Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας (2021) Τόμος 13, Τεύχος 4, 6-19

ISSN 1791-9649

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ, Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Σαρρή Α.1, Φιστέ Μ.2, Κοΐνης Α.3
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας MSc
Ψυχολόγος MSc, PhD. Med-Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο», Aegean College
3
Ψυχολόγος MSc, Ph.D-Γ. Ν. Κορίνθου Ψυχιατρικό Τμήμα, Aegean College
1
2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Ο χρηματοπιστωτικός τομέας χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς αλλαγές λόγω των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταβολές της παγκόσμιας
οικονομίας, οδηγώντας, ωστόσο, σε υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες και φτωχής ποιότητας
ζωής των εργαζομένων. Σκοπός: η διερεύνηση μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του
εργασιακού στρες (ΕΣ), τον αντίκτυπό του στην ποιότητα ζωής (ΠΖ) των εργαζομένων στον
εγχώριο Τραπεζικό κλάδο και των στρατηγικών αντιμετώπισής του (ΣΑ) καθώς και τον ρόλο
της Συμβουλευτικής Παρέμβασης (ΣΠ). Υλικό και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της ελληνικής
και διεθνούς βιβλιογραφίας, βασιζόμενη στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων
Medline/Pubmed και Google Scholar καθώς και σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και
ιστοσελίδες με την βοήθεια λέξεων κλειδιών. Αποτελέσματα: Το ΕΣ επηρεάζει την ΠΖ και τις
ΣΑ των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα και η ΣΠ συμβάλλει στην αναζήτηση υποστήριξης
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εν λόγω πληθυσμός.
Συμπεράσματα: Παράγοντες δημογραφικοί επηρεάζουν τις τρεις μεταβλητές όπως το φύλο, η
οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και η σωματική άσκηση και η
κατάσταση υγείας τους.
Λέξεις Κλειδιά: Εργασιακό στρες, Ποιότητα ζωής, Στρατηγικές αντιμετώπισης, Συμβουλευτική
παρέμβαση, Τραπεζικοί υπάλληλοι
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ABSTRACT
Introduction: The financial sector is characterized by unprecedented changes due to the
reforms needed to respond to the changes in the global economy, leading, however, to high
levels of work stress and a poor quality of life for workers. Aim: to investigate through the
literature review of work stress (WS), its impact on the quality of life (QOL) of employees in the
domestic banking sector and its coping strategies (CS) as well as the role of Consulting
Intervention (CI). Material and Method: A review of the Greek and international literature,
based on the scientific databases Medline / Pubmed and Google Scholar as well as books,
scientific journals and websites with the help of keywords. Results: The WS affects the QOL
and of the employees in the banking sector and the SP contributes to the search for support to
address the problems faced by this population. Conclusions: Demographic factors affect the
three variables such as gender, marital status, educational level, as well as physical exercise
and their health status.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ανθρώπινο δυναμικό των τραπεζών
αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική
και ποιοτική παροχή υπηρεσιών λόγω του
ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι βρίσκονται σε
καθημερινή επαφή με τους πελάτες,
θέτοντας τις βάσεις για την ποιοτική
εξυπηρέτηση και ικανοποίησή τους, μέσω
της
εδραίωσης
της
ουσιαστικής
συνεργασίας
και
επικοινωνίας
(Ivanauskiene, Auruskeviciene, Skudiene,
& Nedzinskas, 2012; Arasli, Katircioglu, &
Mehtap-Smadi, 2005). Ωστόσο, λόγω της
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε
παγκόσμιο επίπεδο, τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα έχουν προβεί σε μια σειρά
κινήσεων προκειμένου να μειώσουν το
λειτουργικό τους κόστος με άμεσο
αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού.
Στην Ελλάδα, μέσω της προώθησης της
εθελούσιας αποχώρησης το 2018, οι
εργαζόμενοι στους ομίλους των 4
συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς,
Alpha and Eurobank) μειώθηκαν κατά
9,0% σε σχέση με το 2017 (Τζώρτζη,
2019). Ως αποτέλεσμα αυξήθηκαν οι
αρμοδιότητες των υπαλλήλων με την
ταυτόχρονη αλλαγή των εργασιακών όρων,
οδηγώντας
σε
χαμηλά
επίπεδα
ικανοποίησης λόγω της μείωσης των
αποδοχών και των δυσμενών αλλαγών στο
εργασιακό
περιβάλλον
και
στην
οργανωσιακή κουλτούρα (Wang & Heyes,
2017; Mamun & Hasan, 2017). Επιπλέον,
η επένδυση στην τεχνολογία δημιουργεί
επιπρόσθετα προβλήματα λόγω του ότι
πρέπει να αποκτηθούν περισσότερες
δεξιότητες προκειμένου να εκτελεστεί
σωστά η εργασία (Dedezade, 2019). Αυτά
τα νέα δεδομένα εντείνουν έναν ήδη
στρεσογόνο τομέα εργασίας που ανέκαθεν
χαρακτηριζόταν
από
πολλές
ώρες
εργασίας, έντονο ανταγωνισμό καθώς και
αυξημένες εργασιακές ευθύνες οδηγώντας
στην εκδήλωση του εργασιακού στρες (ΕΣ)
και στη μείωση της ποιότητας ζωής (ΠΖ)
των εργαζομένων (Subramaniam, Sairam
& Saravanan, 2012). Η αναγνώριση των
δυσμενών συνεπειών του ΕΣ, η σωστή
εκτίμηση της επίπτωσής του και των
μηχανισμών μείωσής του, δύναται να
βελτιώσει όχι μόνο την ΠΖ αλλά και την
αποδοτικότητα των εργαζομένων με άμεσο
όφελος στην εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία και του οργανισμού (DarteyBaah & Ampofo, 2015).

Το ΕΣ, η ΠΖ, οι ΣΑ και ο ρόλος της
συμβουλευτικής στον τραπεζικό κλάδο.
Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται και
εκτελούνται
οι
εργασίες
στον
χρηματοπιστωτικό
τομέα
κατά
τις
τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζεται από
μια πληθώρα αλλαγών που οφείλονται στις
αναγκαίες και ραγδαίες εξελίξεις στην
παγκόσμια οικονομία, παράγοντες που
επηρεάζουν την εργασιακή ζωή στον εν
λόγω κλάδο (Kaur, Kaur, & Kumar, 2017).
Μια εξ’ αυτών των αλλαγών, που
προέρχεται
από
την
παρατεταμένη
παγκόσμια οικονομική κρίση, είναι οι
συγχωνεύσεις προκειμένου να επιτευχθούν
στρατηγικοί στόχοι, που ωστόσο έχουν
άμεσο αντίκτυπο στην αναδιάρθρωση του
τρόπου λειτουργίας των τραπεζών. Η
δημιουργία μεγάλων οργανισμών σε
συνδυασμό με τη μείωση της επενδυτικής
και αποταμιευτικής δύναμης των πελατών,
αύξησε τους παράγοντες που ευνοούν το
εργασιακό στρες και μειώνουν την
ποιότητα ζωής των εργαζομένων στον
τραπεζικό τομέα (Frasquilho et al, 2016;
Giorgi et al, 2017).
Το ΕΣ αποτελεί σωματική ή/και ψυχολογική
απόκριση όταν υπάρχει μια ανισορροπία
μεταξύ των ικανοτήτων των ατόμων και
των εργασιακών απαιτήσεων. Επιπλέον,
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα προϊόν μιας
δυναμικής
αλληλεπίδρασης
των
χαρακτηριστικών του ατόμου και του
κοινωνικού και οργανωτικού πλαισίου του
οργανισμού, που οδηγεί σε μια μη υγιή
σχέση
μεταξύ
των
εργασιακών
απαιτήσεων, του ρόλου του εργαζομένου
και την ικανότητά του να ανταπεξέλθει
(Brough, Drummond, & Biggs, 2018;
Jacobs, Johnson, & Hassell, 2018; Siegrist
& Li, 2016). Παλαιότερα, οι διοικήσεις των
οργανισμών θεωρούσαν ότι το στρες είναι
προσωπικό πρόβλημα των εργαζομένων,
ενώ στις μέρες μας αυτή η πεποίθηση έχει
αντικατασταθεί με την αναγνώριση του ότι
οι εργασιακές απαιτήσεις και οι κοινωνικές
σχέσεις στο χώρο της εργασίας αποτελούν
τους
κυριότερους
στρεσογόνους
παράγοντες (Amudha, Alamelu, Motha, &
Badrinath, 2015), που υπονομεύουν την
ποιότητα ζωής.
Η ΠΖ αποτελεί ένα δείκτη σωματικής,
ψυχικής
και
κοινωνικής
ευημερίας
επιτρέποντας στο άτομο να ανταπεξέλθει
στις καθημερινές του δραστηριότητες
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(McLeod, 2010; Pietraszek, CharzynskaGula, Dobrowolska, Stanislawek, & Luczyk,
2016). Διακρίνεται στην υποκειμενική
ευημερία που αφορά στην αντίληψη του
ατόμου για τη ζωή του και στην υγεία, η
οποία ορίζεται και με αντικειμενικούς αλλά
και με υποκειμενικούς όρους καθώς
συμπεριλαμβάνει τόσο τη σωματική όσο
και την ψυχική υγεία του ατόμου. Οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες καθορίζουν τη
διάσταση της γενικής ευημερίας. Οι
εγγενείς παράγοντες που αφορούν στις
εμπειρίες του ατόμου συγκαταλέγονται
στην ποιότητα ζωής μαζί με τους εξωγενείς
που
αφορούν
την
επιρροή
του
περιβάλλοντος στο άτομο (Costa et al,
2017). Επιπλέον, η ποιότητα ζωής
υποδηλώνει μια κατάλληλη ισορροπία
μεταξύ
του
επαγγελματικού
και
προσωπικού βίου εξασφαλίζοντας τη
σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου
(Husin, Lukito, Harif, & Muhamad, 2019).
Μια σημαντική πτυχή για την αντιμετώπιση
του εργασιακού στρες μεταξύ τραπεζικών
υπαλλήλων είναι η υιοθέτηση θετικών
στρατηγικών για την μείωσή του με στόχο
αποφυγή ενεργοποίησης των μη υγιών
μηχανισμών
αντιμετώπισης
των
στρεσογόνων καταστάσεων (Bakker &
Demerouti, 2007; Zijlstra & Sonnentag,
2006). Η συμβουλευτική παρέμβαση στους
επαγγελματικούς χώρους στοχεύει στην
προαγωγή της ψυχικής υγείας των
εργαζομένων μέσω της ενδυνάμωσής τους
προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς
τους
στρεσογόνους
παράγοντες,
οδηγώντας στην ψυχολογική ευημερία και
αυτο-αποτελεσματικότητα. Συμβάλλει στη
μείωση της απουσίας από την εργασία, στη
βελτίωση του ηθικού του προσωπικού
καθώς και στη διατήρησή του (De, 2017).
Λόγω αυτών, αυξάνεται η παραγωγικότητα
του ατόμου καθώς και η ποιότητα ζωής του
και μειώνεται το εργασιακό στρες, διότι
προάγεται
η
σωστή
χρήση
των
στρατηγικών αντιμετώπισής του (MellorClark, Twigg, Farrell, & Kinder, 2013).

χρησιμοποιούνται πολλές φορές για να
εκφράσουν την ίδια έννοια (Υφαντόπουλος,
2003; Moons, 2004; Nord, Arnesen,
Menzel, & Pinto, 2001; Post, 2014).

Η ποιότητα ζωής - εργασιακή ποιότητα
ζωής

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ΠΖ
των
εργαζομένων
συμπεριλαμβάνουν
αυτούς που προέρχονται από την
αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και των
εργασιακών συνθηκών, των εργασιακών
καθηκόντων
και
των
ατομικών
χαρακτηριστικών λαμβάνοντας υπόψη και
τους παράγοντες που προέρχονται εκτός
του εργασιακού περιβάλλοντος (Silva &
Barreto, 2012).

Η έννοια της ΠΖ είναι πολυδιάστατη και
χαρακτηρίζεται από μια δυσκολία στον
ορισμό της καθώς συμπεριλαμβάνει
ψυχολογικές, σωματικές, αντικειμενικές
αλλά
και
υποκειμενικές
διαστάσεις.
Επιπλέον, βασίζεται κυρίως στην αντίληψη
του ατόμου για το τί είναι η ΠΖ με την
ταυτόχρονη σύγχυση μεταξύ αυτής και της
ευημερίας και της ευτυχίας, όροι που

Ο ΠΟΥ το 1998 διεύρυνε το ορισμό της
ΠΖ, θεωρώντας την ως το σύνολο των
διεργασιών του ατόμου που σχετίζονται με
το πόσο ικανοποιημένο είναι το άτομο από
τις διάφορες πτυχές της ζωής του, που
συμπεριλαμβάνουν την υγεία, την εργασία,
την οικονομική κατάσταση, την οικογένεια
και τον κοινωνικό του κύκλο (WHO, 1998).
Τα ανωτέρω έχουν οδηγήσει στην
εμφάνιση του όρου Εργασιακή ΠΖ (ΕΠΖ),
η οποία μπορεί να ορισθεί ως η
ικανοποίηση του εργαζομένου από την
πορεία της καριέρας του επιτρέποντάς του
να αυξήσει την προσωπική του ΠΖ μέσα
από την εργασία του και το ίδιο το
εργασιακό περιβάλλον (Rathi, 2010).
Σύμφωνα με τους Rose, Beh, Uli, and Idris
(2006) η ΕΠΖ αποτελεί μια φιλοσοφία
θεωρώντας τα άτομα άξια εμπιστοσύνης,
υπεύθυνα και ικανά να συμβάλλουν στην
εξέλιξη
του
οργανισμού.
Επιπλέον,
συμπεριλαμβάνει την έννοια του σεβασμού
και στοιχεία, όπως το διοικητικό σύστημα,
την ίδια την εργασία καθώς και
την
οργανωσιακή κουλτούρα. Η ΕΠΖ αφορά
στην ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των
εργαζομένων
και
ολόκληρου
του
εργασιακού περιβάλλοντος και θεωρείται
βασική διότι από αυτή εξαρτάται η
αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.
Τα
κριτήρια
μέτρησής
της
συμπεριλαμβάνουν την ικανοποίηση από
την εργασία, την αυτονομία, το ίδιο το
εργασιακό περιβάλλον, τις οικονομικές
απολαβές, τις ευκαιρίες εξέλιξης και
προαγωγής και τις σχέσεις μεταξύ των
συναδέλφων και αυτών με τη διοίκηση
(Buvaneswari, 2011).
Παράγοντες επιρροής της
τραπεζικών υπαλλήλων

ΠΖ

των

Αναλυτικότερα, ο υπερβολικός φόρτος
εργασίας, η διατάραξη της οικογενειακής
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ζωής, το σύστημα αμοιβών, το εργασιακό
περιβάλλον και οι εργασιακές συνθήκες
συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων
που επηρεάζουν την ΠΖ (Baitul, 2012;
Chandranshu, 2012). Όταν οι οργανισμοί
δεν λαμβάνουν υπόψη την ΠΖ των
εργαζομένων
τους
τότε
αυτή
χαρακτηρίζεται φτωχή ιδιαίτερα στον
χρηματοπιστωτικό τομέα όπως βρέθηκε σε
μια μελέτη στην Ινδία μεταξύ 100
τραπεζικών
υπαλλήλων
23
υποκαταστημάτων δημόσιων και ιδιωτικών
τραπεζών (Subramanian et al., 2012).
Ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα η απουσία
ευκαιριών
εξέλιξης,
ασφάλειας
της
εργασίας, ευελιξίας του ωραρίου και της
ίδιας της εργασίας, επαρκών και δίκαιων
ανταμοιβών
και
αποτελεσματικών
εργασιακών ομάδων, οδηγεί στην φτωχή
ικανοποίηση των εργαζομένων και κατ’
επέκταση στη μειωμένη ΠΖ, όπως βρέθηκε
στη μελέτη του Baitul (2012) μεταξύ 100
εργαζομένων στο Μπαγκλαντές. Στον
τραπεζικό τομέα, σύμφωνα με τη μελέτη
του Gupta (2016) μεταξύ 150 υπαλλήλων
ιδιωτικών τραπεζών στην Ινδία, επί
παρουσίας
της
συμμετοχής
των
υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων, υγιούς
εργασιακού
περιβάλλοντος,
επανασχεδιασμού της εργασίας καθώς και
ξεκάθαρων διαδικασιών, αυξάνεται η ΠΖ, η
οποία οδηγεί στην ικανοποίηση των
προσωπικών αναγκών των εργαζομένων
ενισχύοντας την δημιουργικότητά τους και
την καινοτομία τους.
Ωστόσο, οι Kaur, Patra, Hazari, and
Kanungo (2020) στην μελέτη τους με
σκοπό την εκτίμηση της σχετιζόμενης με
την υγεία ΠΖ μεταξύ 200 τραπεζικών
υπαλλήλων και 200 ομάδας ελέγχου στην
Ινδία, βρήκαν ότι η ΠΖ των τραπεζικών
υπαλλήλων είναι σημαντικά φτωχότερη.
Μια εξήγηση για αυτό είναι τα ευρήματα
μιας άλλης μελέτης
μεταξύ 2025
υπαλλήλων στον δημόσιο και ιδιωτικό
οικονομικό τομέα στη Νιγηρία, που
υποστηρίζουν ότι η ίδια η εργασία στον
οικονομικό κλάδο γενικότερα επηρεάζει
αρνητικά την ΠΖ των εργαζομένων κυρίως
αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα
με κύριο παράγοντα το εργασιακό
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από φόρτο
και πολλές ώρες εργασίας (Adibe, Ubaka,
Igboeli, & Abraham-Igwe, 2014). Οι
παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τις
δυσμενείς ψυχοκοινωνικές εργασιακές
συνθήκες ευνοούν το ΕΣ. Σύμφωνα με τη
μελέτη των Silva and Barreto (2012)
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μεταξύ 2054 υπαλλήλων μιας κρατικής
τράπεζας στη Βραζιλία ο χαμηλός έλεγχος
της εργασίας, η έλλειψη κοινωνικής
υποστήριξης στον εργασιακό χώρο και η
υπερβολική δέσμευση των εργαζομένων
είναι οι κυριότεροι παράγοντες που
επηρεάζουν αρνητικά την ΠΖ τους.
Οι Mahalingam και Suresh (2017) στην
Ινδία μεταξύ 200 υπαλλήλων στον
τραπεζικό τομέα διερευνώντας τους
κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την
ΕΠΖ ανέδειξαν ότι η απουσία συμμετοχής
στη λήψη αποφάσεων, η έλλειψη εξέλιξης,
ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης μεταφοράς
από και προς το χώρο εργασίας
επηρέασαν δυσμενώς την ικανοποίηση
από την εργασία και κατ’ επέκταση την
ΕΠΖ.
Οι Hyde και Gupta (2018) προσθέτουν ως
παράγοντες
επιρροής της
ΠΖ
το
παρακινητικό κλίμα, τον επανασχεδιασμό
της εργασίας, τη δίκαιη αποζημίωση, την
ευελιξία αλλά και την ισότητα των
ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με τα
ευρήματα της μελέτης τους μεταξύ 150
τραπεζικών υπαλλήλων. Σύμφωνα με τους
Bellias, Koustelios, Sdrolias, and Koutiva
(2013), η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται
και
με
αρκετούς
δημογραφικούς
παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το
εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς και τη θέση
εργασίας, όπως αναδείχθηκε στη μελέτη
τους μεταξύ 258 υπαλλήλων στον
τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα.
Το ΕΣ ως παράγοντας επιρροής της ΠΖ
& ΕΠΖ στον τραπεζικό κλάδο
Ένας από τους
πιο σημαντικούς
παράγοντες επιρροής της ΠΖ και της ΕΠΖ
στον τραπεζικό κλάδο είναι το ΕΣ διότι
επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και
ψυχολογική υγεία των εργαζομένων,
επιφέροντας
σημαντικές
αρνητικές
επιδράσεις στην οικογενειακή και κοινωνική
ζωή (Burman & Goswami, 2018). Σε μια
μελέτη στο Μπαγκλαντές μεταξύ 204
εργαζομένων σε τράπεζες βρέθηκε ότι η
ικανοποίηση από τη ζωή επηρεάζεται
αρνητικά από το ΕΣ και παρεμποδίζει την
επίτευξη
ισορροπίας
μεταξύ
της
εργασιακής και προσωπικής ζωής αλλά και
την εργασιακή απόδοση και ικανοποίηση
(Ukil and Ullah, 2016). Σε παρόμοια
ευρήματα κατέληξαν οι Siyambalapitiya
and Sachitra (2018) στη μελέτη τους
μεταξύ 200 τραπεζικών υπαλλήλων στη
Σρι Λάνκα με επιπρόσθετο εύρημα το ότι οι
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άνδρες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι
με την εργασία τους.
Ωστόσο, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η
ΠΖ και η ΕΠΖ είναι φτωχότερες επί
παρουσίας
ΕΣ,
συμπέρασμα
που
υποστηρίζεται από τα ευρήματα των
Malamardi et al. (2015) στην έρευνά τους
μεταξύ 546 υπαλλήλων στην Ινδία, τα
οποία ανέδειξαν ότι επί μέτριου προς
σοβαρού ΕΣ η ΠΖ είναι φτωχότερη σε
σχέση με τους υπαλλήλους που βίωναν
ήπιο ΕΣ.
Εργασιακό στρες
Όσον αφορά στο ΕΣ, αυτό μπορεί να
θεωρηθεί ως το προϊόν μιας δυναμικής
αλληλεπίδρασης των χαρακτηριστικών του
ατόμου
και
του
κοινωνικού
και
οργανωτικού πλαισίου του οργανισμού,
που οδηγεί σε μια μη υγιή σχέση μεταξύ
των εργασιακών απαιτήσεων και του
ρόλου του εργαζομένου αλλά και την
ικανότητά του να ανταπεξέλθει (Brough et
al., 2018; Jacobs et al., 2018).
Ο ILO (2016) ορίζει το ΕΣ ως μια επιβλαβή
σωματική και συναισθηματική απόκριση
που προκαλείται από μια ανισορροπία
μεταξύ των αντιλαμβανόμενων απαιτήσεων
και των αντιλαμβανόμενων πόρων και
ικανοτήτων του ατόμου να αντιμετωπίσει
αυτές τις απαιτήσεις. Καθορίζεται από τον
οργανισμό, τον σχεδιασμό της εργασίας και
τις εργασιακές σχέσεις και εκδηλώνεται
όταν οι εργασιακές απαιτήσεις δεν
ταιριάζουν ή ξεπερνούν τις ικανότητες, τους
πόρους ή τις ανάγκες του εργαζομένου, ή
όταν οι γνώσεις και/ή οι ικανότητες του
εργαζομένου ή μιας ομάδας εργαζομένων
δεν είναι επαρκείς ή δεν ταιριάζουν με τις
προσδοκίες που θέτει η οργανωσιακή
κουλτούρα μιας επιχείρησης (Bitsika &
Sharpley, 2012).
Πηγές ΕΣ στον τραπεζικό τομέα
Στον τραπεζικό τομέα λόγω της ίδιας της
φύσης της εργασίας αλλά και των
πρωτοφανών αλλαγών που οφείλονται στις
οργανωτικές ανάγκες αλλά και στην
παγκόσμια οικονομική ύφεση, το ΕΣ
αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον
σημαντικά εργασιακά ζητήματα (Giorgi et
al., 2017). Οι κυριότεροι αιτιολογικοί
παράγοντες στον χρηματοπιστωτικό τομέα
είναι η έλλειψη ελέγχου και αυτονομίας
στην εργασία, οι φτωχές διαπροσωπικές
σχέσεις και ο αντίκτυπος των οργανωτικών
αλλαγών (Carayon et al., 2015; McGann,
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White & Moss, 2016). Επιπλέον, οι υψηλές
εργασιακές απαιτήσεις και η ασάφεια των
ρόλων συμβάλλουν στην εκδήλωση του ΕΣ
(Fishta & Backe, 2015).
Η ίδια η φύση της εργασίας στον εν λόγω
κλάδο χαρακτηρίζεται από ανάγκη υψηλής
συγκέντρωσης από την πλευρά των
εργαζομένων, ψυχική και πνευματική
προετοιμασία καθώς και έντονη προσοχή
κυρίως στη λεπτομέρεια. Λαμβάνοντας
υπόψη και το φόρτο εργασίας, το φόβο
απόλυσης
λόγω
των
οικονομικών
συνθηκών και αλλαγών αλλά και τους μη
ρεαλιστικούς στόχους από την πλευρά των
οργανισμών,
γίνεται
αντιληπτή
η
στρεσογόνος φύση αυτής της εργασίας
(Belias et al., 2013; Li et al., 2015).
Οι Amudha et al. (2015) στη μελέτη τους
μεταξύ 150 υπαλλήλων στην Ινδία
διερεύνησαν
τους
παράγοντες
που
συμβάλλουν στην εκδήλωση του ΕΣ και
βρήκαν ότι οι κυριότεροι στρεσογόνοι
παράγοντες ήταν η ιεραρχία, η ανικανότητα
των εργαζομένων να ανταπεξέλθουν στις
εξελίξεις της τεχνολογίας καθώς και οι
πολλές εργασιακές τους ευθύνες, δηλαδή
οι οργανωτικοί παράγοντες και όχι οι
ατομικοί όπως η ηλικία, το φύλο και το
εκπαιδευτικό επίπεδο μεταξύ άλλων. Οι
Giorgi, Arcangeli, Ariza-Montes, Rapisarda,
& Mucci, (2019) με τη συνεργασία ειδικών
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
διερεύνησαν
τους
στρεσογόνους
παράγοντες μεταξύ 6588 τραπεζικών
υπαλλήλων στην Ιταλία και βρήκαν ότι η
έλλειψη ελέγχου της εργασίας και η
απουσία υποστηρικτικών συναδέλφων
ήταν κύρια πηγή στρες για τις γυναίκες και
τα χαμηλόβαθμα στελέχη, τα οποία είχαν
έναν επιπλέον στρεσογόνο παράγοντα, την
ασάφεια
των
ρόλων.
Η
απουσία
υποστηρικτικής διοίκησης ήταν ο κύριος
στρεσογόνος
παράγοντας
για
τους
μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους.
Οι Sukumar και Kanagarathinam (2015)
στη μελέτη τους με συμμετέχοντες 50
εργαζομένους σε δημόσιες τράπεζες στην
Ινδία ανέδειξαν ως κύριους παράγοντες ΕΣ
την μη επίτευξη των στόχων, τη
σύγκρουση με τους συναδέλφους, την
υπακοή σε διαταγές των ανωτέρων με
άμεσο
αποτέλεσμα
την
αδυναμία
εκπλήρωσης του οικογενειακού τους ρόλου
καθώς και τα ίδια τα οικογενειακά
προβλήματα. Ο Dhankar (2015) στην ίδια
χώρα με 200 συμμετέχοντες εργαζόμενων
σε δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες
ανέδειξε
ως
κύριους
παράγοντες
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εκδήλωσης ΕΣ τις πολλές ώρες εργασίας
καθώς και την πολίτικη πίεση ιδιαίτερα
στον δημόσιο τομέα. Ενώ η ασάφεια των
ρόλων στη μελέτη των Rizwan et al.,
(2014) στο Πακιστάν
μεταξύ 150
τραπεζικών υπαλλήλων δεν αναδείχθηκε
ως αιτιολογικός παράγοντας, ο φόρτος
εργασίας, η σύγκρουση των ρόλων αλλά
και η σύγκρουση μεταξύ εργασιακής και
οικογενειακής ζωής ήταν οι κύριοι
παράγοντες εκδήλωσης ΕΣ. Ο Yadav
(2017) στη μελέτη του στην Ινδία βρήκε
επιπλέον παράγοντες που ήταν η έλλειψη
πόρων για την σωστή εκτέλεση της
εργασίας αλλά και την οργανωσιακή
κουλτούρα, με τους Fazlul and Rokendro
Singh (2018) να συμπληρώνουν την
ανεπάρκεια επαρκών αποδοχών και την
απουσία
συμμετοχής
στη
λήψη
αποφάσεων στην ίδια χώρα με δείγμα 84
τραπεζικούς υπαλλήλους.
Το ΕΣ προκύπτει και από τον συνδυασμό
δημογραφικών
και
επαγγελματικών
παραγόντων όπως βρέθηκε σε μια μελέτη
στην Ιταλία στην οποία συμμετείχαν 384
τραπεζικοί
υπάλληλοι.
Οι
γυναίκες
εκλάμβαναν το εργασιακό τους περιβάλλον
ως μη ασφαλές προσθέτοντας ότι πολλές
από τις υποχρεώσεις τους έρχονταν σε
σύγκρουση με την ηθική τους. Οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι συχνά
αισθάνονταν
ανεπαρκείς
με
τους
νεότερους, ωστόσο, να βιώνουν στρες
λόγω της ανησυχίας τους ως προς την
επίτευξη
των
οικονομικών
στόχων
(Mannocci et al., 2018).
Οι Petarli, Zandonade, Salaroli, & Bissoli
(2015) στη Βραζιλία με δείγμα 525
εργαζόμενους στον τραπεζικό τομέα
ανέδειξαν ότι το ΕΣ σχετίζεται με τις
εργασίες χαμηλών απαιτήσεων, το χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο, την προϋπηρεσία
άνω των πέντε ετών, την καθημερινή
εργασία άνω των 6 ωρών και τη φτωχή
κοινωνική υποστήριξη.
Παράγοντες επιρροής ΕΣ στο σύγχρονο
εγχώριο τραπεζικό περιβάλλον
Όσον αφορά στην Ελλάδα, στη μελέτη της
Ανδρέου (2008) διερευνήθηκε το ΕΣ
μεταξύ 106 τραπεζικών υπαλλήλων
πρώτης γραμμής διαφόρων τραπεζών και
αναδείχθηκε ότι οι άνδρες υφίστανται
περισσότερη πίεση καθώς και οι απλοί
υπάλληλοι κυρίως λόγω του χαμηλότερου
εκπαιδευτικού τους επιπέδου που οδηγεί
στον φόβο απώλειας της εργασία τους και
στην μη εκπλήρωση των στόχων τους. Ο
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Βογιατζάκης (2007) βρήκε ότι οι υπάλληλοι
μιας ιδιωτικής τράπεζας στην Ελλάδα
βίωναν ΕΣ σε υψηλά επίπεδα με
αιτιολογικούς παράγοντες την απουσία
εξέλιξης, τις αυξημένες ώρες εργασίας, την
απώλεια
σταθερού
εργασιακού
περιβάλλοντος λόγω των συνεχόμενων
αναδιοργανώσεων, τη στάση της διοίκησης
καθώς και την αδυναμία της να επικοινωνεί
με το προσωπικό.
Σύμφωνα με μια μελέτη της Ομοσπονδίας
Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων
Ελλάδας (ΟΤΟΕ, 2011) οι κύριες πηγές ΕΣ
είναι η πίεση των ανωτέρων, το διευρυμένο
εργασιακό ωράριο σε συνδυασμό με τις
απλήρωτες υπερωρίες, η εργασιακή
ανασφάλεια, τα οικογενειακά προβλήματα,
οι ευκαιρίες εξέλιξης και η απογοήτευση
καθώς και οι εργασιακές σχέσεις. Τα
ευρήματα
αυτά
αναδεικνύουν
τους
πολλαπλούς στρεσογόνους παράγοντες
που χαρακτηρίζουν τον τραπεζικό τομέα
στη χώρα.
Στη μελέτη των Belia et al., (2013) που
διερεύνησε το ΕΣ μεταξύ 192 εργαζομένων
σε Ελληνικές τράπεζες, βρέθηκε ότι τα
επίπεδα ήταν υψηλά με παράγοντες
επιρροής το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη θέση
εργασίας
και
τη
συναισθηματική
νοημοσύνη.
Η
Κυρκούδη
(2019)
διερευνώντας το ΕΣ και τη φύση των
εργασιακών συμπεριφορών μεταξύ 187
εργαζομένων, βρήκε ως αιτιολογικούς
παράγοντες τις εργασιακές απαιτήσεις, το
φόρτο εργασίας και καθηκόντων και την
εξάντληση. Αναδείχτηκε ότι οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία εργαζόμενοι αλλά και αυτοί με
περισσότερη προϋπηρεσία στο χώρο
βιώνουν ΕΣ σε υψηλότερα επίπεδα.
Ο αντίκτυπος του εργασιακού στρες
των τραπεζικών υπαλλήλων
Το ΕΣ λόγω του ότι πρόκειται για μια μη
ειδική απόκριση του σώματος επηρεάζει
την
παραγωγικότητα,
την
αποτελεσματικότητα, την ποιότητα της
εργασίας του ατόμου και την υγεία του
(Vokic & Bogdanic, 2007). Ο αντίκτυπος
του στρες που προκύπτει από τον φόρτο
εργασίας καθώς και τις πολλές ώρες
εργασίας
σχετίζεται
με
χαμηλή
παραγωγικότητα,
οδηγεί
σε
υψηλά
ποσοστά απουσίας από την εργασία,
αποζημιώσεις,
επιπλέον
έξοδα
για
ασφάλιση των εργαζομένων αλλά και
άμεσα ιατρικά έξοδα λόγω νόσων
σχετιζόμενων με το στρες (Savery & Luks,
2000).
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Επιπλέον, όπως βρέθηκε στη μελέτη των
Klatt, Norre, & White (2012) μεταξύ 57
τραπεζικών υπαλλήλων μιας μεγάλης
Σκανδιναβικής τράπεζας, οι υπάλληλοι
λόγω του ότι βιώνουν ΕΣ υιοθετούν
ακατάλληλη συμπεριφορά με αποτέλεσμα
την απώλεια πελατών, την αυξημένη
αποξένωση από την εργασία καθώς και τις
επιθετικές
συμπεριφορές
που
διαταράσσουν την εύρυθμη διεξαγωγή των
καθηκόντων τους. Όλα αυτά οδηγούν στην
απουσία δέσμευσης του εργαζομένου
προς τον οργανισμό.

θεραπευτική σε
σύγκριση με
την
στρατηγική επίλυσης του προβλήματος,
λόγω του ότι μειώνει τον συναισθηματικό
αντίκτυπο του στρες. Ως αποτέλεσμα, το
άτομο αισθάνεται καλύτερα ακόμη και αν ο
στρεσσογόνος παράγοντας δεν έχει
απομακρυνθεί,
αλλά
αυξάνονται
οι
ανθυγιεινές συμπεριφορές του. Στην
πρώτη στρατηγική βιώνεται περισσότερο
στρες
βραχυπρόθεσμα,
αλλά
τα
μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα
είναι
καλύτερα ενώ στη δεύτερη ισχύει το
αντίθετο (Folkman & Moskowitz, 2004).

Στη μελέτη του Yadav (2017) στην Ινδία
διερευνήθηκαν τα συμπτώματα του ΕΣ σε
200 εργαζομένους στον τραπεζικό τομέα,
με τους περισσότερους συμμετέχοντες να
βιώνουν ΕΣ με κυριότερα συμπτώματα τις
κεφαλαλγίες, τον εκνευρισμό, τις αρνητικές
σκέψεις και τα μυοσκελετικά προβλήματα.

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης
τραπεζοϋπαλλήλων

Μια ακόμη δυσμενής συνέπεια επί υψηλών
επιπέδων ΕΣ και ιδιαίτερα όταν οι
εργαζόμενοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τον
έλεγχο, ότι υποτιμούνται και ότι η εργασία
τους παρεμβαίνει στην προσωπική τους
ζωή, είναι ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως
προς την εξισορρόπηση μεταξύ της
επαγγελματικής και της προσωπικής τους
ζωής (McGann et al., 2016).
Στρατηγικές αντιμετώπισης
στρεσογόνων καταστάσεων
Όσον αφορά στις ΣΑ αυτές διακρίνονται σε
δύο τύπους. Ο πρώτος εξ’ αυτών αφορά
στην επικέντρωση στο πρόβλημα, δηλαδή
το άτομο υιοθετεί στρατηγικές που
αντιμετωπίζουν απευθείας τον στρεσογόνο
παράγοντα μέσω της ανάληψης δράσης ή
μέσω
ρεαλιστικών
πνευματικών
διεργασιών επίλυσής του. Το άτομο
επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της
κατάστασης και των πόρων αντιμετώπισής
της οδηγώντας στην απόκριση που
θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για την
απομάκρυνση ή τη μείωση της απειλής
(Folkman & Moskowitz, 2004; Folkman,
2010).
Ο
δεύτερος
τύπος
αφορά
στην
επικέντρωση στο συναίσθημα με το άτομο
να μην αναζητά τρόπους αλλαγής της
στρεσογόνου κατάστασης. Αντ’ αυτού
προσπαθεί
να
τροποποιήσει
τις
προσωπικές
του
σκέψεις
και
τα
συναισθήματά του έναντι της στρεσογόνου
κατάστασης,
προβαίνοντας
σε
μια
συναισθηματική ρύθμιση. Η υιοθέτηση της
συναισθηματικής
ρύθμισης
θεωρείται

των

Λόγω του ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας
χαρακτηρίζεται από υψηλές εργασιακές
απαιτήσεις, η στρατηγική αντιμετώπισης θα
πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία που θα
αναστρέφει την ενεργοποίηση των μη
υγιών μηχανισμών (Bakker & Demerouti,
2007; Zijlstra & Sonnentag, 2006). Το
αντίθετο όμως βρέθηκε από τους Prakash
and Panigrahi (2016) στη μελέτη τους
μεταξύ 132 τραπεζικών υπαλλήλων στο
Μουμπάι, οι οποίοι ως αρνητικές ΣΑ είχαν
την αποφυγή, την κατηγορία του εαυτού και
την ευχολογία. Βρέθηκαν ωστόσο και
θετικές στρατηγικές όπως η επίλυση του
προβλήματος και η αναζήτηση βοήθειας με
τους παράγοντες που επηρέασαν την
επιλογή
στρατηγικής
να
είναι
η
εκπαίδευση, η ηλικία, η οικογενειακή
κατάσταση καθώς και η προϋπηρεσία των
εργαζομένων.
Στη μελέτη των Clark, Michel, Early, &
Baltes (2014) μεταξύ 30 εργαζομένων
ενηλίκων και 20 φοιτητών μεταπτυχιακών
προγραμμάτων βρέθηκε ότι ως κύριες ΣΑ
του ΕΣ ήταν η αναζήτηση υποστήριξης, η
αλλαγή συμπεριφορών και η γνωστική
αναδιάρθρωση υποστηρίζοντας ότι όταν
αυξάνονται οι εργασιακές απαιτήσεις η
υιοθέτηση
θετικών
στρατηγικών
αντιμετώπισης συμβάλει στη διατήρηση της
παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Οι Belias et al., (2013) λόγω του ότι
βρήκαν υψηλά επίπεδα στρες μεταξύ των
τραπεζικών υπαλλήλων στην Ελλάδα
πρότειναν ότι η εφαρμογή προγραμμάτων
που θα προάγουν την αισιοδοξία και την
αυτοεκτίμηση των τραπεζικών υπαλλήλων
είναι σημαντική για την μείωση του ΕΣ. Σε
μια μελέτη μεταξύ 196 τραπεζικών
υπαλλήλων στην Γκάνα βρέθηκε συσχέτιση
μεταξύ του τρόπου διοίκησης και των
επιπέδων ΕΣ με τους συγγραφείς να
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καταλήγουν στο ότι επί σωστής εκτίμησης
της επιρροής του ΕΣ και εφαρμογής
κατάλληλων μηχανισμών μείωσης του, θα
αυξηθεί η ΠΖ και η αποδοτικότητα των
εργαζομένων (Dartey - Baah & Ampofo,
2015).
Οι εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα
βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες και
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη
διαχείρισή του (Balogun, 2014). Ωστόσο,
θα πρέπει είτε να γνωρίζουν είτε να
καθοδηγούνται ως προς το ποιες ΣΑ είναι
ωφέλιμες δεδομένου ότι γνωρίζουν τον
παράγοντα που τους προκαλεί στρες. Η
επαναξιολόγηση των στρατηγικών και η
υιοθέτηση νέων τεχνικών που μπορούν να
προάγουν
την
αντιμετώπιση
των
στρεσογόνων παραγόντων είναι σημαντική
(Geller & Porges, 2014).
Στη μελέτη των Agarwal and Rastogi
(2018) μεταξύ 100 τραπεζικών υπαλλήλων
στην Ινδία βρέθηκε οι περισσότεροι
υπάλληλοι θεωρούν ότι η συμμετοχή τους
σε προγράμματα βοήθειας τους βοηθά στη
διαχείριση
των
προσωπικών
και
οικογενειακών τους προβλημάτων, των
προβλημάτων υγείας καθώς και στην
αντιμετώπιση
άλλων
στρεσογόνων
παραγόντων. Οι σχέσεις με τους
συναδέλφους αναδείχθηκε ως σημαντική
για τη διαχείριση του ΕΣ. Εκτός αυτών,
βρέθηκε ότι η συμβουλευτική ως προς τον
σχεδιασμό της καριέρας τους, τους
ενδυναμώνει έτσι ώστε να επιτύχουν τους
προσωπικούς τους στόχους.
Η
συμβουλευτική
αντιμετώπισης

ως

στρατηγική

Η συμβουλευτική λόγω του ότι αποτελεί μια
αναγνωρισμένη θεραπευτική προσέγγιση
για το στρες αποτελεί μια συχνή
στρατηγική
αντιμετώπισης
των
ασυμφωνιών που προκύπτουν μεταξύ των
απαιτήσεων,
προσωπικών
ή
επαγγελματικών, και των πόρων του
ατόμου που οδηγούν στο στρες (Balogun
2014; Blessing, 2014). Συμβάλει στην
εκπαίδευση στις ΣΑ του ΕΣ μέσω
στοχευμένων
προγραμμάτων,
βελτιώνοντας
την
αυτόαποτελεσματικότητα και την ευημερία των
εργαζομένων, αυξάνοντας την ΠΖ (Hahn,
Binnewies, Sonnentag, Mojza, 2011) και
επιτυγχάνοντας την ισορροπία μεταξύ της
εργασιακής και της προσωπικής ζωής τους
(Darko-Asumadu et al., 2018). Εξάλλου, η
συμβουλευτική, ιδιαίτερα στον εργασιακό
χώρο, αποτελεί μια στρατηγική που
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μπορούν να υιοθετήσουν οι οργανισμοί
μεταξύ άλλων παρεμβάσεων μείωσης του
ΕΣ, όπως η μείωση του φόρτου εργασίας
μέσω του επανασχεδιασμού της (Salami,
Ojokuku, & Ilesanmi, 2010). Αυτό θα
συμβάλει στην σωστή αντιμετώπιση του
ΕΣ διότι όπως υποστήριξε ο Βογιατζάκης
(2007) στη μελέτη του στον τραπεζικό
τομέα στην Ελλάδα, επί προσπάθειας
επίλυσης των προβλημάτων μόνο από την
πλευρά των εργαζομένων, τα προβλήματα
εντείνονται αντί να αμβλύνονται.
Παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι
μέσω διαφόρων στρατηγικών προσπαθούν
να διαχειριστούν το ΕΣ, οι ίδιοι οι
τραπεζικοί οργανισμοί θα πρέπει να
προβούν σε παρεμβάσεις με στόχο τη
μείωση των επιπέδων του
στρες
προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι σε
θέση να εργασθούν αποτελεσματικά, αλλά
και να έχουν χρόνο για τις εκτός εργασίας
υποχρεώσεις τους, μέσω της δημιουργίας
ενός πιο ξεκάθαρου και ασφαλέστερου
εργασιακού περιβάλλοντος (Sukumar and
Kanagarathinam, 2015).
Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούν και τα
ευρήματα της μελέτης των Husin et al.,
(2019) μεταξύ 110 τραπεζικών υπαλλήλων
στη Μαλαισία στην οποία βρέθηκε ότι η
σύγκρουση
μεταξύ
εργασιακής
και
οικογενειακής
ζωής
είχε
σημαντικό
αντίκτυπο στην ΠΖ των εργαζομένων, με
τους συγγραφείς να προτρέπουν τις
διοικήσεις των τραπεζών να δίνουν
προτεραιότητα
στον
οικογενειακό
παράγοντα.
Η πιο σημαντική πτυχή όμως της
αντιμετώπισης του ΕΣ είναι η αναγνώριση
από την πλευρά των εργαζομένων των
στρεσογόνων παραγόντων, των συνεπειών
του στρες στην υγεία αλλά και στις
στρατηγικές μείωσής του. Η συμβουλευτική
ως μια τεχνική ελάττωσης του στρες μέσω
της παροχής επαγγελματικής βοήθειας και
καθοδήγησης εφοδιάζει τον εργαζόμενο να
διαχειριστεί τα προσωπικά και ψυχολογικά
προβλήματά του (Burman & Goswami,
2018).
Λόγω
του
ότι
η
συμβουλευτική
επικεντρώνεται
στην
ανάπτυξη
συμπεριφορών και ικανοτήτων αναζήτησης
βοήθειας καθώς και μείωσης των
αρνητικών στάσεων στον χώρο εργασίας,
οι οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν
απευθείας συμβουλευτικές υπηρεσίες με
ειδικούς συμβούλους, ή/και
μέσω
στρατηγικών προαγωγής των καλών
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εργασιακών
σχέσεων,
καθώς
και
εκπαίδευση, στοχεύοντας στην απόκτηση
των απαραίτητων ψυχολογικών ικανοτήτων
αντιμετώπισης
των
στρεσογόνων
καταστάσεων. Αυτές οι παρεμβάσεις θα
πρέπει να συνεχίζονται σε όλη την
επαγγελματική ζωή των εργαζομένων υπό
την αναγνώριση ότι υπάρχουν πολλαπλοί
παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν
αρνητικά
την
ψυχική
υγεία
των
εργαζομένων (Zheng et al, 2016).
Ένα ακόμη όφελος της συμβουλευτικής
είναι ότι βοηθά στην απόκτηση ισορροπίας
μεταξύ της απόδοσης και των σχέσεων
των εργαζομένων. Όταν λαμβάνει χώρα
στον χώρο εργασίας εξασφαλίζει ότι
υπάρχουν οι οργανωτικές δομές που
προάγουν την ΕΠΖ και καθιστούν τα
άτομα, τους οργανισμούς και την ίδια τη
λειτουργία
ικανά
να
λειτουργήσουν
αποτελεσματικά.
Ένα
επιπλέον
πλεονέκτημά της είναι το ότι δίνεται η
δυνατότητα επιτυχούς αντιμετώπισης των
διαπροσωπικών διαμαχών, της απουσίας
από την εργασία που σχετίζεται με το
στρες, της ακατάλληλης συμπεριφοράς
καθώς
και
των
οικογενειακών
προβλημάτων
και
των
ανθυγιεινών
συνηθειών (Zheng et al., 2016).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η παρούσα μελέτη ανέδειξε ότι το ΕΣ, η ΠΖ
και οι ΣΑ μεταξύ τραπεζικών υπαλλήλων
συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό, με τη
πρωτοτυπία της να έγκειται στο ότι
διερεύνησε αυτές τις μεταβλητές σε σχέση
με τη συμμετοχή ή μη των εργαζομένων σε
συμβουλευτικές παρεμβάσεις.
Ο
χρηματοπιστωτικός τομέας κατά τις
τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα άκρως
στρεσογόνο εργασιακό περιβάλλον και σε
συνδυασμό
με
την
παρατεταμένη
οικονομική κρίση και τις ραγδαίες
εργασιακές και τεχνολογικές αλλαγές που
τον διακρίνουν συμβάλλει στην αύξηση του
ΕΣ,
στην
ανισορροπία
μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με
άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ΠΖ των
τραπεζικών υπαλλήλων (Kaur et al., 2017;
Frasquilho et al., 2016). Ακόμη και σε
περιπτώσεις
που
οι
οργανισμοί
εφαρμόζουν στρατηγικές προαγωγής της
επικοινωνίας ως μέθοδο μείωσης τους ΕΣ
και ενδυνάμωσης των υπαλλήλων, μόνο
μια μειοψηφία εξ’ αυτών θεωρεί ότι αυτό
αποτελεί
μια
αποτελεσματική
λύση
(Sukumar & Kanagarathinam, 2015).
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Εκτός αυτών, η δυσκολία προσαρμογής
των τραπεζικών υπαλλήλων στις νέες
συνθήκες εργασίας που χαρακτηρίζονται
από υψηλές εργασιακές απαιτήσεις,
ανασφάλεια, χαμηλό επίπεδο συμμετοχής
στη λήψη αποφάσεων καθώς και έλλειψη
προσωπικού χρόνου λόγω της εργασίας,
αποτελούν παράγοντες που θα πρέπει να
οδηγήσουν
τους
οργανισμούς
να
υιοθετήσουν
παρεμβάσεις
που
θα
στοχεύουν στην ευημερία των υπαλλήλων
τους. Αυτό θα ωφελήσει και τους ίδιους
τους οργανισμούς αφού επί μειωμένου ΕΣ
αυξάνεται η παραγωγικότητα (Mannocci et
al., 2018).
Λαμβάνοντας υπόψη τη στροφή που έχει
παρατηρηθεί στον τραπεζικό τομέα ως
προς την αναγνώριση του ΕΣ ως έναν
επαγγελματικό κίνδυνο (Amudha et al.,
2015; Fishta & Backe, 2015) η διαχείρισή
του θα πρέπει να βασίζεται στην
προαγωγή
υγιών
μηχανισμών
αντιμετώπισης
των
στρεσογόνων
καταστάσεων (Bakker and Demerouti,
2007; Zijlstra and Sonnentag, 2006). Μια
στρατηγική που θα μπορούσε να
εφαρμοστεί στον τραπεζικό τομέα στην
Ελλάδα είναι η συμβουλευτική στον
εργασιακό
χώρο στοχεύοντας στην
προαγωγή της ψυχικής υγείας των
εργαζομένων μέσω της ενδυνάμωσής
τους. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι θα
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επιτυχώς
τους
επαγγελματικούς
στρεσογόνους
παράγοντες με όφελος την ευημερία τους
και την αποδοτικότερη εργασία τους (De,
2017).
Οι παρεμβάσεις συμβουλευτικής έχουν
αποδειχθεί χρήσιμες ακόμη και όταν δεν
στοχεύουν στην επίλυση των εργασιακών
προβλημάτων αλλά των προσωπικών,
ιδιαίτερα όταν αυτά επηρεάζουν τον
εργασιακό βίο των τραπεζικών υπαλλήλων
(Collins et al., 2012). Λόγω όμως του ότι
πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην
εκδήλωση του ΕΣ και στην υιοθέτηση
αρνητικών ΣΑ με άμεσο αποτέλεσμα τη
μείωση της ΠΖ των εργαζομένων, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του, όπως
η εκπαίδευση, η ηλικία καθώς και η
προϋπηρεσία μεταξύ άλλων (Prakash &
Panigrahi, 2016) αλλά και οι οργανωσιακοί
στρεσογόνοι
παράγοντες
του
κάθε
οργανισμού στον σχεδιασμό της όποιας
συμβουλευτικής παρέμβασης ώστε να είναι
αποτελεσματική. Έμφαση θα πρέπει να
δίνεται
στο χρόνο διάρκειας της
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συμβουλευτικής, ο οποίος θα πρέπει να
είναι επαρκής έτσι ώστε να επιλύονται τα
ζητήματα που τους απασχολούν (Gyan &
Baffoe, 2014; McLeod, 2010).
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