικών εµπειριών κάποιου από τα άτοµα που φροντίζω/ υποστηρίζω.  1  2  3  4  5  

9. ჼ�Νοµίζω ότι ίσως να έχω επηρεαστεί από το τραυµατικό άγχος αυτών που 
υποστηρίζω.  1  2  3  4  5  

10. Αισθάνοµαι εγκλωβισµένος από τη δουλειά µου.  1  2  3  4  5  
11. Λόγω της βοήθειας που παρέχω, έχω αισθανθεί εκνευρισµένος για διάφορα 
πράγµατα.  1  2  3  4  5  

 
12. Μου αρέσει η δουλειά µου.  1  2  3  4  5  
13. Αισθάνοµαι µελαγχολικός εξαιτίας των τραυµατικών εµπειριών των 
ανθρώπων που βοηθώ.  1  2  3  4  5  

14. Αισθάνοµαι σαν να βιώνω το τραύµα κάποιου που έχω βοηθήσει.  1  2  3  4  5  
15. Έχω πεποιθήσεις οι οποίες µε στηρίζουν.  1  2  3  4  5  
16. Είµαι ευχαριστηµένος µε το πως καταφέρνω να ακολουθώ τις τεχνικές 
υποστήριξης και τα πρωτόκολλα.  1  2  3  4  5  

17. Είµαι το άτοµο που πάντα ήθελα να είµαι.  1  2  3  4  5  
18. Η δουλειά µου µε κάνει να αισθάνοµαι ικανοποιηµένος/ -η.  1  2  3  4  5  
19. Αισθάνοµαι εξαντληµένος/ η λόγω της δουλειάς µου.  1  2  3  4  5  
20. Έχω ευχάριστες σκέψεις συναισθήµατα γι’ αυτούς που υποστηρίζω και για 
το πώς θα µπορούσα να τους βοηθήσω.  1  2  3  4  5  

21. Αισθάνοµαι καταβεβληµένος/ η επειδή ο φόρτος εργασίας µου φαίνεται 1  2  3  4  5  
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ατελείωτος.  
22. Πιστεύω ότι µπορώ να κάνω τη διαφορά µέσω της δουλειάς µου.  1  2  3  4  5  
23. Αποφεύγω συγκεκριµένες δραστηριότητες ή καταστάσεις επειδή µου 
θυµίζουν τροµακτικές εµπειρίες των ανθρώπων που υποστηρίζω.  1  2  3  4  5  

24. Είµαι υπερήφανος για το τι µπορώ να κάνω για να βοηθήσω.  1  2  3  4  5  
25. Ως αποτέλεσµα της παροχής βοήθειας στους άλλους, έχω ενοχλητικές, 
τροµακτικές σκέψεις.  1  2  3  4  5  

26.Αισθάνοµαι ότι βαλτώνω από το σύστηµα 1  2  3  4  5  
27. Έχω σκέψεις ότι είµαι επιτυχηµένος ως επαγγελµατίας.  1  2  3  4  5  
28. Δεν µπορώ να ανακαλέσω σηµαντικά µέρη της δουλειάς µου που αφορούν 
θύµατα τραυµατισµού.  1  2  3  4  5  

29. Είµαι ένας άνθρωπος που νοιάζεται πολύ.  1  2  3  4  5  
30. Είµαι ευτυχής που επέλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά.       
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Α4. Εισαγωγικό σηµείωµα, επισυναπτόµενο µαζί µε τα ερωτηµατολόγια της 
έρευνας. 
 
Αγαπητοί/ές, 
 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιείται στα πλαίσια της διπλωµατικής µου εργασίας στο 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακων Σπουδών: "Συµβουλευτική Ψυχολογία και Συµβουλευτική στην 
Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία" του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και αποσκοπεί 
στη µελέτη της σχέσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτο-συµπόνιας και της κόπωσης 
από τη συµπόνια σε επαγγελµατίες υγείας. 

 
Όσον αφορά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, θα ήθελα να επισηµάνω τα 

ακόλουθα: η συµµετοχή είναι εθελοντική και ανώνυµη. Δεν θα σας ζητηθεί να 
συµπληρώσετε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα σας. Να θυµάστε 
πως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, γι’αυτό το λόγο επιλέξτε εκείνες που σας 
εκφράζουν περισσότερο. Παρακαλώ πολύ απαντήστε όσο πιο ειλικρινά και αυθόρµητα 
µπορείτε. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Τα στοιχεία που 
θα συλλεχθούν, θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριµένης έρευνας. 

 Επίσης, όποιος είναι πρόθυµος, θα µπορούσε να προωθήσει αυτό το ερωτηµατολόγιο 
(µέσω αυτού του link) σε άτοµα που γ νωρίζει µε βεβαιότητα ότι εργάζονται ώς 
επαγγελµατίες υγείας. Η εθελοντική συµµετοχή σας σε αυτήν την έρευνα θα είναι πολύ 
σηµαντική βοήθεια στην προαγωγή της γνώσης και της κατανόησής µας σχετικά µε το θέµα 
της έρευνας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη συµβολή σας στην  
υλοποίηση αυτής της έρευνας. 

 

 
                                                                                                            Με εκτίµηση, 

                                                                                                            Άννα Μαρία Διαπούλη 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
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Παράρτηµα B: Αναλύσεις 

Πίνακες και Διαγράµµατα 

 

Πίνακας Β1: Έλεγχος Κανονικότητας µεταβλητών 

 

 
 
 
Πίνακας Β2: Έλεγχος γραµµικής συσχέτισης της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ηλικίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   **<.01 
 
 
 
 
 
 

	   Kolmogorov-Smirnov Z p-value 

Ψυχική ανθεκτικότητα 1.137 .150 

Ικανοποίηση από την συµπόνια 1.234 .095 

Επαγγελµατική εξουθένωση .936 .344 

Κόπωση συµπόνιας 1.014 .255 

Αυτοσυµπόνια .624 .831 

Καλοσύνη προς τον εαυτό µας 1.040 .230 

Κριτική στάσης απέναντι στον εαυτό .824 .506 

Μοιρασµένη ανθρώπινη εµπειρία .950 .328 

Αποµόνωση .731 .659 

Ενσυνειδητότητα 1.324 .060 

Υπερβολική ταύτιση .683 .739 

  Ψυχική 
ανθεκτικότητα Ηλικία 

Ψυχική 

ανθεκτικότητα 
- .297** 

Ηλικία  - 
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Πίνακας Β3: Έλεγχος γραµµικής συσχέτισης της αυτοσυµπόνιας και της ηλικίας 

 

  
Αυτοσυµπόνια Ηλικία 

Αυτοσυµπόνια - -.29 

Ηλικία  - 

   

 

 
 

 

Πίνακας Β4: Έλεγχος γραµµικής συσχέτισης της ικανοποίησης από την συµπόνια και της 

ηλικίας 

 

  
Ικανοποίηση 
από την 
συµπόνια Ηλικία 

Ικανοποίηση 
από την 
συµπόνια 

- .348** 

Ηλικία  - 

                                                   **<.01 
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Διαγράµµατα 
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Διάγραµµα 1-11: Ιστογράµµατα ποσοτικών µεταβλητών 
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Διάγραµµα 12: Διάγραµµα διασποράς ανάµεσα στη ψυχική ανθεκτικότητα και την ηλικία 
 

	  
Διάγραµµα 13: Διάγραµµα διασποράς ανάµεσα στην αυτοσυµπόνια και την ηλικία 
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Διάγραµµα 14: Διάγραµµα διασποράς ανάµεσα στην ικανοποίηση από την συµπόνια και την 
ηλικία 
	  

	  

	  

 
Διάγραµµα 15: Κατανοµή παλινδρόµησης 
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