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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Διάφορες ερευνητικές εργασίες έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της 

ενσυναίσθησης στη φροντίδα των ασθενών και την καλλιέργεια της έννοιας αυτής στους 

φοιτητές της Νοσηλευτικής και άλλων Επαγγελμάτων Υγείας κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες  για το θέμα 

αυτό.  

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών φοιτητών 

Επαγγελμάτων Υγείας και συγκεκριμένα της Νοσηλευτικής, της  Φαρμακευτικής, της 

Φυσικοθεραπείας, της Διαιτολογίας & Διατροφολογίας και της Λογοθεραπείας σε δύο 

Πανεπιστήμια, ένα ιδιωτικό και ένα δημόσιο, στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:  Πρόκειται για Περιγραφική, Συγκριτική και Συσχέτισης 

ερευνητική εργασία σε όλους τους Προπτυχιακούς Φοιτητές των Επιστημών Υγείας. Η συλλογή 

των δεδομένων έγινε  με τη χρήση δύο διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων α) τη 

χορήγηση αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου του Jefferson Scale of Empathy – HPS, (το 

οποίο αξιολογεί τις στάσεις των φοιτητών όσον αφορά στην ενσυναίσθηση) και β) την 

περαιτέρω εμβάθυνση με τη χρησιμοποίηση δύο  Ομάδων Εστίασης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Οι στάσεις της ενσυναίσθησης όλων των φοιτητών σύμφωνα με το JSP-

HPS σημειώθηκε στο  100.6 (SD 13.7) από 20-140 με υψηλότερη βαθμολογία στη Νοσηλευτική, 

ενώ η Διαιτολογία και η Λογοθεραπεία παρουσίασαν υψηλότερες από τη Φαρμακευτική και τη 

Φυσιοθεραπεία. Η Νοσηλευτική παρουσίασε στο 3ο έτος πτώση πέραν των 7 μονάδων, γεγονός 

το οποίο εξηγήθηκε από τις ομάδες εστίασης ότι, οφείλεται στο  φόρτο των μαθημάτων. Οι 

φοιτήτριες παρουσίασαν υψηλότερες βαθμολογίες    από τους φοιτητές όμως δεν  

παρατηρήθηκαν ηλικιακές διαφορές  και επίσης δεν επηρεάσθηκα θετικά από την πρώτη 

επιλογή σπουδών,  ούτε από την οικογένεια. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι στάσεις των φοιτητών για την ενσυναίσθηση αν και ικανοποιητικές, 

έχουν περιθώριο βελτίωσης. Σημαντικός γι’ αυτό θα είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. Περαιτέρω 

μελέτη είναι αναγκαία για τη διερεύνηση της πτωτικής τάσης στο 3ο έτος των νοσηλευτικών 

σπουδών, όπως και για το ρόλο της οικογένειας.   

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Empathy, nursing students, health profession students, 

Jefferson Scale of Empathy, focus groups. 
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ABSTRACT 
PREAMBLE: Several research papers have recognized the importance of empathy in patient 

care and, consequently, the cultivation of this concept among Nursing students and other health 

professions during their studies. In Cyprus there are no published research papers on this issue. 

PURPOSE: The purpose of the present paper is to investigate the attitudes of Empathy of 

undergraduate students in health professions, namely Nursing, Pharmaceutics, Physiotherapy, 

Dietetics and Nutrition and Speech Therapy in two Universities, a private and a public, in the 

Republic of Cyprus. 

METHOD AND MATERIAL: This is a descriptive, comparative and correlation research work 

covering all Undergraduate Students. The data collection was done by two different 

methodological approaches a)  using a Jefferson Scale of Empathy - HPS self - completed 

questionnaire (the JES-HPS, is examining the attitudes of students towards empathy) and b) by 

deepening into the quantitative results with the use of two Focus Groups. 

RESULTS: The average  attitude Empathy score is 100.6 (SD 13.7). In Nursing, Dietetis and 

Speech therapy is higher compared to those of  Pharmaceutics and Physiotherapy. Nursing has 

presented a decrease of 7 units during the third year of studies. Female students showed higher 

scores than male students. Age difference did not produce any changes and the same was 

observed  in relation to whether or not the study field was the student’s first choice or not as well 

whether or not the family played a role to the particular choice of studies. 

CONCLUSION: The attitudes of students towards empathy, although satisfactory, present room 

for improvement. The role of education is quite significant for that. Further study is needed 

concerning the drop of empathy during the 3rd year  of Nursing studies, as well as for the role of 

the family. 

KEYWORDS: Empathy, nursing students, health professors, Jefferson Scale of Empathy, focus 

groups.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

“Empathy is the foundation of patient care, and it should frame 

the skills of our profession” 

(Spiro, 2009:1178) 

1.1. Ερευνητικό Πρόβλημα 

Η Ενσυναίσθηση αποτελεί κεντρικό στοιχείο στη σχέση του επαγγελματία υγείας και  

του ατόμου/ασθενή. Μελέτες έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση που εκφράζουν οι επαγγελματίες 

υγείας, έχει άμεση σχέση με θετικά κλινικά αποτελέσματα στους ασθενείς (Ηojat et al., 2011α). 

Ενδείξεις ενσυναισθητικής συμμετοχής στη φροντίδα ασθενή /ατόμου  οδηγούν σε καλύτερη 

ανταπόκριση  στη θεραπεία (DiMatteo et al., 1993), καλύτερη διάγνωση και πρόγνωση 

(Barsky,1981) αυξημένη ικανοποίηση και μειωμένα παράπονα από μέρους του ασθενή 

(Βeckmanetal., 1994; Levinson et al., 1997; Zachariae et al., 2003).  

Πρωταρχικός σκοπός των επαγγελματιών υγείας είναι η  παροχή άνεσης και υποστήριξης σε ένα 

πλαίσιο ενσυναισθητικής αντιληπτικότητας  και ικανοποίησης των αναγκών της υγείας τους. 

Αυτή η ενσυναισθητική αντιληπτικότητα είναι ιδιαίτερα αναγκαία να είναι πειστική όταν το 

άτομο/ασθενής αντιμετωπίζει έκτακτες καταστάσεις, καταληκτικές της ζωής οι οποίες οδηγούν 

σε χρόνια προβλήματα, καταστάσεις που προκαλούν φόβο, απώλεια, πόνο, απελπισία και 

απόγνωση, (Williams & Stickley 2010). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενσυναισθητικοί 

επαγγελματίες υγείας συνδέονται με θετικά για τους ασθενείς αποτελέσματα. Αυτά 

περιλαμβάνουν αντιμετώπιση των ανωτέρω καταστάσεων όπως μείωση ψυχολογικού στρες, του 

άγχους και της μελαγχολίας. Ακόμη  διαχείριση του πόνου, συναισθηματική προσαρμογή σε 

χρόνια πορεία του προβλήματος καθώς και στη διατήρηση ελπίδας και αντοχής (Kirk, 2007). 

Επιπρόσθετα  βελτίωση της αυτό-εικόνας και μείωση των επιπλοκών (Hojatetal., 2011a,b,c,  

DelCanaleetal., 2012) 

Όμως παρά τη θεωρητική σημαντικότητα της ενσυναίσθησης στη φροντίδα του ατόμου -ασθενή, 

όπως εκφράζεται μέσα από διάφορα εννοιολογικά και θεωρητικά κείμενα, υπάρχουν 

ερευνητικές ενδείξεις ότι, παρατηρείται μια ανησυχητική μείωση της ενσυναίσθησης στους 

φοιτητές των Επιστημών Υγείας κατά την εκπαιδευτική τους πορεία (Hojat et al., 2004; 

Hojatetal., 2009a; Sherman και Cramer, 2005).  
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Συγκεκριμένα σε μια διαχρονική ερευνητική εργασία των Ward et al., (2012) σε ένα δείγμα 214 

Προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής στην αρχή και στο τέλος ενός έτους σπουδών έδειξε 

πτώση των στάσεων της ενσυναίσθησης. Η πτώση παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στους 

φοιτητές με περισσότερη κλινική άσκηση. Σε άλλη ερευνητική εργασία οι Youssef et al.,  (2014) 

σε 669 φοιτητές της Ιατρικής παρατηρήθηκε μείωση της Ενσυναίσθησης τον τελευταίο χρόνο 

της άσκησης τους. Πιθανές αιτίες αυτής της πτώσης αναφέρθηκαν η συνεχής πτώση του 

ιδεαλισμού, ο αυξημένος φόρτος εργασίας και η έλλειψη καταλλήλων Μοντέλων Ρόλου. 

Υποστηρίζεται επίσης η άποψη ότι η μείωση της ενσυναίσθησης ειδικά κατά το τέλος της 

εκπαίδευσης και μετά από την τριβή των φοιτητών με την κλινική πραγματικότητα, να οφείλεται 

σε μια προσπάθεια αποστασιοποίησης των φοιτητών από τα προβλήματα των ασθενών με στόχο 

τη δική τους προστασία από τις εντάσεις της φροντίδας και την πρόληψη της εξουθένωσης. Τα 

ευρήματα των αναφερθέντων ερευνών ήταν παρόμοια με άλλα που είχαν γίνει προηγούμενα με 

φοιτητές της Ιατρικής (Bellini & Shea, 2005; Benbassat & Baumal, 2004;  Hojat et al, 2009a) 

και φοιτητές της Νοσηλευτικής (Watson et al., 2000) δίνοντας με αυτό τον τρόπο μία ένδειξη 

της χρονιότητας του προβλήματος. 

Αυτά τα αποτελέσματα έχουν θορυβήσει τους Εκπαιδευτικούς των επαγγελμάτων  υγείας  

(Fjortft et al., 2011; Ward, 2012), όχι μόνο για να εμποδίσουν τη μείωση της ενσυναίσθησης, 

αλλά και να την ενισχύσουν στους φοιτητές των Επιστημών Υγείας. 

Συνεπώς κρίνεται σκόπιμη  η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών 

φοιτητών των Επιστημών Υγείας όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι στάσεις, 

είναι στην πραγματικότητα υποκινητικές δυνάμεις που μπορεί να ενεργοποιήσουν σχετικές  

συμπεριφορές. Ετσι ένας υψηλός βαθμός ενσυναισθητικών στάσεων, αυξάνει τις πιθανότητες, 

ότι αυτές οι ιδιότητες  θα εκδηλωθούν σαν ενσυναισθητική συμπεριφορά, κάτω από κάποιες 

καταστάσεις. 

 Το  θέμα δεν έχει διερευνηθεί ξανά στην Κύπρο και αναμένεται αυτή η ερευνητική εργασία ότι 

θα βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τις στάσεις της ενσυναίσθησης των 

φοιτητών/τριων και αυριανών Επαγγελματιών Υγείας. Επιπλέον τα ευρήματα της έρευνας θα 

προσθέσουν και θα συμπληρώσουν τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσουν 

στην βελτίωση των  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

όσον αφορά τις Επιστήμες Υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία και ευρύτερα. 
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1.2. Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

            Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης 

των Προπτυχιακών φοιτητών των Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα της Νοσηλευτικής, της  

Φαρμακευτικής, της Φυσικοθεραπείας, της Διαιτολογίας & Διατροφολογίας και της 

Λογοθεραπείας σε δύο Πανεπιστήμια στην Κυπριακή Δημοκρατία, ένα δημόσιο και ένα 

ιδιωτικό.  

Οι επιμέρους στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

α. Η περιγραφή της ενσυναίσθησης και συγκεκριμενα των στάσεων  των φοιτητών/τριων όσον 

αφορά την ενσυναίσθηση σε κλάδους Επιστημών Υγείας. 

β. Η συγκριτική διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά κλάδο σπουδών. 

γ. Η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά έτος σπουδών των φοιτητών/τριων των 

πιο πάνω Επιστημών Υγείας. 

δ. Η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά έτος σπουδών και κατά κλάδο των 

φοιτητών/τριων των πιο πάνω Επιστημών Υγείας.                                                                                                                            

ε. Η συγκριτική διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά Πανεπιστήμιο (ισχύει μόνο 

για τη Νοσηλευτική).                                                                                                                                           

ζ. Η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των φοιτητών/τριων και                                                                                                                                               

η. Η συμπληρωματική εφαρμογή ποιοτικής προσέγγισης στα αποτελέσματα που θα προκύψουν 

από τη χορήγηση ερωτηματολογίου με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων.                  

θ. Η εμβάθυνση στις εμπειρίες των φοιτητών σε σχέση με την ενσυναίσθηση όπως τη βιώνουν 

και όπως την περιγράφουν οι ίδιοι. 

1.3. Καινοτομία, πρωτοτυπία και σημαντικότητα της μελέτης 

 

H Eνσυναίσθηση αποτελεί ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο γιατί είναι διαιρεμένο σαν 

έννοια και σαν διάσταση (Αligood, 1992; Morse et al., 1992a, 1992b). Ειδικότερα απουσιάζει 

ένα αποδεκτός και συμφωνημένος Λειτουργικός ορισμός (Batt-Rawden, 2013), από την μια και 

ένα Θεωρητικό και Λειτουργικό Πλαίσιο από την άλλη (Hornblow et al., 1977; 

Decety&Fotopoulou, 2015). Στο πλαίσιο της Φροντίδας Υγείας  μερικοί ορίζουν την έννοια 

πρωταρχικά σα γνωσιακή (Hojatetal, 2001) και άλλοι σα συναισθηματική (Hoffman,1981). Είναι 

πολυδιάστατο γιατί περιλαμβάνει εκτός από τη γνωσιακή και συναισθηματική, και ηθική και 
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συμπεριφορική διάσταση. Παρόλο τούτο τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε έντονο 

ενδιαφέρον για τη σχετικότητα της ενσυναίσθησης με την έκβαση της κατάστασης των ασθενών, 

γι’ αυτό αντικρίζεται  σαν ένα αναγκαίο στοιχείο στη θεραπευτική σχέση επαγγελματία υγείας 

και ασθενή/ατόμου (Yu και Kirk, 2008). Αυτή η σχέση, η Θεραπευτική σχέση Νοσηλευτή-

Επαγγελματία Υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο της Νοσηλευτικής και των άλλων επαγγελμάτων 

υγείας, (Harlak et al., 2008; Svensen & Bergland, 2007; Davis,1983). Ο Επαγγελματίας Υγείας 

αναπτύσσει και διατηρεί  αυτή την κυρίαρχη σχέση με τη χρήση της γνώσης και  των δεξιοτήτων 

του με ουσιαστική διάσταση την Ενσυναίσθηση για την  εφαρμογή στάσεων φροντίδας και 

συμπεριφοράς. Μελέτες έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση που εκφράζουν οι επαγγελματίες υγείας 

έχει άμεση σχέση με θετικά κλινικά αποτελέσματα στους ασθενείς. Ενδείξεις ενσυναισθητικής 

συμμετοχής στην φροντίδα ασθενή /ατόμου οδηγούν σε  καλύτερη διάγνωση,  σε καλύτερη 

ανταπόκριση, αυξημένη ικανοποίηση τόσο από τους επαγγελματίες  όσο και τους πάσχοντες 

(Derksen et al., 2013) και κατ’ επέκταση μειωμένα παράπονα από μέρους τους (Zachariae et al., 

2003; Βeckman et al., 1994). Ακόμη διαχείριση του πόνου, μείωση του άγχους, συναισθηματική 

προσαρμογή σε χρόνια πορεία του προβλήματος, στην διατήρηση ελπίδας και αντοχής 

(Raymond, 2008; Kirk,2007). 

Παρ’ όλα αυτά, μελέτες δείχνουν ότι πολλές φορές οι επαγγελματίες υγείας αγνοούν την 

πραγματική κατάσταση των ασθενών/ατόμων και χάνουν σημαντικές ευκαιρίες για έκφραση της 

ενσυναίσθησης (Wilson et al., 2012). Σημειώνεται ότι οι πλείστες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν σε διεθνές επίπεδο δεν εξέτασαν την Ενσυναίσθηση σε όλα τα επαγγέλματα 

υγείας (Williamς et al., 2014) και ελάχιστες συγκριτικές έρευνες στην Ενσυναίσθηση έχουν γίνει 

μεταξύ των διαφόρων Επιστημών Υγείας. Επιπρόσθετα υπάρχουν ελαχιστες μελέτες οι οποίες 

να έχουν χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως ποιοτική και 

ποσοτική με στόχο τη μεγαλύτερη εμβάθυνση στο θέμα. Επίσης παρά τη σημαντικότητα της 

ενσυναίσθησης στη φροντίδα του ατόμου ασθενή, υπάρχουν ερευνητικές ενδείξεις ότι 

παρατηρείται μια ανησυχητική μείωση  της ενσυναίσθησης στους φοιτητές των Επιστημών 

Υγείας κατά την εκπαιδευτική τους πορεία (Hojat et al, 2004; Hojat et al, 2009; Sherman και 

Cramer, 2005).  

Στο συγκεκριμένο θέμα στην Κύπρο δεν έγινε καμιά τέτοια έρευνα, η δε πρωτοτυπία της 

έρευνας έγκειται στο ότι θα διερευνήσει ένα θέμα που δεν έχει διερευνηθεί ακόμα και θα 

εξάγει συμπεράσματα για τις στάσεις των φοιτητών σε σχέση με την ενσυναίσθηση. Δεδομένου 
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ότι οι στάσεις είναι και προιόν μάθησης (Παπαδόπουλος, 2005:745) ενδεχομένως θα 

αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας. 

Αναμένεται δε ότι τα ευρήματα θα προσθέσουν και θα συμπληρώσουν τη διεθνή βιβλιογραφία, 

και θα βοηθήσουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

όσον αφορά τις Επιστήμες Υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία και ευρύτερα.  

Με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης η οποία θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναμένεται ότι θα αυξηθεί και θα βελτιωθεί η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. 

 

Ειδικότερα, η πρωτοτυπία της  έρευνας έγκειται στο ότι:  

α) Οι συγκριτικές μελέτες ανάμεσα στους φοιτητές διαφόρων επαγγελμάτων υγείας είναι 

ελάχιστες και η εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων θα ενισχύσει τη γνώση 

τόσο όσον αφορά στην καθαυτή μελέτη του θέματος όσο και από ερευνητικής μεθοδολογίας 

δίνοντας νεες διαστάσεις στον τρόπο μελέτης των στάσεων της ενσυναίσθησης.  

β) Θα συμβάλει στη δημιουργία της πρώτης  Εθνικής βάσης δεδομένων σε σχέση με τις στάσεις 

της εσυναίσθησης των φοιτητών και αυριανών επαγγελματιών υγείας, αφού θα  διερευνήσει ένα 

θέμα που δε μελετήθηκε ξανά στην Κύπρο  ενώ η βάση αυτή θα αποτελέσει το σημείο 

σύγκρισης επόμενων μελετών και αξιολόγησης εκπαιδευτικών  προγραμμάτων. 

γ) Αναμένεται ότι τα ευρήματα θα αξιοποιηθούν από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

προκειμένου να αναθεωρήσουν και να ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σπουδών 

επαγγελμάτων υγείας. 

δ) Με την ανάπτυξη των στασεων της ενσυναίσθησης η οποία θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναμένεται ότι θα αυξηθεί και θα βελτιωθεί η ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. 

1.4 Έννοιες και ορισμοί 

             

Η Ενσυναίθηση (empathy) αποτελεί μία σημαντική και πολυσυζητημένη έννοια (Hojat et al., 

2003a). Όμως παρά την ευρύτητα της χρήσης της έννοιας και τους πολυάριθμους ορισμούς και 

τοποθετήσεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς, φαίνεται ότι η συμφωνία μεταξύ  των 

μελετητών-ερευνητών είναι περιορισμένη και πολλές φορές αντιφατική. 



6 
 

Τα συνθετικά της λέξης «ενσυναίσθηση», αποτελούνται από τις λέξεις εν, συν και αίσθηση, 

υποδηλώνοντας την επέκταση της αίσθησης του ατόμου πέρα από τον εαυτό του. Για την έννοια 

της ενσυναίσθησης, οι ξένοι χρησιμοποιούν τον όρο «empathy» ο οποίος προήλθε από την 

ελληνική λέξη εμπάθεια, η οποία σήμερα στην καθομιλουμένη έχει αρνητικό περιεχόμενο και 

δεν αποδίδει την επιστημονική έννοια του όρου.  

O όρος όμως  πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Ο Robert Vischer στα τέλη του 19ου αιώνα στα 

πλαίσια μιας φιλοσοφικής ανάλυσης (On the optical Sense of Form: A contribution to 

Aesthetics, 1873) πρότεινε τον όρο  «einfuhlung» που στη Γερμανική γλώσσα σημαίνει 

«αισθάνομαι μέσα σε – feeling into» για να εκφράσει την αυθόρμητη προβολή ενός αληθινού 

ανθρώπινου συναισθήματος στους ανθρώπους και στα γεγονότα που γίνονται αντιληπτά από 

αυτούς, δηλαδή τη διαδικασία της ολοκληρωτικής προσοχής σε ένα ζωντανό, ισχυρό  και 

εξωτερικό αντικείμενο, όπως είναι  ένα έργο τέχνης μεγάλης σημασίας  γι΄ αυτόν που το βλέπει. 

Το 1897 ο Ψυχολόγος  Theodore Lipps εξέτασε τον όρο από μια ψυχολογική και φιλοσοφική μη 

μεταφυσική προοπτική. O Lipps μετασχημάτισε την έννοια empathy από μια έννοια κεντρική 

της φιλοσοφικής και ψυχολογικής βίωσης της αισθητικής σαν μια έννοια βασική και ουσιαστική 

της Φιλοσοφίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών. Γι’ αυτόν η έννοια έχει ρόλο όχι 

μόνο στην αισθητική εκτίμηση των πραγμάτων αλλά  έχει πρωταρχική σημασία και για την 

αναγνώριση του ενός ατόμου από το άλλο σαν σκεπτόμενες υπάρξεις, (Stunford  Engyclopedia 

of Philosophy, 2013). 

Το 1910 ο Tichener που είχε σπουδάσει στη Λειψία μετέφρασε το Γερμανικό όρο «einfuhlung» 

στα Αγγλικά σαν «empathy» (Barret-Lennard, 1981). Ο  Smith, (1989) και o Shlien (1997), 

θεωρούν ότι προέρχεται από την Ελληνική λέξη εμπάθεια, αλλά με την Αρχαιοελληνική έννοια 

που σημαίνει πάθος, έντονη συγκίνηση. Ο Αstin  μιλά για «ενεργό εκτίμηση  της 

συναισθηματικής εμπειρίας του άλλου», ο Smith για «πάθος» και επίσης ο Shlien για πάθος» με 

την έννοια των παθών/δεινών. Σημειώνει ότι οι Γάλλοι έκαναν παλαιότερα χρήση των όρων 

«συμπαθητική διείσδυση» και «συμπάθεια». Σήμερα χρησιμοποιούν τη λέξη «εmpathie»  και οι 

Ιταλοί τον όρο  «sympatico» με την έννοια που εμείς χρησιμοποιούμε  τον όρο «ενσυναίσθηση» 

(Σταλίκας &  Χαμοδράκα, 2004:22-23). 

Σήμερα στην ομιλούμενη Ελληνική γλώσσα δε μπορεί να γίνει αντιδανεισμός γιατί ο όρος 

«εμπάθεια» έχει αρνητικό περιεχόμενο και δεν αποδίδει την έννοια του όρoυ «empathy». 

Σήμερα ο όρος εμπάθεια σημαίνει: 
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« Την έντονη αντιπάθεια εναντίον κάποιου που εμποδίζει 

την αντικειμενική κριτική, η έκφραση έντονου αρνητικού συναισθήματος…» 

(Μπαμπινιώτης, 2002:595). 

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει εννοιολογική συμφωνία σε σχέση με την ακριβή απόδοση του όρου, 

αντίθετα πιθανό να δημιουργούνται στρεβλώσεις ιδιαίτερα σε σχέση με την Ελληνική 

προέλευση της έννοιας  και τον τρόπο που έχει μεταφερθεί σε άλλες γλώσσες και έχει 

διεθνοποιηθεί.  

Σήμερα κάποιοι  Έλληνες μελετητές αποδίδουν στην ομιλούμενη Ελληνική τον όρο «empathy» 

ως  Ενσυναίσθηση ή Ενσυναίσθητη Κατανόηση. Κάποιοι σαν Εμβίωση (Παπανούτσος, 1985) 

και άλλοι σαν Μέθεξη (Α.Π.Ε., 1990).  

Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί ο όρος «ενσυναίσθηση» διότι αποδίδει καλύτερα στην 

Ελληνική γλώσσα την έννοια «empathy» και αντανακλά περισσότερο το στόχο, τους σκοπούς 

και τα ερωτήματα που έχουν απαντηθεί καθώς και το φιλοσοφικό προσανατολισμό της μελέτης. 

 

«Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα της Εμβίωσης (εμβιώ = ζω εν τινι της κατάστασης του  

άλλου, είναι  ικανότητα της κατανόησης και μοιράσματος των συγκινήσεων,  

των σκέψεων και της συμπεριφοράς του άλλου ατόμου. 

 Δηλώνει συναισθηματική συμμετοχή» 

(Μαληκιώση-Λοίζου,2003:296) 

1. 4. 1 Η έννοια της ενσυναίσθησης στα Επαγγέλματα Υγείας 

            Η Ενσυναίσθηση είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στα Επαγγέλματα 

Υγείας. Είναι μια σημαντική συνιστώσα της σχέσης του Επαγγελματία Υγείας και του ασθενή – 

θεραπευόμενου ατόμου (Winkle et al., 2012).Τη δεκαετία του 1950-1960, η έννοια 

Ενσυναίσθηση κυριάρχησε στον τομέα της ψυχολογίας λόγω της επίδρασής της στη 

Συμβουλευτική και  την Ψυχοθεραπεία. Οι εννοιολογικοί ορισμοί της είναι ευάριθμοι και 

παρατηρείται ασυμφωνία μεταξύ των ερευνητών-μελετητών. Ο Adler (1931) θεωρεί σαν 

επιτυχημένα συστατικά μια θεραπείας «το να μπορούμε να βλέπουμε με τα μάτια του άλλου και 

ν’ ακούμε με τ’ αυτιά του». Ο Freud (1921/1955) πίστευε, ότι είναι απλά «ένα μέσο που βοηθά 

το θεραπευτή να μπει στο μυαλό του θεραπευόμενου ατόμου και να καταλάβει τα ασυνείδητα 

δυναμικά του».  
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Η μεγαλύτερη επίδραση στην επικράτηση του όρου, ανήκει στον πατέρα της πελατο-κεντρικής 

θεωρίας (client-centered theory) και αργότερα προσωπο - κεντρικής Carl Rogers, όπου στην 

εργασία του η έννοια Ενσυναίσθηση κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Την ορίζει σαν τη 

δυνατότητα : 

«Ν’ αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο του άλλου ατόμου σαν να είναι δικός σου, 

Χωρίς  όμως να ξεχνάς ποτέ τον όρο σαν»   (Rogers,1957:95) 

Ο Rogers  στο κλασικό άρθρο του «The Necessary and sufficient conditions of therapeutic 

personality change/Οι αναγκαίοι και σαφείς παράγοντες στη θεραπευτική  αλλαγή της 

προσωπικότητας» (Rogers,1957: 95-103), υποστηρίζει τη θέση ότι η Ενσυναίσθηση είναι ένας 

από τους βασικότερους παράγοντες που φέρνουν αλλαγή στο θεραπευόμενο άτομο. 

O Βarret-Lennard (1981) εισηγείται ότι η Ενσυναίσθηση είναι ένα Κυκλικό Μοντέλο που 

περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια: Αντίληψη και αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου 

ατόμου, επιστροφή-γνωστοποίηση αυτής της αντιληπτικότητας στο άτομο και αναγνώριση από 

το άτομο αυτής της αντιληπτικότητας. 

Oι Hojat et al., (2002α) των οποίων οι απόψεις και η ερμηνεία του όρου έχουν ιδιαίτερη 

σημασία γι’ αυτή τη μελέτη, γιατί το εργαλείο – ερωτηματολόγιο διερεύνησης της 

ενσυναίσθησης σε σχέση με τις στάσεις, τις τάσεις και τον προσανατολισμό των φοιτητών 

(Jefferson Scale of  Empathy–Health Providers Students, version), που έχουν αναπτύξει  θα 

χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των δεδομένων σε  αυτή τηνερευνητική εργασία, αντικρίζουν 

την έννοια Ενσυναίσθηση κυρίως σα σύνθεση δύο διαστάσεων, πρωτίστως τη  Γνωσιακή 

Ενσυναίσθηση και δευτερευόντως τη Συναισθηματική Ενσυναίσθηση. 

Η Ενσυναίσθηση αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην σχέση επαγγελματία υγείας και ατόμου / 

ασθενή. Πρωταρχικός σκοπός των επαγγελματιών υγείας είναι η  παροχή άνεσης και 

υποστήριξης σε ένα πλαίσιο ενσυναισθητικής αντιληπτικότητας  και ικανοποίησης τωναναγκών 

της υγείας τους. Αυτή η ενσυναισθητική αντιληπτικότητα είναι ιδιαίτερα αναγκαία να είναι 

πειστική όταν το άτομο / ασθενής αντιμετωπίζει έκτακτες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρόνια 

προβλήματα, καταστάσεις που προκαλούν φόβο, απώλεια, πόνο,απόγνωση, απελπισία  

(Williams &Sticley, 2010).  

Η Ενσυναίσθηση συνεισφέρει στην υγεία και την ευημερία του ατόμου/ασθενή. Συγκεκριμένα 

σε καλύτερη διάγνωση και κλινικά αποτελέσματα (Hojat et al., 2011a ; Rakel et al., 2011; 

Buszewicz et al., 2006; Olson, 1995; Spiro,1992), βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών 
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(Lelorain et al., 2012; Hojat et al., 2011a; Zacharie et al., 2003), και των επαγγελματιών υγείας 

(Norfolk et al., 2007; Suchman et al., 1993), βελτιωμένη συμμόρφωση στις θεραπείες (Mercer et 

al., 2008; DiMatteo, 1993; Dubniski, 1977), μείωση της δυσφορίας  και του άγχους των ασθενών 

(Lelorain et al., 2012; Kirk, 2007; VanDulmen et al., 2004) και σε λιγότερες παραλήψεις και 

λάθη (Levinson et al., 1994; Avery, 1985). 

1.4. 2 H ενσυναίσθηση στη Νοσηλευτική 

 

            Θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά της Ενσυναίσθησης στη 

Νοσηλευτική κυρίως λόγω του ότι οι νοσηλευτές αποτελούν ένα από τους βασικούς κλάδους 

των επαγγελμάτων υγείας, οι οποίοι λόγω  του χρόνου τον οποίο αφιερώνουν στον ασθενή και 

λόγω της εγγύτητας προς τον ασθενή, αναπτύσσουν μία στενή σχέση η οποία δύναται να 

επηρεάσει και τους δύο. Επιπρόσθετα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός του συγγραφέα έχει 

επηρεάσει και έχει αυξήσει το ενδιαφέρον προς τον τομέα αυτό.  

Κάποιοι θεωρητικοί μελετητές της Νοσηλευτικής πιστεύουν ότι η φροντίδα (caring), είναι η 

ουσία, το βασικό χαρακτηριστικό της (Watson, 1979; Smith, 1999). Σύμφωνα δε με τη 

Nightingale, από τους πρωτοπόρους  της Νοσηλευτικής, η φροντίδα είναι ένας από τους πιο 

οικείους ρόλους και η πιο σημαντική εργασία της Νοσηλευτικής (Finfgeld-Connett, 2008). 

Η ενσυναίθηση θεωρείται από αρκετούς μελετητές σαν μία διάσταση της φροντίδας (Callahan, 

2001:21; Yu & Kirk, 2009:1790).Οι βασικοί στόχοι  της Νοσηλευτικής Φροντίδας 

επικεντρώνονται στην αντιληπτικότητα των αναγκών, των συναισθημάτων και της κατάστασης 

του ασθενή. Η δε Ενσυναίσθηση είναι η βάση αυτής της αντιληπτικότητας (Zeighami et al., 

2012)  Συγκεκριμένα θεωρίες της Νοσηλευτικής όπως η θεωρία της Ανθρώπινης Φροντίδας 

(theory of  human care) της Jean Watson (1979/1985/1995) - που είναι συνυφασμένη με το 

σύγχρονο ορισμό της φροντίδας. Αναφέρει μεταξύ άλλων,  ότι η φροντίδα είναι η πεμπτουσία 

της Νοσηλευτικής και η κεντρική ενοποιητική εστία της πρακτικής. Ένα δε από τα πιο 

σημαντικά ενοποιητικά εργαλεία στην εγκαθίδρυση και διατήρηση μιας σημαντικής σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ ενός επαγγελματία υγείας και ενός ατόμου-ασθενή είναι η ενσυναίσθηση. 

(Eκτεταμένη αναφορά για αυτή τη σχέση, τη θεραπευτική σχέση γίνεται στα πλαίσια της 

θεωρητικής τεκμηρίωσης της παρούσης εργασίας).  
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Η θεωρία της Watson, εκφράζεται από ένα  σύστημα αξιών που περιλαμβάνει ένα βαθύ σεβασμό 

για τη ζωή, όπως και για την πνευματική διάστασή της και τη δύναμη της διεργασίας για τη 

φροντίδα του ανθρώπου (McEwen & Wills, 2007) . 

Όπως φαίνεται οι απόψεις του Carl Rogerς επέδρασαν στην κατανόηση και τη χρήση της 

έννοιας και στη Νοσηλευτική. Επέδρασαν ακόμη και στη χρήση παρόμοιου λεκτικού για την 

έκφραση  των νέων τάσεων φροντίδας στα πλαίσια της σύγχρονης Νοσηλευτικής, όπως 

Προσωποκεντρική φροντίδα (Person centered care) ή Εξατομικευμένη φροντίδα (individualized 

care) (Kitson et al., 2013; McGilton et al., 2012; Nandini et al., 2011; Cloninger, 2011; McCance 

et al., 2011; Edvardsson et al., 2010). Στις αρχές του 1960 ήταν ο ψυχολόγος Carl Rogers που 

χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία τον όρο «προσωπο-κεντρική/ 

person-centred», (παλαιότερα χρησιμοποιούσε τον όρο πελατο-κεντρική / client- centred) ένα δε 

ουσιαστικό στοιχείο που και η Νοσηλευτική χρησιμοποιεί είναι η ενσυναίσθηση (empathy) (UK, 

Health Innovation Network, S. London, 2014). 

Σύμφωνα δε με διάφορους ερευνητές στη Νοσηλευτική, πριν το 1970 χρησιμοποιείτο η έννοια 

της συμπάθειας (sympathy) στην περιγραφή των διαδράσεων μεταξύ νοσηλευτή και ασθενή 

(Morse et  al., 1992α) 

Στη Νοσηλευτική ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται μετά τη δεκαετία του 1970, συγκεκριμένα 

μετά το 1973 (Herdman, 2004), για παράδειγμα η Kalish  ορίζει την Ενσυναίσθηση σαν: 

«την ικανότητα να εισέλθεις στη ζωή κάποιου ατόμου και ν’ αντιληφθείς 

σωστά τα συναισθήματα και τη σημασία τους / 

the  ability to entering to the life of another person, to accurately perceive 

his current feelings and their meaning». 

(Kalisch, 1973: 1548) 

Η ενσυναίσθηση στα πλαίσια της Νοσηλευτικής έχει επίσης εκφρασθεί σαν ένα ανθρώπινο 

χαρακτηριστικό, σα μία επαγγελματική διάσταση, σα μια επικοινωνιακή διεργασία, σα φροντίδα 

και σα μία ειδική σχέση (Yu & Kirk, 2008). 

Οι δε εκπαιδευτικοί της Νοσηλευτικής έχουν στην πλειονότητά τους αποδεχθεί και 

ενσωματώσει ιδιαίτερα το Ενσυναισθητικό Μοντέλο της Επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά τους 

προγράμματα (Holden,1990; Knobbe,1989).  

Παρόλο τούτο υπήρξαν και μελετητές που αμφισβήτησαν την καταλληλόλητά της επειδή μεταξύ 

άλλων ήταν μία έννοια που έχει δανεισθεί από τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και είναι 
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ακατάλληλη για τις ανάγκες της κλινικής νοσηλευτικής πρακτικής (Morse, 1992b) γιατί είναι 

αταίριαστη προσέγγιση με ασθενείς που βρίσκονται σε κρίση και δεν έχουν συμφιλιωθεί με τις 

σύμφυτες αλλαγές της πορείας της ασθένειάς τους (Walker & Alligood, 2001). Αυτοί οι 

μελετητές υποθέτουν ότι η εφαρμογή δανεισμένων θεωριών όπως της ενσυναίσθησης, με το 

περιεχόμενο και το  γενικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην ψυχοθεραπεία, με τη σχέση 

ψυχοθεραπευτή – ασθενή και άμεσα εφαρμοζόμενο στη σχέση νοσηλευτή-ασθενή (Alligood, 

1992) θα ήταν δυνητικά αποτυχημένο, γιατί οι Νοσηλευτές δε χρησιμοποιούν τη θεραπευτική 

ενσυναίσθηση στην πρακτική τους.  Θεωρητικοί όμως της Νοσηλευτικής όπως η King (1971, 

1981)  και ο Kohut (1971) βλέπουν τη διαπροσωπική διάδραση μεταξύ νοσηλευτή και ασθενή 

σα θεραπευτικά αναγκαία και συνδράμουσα στο θετικό αποτέλεσμα. Η δε Chowdhry (2010) 

αναφέρει  ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια στο περιβάλλον του Συστήματος Υγείας που δεν 

επιτρέπουν την αποτελεσματικότητα της σχέσης νοσηλευτή-ασθενή. Ακόμη αναφέρει ότι η 

ενσωμάτωση ιδεών του τύπου της ενσυναίσθησης, θα πρέπει να αξιολογούνται πολύ προσεκτικά 

για να μη βάζουν τελικά τον ασθενή σε κίνδυνο.  

Φαίνεται όμως οι αρνητικές τοποθετήσεις για την ενσωμάτωση της ενσυναίσθησης, στη 

Νοσηλευτική τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο αλλά και πρακτικής εφαρμογής, διαψεύδονται από την 

αποτελεσματικότητά της.  

Η Ενσυναίσθηση που εκφράζεται από τους Νοσηλευτές, σύμφωνα με την Riley (2004), 

βελτιώνει «το αίσθημα του ανήκειν», όπως επίσης μειώνει το αίσθημα της μοναξιάς και της 

απομόνωσης, με αποτέλεσμα βελτίωση της αυτοεκτίμησης που οδηγεί σε αισθήματα 

σημαντικότητας, αξίας και αποδοχής. Οι Reynolds and Scott (2000) επίσης  αναφέρουν θετική 

σχέση μεταξύ ενσυναίσθησης  και θετικών αντιδράσεων των ασθενών όσον αφορά την 

ανακούφιση από τον πόνο, βελτίωση του ρυθμού αναπνοής και  των καρδιακών παλμών και 

μείωση της ανησυχίας και δυσφορίας τους. Ακόμη αναφέρουν οι ίδιοι μελετητές ότι η ποιότητα 

της από μέρους του ασθενή  αυτοαποκάλυψης βρέθηκε να συνδέεται με το επίπεδο της 

ενσυναίσθησης των Νοσηλευτών. O Teofilo et al., (2018) αναφέρει ότι η Ενσυναίσθηση στα 

πλαίσια της σχέσης νοσηλευτή – ασθενή βελτιώνει την ποιότητα της γηριατρικής φροντίδας. 

O/H Uitterhoeve et al., (2009) αναφέρουν βελτιωμένη ικανοποίηση σε ογκολογικούς ασθενείς 

κατά την διάρκεια της ανακουφιστικής φροντίδας τους, το ίδιο δε αναφέρουν και η Zachariae et 

al., (2003) και η Galbraith, (1995).  Σε παλαιότερες μελέτες η LaMonica et al., (1987) 

παρατήρησαν μειωμένα επίπεδα άγχους και μελαγχολίας όπως και εχθρικότητας σε ασθενείς με 



12 
 

καρκίνο που νοσηλεύονταν από νοσηλευτές που έκφραζαν υψηλή ενσυναίσθηση. Επίσης σε 

ασθενείς με καρκίνο η Reid-Ponte, (1992) αναφέρει μείωση της δυσφορίας τους.  Ακόμη ο 

Williams (1979), υποστηρίζει ότι οι νοσηλευτές που εκφράζαν υψηλή ενσυναίσθηση σε 

ιδρυματοποιημένους ηλικιωμένους ασθενείς, παρατήρησαν ότι αυτοί βιώνουν σημαντικά 

βελτιωμένο βαθμό αυτοαντίληψης που είναι αποτέλεσμα της μείωσης της αποπροσωποποίησης.   

1. 4. 3 Ενσυναίσθηση και συναφείς έννοιες 

          Μέσα σε αυτό το κλίμα της ασυμφωνίας των μελετητών θεωρείται αναγκαίο να γίνει μια 

διαφοροποίηση των εννοιών, Ενσυναίσθηση (Empathy), Συμπάθεια, (Sympathy), Ταύτιση 

(Identification) και  Προβολή (Projection). 

Η ενσυναίσθηση αντιπροσωπεύει την επαγγελματική αντικειμενική σχέση, ενώ η συμπάθεια μια 

υποκειμενική προσωπική σχέση που είναι περισσότερο κατάλληλη για φίλους και συγγενείς. 

Ακόμη η ενσυναίσθηση δεν περιέχει κανένα στοιχείο ανοχής, συμφωνίας, λύπης ή οίκτου. Όταν 

ο Νοσηλευτής/Επαγγελματίας υγείας εκφράζει τη συμπάθειά του, τα συναισθήματά του είναι 

ταυτόσημα με αυτά του ασθενή/ θεραπευόμενου ατόμου, με αποτέλεσμα μειωμένη κρίση και 

φτωχή αντικειμενικότητα (Kneisl, 1992). Η συμπάθεια περιέχει το στοιχείο του οίκτου η 

ενσυναίσθηση όχι. 

Ο Katz (1963), ισχυρίζεται ότι στη συμπάθεια, το άτομο στρέφει τη δική του προσοχή στα δικά 

του συναισθήματα και στην πιθανή ομοιότητά τους με αυτά του άλλου ατόμου, χωρίς να χάνει 

τη δική του ταυτότητα, ενώ στην ενσυναίσθηση η προσοχή του στρέφεται στα  συναισθήματα 

του άλλου ατόμου χάνοντας προσωρινά την ταυτότητά του. Eπίσης, η Baillie (1996), πιστεύει 

ότι η συμπάθεια είναι η ικανότητα να συμπονάς για το άτομο /ασθενή, ενώ η ενσυναίσθηση 

είναι η δυνατότητα να αισθάνεσαι με το άτομο /ασθενή. Η ενσυναίσθηση σύμφωνα με το Sabat 

(1995), συνδέεται με το βίωμα, ενώ η συμπάθεια αποτελεί γνωστικό φαινόμενο. Ο δε Burnard 

(1988α, 1988β), αναφέρει ότι η συμπάθεια περιλαμβάνει αισθήματα λύπης για το άλλο άτομο ή 

φαντασίας δηλαδή πως θα αισθανόταν κάποιος αν βίωνε ότι το άλλο άτομο βιώνει. Στην  

ενσυναίσθηση είναι διαφορετικά γιατί το άτομο/επαγγελματίας υγείας,  προσπαθεί να φαντασθεί 

πως το άλλο άτομο/ασθενής  βιώνει αυτό που βιώνει και όχι αυτό που ο επαγγελματίας υγείας  

θα βίωνε. 

H συμπάθεια είναι σημαντική στις ανθρώπινες σχέσεις, κάνει τον άνθρωπο να νοιώθει καλά 

όταν μοιράζεται τα συναισθήματά του με ένα άλλο άτομο/ασθενή. Στις επαγγελματικές σχέσεις 

όμως χάνεται η αντικειμενικότητα όταν τα συναισθήματα εκφράζονται με συμπάθεια (Bohart & 
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Greenberg, 1997). Ο Επαγγελματίας Υγείας έχει ευθύνη και υποχρέωση να βοηθήσει τον 

ασθενή/θεραπευόμενο άτομο να επιλύσει το πρόβλημά του, γι’ αυτό πρέπει να είναι 

αντικειμενικός, για να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και καθορίσει τους σωστούς  τρόπους 

αντιμετώπισης. 

Η ενσυναίσθηση πρέπει επίσης να διαφοροποιείται από την Ταύτιση.  Στην  Ταύτιση το άτομο  

γίνεται  πιο συναισθηματικό και υιοθετεί ρόλο που διαρκεί περισσότερο από την ενσυναίσθηση 

γιατί έχει την επιθυμία να γίνει όπως κάποιος άλλος και έτσι δημιουργείται ένας πολύ στενός 

συναισθηματικός δεσμός. 

«Η Ταύτιση είναι ένας γνωστικός μηχανισμός που λειτουργεί 

ασυνείδητα, με το άτομο να προσπαθεί να αντιγράψει κάποιο άλλο» 

(Golstein and Michaels, 1985:19) 

Mία άλλη έννοια που συχνά συγχύζεται με την Ενσυναίσθηση είναι η Προβολή. 

Διάφοροι συγγραφείς έχουν υποστηρίξει ότι οι δύο έννοιες έχουν αντίθετες διεργασίες, γι’ αυτό 

και δεν πρέπει να ταυτίζονται : 

«Η Προβολή περιλαμβάνει την απόδοση των επιθυμιών, των στάσεων 

και της συμπεριφοράς κάποιου σε κάτι ή σε κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό.  

Κατά συνέπεια,όταν έχουμε να κάνουμε με προβολή, οι σκέψεις και τα 

συναισθήματα του εαυτού αποδίδονται στον άλλο παρά – 

όπως στην ενσυναίσθηση – εκείνα που ο άλλος βιώνει» 

( Σταλίκα& Χαμοδράκα, 2004:27) 

Παρά  τα τόσα χρόνια και τις αρκετές μελέτες σε αριθμό που έχουν γίνει, η έννοια και η φύση 

της ενσυναίσθησης παραμένουν ασαφείς, γιατί οι μελετητές δε συμφωνούν μεταξύ τους. Μία 

έννοια θεωρείται ώριμη εάν υπάρχει συναινετική τοποθέτηση γι’ αυτή την έννοια. Παρά τους 

αρκετούς ορισμούς και την πλούσια περιγραφή, η βιβλιογραφία δείχνει ασυμφωνίες μεταξύ των 

μελετητών. Τούτο φαίνεται και από το ότι έχουν δώσει στην ενσυναίσθηση τόσους πολλούς 

χαρακτηρισμούς, όπως ικανότητα, στάση, συναίσθημα, ενδοπροσωπική διεργασία, γνώρισμα, 

έμφυτο, ευαισθησία, αντιληπτικότητα κ.α. (Sutherland, 1993) και τη χρήση συχνά κάποιων 

εννοιών όπως η συμπόνια, η ταύτιση και η προβολή σα συνώνυμες με την Ενσυναίσθηση. 

Στην καθημερινότητα μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλάξ σα συνώνυμες, σε επαγγελματικό 

όμως πλαίσιο έχουν αλλιώτικους μηχανισμούς που οφείλονται σε διαφορετικές λειτουργίες και 

βοηθούν διαφορετικούς σκοπούς και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη οι επαγγελματίες υγείας. 
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Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί ο όρος «ενσυναίσθηση» διότι αντανακλά περισσότερο 

στο στόχο, στους σκοπούς και τα ερωτήματα που αναμένεται να απαντήσει καθώς και το 

φιλοσοφικό προσανατολισμό της μελέτης. 

Φαίνεται ότι η Ενσυναίσθηση είναι ένα σύνθετο, πολυδιάστατο φαινόμενο, γι’ αυτό και οι 

σχετικοί ορισμοί παρουσιάζουν πολύμορφες και διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους. 

 

1.5. Η πολυδιάστατη φύση της ενσυναίσθησης 

             Πολύ νωρίς η Ενσυναίσθηση σαν  έννοια διασπάστηκε σε δύο  διαστάσεις, τη Γνωσιακή 

και τη Συναισθηματική (Dymond,1949). Η γνώση/γνωστικότητα στην ενσυναίσθηση εκφράζει 

αντιληπτικότητα που σχετίζεται με μία μορφή διαπροσωπικής αντιληπτικότητας. Η Γνωσιακή 

Ενσυναίσθηση συνίσταται από αντικειμενικότητα, αποσύνδεση και ανάλυση. Τουναντίον η 

έντονη συναισθηματική Ενσυναίσθηση μπορεί να επικαλύψει την απαραίτητη ουδετερότητα που 

είναι αναγκαία στην κλινική πρακτική με αποτέλεσμα συναισθηματική επαγγελματική  κόπωση, 

εξουθένωση καθώς και ψυχικό τραυματισμό (Linley and Joseph, 2007). Όταν γίνεται χρήση της 

Γνωσιακής Ενσυναίσθησης, το άτομο/ επαγγελματίας υγείας πρέπει να είναι σε θέση να δει την 

προοπτική του άλλου ατόμου/ασθενή/πελάτη και το πως οι πράξεις του μπορούν να επηρεάσουν 

το άλλο άτομο με το οποίο συναλλάσσεται. Με τη Συναισθηματική Ενσυναίσθηση, το άτομο/ 

επαγγελματίας υγείας έχει μία συναισθηματική αντίδραση  με ένα άτομο/ ασθενή που υποφέρει, 

(Barrett, 2015).  

Θεωρητικά Μοντέλα όμως αναφέρουν μία γραμμική σχέση μεταξύ Γνωσιακής Ενσυναίσθησης 

και θετικών αποτελεσμάτων δηλαδή ότι τα αποτελέσματα προοδευτικά βελτιώνονται καθώς 

βελτιώνεται η Γνωσιακή Ενσυναίσθηση, (Linley and Joseph, 2007). Από την άλλη, η σχέση 

μεταξύ Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης και κλινικών αποτελεσμάτων  είναι ευεργετική σε 

περιορισμένο βαθμό αλλά σε υπερβολικό γίνεται επιβλαβής, γιατί  η έντονη συναισθηματική 

σύνδεση μπορεί να μειώσει την επαγγελματική κρίση με δυσάρεστα αποτελέσματα και να 

προκαλέσει  επαγγελματική εξουθένωση και ψυχικό τραυματισμό στον επαγγελματία και πιθανή 

υποτροπή στον πάσχοντα, (Tamayo et al, 2016; Linley & Joseph, 2007; Ηojat et al.,2001)  

Γενικά κάποιοι ερευνητές περιγράφουν την Ενσυναίσθηση σαν ένα συναισθηματικό 

χαρακτηριστικό, που πρωταρχικά περιλαμβάνει τα συναισθήματα του άλλου ατόμου 

(Hoffman,1981). Άλλοι περιγράφουν την Ενσυναίσθηση σα Γνωσιακό χαρακτηριστικό όπου 

επικρατεί το αντιληπτικό στοιχείο (Bash,1983). Μία Τρίτη ομάδα, αντικρίζει την Ενσυναίσθηση 
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ότι είναι και  τα δύο δηλαδή τόσο  Γνωσιακή όσο και Συναισθηματική (Hdges &Wegner, 1997, 

Davis, 1983). 

O Gladstein (1977), προσπάθησε να   λύσει το πρόβλημα συναισθηματική εναντίον γνωσιακής, 

περιγράφοντας την Ενσυναίσθηση σαν ένα συνεχές (continium) μίας συναισθηματικής και 

γνωσιακής διεργασίας. Άλλοι ερευνητές επίσης, απορρίπτουν τη διάκριση συναισθηματική – 

γνωσιακή σαν ξεχωριστές οντότητες και εισηγούνται την έκφραση «αληθινή ενσυναίσθηση» 

(true empathy) περιλαμβάνοντας και τις δύο διαστάσεις (Staub, 1987).  Ο Davis (1980) 

περιγράφει τη γνωσιακή και συναισθηματική διάσταση σαν ένα αλληλεξαρτώμενο σύστημα, 

που δε μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό, αν δεν τύχει  χειρισμού σαν ένα σύνολο 

σχετιζόμενων εννοιών. Κάποιοι άλλοι ερευνητές, εισηγούνται ότι αυτή η διάκριση είναι τεχνητή 

(Watt, 2007). Παρόλα αυτά έρευνες στις Νευρο-επιστήμες, πάνω  στην ενσυναίσθηση 

αναφέρουν ότι, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδρά διαφορετικά όταν ενεργοποιείται η γνωσιακή 

σε σχέση με την συναισθηματική (Nummenmaa et al., 2008). Η συναισθηματική ενσυναίσθηση 

είναι μια πρωτόγονη λειτουργία που προσλαμβάνει τις περιοχές του εγκεφάλου στον κατώτερο 

μετωπιαίο και στο βρεγματικό λοβό (Parietal cortex). Στην συναισθηματική ενσυναίσθηση, ο 

θάλαμος και το μεταιχμιακό σύστημα που εμπλέκονται στην επεξεργασία των συναισθημάτων, 

διεγείρεται. Το ίδιο συμβαίνει και με το σύστημα νευρώνων καθρέφτη (mirror neuron system, 

Graziano&Tyson,, 2007, Shamay-Tsoory, 2011). Αντίθετα, η γνωστική ενσυναίσθηση είναι μια 

εκτελεστική λειτουργία που προσλαμβάνει περιοχές του εγκεφάλου υψηλότερης τάξης στους 

προμετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς, (Frith and Singer, 2008; Van Overwalle & Baetens, 

2009) που επιτρέπουν την «αντιληπτική προοπτική», μια διεργασία υλοποίησης των σκέψεων 

και των προθέσεων του άλλου. Αυτό το δίκτυο, συλλογικά, είναι γνωστό ως σύστημα νευρώνων 

καθρεφτών/κατόπτρων, «the mirror neuron system», (Baron  Cohen, 2009). 

O Βarret-Lennard (1981), εισηγείται ότι η Ενσυναίσθηση είναι ένα Κυκλικό Μοντέλο που 

περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια: Αντίληψη και αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου 

ατόμου, επιστροφή-γνωστοποίηση αυτής της αντιληπτικότητας στο άτομο και αναγνώριση από 

το άτομο αυτής της αντιληπτικότητας. 
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Σχεδιάγραμμα 1. Το μοντέλο του Barret-Lennard (1981) 

 

Στην πραγματικότητα αυτοί οι ερευνητές προσθέτουν εκτός από τη Γνωσιακή και 

Συναισθηματική ακόμη δύο διαστάσεις τη Συμπεριφορική ή Επικοινωνιακή και την Ηθική-

Δεοντολογική. Το κυκλικό Μοντέλο που εισηγήθηκαν και αναφέρεται πιο πάνω ερμηνεύει την 

Ενσυναίσθηση ότι περιλαμβάνει συμπεριφορική και επικοινωνιακή διάδραση μεταξύ των 

μερών. Ανοικτή ενσυναισθητική επικοινωνία, όπως και μη-λεκτική συμπεριφορά είναι 

σημαντικοί παράγοντες σε αυτή τη διεργασία, (Scott, 2011). 

Η Ηθική-Δεοντολογική Διάσταση υπογραμμίζεται στην πρώτη φάση του κυκλικού Μοντέλου 

του Βarret-Lennard, συγκεκριμένα μόνο όταν τα αλτρουιστικά κίνητρα για αντιμετώπιση των 

αναγκών του ατόμου/ασθενή είναι παρόντα στην προ-ενσυναισθητική κατάσταση/περίσταση θα 

ενεργοποιηθούν τα επόμενα στάδια του Μοντέλου. Η Ηθική-Δεοντολογική Διάσταση είχε 

αναγνωρισθεί και προηγούμενα σε άλλες Νοσηλευτικές μελέτες. Η Zderard, 1970, για 

παράδειγμα ερμηνεύει αυτή την Ηθική Διάσταση σαν: 

«Μία στάση/συμπεριφορά καταδεκτικότητας, διαθεσιμότητας και παρουσίας» 

«Αs an attitude of receptiveness, availability and presence» 

(Zderard,1970:630) 

Στην ίδια πορεία o  Odom-Forren (2007), υποστηρίζει ότι ένα αλτρουιστικό κίνητρο πρέπει να 

οδηγεί τα άτομα /επαγγελματίες υγείας να εμπλέκονται σε συμπεριφορές παροχής βοήθειας.  

Στην πραγματικότητα ένα αλτρουιστικό ενδιαφέρον για την ανακούφιση της  καταπόνησης και 

ταλαιπωρίας είναι χαρακτηριστική στάση των πλείστων Νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών 
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υγείας.  Oι Stephen & Baernstein, (2006), μετονομάζουν αυτή την Ηθική διάσταση σε 

Υποκινητική (Motivational), λόγω αυτού του αλτρουιστικού κινήτρου. 

Την Επικοινωνιακή Διάσταση της Ενσυναίσθησης την αναφέρουν και άλλοι μελετητές όπως οι  

Astrom et al., (1991) που τοποθετούνται ότι Ενσυναίσθηση είναι:«….μια ιδιότητα της 

προσωπικότητας του ατόμου που περιλαμβάνει την ικανότητα ν’ αντιδρά συναισθηματικά, 

διανοητικά (γνωστικά) και επικοινωνιακά  με άλλα άτομα, χωρίς όμως να χάνει την 

αντικειμενικότητά της» 

Σε παρόμοια  θεωρητική πορεία οι Μorse et al., (1992α), αναγνώρισαν  τέσσερις  συνιστώσες τη 

Συναισθηματική, τη Γνωστική, την  Ηθική και τη Συμπεριφορική διάσταση του όρου. 

Αναφέρουν ότι η Βασική  (η ενσυναίσθηση που αναπτύσσεται κατά την εξελικτική πορεία του 

ατόμου) εκφράζει τη Συναισθηματική ενώ η Ασκούμενη (η ενσυναίσθηση που μπορεί να 

εκπαιδευτεί) τη Γνωστική. Η Ηθική συνιστώσα είναι η εσωτερική υποκίνηση για ενσυναίσθηση. 

Η Γνωστική συγκροτεί τις διανοητικές, αναλυτικές δεξιότητες του επαγγελματία, την ικανότητα 

του να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του θεραπευόμενου ατόμου/ασθενή. Η Συμπεριφορική 

διάσταση εκφράζει τις δεξιότητες επικοινωνίας που εκδηλώνει ο επαγγελματίας. 

Σε αυτή την τοποθέτηση μετά από εννοιολογική ανάλυση, έχουν δημοσιευθεί πάρα πολλές 

εργασίες  όπως των Reynolds & Scott (2000); Dracup & Bryan-Brown (1999); Price &  

Archbold (1997); Wiseman, (1996); Sutherland (1995); Raudonis, (1993) και  Aligood (1992).     

Oι Hojat et al., (2002α), δημιουργοί του Jefferson Scale of Empathy αντικρίζουν την 

Ενσυναίσθηση σα μια σύνθετη έννοια που περιλαμβάνει, τη  Γνωσιακή Ενσυναίσθηση και τη 

Συναισθηματική Ενσυναίσθηση από την μια  και την  Επικοινωνιακή και Ηθική-Δεοντολογική 

από την άλλη. Διάφοροι ερευνητές (Yu & Kirk, 2009) αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο εργαλείο 

αξιολογεί μόνο τη γνωσιακή διάσταση, άποψη που διαφωνεί ο συγγραφέας αυτής της εργασίας. 

Δίδεται πράγματι προτεραιότητα στη γνωσιακή διάσταση γιατί αυτή η Γνωσιακή Διάσταση 

περιλαμβάνει την ικανότητα της αντίληψης των εσωτερικών βιωμάτων και συναισθημάτων του 

άλλου ατόμου, με την ικανότητα να δεις τα γεγονότα από την σκοπιά του άλλου ατόμου και στη 

συνέχεια γίνεται αντιληπτή η Συναισθηματική Διάσταση που περιλαμβάνει την ικανότητα του 

ατόμου να εισέλθει ή να συμμερισθεί τα συναισθηματικά βιώματα κάποιου  άλλου, (Brunero et 

al., 2010). Αυτή η άποψη υποστηρίζεται και από διάφορες ψυχομετρικές αναλύσεις τύπου 

δομικής ανάλυσης, (exploratory & confirmatory factor analysis) (Hojat et al., 2001; Hojat et al., 

2014) όπου τα διάφορα  εργαλεία αξιολόγησης της ενσυναίσθησης παρουσιάζουν 3 διαστάσεις: 
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perspective taking (το βασικό συστατικό της ενσυναίσθησης που είναι αντιληπτικό, γνωσιακό) , 

compassionate care που (είναι παρόμοιο με τη συναισθηματικότητα κατά τη φροντίδα του 

ατόμου/ασθενή), standing in the patient’s shoes (παράγοντας παρόμοιος του πώς τα άτομα / 

ασθενείς σκέφτονται και αισθάνονται) 

 

                         

                                                  Πίνακας 1. Διαστάσεις Ενσυναίσθησης 

 

 

 

 

Άλλοι, μελετητές τοποθετούνται ότι η Ενσυναίσθηση περιλαμβάνει στάσεις 

(συναισθηματικότητα = affective = attitude) (Suchman et al., 1997; Shapiro,2002), ικανότητες 

(γνωστικότητa = cognitive = competency) (Norfolk et al., 2007; Irving & Dickson, 2004) και 

συμπεριφορά (επικοινωνία =behaviour) (Neumann et al., 2009). Οι στάσεις βασίζονται σε 

ηθικά-δεοντολογικά απαιτούμενα από τον επαγγελματία υγείας, όπως είναι ο σεβασμός στην 

Η Γνωσιακή 
Διάσταση

• περιλαμβάνει 
την ικανότητα 
της αντίληψης 
των εσωτερικών 
βιωμάτων και 
συναισθημάτων 
του άλλου 
ατόμου, την 
ικανότητα να 
δεις τα γεγονότα 
από την σκοπιά 
του άλλου 
ατόμου.

Η 
Συναισθηματική 
Διάσταση

• περιλαμβάνει 
την ικανότητα 
του ατόμου να 
εισέλθει ή να 
συμμερισθεί τα 
συναισθηματικά 
βιώματα 
κάποιου  άλλου 
ατόμου.

Η 
Συμπεριφορική  
Διάσταση

• περιλαμβάνει 
την ικανότητα 
του ατόμου, να 
επιστρέψει    
πίσω αυτή την 
αντιληπτικότητα

Η Ηθική-
Δεοντολογική 

Διάσταση 
περιλαμβάνει την 

επιδίωξη 
παροχής 

βοήθειας, με την 
πρόληψη και 

ανακούφιση του 
πόνου και της 
ταλαιπωρίας
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αυθεντικότητα του άλλου ατόμου, το ενδιαφέρον και η  αμεροληψία (Derksen et al., 2013). Οι 

ικανότητες μπορεί δε να διαιρεθούν σε ενσυναισθητικές δεξιότητες,  επικοινωνιακές 

δεξιότητες και δεξιότητες οικοδόμησης μίας σχέσης με το άτομο - ασθενή στην βάση μίας 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι ενσυναισθητικές δεξιότητες είναι το μέσο με το οποίο 

επαγγελματίας υγείας μπορεί να εκμαιεύσει πληροφορίες από το άτομο ασθενή, ενώ την ίδια 

ώρα αναγνωρίζει το πρόβλημα του,  (Lussier&Richard, 2007). Οι επικοινωνιακές δεξιότητες  

είναι χρήσιμες στην υποστήριξη, αντίληψη, διασαφήνιση, αναδόμηση και αντανάκλαση των 

ιδεών , σκέψεων και συναισθημάτων των ατόμων ασθενών (Mercer et al., 2005).  Οι δεξιότητες 

της ανάπτυξης μίας διαρκούς σχέσης επιτρέπουν στον επαγγελματία υγείας να κερδίζει από 

την από μέρους του ατόμου-ασθενή, αυτό-αποκάλυψη (Lumma-Sellentin, 2009). Η 

συμπεριφορά περιλαμβάνει γνωστικότητα που χαρακτηρίζεται από λεκτικές και μη-λεκτικές 

δεξιότητες (Coulehan et al., 2001) όπως  και συναισθηματικότητα που χαρακτηρίζεται από 

αναγνώριση της συγκινησιακή κατάστασης του ατόμου-ασθενή. Μετά από αυτή την 

αναγνώριση ο επαγγελματίας υγείας επιστρέφει πίσω στο άτομο-ασθενή αυτή την 

αντιληπτικότητα (Reynolds & Scott, 1999). 

 

Σχεδιάγραμμα 2. Δεξιότητες Ανάπτυξης της Ενσυναίσθησης 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        (Πηγή: Derksen et al., 2013:77). 
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Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η Ενσυναίσθηση είναι ουσιαστικά και εννοιολογικά ένα 

πολυδιάστατο φαινόμενο. Αυτό φαίνεται και σε μία ανασκόπηση που διεξήχθη από τη Dexter 

(2012), στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής όπου παρατήρησε 10 χαρακτηριστικές 

εννοιολογικές τοποθετήσεις όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα αρ. 3 

           Πίνακας 2. Χαρακτηριστικές Εννοιολογικές Τοποθετήσεις για την ενσυναίσθηση 

accurate empathy, 

affective sensitivity,  

empathic communication,  

empathic understanding,  

empathic response,  

multidimensional empathy,  

perspective taking,  

predictive empathy,  

role taking ,  

vicarious emotional response, 

ακριβής ενσυναίσθηση, 

συναισθηματική ευαισθησία, 

ενσυναισθητική επικοινωνία 

ενσυναισθητική κατανόηση 

ενσυναισθητική ανταπόκριση 

πολυδιάστατη ενσυναίσθηση 

αντιληπτική προοπτική 

προγνωστική ενσυναίσθηση, 

ανάληψη ρόλου, 

αντιφατική συναισθηματική αντίδραση. 

 

Πηγή : Dexter, 2012: 

Αυτή όμως η πολυδιάστατη φύση  και η πολυπλοκότητα της έννοιας έχει και τις επιπτώσεις της 

τόσο στην εκπαίδευσή της από την μια αλλά και την μέτρηση/αξιολόγησή της από την άλλη 

όπως θα δούμε παρακάτω. 

1.6. Τύποι ενσυναίσθησης 

            Τόσο η Νοσηλευτική βιβλιογραφία, όσο και αυτή των άλλων ειδικοτήτων αναγνωρίζει 

δύο τύπους ενσυναίσθησης, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

H Gagan, 1983, αναφέρει την αναγνώριση δύο τύπων Ενσυναίσθησης την Έμφυτη (trait)  και 

την Επίκτητη (state). To φαινόμενο είχε μελετηθεί και προηγούμενα στον τομέα της 

Ψυχολογίας. Αναφέρει σχετικά ο Ηogan  (1975), (δημιουργός το 1969 της γνωστής κλίμακας,  

Hogan Empathy Scale) με μία μεταφορική έννοια ότι η Έμφυτη Ενσυναίσθηση είναι γoνοτυπική 

και η Επίκτητη φαινοτυπική. Η πρώτη  αποκτάται κατά την αναπτυξιακή-εξελικτική πορεία του 

ατόμου και η δεύτερη μπορεί να διδαχθεί . Από την Αναπτυξιακή σκοπιά οι Kramer & 

Schmalenburg (1977),  αναφέρουν και πάλι δύο τύπους  «αισθήματα για τον άλλο (feeling for 

the other)»  και «ανάληψη ρόλου (role taking)»  Οι Duan & Hill (1996), καταλήγουν σε 
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παρόμοια συμπεράσματα στη δική τους ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας στους  τομείς της 

Συμβουλευτικής  Ψυχοθεραπείας και Κοινωνικής Ψυχολογίας. 

Οι δύο τύποι της Ενσυναίσθησης αναφέρονται κατ΄ επανάληψη και στη Νοσηλευτική 

βιβλιογραφία αλλά με διαφορετική  ονοματολογία (Alligood, 1992). Ο πρώτος τύπος η βασική 

ενσυναίσθηση αναφέρεται στις μελέτες σαν φυσική/natural (Zderard, 1969), ακατέργαστη/raw 

(Ehman,1971), αισθήματα για τους άλλους/feeling for others (Peplau,1952/1988; Kramer & 

Schmalenburg, 1977), συνηθισμένη/ordinary (Forsyth,1980). Ο δεύτερος τύπος, η Επίκτητη  

Ενσυναίθηση, αναφέρεται σαν κλινική /clinical, (Zderard, 1969), η οποία  κάνει διάκριση στη 

Βασική Ενσυναίσθηση και στην Κλινική που μπορεί να δομηθεί στην πρώτη,  σα διδακτέα που 

μπορεί να μαθευτεί  (taught-learned, Truax & Charkuff 1967; LaMonica, 1981), ακόμη 

αναφέρεται σαν επαγγελματική εφαρμογή (practitioner΄s application, Ehman, 1971), σαν 

επαγγελματική ενσυναίσθηση,/ professional empathy (Forsyth,1980) και σαν ανάληψη 

ρόλου/role taking (Kramer, 1977). 

Πίνακας 3. Τύποι Ενσυναίσθησης που Αναφέρονται στη Βιβλιογραφία 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ                                 ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Trait / Βασική                                           state / ασκούμενη                                                        

(Gagan, 1983) 

 

Feeling for / αισθήματα για τον άλλο       role-taking / ανάληψη ρόλου                                             

(Kramer & Schmalenburg, 1977) 

 

Genotypic / γονοτυπική                             phenotypic / φαινοτυπική                                                   

(Hogan, 1975)                                                                                                                                                                  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Natural / Φυσική                                        clinical /κλινική                                                  

(Zderard, 1969) 

 

Raw /ακατέργαστη                                     practitioner’s application / επαγγελματική    

 (Ehmann, 1971)                                         εφαρμογή 

                                                                                                                     

 

Ordinary / συνηθισμένη                             professional / επαγγελματική εφαρμογή 

 

 (Forsyth, 1980) 

Βasic / βασική                                             trained / εκπαιδευόμενη 

 (Αligood, 1998)                                                                                                        
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H Αligood (1992), στην ίδια πορεία πρότεινε δύο τύπους Ενσυναίσθησης, τη Βασική (basic) και 

την Επίκτητη (trained), στα πλαίσια μίας ερευνητικής εργασίας, με 106 φοιτητές της 

Νοσηλευτικής με σκοπό να επιβεβαιώσει και να εξετάσει τις διαφορές των δύο τύπων, 

αξιολογώντας τα αποτελέσματα μέτρησης δύο εργαλείων, το Layton Empathy Test που 

μετρούσε την εκπαιδευόμενη Ενσυναίσθηση και το Hogan Empathy Scale που μετρούσε τη 

βασική ενσυναίσθηση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε το φαινόμενο των δύο 

τύπων Ενσυναίσθησης, σύμφωνα με την  Alligood (1992),  όπως επίσης επιβεβαίωσε τα 

προβλήματα μέτρησης ερευνών για την Ενσυναίσθηση στη Νοσηλευτική βιβλιογραφία που 

προέρχονταν από τη μη σωστή χρήση της κατάλληλης κλίμακας αξιολόγησης του 

συγκεκριμένου τύπου, φαινόμενο το οποίο είχε παρατηρήσει προηγούμενα ο Gagan, (1983).  

Η Bennett (1995), επίσης παρατήρησε στη Νοσηλευτική βιβλιογραφία αυτή τη διχοτόμηση της 

Ενσυναίσθησης σε έμφυτη και επίκτητη, αλλά υποστήριξε ότι η Ενσυναίσθηση είναι και τα δύο 

μαζί  σαν ένα σύνολο. 

Από τα πιο πάνω συνάγεται  ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά και σε αυτή 

την παράμετρο που εκφράζει τους τύπους της Ενσυναίσθησης. Αυτή η εικόνα έχει επιπτώσεις 

στην εκπαίδευση.  Τελικά μπορεί να διδαχθεί και πώς; Πώς εκπαιδευτικά θα προετοιμάζονται οι 

αυριανοί Νοσηλευτές και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας; Ποια ψυχομετρικά εργαλεία 

αξιολογούν την πραγματική εικόνα; Οι φοιτητές αρχίζουν την εκπαιδευσή τους με ένα βασικό 

επίπεδο, τη βασική ενσυναίσθηση, πάνω στο οποίο θα δομήσουν,  θα ενισχύσουν και θα 

αναπτύξουν εκπαιδευτικά  την ενσυναίσθησή τους. Τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο είναι 

σημαντικό να αξιολογείται το βασικό επίπεδο της ενσυναίσθησης με την εισδοχή των φοιτητών 

για εκπαίδευση, ερώτημα που προβληματίζει σχετικά και την Ιατρική. O Hojat (2014β,α), 

συγκεκριμένα εισηγείται την χρήση δοκιμασιών προσωπικότητας σαν ένα από τα μέτρα 

εισδοχής  φοιτητών στις ιατρικές σχολές. Αιτιολογεί την εισήγησή του, γιατί η προσωπικότητα 

καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τους τρόπους ανθρώπινης συμπεριφοράς. Υπάρχει δε σημαντική 

και πολυάριθμη έρευνα στην ιατρική εκπαίδευση, για τη συνεισφορά  της προσωπικότητας στην 

Ακαδημαϊκή επιτυχία  και την  κλινική επάρκεια και  ικανότητα (Hojat et al., 2013α,β). Παρόλο 

που στην  τωρινή εποχή η Ενσυναίσθηση φαίνεται μοναδική  ιδιότητα, απαραίτητη στην 

εκπαίδευση και τη φροντίδα, υπάρχει έντονη αμφιβολία και σκεπτικισμός για την συμπερίληψη 
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αξιολογήσεων σχετικά με τις ιδιότητες της προσωπικότητας όπως είναι η Ενσυναίσθηση, για την 

εισδοχή στις ιατρικές σχολές, (Hojat, 2007α), φαινόμενο το οποίο στηρίζεται και από κοινωνικο-

πολιτισμικούς παράγοντες (Hojat et al., 2013α,β). Δημιουργείται και πάλι το ερώτημα τι γίνεται 

με αυτούς τους φοιτητές που επιτυγχάνουν  στις εισαγωγικές με υψηλούς βαθμούς, αλλά δε 

διαθέτουν τις απαραίτητες ιδιότητες όπως η Ενσυνάισθηση. Οι σχολές επιστημών υγείας είναι 

κοινωνικά υπεύθυνες να επιλέγουν κατάλληλους αιτητές που δυνητικά θα είναι στο μέλλον 

ικανοί επαγγελματίες και όχι μόνο αυτούς που επιτυχώς περνούν τις εισαγωγικές εξετάσεις ή 

έχουν την ικανότητα στο γνωσιολογικό μέρος αλλά είναι ενσυναισθητικά φτωχοί και ανεπαρκείς 

(Gonella et al., 2012; Gonella et al., 2001). Είναι βέβαιο ότι αυτό το ερώτημα θα απασχολήσει 

όλα τα επαγγέλματα υγείας στο μέλλον. 

1.7  Στάδια ανάπτυξης της Ενσυναίσθησης 

            Έχουν αναγνωρισθεί συγκεκριμένα και συνεχή στάδια/φάσεις ανάπτυξης της 

ενσυναίσθησης (Brown, 1990)  και κάποιοι συγγραφείς έχουν αναγνωρίσει τρία στάδια 

(Zderard,1969), άλλοι έχουν αναγνωρίσει τέσσερα. (Ehman, 1971; Golsdein &Michaels, 1985). 

Η Zderard (1969) έχει αναγνωρίσει τρείς φάσεις στην Eνσυναισθητική διεργασία. Η πρώτη 

φάση είναι η Εσωτερίκευση (Internalization) κατά την οποία ο επαγγελματίας υγείας προσπαθεί 

να δει τον εσωτερικό κόσμο   του άλλου ατόμου. Αυτή η φάση είναι μία μορφή αναγνώρισης 

(identification), η διάρκειά της είναι σύντομη, όπως επίσης και η προβολή του εαυτού του 

επαγγελματία στο άλλο άτομο. Ο επαγγελματίας αντιλαμβάνεται την κατάσταση, σα να είναι το 

άλλο άτομο. Η δεύτερη φάση αποκαλείται Ενδο-αντίδραση (inner-response), όπου ο 

επαγγελματίας, βιώνει την εμπειρία από τη σκοπιά του άλλου ατόμου. Αυτή η φάση είναι 

περισσότερο ασυνείδητη πάρα συνειδητή. Παρατηρείται ένας τεμαχισμός του εγώ, όπου το ένα 

μισό παρατηρεί και το άλλο βιώνει. Αυτή η φάση είναι υποκατάσταση  της βίωσης της 

πραγματικότητας  του άλλου ατόμου. H Τρίτη φάση αποκαλείται Επιστροφή στην αντικειμενική 

πραγματικότα – reobjectification, όπου γίνεται διάκριση της κλινικής ενσυναίσθησης από τη 

φυσική. Είναι η απόσυρση από τον κόσμο του άλλου ατόμου, η επιστροφή του επαγγελματία 

στον κόσμο του. Αυτή η απόσυρση είναι συνειδητή. Ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί τη γνώση 

και την εμπειρία του για να αντιληφθεί τα βιώματα του άλλου ατόμου, δηλαδή αντικρίζει τα  

βιώματα του άλλου ατόμου αντικειμενικά και με μία κριτική διάθεση. 
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Οι Golsdein & Michaels (1985) περιέγραψαν τέσσερεις φάσεις της Ενσυναισθητικής διεργασίας. 

Η πρώτη φάση αποκαλείται Αναγνώριση (Identification), είναι η αντίστοιχη φάση της Zderard  

Εσωτερίκευση (Internalization). Σε αυτή τη φάση ο επαγγελματίας χάνει την αντίληψη του 

εαυτού του και απασχολείται με την προσωπικότητα και την κατάσταση του άλλου ατόμου. 

Απορροφάται στη σκέψη των εμπειριών του άλλου ατόμου. Η δεύτερη φάση αποκαλείται 

Ενσωμάτωση (Incorporation), που και πάλι είναι πολύ κοντά στην πρώτη φάση της Zderard,  της  

Εσωτερίκευσης (Internalization). Αυτή η φάση παρέχει την ευκαιρία της γνωριμίας του άλλου 

ατόμου, τα δε συναισθήματα και των δύο συσσωματώνονται,  όπου ο επαγγελματίας απορροφά 

τα βιώματα του άλλου ατόμου και τα ενσωματώνει.  Η Τρίτη φάση αποκαλείται Αντανάκλαση 

(Reverberation), οπότε αναπτύσσεται διάδραση μεταξύ του πραγματικού εαυτού και του εαυτού 

που έχει ταυτοποιηθεί. Είναι στην πραγματικότητα ο αντίλαλος των βιωμάτων του άλλου 

ατόμου, στα βιώματα  του επαγγελματία δημιουργώντας μία νέα εκτίμηση για τα βιώματα του 

άλλου. Αυτή η φάση είναι παρόμοια με τη δεύτερη φάση της Ενδο-αντίδρασης (inner-response) 

της Zderard. Στην τελική φάση ο επαγγελματίας αποσύρεται από την υποκειμενική συμμετοχή 

και ανακτά την ταυτότητά του. Σε αυτό το σημείο η συναλλαγή με τους συναδέλφους μπορεί να 

βοηθήσει τον επαγγελματία να αποσυνδεθεί από την Ενσυναισθητική διεργασία. Η ικανότητα να 

κρατά κάποια απόσταση είναι πολύ σημαντική, διαφορετικά  σε υπερβολικά βαθμό γίνεται 

επιβλαβής γιατί  η έντονη συναισθηματική σύνδεση μπορεί να μειώσει την επαγγελματική κρίση 

με δυσάρεστα αποτελέσματα και να προκαλέσει  ψυχικό τραυματισμό στον επαγγελματία και 

υποτροπή στον πάσχοντα. (Tamayo et al, 2016; Linley & Joseph, 2007; Ηojat etal.,2001). Αυτή 

η φάση είναι η ίδια με την Τρίτη φάση της Zderard Επιστροφή στην αντικειμενική 

παραγματικότητα – reobjectification και αποκαλείται  Αποσύνδεση (Detachment). 

Κατά τη διάρκεια της Ενσυναισθητικής διεργασίας, ο επαγγελματίας πρέπει να διατηρεί μία 

ισορροπία μεταξύ αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας. Ο επαγγελματίας χρειάζεται να 

είναι υποκειμενικός έτσι ώστε να επιτρέπει τη βοήθεια, αλλά και  να είναι αντικειμενικός καθώς 

και να μιλά μία γλώσσα που να την αντιλαμβάνεται το άλλο άτομο/ασθενής. Η Ενσυναισθητική 

κατανόηση όχι μόνο βοηθά στη βελτίωση της αντίδρασης που ο επαγγελματίας πρέπει να δείξει 

στις δυσκολίες του ατόμου/ ασθενή, αλλά συνάμα επιτρέπει την κατάλληλη ανατροφοδότηση 

(feedback) γιατί είναι σε καλύτερη σχέση να καταλάβει τι το άτομο/ασθενής βιώνει (Stuart, 

1995).Οι τέσσερις φάσεις της Ενσναίσθησης που ανέπτυξε η Ehman, (1971) είναι παρόμοιες με 

τις πιο πάνω. 
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Πίνακας 4. Στάδια ανάπτυξης της ενσυναίσθησης 

 

Zderard (1969) 

 

Golsdein &Michaels (1985) 

1η  φάση   Εσωτερίκευση 

(Internalization) 

 

 

2η  φάση  Ενδο-αντίδραση 

(inner-response), 

3η  φάση  Επιστροφή στην 

αντικειμενική 

πραγματικότητα 

(reobjectification) 

1η  φάση    Αναγνώριση 

                    (Identification ) 

2η  φάση     Ενσωμάτωση  

                    (Incorporation), 

3ηφάσηΑντανάκλαση 

                    (Reverberation), 

4η  φάση      Αποσύνδεση  

                     (Detachment). 

 

 

1.8. Θεωρητικό υπόβαθρο  

 

             Στη Νοσηλευτική η θεωρία περιγράφεται σαν μία συστηματική ερμηνεία ενός γεγονότος 

στα πλαίσια της οποίας αναγνωρίζονται δομές και έννοιες, προτείνονται σχέσεις και 

διατυπώνονται προβλέψεις (Streubert & Carpenter, 1999). Ακόμη σα θεωρία νοείται ένα 

εννοιολογικό σύστημα ή πλαίσιο, το οποίο επινοήθηκε για ένα συγκεκριμένο σκοπό που 

μεταβάλλεται ανάλογα με τις αλλαγές της δομής και της πολυπλοκότητάς του (Dickoff & James, 

1968). Στην προκειμένη περίπτωση η θεωρία στην οποία βασίζεται αυτή η μελέτη και θα 

συζητηθεί πιο κάτω, έχει σκοπό να δώσει τη βάση του πλαισίου, να δώσει μία αίσθηση της 

σημασίας της μελέτης, να δώσει ερμηνεία και κατανόηση του φαινομένου Ενσυναίσθηση και 

των σχέσεών του με διάφορες μεταβλητές.   

Στο επίκεντρο της Νοσηλευτικής και των άλλων επαγγελμάτων υγείας βρίσκεται η Θεραπευτική 

σχέση Νοσηλευτή-Επαγγελματία Υγείας, (Harlak et al.,2008, Svensen & Bergland, 2007,  Davis, 

1983). Ο Επαγγελματίας Υγείας αναπτύσσει και διατηρεί  αυτή την κυρίαρχη σχέση με τη χρήση 

της γνώσης και  των δεξιοτήτων του με ουσιαστική διάσταση την Ενσυναίσθηση για την  

εφαρμογή στάσεων φροντίδας και συμπεριφοράς. Η Θεραπευτική αυτή σχέση συνεισφέρει στην 
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υγεία, την ευημερία του ατόμου/ασθενή. Συγκεκριμένα σε καλύτερη πρόγνωση (Dubniski, 

1977), σε καλύτερη συμμόρφωση (DiMatteo et al., 1993) και βελτιωμένη ικανοποίηση από 

μέρους των ασθενών (Zacharie et al., 2003), που υποστηρίζεται από την εμπιστοσύνη, το 

σεβασμό και προπαντός την Ενσυναίσθηση για την ανάπτυξή της, (Mitchel et al.,1998; 

Usherwood,1999; Dixon et al.,1999). 

Σχεδιάγραμμα 3. Η Ενσυναίσθηση και η επίδρασή της στο θεραπευόμενο άτομο 

 

Η χρήση του όρου θεραπευτική σχέση σημαίνει μια πορεία στη σχέση νοσηλευτή / 

επαγγελματία υγείας - ασθενή (θεραπευόμενου ατόμου-πελάτη) που οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα 

κυρίως για την αποκατάσταση της ευημερίας, της υγείας και της ποιότητας της ζωής. 

Περιλαμβάνει θεραπευτικές παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται από συνεταιρισμό, 

επαγγελματική οικειότητα, αμοιβαιότητα, φροντίδα, βελτίωση της φυσικής  κατάστασης, 

εκπαίδευση/διδασκαλία, βελτίωση του περιβάλλοντος φυσικού, ψυχολογικού και κοινωνικού, 

(McMahon & Pearson, 1998). 

Θεραπευτική σχέση είναι έννοια που συνήθως χρησιμοποιείται στη Νοσηλευτική και στα άλλα 

επαγγέλματα υγείας και σημαίνει τη σχέση μεταξύ επαγγελματία υγείας– ασθενή με ένα κοινό 

σκοπό την αποκατάσταση της υγείας, οικοδομείται  πάνω σε μια σειρά διαντιδράσεων και 

αναπτύσσεται στην εξέλιξη του χρόνου. Η όλη διεργασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια και 
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χαρακτηριστικά, όπως αποδοχή, σεβασμό, εμπιστευτικότητα, ενσυναίσθηση, 

επαγγελματισμό, αμοιβαία ανάπτυξη και σταδιακή αυτονομία του ασθενή, (Chambers, 

2005; McMahon & Pearson, 1998). Η Ενσυναίσθηση ιδιαίτερα, θεωρείται κρίσιμη στην 

ανάπτυξη της  θεραπευτικής σχέσης (Usherwood, 1999; Mitchell & Cormack,1998). Η δε 

σημασία της στη θεραπευτική σχέση σχετίζεται με τους σκοπούς αυτής της σχέσης, που 

περιλαμβάνουν,  υποστήριξη και διαπροσωπική επικοινωνία με σκοπό την κατανόηση των 

αναγκών του ατόμου/ασθενή, ενδυνάμωση της μαθησιακής του ικανότητας, την προσαρμογή 

του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στο περιβάλλον  του και μείωση ή εξάλειψη των 

προβλημάτων του (Mercer & Reynolds,  2002). 

Η Θεραπευτική Σχέση Νοσηλευτή - Θεραπευόμενου ατόμου-ασθενή-πελάτη μπορεί να είναι 

σύντομης διάρκειας ή μπορεί να εκτείνεται σε μία μακρόχρονη περίοδο (Από 30 λεπτά σε 

εβδομάδες ή μήνες) (RNAO=Registered Nurses Association of Ontario, 2006). Η διάρκεια θα 

εξαρτηθεί μεταξύ άλλων από την κατάσταση υγείας του ατόμου, τη διάρκεια του επεισοδίου και 

της πιθανότητας μιας μελλοντικής και πάλι φροντίδας του ατόμου (NANB= Nurses Association 

of New Brunswick, 2015). Ανεξάρτητα από τη διάρκεια είναι θεμελιώδες μέσο για την παροχή 

ασφαλούς, επαρκούς, ενσυναισθητικής και ηθικής φροντίδας (CARNA=College and Association 

of Registered Nurses of Alberta-CANADA, 2011). 

Η Θεραπευτική Σχέση Νοσηλευτή - Θεραπευόμενου ατόμου-ασθενή-πελάτη, βασίζεται και 

καθοδηγείται από ένα  θεωρητικό υπόβαθρο, (Arnold & Boggs, 2011). Μία σχετική θεωρία που 

είναι ακόμη ενεργός είναι η θεωρία της  Peplau’s «Nursing Theory of Interpersonal Relations» 

(1952/1988/1991). Η Peplau πίστευε ότι οι Θεωρίες των διαπροσωπικών σχέσεων είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλες για τη φροντίδα υγείας και βρήκε ότι διαδραστικά φαινόμενα που συμβαίνουν 

μεταξύ ενός πάρoχου φροντίδας και ενός ασθενή έχουν θετικά αποτελέσματα στον ασθενή 

(Νystrom, 2007), το αντίθετο οι δυσκολίες στην ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης σχετίζεται με 

πτωχά αποτελέσματα (Forchuk, 1994). Η Peplau είχε σε μεγάλο βαθμό επηρεασθεί από την 

εργασία ενός Ψυχιάτρου του Hurry S Sullivan στις Διαπροσωπικές Κοινωνικές Θεωρίες,  στα 

τέλη του 1940 και αρχές του 1950. Σύμφωνα με τον Sullivan (1952) η ανθρώπινη συμπεριφορά 

υποκινείται από δύο κίνητρα, το της ικανοποίησης και της ασφάλειας. Η ικανοποίηση και των 

δύο προκαλεί ευφορία, στην αντίθετη περίπτωση προκαλείται ένταση (Αggleton & Chalmers, 

1990), έτσι και η Peplau επηρεασμένη μίλησε για προβλήματα στη φροντίδα υγείας όπως 

έντασης και συναισθήματα σύγκρουσης, γι’ αυτό και στη θεωρία της αναφέρει παρεμβάσεις για 
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την αντιμετώπιση τέτοιων συγκρουσιακών φαινομένων. Η Θεωρία της περιγράφει πως η σχέση 

νοσηλευτή – ασθενή αναπτύσσεται μέσω διαφόρων επικαλυπτόμενων αλλά διακριτών σταδίων-

φάσεων. Όλες οι φάσεις μπορεί να επισυμβούν σε μία και μοναδική διαντίδραση νοσηλευτή-

ασθενή ή σε ένα αριθμό τέτοιων διαντιδράσεων. Είναι μία συστηματική διεργασία 

καθοδήγησης, διατήρησης και κατάληξης μιας θεραπευτικής σχέσης. 

 

Σχεδιάγραμμα 4. Ανάπτυξη Θεραπευτικής Σχέσης 

 

Αυτά τα στάδια είναι: Η Πρόδρομη φάση, που επισυμβαίνει πριν τη συνάντηση του 

επαγγελματία με τον ασθενή, όπου ο επαγγελματίας προσπαθεί να αναπτύξει το κατάλληλο 

φυσικό και διαπροσωπικό περιβάλλον για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σε συνεργασία με 

άλλους επαγγελματίες υγείας και σημαντικά πρόσωπα της ζωής του ατόμου/ασθενή.  Η Φάση 

προσανατολισμού, η Φάση Εργασίας και η Φάση Τερματισμού (Επισυμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια της θεραπευτικής σχέσης). Η Φάση προσανατολισμού, όπου το άτομο/ασθενής 
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υποβοηθείται από τη μία να αντιληφθεί τη σημασία της συμμετοχής του επαγγελματία στη 

φροντίδα της υγείας του  και από την άλλη να αντιληφθεί  τα προβλήματα  που αντιμετωπίζει. Η 

Φάση Εργασίας, όπου ο επαγγελματίας υγείας εργάζεται ενεργητικά, να μειώσει και να 

ανακουφίζει από το άγχος και την ένταση, να προσπελάσει εμπόδια και να βοηθήσει σε 

προσωπική και διαπροσωπική ανάπτυξη. Η Φάση Τερματισμού, παρατηρείται στο τέλος της 

σχέσης, όπου ο επαγγελματίας υγείας και το άτομο/ασθενής επικεντρώνονται στο τι έχουν 

επιτύχει.  

 

Σχεδιάγραμμα 5. Φάσεις Διαπροσωπικών σχέσεων σύμφωνα με την Pepleu (1952/1988) 

 

 

Πίνακας 5. Οι φάσεις της θεραπευτικής επικοινωνίας συμφώνα με την Pepleu 

 

ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΦΑΣΗ 

 

Η Πρόδρομη φάση λαμβάνει χώρα πριν από τη συνάντηση του επαγγελματία υγείας με 

τον ασθενή/πελάτη/ θεραπευόμενο άτομο. 

*Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ο επαγγελματία υγείας αναπτύσσει το κατάλληλο 

φυσικό και διαπροσωπικό περιβάλλον για τη βέλτιστη συνεργασία με άλλους 

επαγγελματίες περίθαλψης της υγείας  καθώς και για τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του 

θεραπευόμενου ατόμου 

*Προβλέπει  πιθανά θέματα / προβλήματα του θεραπευόμενου ατόμου 

*Προετοιμάζεται για την αλληλεπίδραση με το θεραπευόμενο άτομο 

*Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει αρχικά το θεραπευόμενο άτομο:   -

Απαιτείται διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με τις περιστάσεις του  θεραπευόμενου 

ατόμου. Για παράδειγμα, απαιτείται ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης για ένα  

πελάτη που  μόλις έλαβε μια κακή  αναφορά υγείας απ' ό, τι για ένα πελάτη ο οποίος 

έλαβε μια καλή αναφορά για την υγεία του.                                                                                                                                                       

                                                                                                                          συνέχεια…. 
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                                                                                                                                ..συνέχεια 

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Κατά τη διάρκεια της φάσης προσανατολισμού της θεραπευτικής  

   σχέσης, ο/η Επαγγελματίας Υγείας: 

*Εισάγει τον εαυτό του στον πελάτη χρησιμοποιώντας το  

   ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του. 

*Προσδιορίζει το σκοπό και το χρονοδιάγραμμα της σχέσης. 

*Δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 

*Εντοπίζει τις δυνάμεις / θετικά στοιχεία του πελάτη. 

*Εκτιμά τις ανάγκες του πελάτη. 

*Συλλέγει στοιχεία που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη σχετικών    

   διαγνωστικών στόχων. 

*Ολοκληρώνει αυτή τη φάση με θεραπευτική επαφή που ορίζεται από  

    κοινού με τον πελάτη 

 

 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Κατά τη Φάση Εργασίας της θεραπευτικής σχέσης ο/η  

    Επαγγελματίας Υγείας: 

*Συνεργάζεται με τον πελάτη για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας 

*Λύνει ενεργά το πρόβλημα μαζί με τον πελάτη 

*Χρησιμοποιεί μια ποικιλία διαπροσωπικών στρατηγικών για να      

  βοηθήσει τον πελάτη να αναπτύξει νέες ιδέες και μεθόδους  

  αντιμετώπισης 

*Εστιάζεται στην αυτό-καθοδήγηση και αυτό-διαχείριση σε  

  οποιοδήποτε βαθμό  είναι εφικτή για την προώθηση της υγείας και της  

   ευεξίας του πελάτη 

 

 

 

 

ΦΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Τερματισμού:  

*Αξιολογεί τις απαντήσεις του πελάτη στη θεραπεία σε συνεργασία με  

    τον πελάτη 

*Εξετάζει το νόημα της σχέσης και τους στόχους που έχουν επιτευχθεί 

*Συζητά τα επιτεύγματα του πελάτη και τα σχέδια για το μέλλον 

*Εάν είναι απαραίτητο δίνει συστάσεις/παραπομπές 

 

Πηγή: ARNNL-CANADA, 2014 
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Η Θεραπευτική σχέση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Επικοινωνία. Υπάρχουν βασικά δύο 

τύποι Επικοινωνίας, η Ενδοπροσωπική που είναι η προσπάθεια του ατόμου να επικοινωνήσει με 

τον ίδιο τον εαυτό του και η Διαπροσωπική Επικοινωνία που είναι η Επικοινωνία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων ατόμων και περιέχει λεκτικά, όσο και μη λεκτικά μηνύματα (Haber et al.,1992). Ο 

Επαγγελματίας Υγείας επικοινωνεί σε διαπροσωπικό επίπεδο με πολλά άτομα και ομάδες 

καθημερνά. Μερικά από αυτά τα μηνύματα γίνονται αντιληπτά και άλλα όχι. Με τη χρήση της 

ανάδρασης (ανατροφοδότηση/feedback) τα άτομα που εμπλέκονται σε Διαπροσωπική 

Επικοινωνία παραμένουν σε επαφή το ένα με το άλλο.  

Υπάρχουν τρείς τύποι Διαπροσωπικής Επικοινωνίας η Κοινωνική Επικοινωνία, Η Συναδελφική 

Επικοινωνία και η Θεραπευτική Επικοινωνία (Fortinash et al., 1996) που συμβαίνει μεταξύ του 

νοσηλευτή/επαγγελματία υγείας και του ατόμου/ασθενή. Είναι στην πραγματικότητα ένα 

εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο επαγγελματίας υγείας. Η τέχνη του να λειτουργείς 

θεραπευτικά είναι μία δεξιότητα που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να μαθευτεί. Περιλαμβάνει τόσο 

λεκτικά όσο και μη-λεκτικά μηνύματα  και σκοπός της είναι η προαγωγή της υγείας και ευεξίας 

του ατόμου/ασθενή, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, του ατόμου/ασθενή που χρειάζεται 

βοήθεια. 

Η Θεραπευτική επικοινωνία είναι η ουσία της θεραπευτικής σχέσης. Ο Νοσηλευτής/ 

Επαγγελματίας  πρέπει να έχει κάποιες αρχές, δεξιότητες και ιδιότητες,  προϋποθέσεις για να 

είναι σε θέση να αρχίσει και να συνεχίσει μια θεραπευτική σχέση. Αυτές οι ιδιότητες 

περιλαμβάνουν εκτός από λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα, στάσεις, συναισθήματα, 

αντικειμενικότητα και γενικά επαγγελματισμό (Stuart,1995; McDonald, 1996). Ο Carl Rogers 

(1975:2) αναφέρει σχετικά: 

«Very early in my work as a therapist I discovered that simply listening to my client, very 

attentively, was an important way of being helpful. So when I was in doubt as to what I should 

do, in some active way, I listened. It seemed surprising to me that such a passive kind of action 

could be so useful». 

«Από πολύ νωρίς στη δουλειά μου ως θεραπευτής ανακάλυψα ότι ένας σημαντικός 

τρόπος να βοηθήσω τον πελάτη μου ήταν απλά ακούοντάς τον πολύ προσεκτικά. 

Έτσι, όταν ήμουν σε αμφιβολία για το τι πρέπει ενεργά να κάνω, άκουα με προσοχή. 
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Για μένα ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ένα τόσο παθητικό είδος δράσης 

θα μπορούσε να είναι τόσο χρήσιμο». 

O Carkhuff & Berenson, (1997) και οι Carkhuff & Truax, (1967), αναγνώρισαν σαν τα πιο 

σημαντικά συνθετικά της θεραπευτικής επικοινωνίας την Ενσυναίσθηση (empathy), το σεβασμό 

και τη σταθερότητα. Ο Carl Rogers et al., (1957), αναγνώρισαν σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά 

δηλαδή την Ενσυναίσθηση, τη γνησιότητα, την αποδοχή χωρίς όρους (σεβασμός-αποδοχή) και 

τη ζεστασιά. Επίσης σαν πιο σημαντική την Ενσυναίσθηση (Rogers,1975; Gazda et al., 1982; 

Goldstein & Michaels, 1985). 

“The key to earn the respect of patients is to respect them, 

which includes their beliefs, perspectives, opinions, and feelings.” 

 

"Το κλειδί για να κερδίσουμε το σεβασμό των ασθενών είναι να τους σεβόμαστε, 

γεγονός που περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις, τις προοπτικές, τις απόψεις και τα συναισθήματά τους." 

 (Oldfield, 2015) 

 

Σχεδιάγραμμα 6. Χαρακτηριστικά θεραπευτικής επικοινωνίας 

 

Ο Carl Rogers (1975:3) αναφέρει σχετικά για την αξία της Ενσυναίσθησης:  

«Over the years, however, the research evidence keeps piling up, and it points strongly 

 to the conclusion that a high degree of empathy in a relationship is possibly 

 the most potent and certainly one of the most potent factors  

in bringing about change and learning». 

 

«Παρόλα αυτά, με τα χρόνια, τα ερευνητικά δεδομένα συσσωρεύονται και έντονα  

καταλήγουν  στο συμπέρασμα ότι ένας  

υψηλός βαθμός Ενσυναίσθησης  

σε μια σχέση είναι ίσως ο πιο ισχυρός  παράγοντας αλλαγής και μάθησης» . 
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Πίνακας 6. Τεχνικές  πρακτικής εφαρμογής & προαγωγής της ενσυναίσθησης 

 

 Ενεργητική ακρόαση στα προβλήματα και ενδιαφέροντα του 

ατόμου/ασθενή/πελάτη. 

 Παρακολουθείστε τη φυσική και την ψυχολογική συμπεριφορά του ατόμου. 

 Δεν έχουν θέση κριτικές και προσωπικές προκαταλήψεις. 

 Ζητείται συχνά προσωπική αξιολόγηση. 

 Ρωτάτε κατάλληλες και σχετικές ερωτήσεις. 

 Σκέφτεστε πάντα προτού αντιδράσετε ή ρωτήσετε την επόμενη ερώτηση. 

 Να είστε αυθεντικοί στις αντιδράσεις σας. 

 

Πηγή: ARNNL-CANADA, 2014 

Ανεξάρτητα όμως από το περιεχόμενο και τη διάρκεια της διεργασίας, αυτά τα στοιχεία είναι 

πάντα παρόντα στη θεραπευτική σχέση επαγγελματία υγείας και ασθενή-ατόμου-πελάτη. 

 H Θεραπευτική επικοινωνία μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη της Θεραπευτικής σχέσης, 

μπορεί όμως να λειτουργήσει και σαν εμπόδιο στην ανάπτυξή της.  Σύμφωνα με τους Carkuff  

και Truax, (1967), η ουσία,  το κεντρικό στοιχείο της θεραπευτικής διεργασίας είναι η ικανότητα 

του Επαγγελματία Υγείας ν’ αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του ατόμου/ασθενή και να 

επικοινωνεί ανάλογα, δηλαδή να είναι ενσυναισθητικός.  Παρόμοια είναι και η άποψη της 

Peplau (1988), ότι η σχέση ασθενή – νοσηλευτή (επαγγελματία υγεία) περιλαμβάνει τη χρήση 

της γνώσης και της αντιληπτικότητας που εκφράζεται μέσω της συμπεριφοράς με την μορφή της 

επικοινωνίας και που προάγει τη  θεραπευτική ενσυναισθητική σχέση με τους ασθενείς.  Κάθε 

άνθρωπος επικοινωνεί συνεχώς από την ημέρα της γέννησής του μέχρι το θάνατό του. Η όλη 

συμπεριφορά του είναι στην πραγματικότητα επικοινωνία και επηρεάζει ανάλογα την 

επικοινωνιακή διεργασία. Η σχέση της επικοινωνίας με την επαγγελματική πρακτική, είναι το 

μέσο για την ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης. Είναι το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των άλλων και γι’ αυτό είναι ουσιαστική στην επιτυχία των 

επαγγελματικών παρεμβάσεων. Είναι ακόμη η ίδια η σχέση, γιατί χωρίς αυτή, μία θεραπευτική 

σχέση επαγγελματία – ατόμου/ασθενή είναι δύσκολη ή αδύνατη. 
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Οι Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας στηρίζονται στις δικές τους διαπροσωπικές 

δεξιότητες θεραπευτικής επικοινωνίας για να φροντίσουν και να βοηθήσουν άλλους. Στην 

πραγματικότητα βασίζονται στους εαυτούς τους σα θεραπευτικούς φορείς για να βοηθήσουν 

άλλους, δηλαδή χρησιμοποιούν τον εαυτό τους θεραπευτικά (Βrown,1990).  

H θεραπευτική χρήση του εαυτού τους έχει όμως όρια και αυτά τα όρια δεν πρέπει να 

παραβιάζονται. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να διατηρούν επαγγελματικά όρια και να 

διασφαλίζουν ότι αυτές οι σχέσεις είναι πάντα για το καλό του ατόμου – ασθενή -πελάτη τον 

οποίο υπηρετούν. Ακόμη θα πρέπει να αναγνωρίζουν πόσο ευάλωτο είναι το ατόμο και να μην 

καταχρώνται την εμπιστοσύνη του με τρόπο που μπορεί να παρεμβαίνει στη θεραπευτική σχέση 

(σχέσεις για οικονομικά και προσωπικά συμφέροντα και να μην υπεισέρχονται σε προσωπικές 

σχέσεις ρομαντικής, σεξουαλικής ή άλλης μορφής), (CARNA,2011) . 

 

1. 9. Περίληψη 

 Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια Ενσυναίσθηση, τις διαστάσεις της, τα 

στάδια-φάσεις ανάπτυξης της και τον σκοπό και την σημασία της στα Επαγγέλματα Υγείας. Η 

Ενσυναίσθηση αποτελεί κεντρικό στοιχείο στη σχέση του επαγγελματία υγείας και του 

ατόμου/ασθενή. Μελέτες έδειξαν ότι η Ενσυναίσθηση που εκφράζουν οι επαγγελματίες υγείας, 

έχει άμεση σχέση με θετικά κλινικά αποτελέσματα στους ασθενείς. Σκοπός δε της παρούσας 

εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών φοιτητών των 

Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα της Νοσηλευτικής, της  Φαρμακευτικής, της 

Φυσικοθεραπείας, της Διαιτολογίας & Διατροφολογίας και της Λογοθεραπείας σε δύο 

Πανεπιστήμια στην Κυπριακή Δημοκρατία, ένα Δημόσιο και ένα Ιδιωτικό. Στο συγκεκριμένο 

θέμα στην Κύπρο δεν έγινε καμιά έρευνα, η δε πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο ότι θα 

διερευνήσει ένα θέμα που δεν  έχει μελετηθεί στην Κύπρο και θα εξάγει συμπεράσματα για τις 

στάσεις της ενσυναίσθησης των φοιτητών/τριων των υπό μελέτη ομάδων και αυριανών 

Επαγγελματιών Υγείας. 

Η Ενσυναίσθηση είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στα Επαγγέλματα Υγείας. 

Eίναι μία σύνθετη και πολυδιάστατη ικανότητα που επιτρέπει στο άτομο - επαγγελματία υγείας 

να αντιληφθεί και να αισθανθεί την συναισθηματική κατάσταση του άλλου ατόμου και να 

επιστρέψει πίσω στο άτομο αυτή την αντιληπτικότητα μέσω της ενσυναισθητικής του 
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συμπεριφοράς, Η Ενσυναίσθηση είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που απαιτεί  γνωσιακές 

(περιλαμβάνει την ικανότητα της αντίληψης των εσωτερικών βιωμάτων και συναισθημάτων του 

άλλου ατόμου, δηλ., την ικανότητα να δεις τα γεγονότα από την σκοπιά του άλλου ατόμου), 

συναισθηματικές (περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να εισέλθει ή να συμμερισθεί τα 

συναισθηματικά βιώματα κάποιου  άλλου ατόμου), συμπεριφορικές ή επικοινωνιακές 

(περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου, να επιστρέψει    πίσω αυτή την αντιληπτικότητα) 

όπως και ηθικές ή δεοντολογικές ή αλτρουιστικές (περιλαμβάνει την επιδίωξη παροχής 

βοήθειας, με την πρόληψη και ανακούφιση του πόνου και της ταλαιπωρίας) ικανότητες για να 

είναι δυνατή η αντιληπτικότητα και ανταπόκριση στο πρόβλημα και την ταλαιπωρία του άλλου 

ατόμου (Riess, 2017). 

 Έχουν δε αναγνωρισθεί συγκεκριμένα και συνεχή στάδια/φάσεις ανάπτυξης της ενσυναίσθησης 

(Brown, 1990)  και κάποιοι συγγραφείς έχουν αναγνωρίσει τρία στάδια (Zderard,1969), άλλοι 

έχουν αναγνωρίσει τέσσερα. 

Στο επίκεντρο της Νοσηλευτικής και των άλλων επαγγελμάτων υγείας βρίσκεται η Θεραπευτική 

σχέση Νοσηλευτή-Επαγγελματία Υγείας. Διάφοροι μελετητές αναγνώρισαν σαν τα πιο 

σημαντικά συνθετικά της θεραπευτικής επικοινωνίας την Ενσυναίσθηση (empathy), το σεβασμό 

και τη σταθερότητα, τη γνησιότητα, την αποδοχή χωρίς όρους (σεβασμός-αποδοχή) και τη 

ζεστασιά. Επίσης σαν πιο σημαντική την Ενσυναίσθηση. Η Θεραπευτική Σχέση Νοσηλευτή - 

Θεραπευόμενου ατόμου-ασθενή-πελάτη, βασίζεται και καθοδηγείται από ένα  θεωρητικό 

υπόβαθρο, (Arnold & Boggs, 2011). Μία σχετική θεωρία που είναι ακόμη ενεργός είναι η 

θεωρία της  Peplau’s «Nursing Theory of Interpersonal Relations» (1952/1988/1991), η οποία 

εκφράζει και την θεωρητική θεμελίωση της παρούσης εργασίας. 

H ενσυναίσθηση όπως φαίνεται σαν έννοια είναι περίπλοκη και μπερδεμένη, γιατί απουσιάζει 

ένα αποδεκτό και συμφωνημένο Θεωρητικό Πλαίσιο από την μια και ένας Λειτουργικός 

ορισμός από την άλλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

2.1. Ανασκόπηση για την ενσυναίσθηση στη Νοσηλευτική μέχρι το 2007 

                 Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες τις τελευταίες δεκαετίες στα επαγγέλματα 

υγείας (η Ψυχολογία είναι εκτός του ενδιαφέροντος της παρούσης εργασίας) έχουν γίνει στην 

Νοσηλευτική και Ιατρική και κατά δεύτερο λόγο στη Φαρμακευτική. Στα άλλα επαγγέλματα 

έχουν γίνει ελάχιστες και σε κάποια σχεδόν καθόλου.  Επίσης ελάχιστες ερευνητικές εργασίες 

έχουν γίνει μεταξύ επαγγελμάτων υγείας. 

Σε  μια συστηματική ανασκόπηση της Ενσυναίσθησης στη Νοσηλευτική έρευνα σε 29 

ερευνητικές εργασίες, για   την περίοδο 1987-2007, οι Yu και Kirk (2008),  αναγνώρισαν τρείς 

βασικά τύπους ερευνών, 12 περιγραφικές, 6 μελέτες της ενσυναίσθησης σε σχέση με τα 

αποτελέσματα των ασθενών και 11 έρευνες αξιολόγησης, στις οποίες έγινε  χρήση 20 

ερωτηματολογίων, με χαμηλά μέχρις πολύ υψηλά αποτελέσματα στα επίπεδα Ενσυναίσθησης. 

Οι περιγραφικές εργασίες που έγιναν για τη διερεύνηση των επιπέδων της ενσυναίσθησης 

στους νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής, έδειξαν ότι ηενσυναίσθηση κυμαίνονται από 

χαμηλά μέχρι αρκετά υψηλά. Από αυτές οι 7 εργασίες είχαν σαν αποτέλεσμα υψηλή 

Ενσυναίσθηση (Watt-Watson et al, 2000; Palsson et al., 1996; Baillie, 1996; Kuremyr et al., 

1994; Warner, 1992; Astrom et al., 1991,1990), ενώ  2 εργασίες έδειξαν τα αντίθετα 

αποτελέσματα. Oι Daniels και συνεργάτες (1988), ανέφεραν χαμηλά επίπεδα πριν την έναρξη 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενσυναίσθηση. Επίσης χαμηλά επίπεδα βρέθηκαν σε 

Νοσηλευτές που εργάζονταν σε Χειρουργική Μονάδα (Reid-Ponte,1992). Παράγοντες που 

αιτιολογούν αυτό το φαινόμενο, αναφέρθηκαν ότι είναι το μικρό ερευνητικό δείγμα και το ότι 

υπάρχει μια συσχέτιση της ενσυναίσθησης και δημογραφικών μεταβλητών όπως ηλικία, φύλο, 

κλινική εμπειρία και επίπεδο σπουδών. Επιπρόσθετα, ο μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις ερευνητικές εργασίες δημιουργούσαν προβλήματα στη σύγκριση 

μεταξύ τους.  

Οι μελέτες που αναφέρονταν στην Ενσυναίσθηση σε σχέση με τα αποτελέσματα των 

Ασθενών, έδειξαν θετική συσχέτιση ενσυναίσθησης και βελτίωσης της κατάστασης των 

ασθενών (Olson και Hanchett, 1997;  Olson, 1995;  Reid-Ponte, 1992;  Murphy et al., 1992), δύο 
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από τις οποίες επικεντρώθηκαν στη συσχέτιση ενσυναίσθησης και ανησυχίας/δυσφορίας των 

ασθενών. Στη μία παρατηρήθηκε ότι όσο υψηλότερο  επίπεδο ενσυναίσθησης εκφράζανε οι 

Νοσηλευτές τόσο λιγότερη ήταν η δυσφορία και η ανησυχία των ασθενών, σε ογκολογικά 

τμήματα (Reid-Ponte, 1992).  Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και στη δεύτερη μελέτη 

(Olson και Hanchett, 1997). Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται  και σε εργασία των 

Wheeler και συνεργατών (1996) αλλά με φοιτητές της Νοσηλευτικής. Συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκε ότι η υψηλότερη ενσυναίσθηση των φοιτητών της Νοσηλευτικής συσχετίζονταν 

με χαμηλότερα επίπεδα άγχους των ασθενών. Παρόλο τούτο σε 2 μελέτες (Watt-Watson et al., 

2000; Warner,1992) δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ ενσυναίσθησης και βελτίωσης των 

αποτελεσμάτων των ασθενών. 

Ακόμα μία παράμετρος της Συστηματικής Ανασκόπησης των Yu και Kirk (2008), ήταν η 

αξιολόγηση προγραμμάτων που είχαν αναπτυχθεί για τη βελτίωση και ενίσχυση της 

Ενσυναίσθησης στους Νοσηλευτές και τους Φοιτητές της Νοσηλευτικής. Στην ανασκόπηση 

περιλήφθηκαν έντεκα  μελέτες. Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαινόταν από 3-12 ώρες. Από 

αυτές οι έξι διερευνούσαν το επίπεδο της  Ενσυναίσθησης δύο φορές πριν και μετά την 

εφαρμογή του προγράμματος (Ancel 2006; Beddoe & Murphy 2004;  Oz 2001; Cutcliffe & 

Cassedy, 1999;  Palsson et al., 1996;  LaMonica et al., 1987). 

Σε 8 από τις Μελέτες που αξιολογήθηκαν, έγινε αναφορά ότι βελτιώθηκε το επίπεδο της 

Ενσυναίσθησης σε κάποιο βαθμό (Daniels et al., 1988; Nardi 1990; Wilte et al., 1995; Yates et 

al., 1998; Cutcliffe & Cassedy 1999; Oz 2001; Beddoe & Murphy 2004; Ancel 2006).  Δεν είναι 

όμως βέβαιο κατά πόσο αυτή η βελτίωση θα διατηρηθεί και θα μεταφερθεί και στη σχέση με τον 

ασθενή/άτομο. Σε μια εργασία στην Αυστραλία από τον Yates et al., (1998a), αναφέρθηκε ότι τα 

βελτιωμένα επίπεδα της Ενσυναίσθησης διατηρήθηκαν 3 μήνες μετά τη συμπλήρωση του 

Προγράμματος. Το αντίθετο παρατηρήθηκε σε μια ομάδα 101 φοιτητών Νοσηλευτικής, όπου 

έγιναν 5 μετρήσεις με την τελευταία μέτρηση ένα  έτος μετά τη συμπλήρωση του 

προγράμματος, με τη βελτίωση να μην έχει διατηρηθεί (Evans et al., 1998). 

Οι υπόλοιπες 3 από τις 11 μελέτες που περιλήφθηκαν στη Συστηματική Ανασκόπηση, 

εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα αυτών των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

(La Monica et al., 1987; Reynolds & Presly 1988; Palsson et al., 1996). 
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Οι Yu και Kirk (2008), καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι είναι δύσκολο να γίνει άμεση 

σύγκριση για την αποτελεσματικότητα  αυτών των μελετών λόγω διαφορετικού δείγματος, 

ερευνητικού σχεδιασμού, διαφορετικών εργαλείων μέτρησης, διακυμάνσεων στις συνιστώσες 

και τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν ανευρίσκεται άλλη συστηματική ανασκόπηση για το θέμα μετά το 

2008. Τέτοια ανασκόπηση ακολουθεί στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής εργασίας και έχει ήδη 

δημοσιευτεί σε ελληνικό περιοδικό με το σύστημα κριτών (Καραγιάννης και συνεργάτες 2017). 

 

2.2. Συστηματική ανασκόπηση στη Νοσηλευτική (2008-2017) 

 

Σχεδιασμός 

Η Συστηματική Ανασκόπηση έγινε για την περίοδο 2008-2017, για Ερευνητικές Μελέτες των 

επιπέδων Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών φοιτητών της Νοσηλευτικής και φοιτητών άλλων 

Επιστημών Υγείας ακολουθώντας τις οδηγίες διεξαγωγής Συστηματικής Ανασκόπησης,  

σύμφωνα με το Joanna Briggs Institute (Aromataris & Munn , 2017)  

 

Μεθοδολογία 

Έγινε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων: Pubmed, Medline , PsychInfo,  

google scholar, με λέξειςκλειδιά “empathy ” AND/OR “students ”AND/OR “nursing” AND/OR 

“health professions”. 

 

Κριτήρια Εισδοχής 

Τα κριτήρια εισδοχής που εφαρμόστηκαν ήταν:  

α) Η μελέτη να είχε δημοσιευθεί τη χρονική περίοδο 2008 μέχρι 2017, 

β) Να ήταν δημοσιευμένη στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα  

γ) Η μελέτη να ακολουθεί τον οποιοδήποτε μεθοδολογικό σχεδιασμό με σκοπό τη διερεύνηση 

της ενσυναίσθησης στους φοιτητές Νοσηλευτικής. 

δ) Το δείγμα να είναι φοιτητές Νοσηλευτικής μόνο ή σε συνδυασμό με φοιτητές άλλων 

επιστημών υγείας. 

 



39 
 

Kριτήρια αποκλεισμού 

Οι μελέτες, οι οποίες αποκλείστηκαν από την παρούσα συστηματική ανασκόπηση είχαν τα εξής 

χαρακτηριστικά:                                                                                                 

 α) Αφορούσαν μελέτες με δείγμα νοσηλευτές  

β) Αφορούσαν σε μεταπτυχιακές και προπτυχιακές διατριβές, δεδομένης της περιορισμένης 

προσβασιμότητας σε αυτές 

Δεδομένα Ανασκόπησης 

Από την ανασκόπηση προέκυψαν 820 άρθρα που είχαν σχέση με το υπό μελέτη θέμα. Μετά την 

ανάγνωση του τίτλου των άρθρων απορρίφθηκαν 800 άρθρα. Παρέμειναν  20 άρθρα, όπου μετά 

την παρούσα ανασκόπηση και ανάγνωση του όλου περιεχομένου, απορρίφθηκαν άλλα 3, γιατί 

αφορούσαν μεταπτυχιακές και προπτυχιακές διατριβές, έτσι παρέμειναν 17 άρθρα. 

 

Σχεδιάγραμμα 7. Διάγραμμα ροής διαδικασίας επιλογής των άρθρων 
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Αποτελέσματα  

Από τα 17 άρθρα που προέκυψαν από την ανασκόπηση τα 7 αφορούσαν φοιτητές της 

Νοσηλευτικής, τα 6 μελετούσαν το θέμα σε φοιτητές της Νοσηλευτικής σε συνδυασμό με 

φοιτητές άλλων Επιστημών Υγείας και τα υπόλοιπα 4 ήταν  Εκπαιδευτικού παρεμβατικού 

τύπου, σύντομης διάρκειας με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση των επιπέδων Ενσυναίσθησης σε 

φοιτητές της Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας. Η Θεματική ανάλυση  των 

αποτελεσμάτων παρουσιάζεται σε τρείς βασικές ενότητες, ήτοι : 

α)  Η Ενσυναίσθηση των φοιτητών νοσηλευτικής   

β) Η Ενσυναίσθηση μεταξύ των φοιτητών της Νοσηλευτικής & άλλων φοιτητών Επαγγελμάτων 

Υγείας και 

γ) Προγράμματα για τη Βελτίωση & Ενίσχυση της Ενσυναίσθησης   

 

α) Η Ενσυναίσθηση των Φοιτητών Νοσηλευτικής   

Αναγνωρίσθηκαν 7 Μελέτες ότι εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Τα αποτελέσματα κυμαίνονταν 

από υψηλά, μέτρια, χαμηλά μέχρι ασαφή και διφορούμενα.  

Συγκεκριμένα 4 μελέτες ανέφεραν σχετικά υψηλά αποτελέσματα (McKenna et al., 2012; 

Cunico et al., 2012; Mousa 2015; Sheehan et al., 2013) . 

Σε ένα Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας οι McKenna et al., 2012, σε μία Συγχρονική Μελέτη (A 

cross-sectional study), αξιολόγησαν τα επίπεδα της Ενσυναίσθησης σε προπτυχιακούς φοιτητές 

της Νοσηλευτικής, σε σχέση με συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Από τους  458 

φοιτητές/τριες του προγράμματος Νοσηλευτικής, συμμετείχαν στη μελέτη 106, από το 23% του 

όλου Νοσηλευτικού πληθυσμού το 92.5% ήταν γυναίκες.  Έγινε χρήση των ερωτηματολογίων 

του Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) & του Medical Condition Regard Scale 

(MCRS), όπως επίσης μία σύντομη σειρά Δημογραφικών ερωτήσεων. 

Σύμφωνα με το JSPE αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες φανέρωσαν καλά επίπεδα 

Ενσυναίθησης (Μ = 107.34, SD = 13.74).  Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των  ετών σπουδών (p = 0.215),  Ηλικιακής Oμάδας   (p = 0.795) και φύλου (p 

= 0.088), όσον αφορά τα επίπεδα της Ενσυναίσθησης. Παρατηρήθηκε κάποια σημαντική 

διαφορά μεταξύ των στάσεων των συμμετεχόντων απέναντι των ασθενών των 5 Ιατρικών 
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καταστάσεων (Νοητική Ανεπάρκεια Μ=51.67 SD=8.19/ Τερματική Νόσος M=51.29 SD=7.75 / 

Χρήση Ουσιών M=47.08 SD=9.27 / Χρόνιος πόνος M=51.87 SD=8.01 / Οξεία Ψυχική 

Διαταραχή M=51.98 SD=8.41), όπως καταμετρήθηκαν από το MCRS. Νοητική Ανεπάρκεια, 

Χρόνιος πόνος, Οξεία Ψυχική Διαταραχή και Τερματική Νόσος παρουσίασαν τα ίδια 

αποτελέσματα σύμφωνα με το MCRS. Η Χρήση Ουσιών αντιμετώπισε σημαντικά χαμηλότερα 

επίπεδα ενδιαφέροντος από τους συμμετέχοντες. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο φύλο, ηλικιακή ομάδα και έτος σπουδών για οποιαδήποτε από τις 5 Ιατρικές 

καταστάσεις. Ερωτηματικά δημιουργούνται από τη  μειωμένη συμμετοχή στη μελέτη, 106 από 

τους 458, (23% του όλου Νοσηλευτικού πληθυσμού). 

Οι Cunico et al., 2012, σε  μία Διαχρονική Μελέτη Κοορτής (Cohort longitudinal study), σε ένα 

Πανεπιστήμιο της Ιταλίας, μελέτησαν  κατά πόσο ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα   

βελτιώνει τις Ενσυναισθητικές δεξιότητες των φοιτητών της Νοσηλευτικής, κατά τη διάρκεια 

των 3  ετών των σπουδών τους. Η Μελέτη εξετάζει το επίπεδο της Ενσυναίσθησης στην αρχή 

και αξιολογεί το κατά πόσο θα βελτιωθεί στο τέλος του προγράμματος. Έγινε χρήση 2 Ομάδων 

της Παρεμβατικής (ΠΟ) (Επιπρόσθετη παρακολούθηση σεμιναρίων και εργαστηρίων σε μικρές 

ομάδες) και της Ομάδας Ελέγχου (ΟΕ), με αλλεπάλληλες μετρήσεις. Συμμετείχαν 221 φοιτητές 

στην έναρξη =Το (Προ-παρεμβατική Φάση)(ΠΟ=150, ΟΕ=71). Παρατηρήθηκε σταδιακή 

μείωση μέχρι το τελευταίο (3ο έτος των σπουδών) =Τ3 = ΠΟ=62,(Α=15,Θ=47) 

ΟΕ=41,(Α=10,Θ=31)Σύνολο=103 (76% γυναίκες).   Η Τελική Αξιολόγηση έδειξε ότι  μόνο οι 

γυναίκες της παρεμβατικής Ομάδας βελτίωσαν σημαντικά τα επίπεδα της 

Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης μετά τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για την Ενσυναίσθηση (Προ-παρεμβατική Φάση(Το)=Γ 31.60, Α= 25.73 και Μετα-

παρεμβατική(Τ3)=Γ 42.91, Α=22.07, p=0.05). Τα αποτελέσματα των ανδρών όπως 

αναδείχθηκαν δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα. Κατά τον ίδιο τρόπο οι γυναίκες της ΟΕ έδειξαν μια 

βελτίωση στη Συναισθηματική Ενσυναίσθηση, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν παρακολουθήσει 

κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Έγινε χρήση της  Ιταλικής 

έκδοσης του Balanced Emotional Empathy Scale (BEES). 

Ο Ahmed Mousa, 2015, στην Aίγυπτο, σε μία Συγχρονική – Διερευνητική Μελέτη (Α cross-

sectional exploratory research design) του αξιολόγησε την αλλαγή των επιπέδων  της 

Ενσυναίσθησης απέναντι στους ασθενείς με Ψυχική διαταραχή, μεταξύ των προπτυχιακών 
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φοιτητών της Νοσηλευτικής πριν και μετά τη συμπλήρωση μίας εκπαιδευτικής εμπειρίας στην 

ψυχιατρική Νοσηλευτική και την Ψυχική Υγεία. Το δείγμα αποτέλεσαν 204 φοιτητές του 8ου 

εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που εγγράφηκαν στο Πρόγραμμα της 

ψυχιατρικής Νοσηλευτικής και της Ψυχικής Υγείας, στο Τμήμα Νοσηλευτικής του 

Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας. Έγινε χρήση του Ερωτηματολογίου  για τα Κοινωνικο-

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και την προηγούμενη εμπειρία των φοιτητών στην Ψυχική Υγεία 

και της Κλίμακας της Ενσυναίσθησης για την Ψυχική Υγεία(Μίας αναθεωρημένης έκδοσης 

της Κλίμακας για τη Συναισθηματική Ενσυναισθητική τάση (Emotional Empathic 

Tendency Scale =EETS / Empathy toward the Mentally  ill Scale).  

Τα ευρήματα έδειξαν ότι όλοι οι φοιτητές πέτυχαν σημαντικά πολύ υψηλά επίπεδα 

Ενσυναίσθησης μετά την Ψυχιατρική Νοσηλευτική τους εμπειρία (n=204) Προ-Εκπαίδευσης: 

Ψηλά: (n=163, 79.9%),  Χαμηλά: (n=41, 20.1%) (M=52.47, SD=5.84) Μετά-Εκπαίδευσης:  

Ψηλά (n 204, 100%), Χαμηλά (0.0.0%) ,(M=62.64, SD=5.77, p<0.001). Οι περισσότεροι από 

τους φοιτητές, δεν είχαν ούτε προηγούμενη Ακαδημαϊκή εμπειρία, ούτε είχαν εργασθεί σε 

Ψυχιατρικό πεδίο, (82.4% και 86.8% αντίστοιχα). Η περίοδος εμπειρίας για αυτούς που είχαν 

προηγούμενα ακαδημαϊκές  σπουδές στην Ψυχιατρική και σε αυτούς που είχαν εργασθεί σε 

Ψυχιατρικό πεδίο ήταν 1-4 μήνες & 1 εβδομάδα – 12 μήνες αντίστοιχα. Περισσότερο από το 1/3 

των φοιτητών (35.3%) είχαν προηγούμενη προσωπική επαφή/εμπειρία με ασθενείς με ψυχικό 

πρόβλημα που ήταν άστεγοι (56.9%), που είχαν πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού συγγένεια 

(30.6%), που ήταν φίλοι ή συνάδελφοι (25.0%), ή γείτονες (16.7%).  

Σε μία Μελέτη που είχε τη μορφή της Προ-Μέτρησης, Μετα-Μέτρησης, επαναλαμβανόμενης σε 

5 Ομάδες φοιτητών, για μία περίοδο 5 ετών, οι Sheehan et al., 2013, διερεύνησαν τα 

αποτελέσματα, που είχε ένα  επιλεγόμενο Νοσηλευτικό μάθημα (για τις διάφορες διαστάσεις  

της ανθρώπινης ταλαιπωρίας) στην Ενσυναίσθηση, στους Προπτυχιακούς φοιτητές της 

Νοσηλευτικής σε ένα Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Τα δεδομένα για την Ενσυναίσθηση 

συλλέχθηκαν από τους φοιτητές που είχαν πάρει το πρόγραμμα  μαθημάτων  μεταξύ των ετών 

2008-2012, από τους 125 φοιτητές  οι 117 επέλεξαν να συμπληρώσουν το Προ-προγράμματος 

Ερωτηματολόγιο και οι 99 συμπλήρωσαν  το Μετά-Προγράμματος Ερωτηματολόγιο, που ήταν 

το Jefferson Scale of Empathy, Nursing Student Version. 
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Τα αποτελέσματα υποστήριξαν ισχυρά την υπόθεση ότι η αλλαγή στα επίπεδα της 

Ενσυναίσθησης από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος ήταν σημαντική για τα 4 

από τα 5 έτη και μάλιστα συλλογικά. Γενικά τα δεδομένα έδειξαν ότι τα επίπεδα της 

Ενσυναίσθησης βελτιώθηκαν κατά μέσο όρο 7.02 βαθμούς από την έναρξη μέχρι το τέλος 

του προγράμματος, σε αντίθεση προηγουμένων δεδομένων, ότι η Ενσυναίσθηση μειώνεται 

κατά τη διάρκεια της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.  Σε αυτή τη Μελέτη οι Προπτυχιακοί 

φοιτητές της Νοσηλευτικής παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα Ενσυναίσθησης με τη χρήση του  

ερωτηματολογίου, Jefferson Scale of Empathy, Nursing Student Version μετά τη συμπλήρωση 

του Προγράμματος. Επιπρόσθετα τα θετικά αποτελέσματα, αναπαράχθηκαν με σταθερότητα 

και συνέπεια, κατά τη διάρκεια των 5 ετών . Γενικά οι φοιτητές βελτίωσαν τα επίπεδα της 

Ενσυναίσθησης περίπου 7 βαθμούς μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος  (p< 0.001). 

Mέτρια επίπεδα ανέφερε 1 μελέτη (Ouzouni & Nakakis, 2012).  

Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, οι Ουζούνη & Νακάκης σε μία Περιγραφική – 

Συγχρονική Μελέτη (Descriptive, Cross-sectional survey) διερεύνησαν  τα επίπεδα της 

Ενσυναίσθησης  και άλλους σχετικούς παράγοντες σε 279 φοιτητές/τριες Νοσηλευτικής (n= 

Άρρενες 40, 14.2% /Θήλυ=239, 85.8%)  στο  Α.T.Ε.Ι. Λαμίας, στην Ελλάδα, του 1oυ, 3ου,4ου και 

6ου εξαμήνου. Έγινε χρήση του Jefferson Scale of Nursing Students Empathy. 

Γενικά οι φοιτητές της Νοσηλευτικής παρουσίασαν μέτρια επίπεδα Ενσυναίσθησης (Μ= 

88.63, S.D=8.93, P<0.001). Οι φοιτητές του 6ου Εξαμήνου παρουσίασαν υψηλότερη 

ενσυναίσθηση (n=94, M=89.95, SD=8.00) σε σχέση με αυτούς του 1ου (n=81, M=86.64, 

SD=8.48).  Οι φοιτητές που επέλεξαν τη Νοσηλευτική για σπουδές και αυτοί που εκφράσανε 

την επιθυμία τους να εργασθούν σα Νοσηλευτές μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους 

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα Ενσυναίσθησης. Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε  αυτούς που 

έτυχαν συναισθηματική υποστήριξη από την οικογένειά τους. Οι φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν 

στο να δίνουν σημασία στα συναισθήματα των άλλων, όπως και αυτοί που είχαν κλινικούς 

εκπαιδευτές με συναισθηματική αντιληπτικότητα παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα. 

Σημαντικές μεταβλητές παρατηρήθηκαν σχετικά με τα   Θρησκευτικά πιστεύω και την 

Εθνικότητα. Στην έρευνα είχαν λάβει μέρος Ελλαδίτες, Κύπριοι Έλληνες και Αλβανοί. Οι 

Κύπριοι φοιτητές παρουσίασαν στατιστικά σημαντικότερα επίπεδα Ενσυναίσθησης σε σχέση με 
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τους Ελλαδίτες και  τους Αλβανούς να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα. Επιπρόσθετα οι 

γυναίκες παρουσίασαν ψηλότερα επίπεδα από τους άντρες. 

Μία όμως Διαχρονική Μελέτη (Longitudonal study) (Test-retest)  στην αρχή και στο τέλος του 

ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 από τους Ward et al., (2012), που διερεύνησε τις αλλαγές στα 

επίπεδα της ενσυναίσθησης στους φοιτητές της Νοσηλευτικής δε συμφωνεί με  τα πιο πάνω 

αποτελέσματα, αναφέροντας στατιστικά μείωση των επίπεδων που δεν ήταν όμως πρακτικά  

σημαντική για όλους τους φοιτητές. Έγινε χρήση του Jefferson Scale of Empathy. Έλαβαν 

μέρος 214 Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες της Νοσηλευτικής, στο Jefferson School of Nursing, 

Philadelphia, USA, (179 Θήλυ, 84%, Pre-test: M=115.6, SD=11.7/ Post-test: M=113.7, 

SD=12.1), (Άντρες 33,Pre-test: M=109.0, SD=11,3/ Post-test: M=108.6, SD=11.3) (2 φοιτητές 

δεν ανέφεραν το φύλο τους).  

H Πτώση ήταν στατιστικά σημαντική για τους φοιτητές της Ομάδας 2 (n=60, Pre-test: 

M=113.3, SD=13.1 / Post-test: M=107.9, SD=15.0)  &της Ομάδας 3 (n=34, Pre-test:  M=117.9, 

SD=6.6 / Post-test: 114.7, SD=8.6)  που είχαν εκτεθεί περισσότερο σε κλινικό περιβάλλον, 

συγκριτικά με την Ομάδα 1 που είχε περιορισμένη κλινική εμπειρία (n=120, Pre-test: M=114.2, 

SD=12.2 / Post-test: M=114.7, SD=10.7/ Post-test: M=114.7, SD=10.7) 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν στατιστικά σημαντική πτώση  της ενσυναίσθησης, στους φοιτητές 

που έχουν εκτεθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον των ασθενών (κλινική 

πρακτική). Τα ευρήματα συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνητικών εργασιών, μεταξύ των 

φοιτητών της Ιατρικής (Hojat et al., 2004). Σημαντικό στοιχείο με τους φοιτητές της Ιατρικής 

είναι ότι αυτό το φαινόμενο παρουσιαζόταν κατά την διάρκεια του τρίτου έτους, όταν οι 

φοιτητές άρχιζαν την κλινική τους πρακτική με πραγματικούς ασθενείς (Bellini & Shea 2005, 

Benbassat & Baumal 2004). 

Αυτή η πτώση της Ενσυναίσθησης των φοιτητών της Νοσηλευτικής, Ιατρικής και άλλων 

επιστημών υγείας κατά την εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, δημιουργεί ερωτηματικά. 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που συντείνουν σε αυτό το φαινόμενο; Μία μελέτη των Hojat  et al., 

(2009b), ανέφεραν κάποιους από τους πιθανούς λόγους, όπως αρνητική στάση και συμπεριφορά 

από τους ακαδημαϊκούς του κλινικού χώρου, τρομακτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

αντιληπτικότητα από του φοιτητές συμπεριφοράς υποτίμησης, μείωσης και ταπείνωσης, 
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υπέρμετρες εκπαιδευτικές εργασίες ή κλινικά καθήκοντα και αρνητική συνεισφορά από μέρους 

των ασθενών. Παρόμοιες αλλαγές της ενσυναίσθησης μεταξύ των φοιτητών της Νοσηλευτικής, 

αναγνώρισαν και άλλοι ερευνητές (Watson et al., 2000). 

Tέλος τα ευρήματα μίας ερευνητικής εργασίας (Ozcan et al., 2010)ήταν ασαφή και 

διφορούμενα. 

Σε ένα Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία, οι Ozcan et al., με σκοπό την 

αξιολόγηση τωνΕνσυναισθητικών Δεξιοτήτων και Τάσεων των φοιτητών της Νοσηλευτικής 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διεξήγαγαν μία Συγχρονική Μελέτη (Cross-sectional study) 

με 438 (94%) φοιτήτριες κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2005 και μία Διαχρονική Μελέτη (A 

longitudinal study) με  81 φοιτήτριες, κατά την περίοδο 2001-2005. 

ΈγινεχρήσητωνκλιμάκωνEmpathic Communication Skills Scale (ECSS) και Empathic 

Tendency Scale (ETS).Παρατηρήθηκε μία βελτίωση με το ECSS (Aρχική Μέτρηση,  

M=129.99, SD=19.20 / Τελική Μέτρηση, M=167.47, SD=21.280) και μια μείωση με το ETS 

(Aρχική Μέτρηση, M=75.39, SD=8.57/ Τελική Μέτρηση, M=71.77, SD=8.80)  στις 2 μελέτες. 

Σε σχέση με το έτος σπουδών, οι φοιτήτριες του 4ου έτους παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα 

Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, ενώ οι νεοεισερχόμενες φοιτήτριες παρουσίασαν υψηλότερες 

Ενσυναισθητικές Τάσεις.  

Οι ερευνητές απέδωσαν την πτώση που παρουσιάστηκε στις Ενσυναισθητικές Τάσεις των 

φοιτητριών, σε πιθανά εκπαιδευτικά και δομικά προβλήματα του Προγράμματος και υιοθέτησαν 

την άποψη των DoKmen (1990) και  Spiro (1992) ότι οι Ενσυναισθητικές Τάσεις είναι 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και γι’ αυτό το λόγο δε διαφοροποιούνται εύκολα. 

Ανέφεραν ακόμη ότι αυτό μπορεί να οφειλόταν σε Συναισθηματική Επιβάρυνση που 

προκαλείται από φόβο, απώλεια ασθενών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να 

μειώνονταν οι Ενσυναισθητικές Τάσεις για αυτοπροστασία από τον πόνο και το άγχος. 

Εισηγήθηκαν συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρωμένα στις Ενσυναισθητικές Τάσεις 

και νέες ερευνητικές εργασίες. 

Τα αποτελέσματα των 7 αυτών μελετών έδειξαν αντιφατικότητες. Αυτές μπορεί να οφείλονταν 

στη διαφορετικότητα του  δείγματος. Ακόμη κάποιες σημαντικές μεταβλητές δεν είχαν ληφθεί  

υπόψη, όπως είναι τα δημογραφικά και η σχέση τους με την Ενσυναίσθηση όπως το φύλο, η 
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ηλικία, το επίπεδο σπουδών, η κλινική εμπειρία, ο τομέας αυτής της κλινικής εμπειρίας, η 

επιθυμία για εργασία, η οικογενειακή υποστήριξη και ίσως ακόμη η κουλτούρα της 

συγκεκριμένης περιοχής πού έγινε η μελέτη. Επιπρόσθετα  ένας σημαντικός παράγοντας πιθανό 

να  ήταν η χρήση διαφόρων εργαλείων μέτρησης της Ενσυναίσθησης.(Πίνακας Ανασκόπησης 1-

Σελ., 345) 

β) Η Ενσυναίσθηση μεταξύ των φοιτητών της Νοσηλευτικής & άλλων Επιστημών Υγείας 

Όπως έχει λεχθεί, ένας άλλος βασικός   σκοπός αυτής της ανασκόπησης, ήταν η διαπίστωση της 

Ενσυναίσθησης στους προπτυχιακούς φοιτητές της Νοσηλευτικής σε σχέση με τους φοιτητές 

άλλων Επιστημών Υγείας. 

Αναγνωρίσθηκαν 6 Μελέτες που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.  

Οι  Boyle et al., 2009, σε μια Συγχρονική μελέτη έκαναν χρήση του Ερωτηματολογίου 

Jefferson Scale of Empathy -Health Professional (JSE-HP), για να καθορίσουν  τα επίπεδα 

της Ενσυναίσθησης  μεταξύ 459 φοιτητών σε 6 διαφορετικές Επιστήμες Υγείας σε ένα 

Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Συγκεκριμένα: 

1.Νοσηλευτική (n=107)   

2.Παραϊατρικά (n=120) 

3.Μαιευτική (n=52)  

4.Εργοθεραπεία (n=92)  

5.Φυσιοθεραπεία (n=109) και  

6.Επιστημών Υγείας (n=69).  

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι  (α). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του Έτους  

Σπουδών και της Ειδικότητας σπουδών, έτσι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επίπεδο της 

Ενσυναίσθησης ήταν παρόμοια υψηλό  μεταξύ των 6 Επιστημών Υγείας. (β). Οι φοιτήτριες (MΟ 

=109.78 / SD=14.73) παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από τους φοιτητές (MΟ=104.76 / 

SD=12.21), με ελάχιστη διαφορά μεταξύ των διαφόρων επιστημών και του έτους σπουδών.  

Στις Δυτικές Ινδίες (Trinidad & Tobago)  οι  Nunes et al., 2011, σε μια Συγχρονική Μελέτη με 

τη χρήση του  Ερωτηματολογίου Jefferson Scale of Empathy -Health Professional (JSE-HP) 

και  δείγμα 355 φοιτητών στην έναρξη και  366 στην λήξη του 1ου έτους σπουδών αξιολόγησαν 

τα επίπεδα της Ενσυναίσθησης  σε 5 Επιστήμες Υγείας. Συγκεκριμένα:  
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1. Νοσηλευτική (n=31 φοιτητές στην έναρξη /9% και 38 στην λήξη -10%),  

2. Φαρμακευτική (n=102 φοιτητές στην έναρξη /29% και 104 στην λήξη -28%,  

3. Οδοντιατρική (n=24 στην έναρξη /7% και 25 στην λήξη -7%),  

4. Κτηνιατρική (n=36 στην έναρξη /10% και 37 στην λήξη -10%),  

5. Ιατρική (n=162 στην έναρξη /45% και 162 στην λήξη -44%).  

Στη μελέτη παρατηρήθηκε:  (α). Ότι οι φοιτήτριες (ΜΟ=112,51 / SD=12,14) παρουσίασαν 

υψηλότερα επίπεδα από τους φοιτητές (MΟ=105,37 / SD=14,3) p<0.01.   (β). Οι φοιτητές πάνω 

των 27 ετών παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από αυτούς που ήταν  κάτω των 21 ετών.  

 (γ). Από όλες τις επαγγελματικές ειδικότητες η Νοσηλευτική είχε την υψηλότερη βαθμολογία 

πριν και μετά την επανεξέταση Τ1=(ΜΟ=116.65 / SD=10.78).  T2=(MΟ=109.21 / SD=13.0). 

(δ). Στην επαναληπτική αξιολόγηση ο Μέσος Όρος της Ενσυναίσθησης παρουσίασε μείωση και 

στις 5 Επιστήμες Υγείας. Η μείωση στην Ιατρική (F10.66 /p=0.001), Νοσηλευτική(F=5.52 

/p=0.02) και Οδοντιατρική (F=6.31 / p=0.01) παρουσίασε σημαντική στατιστικά διαφορά 

μεταξύ των 2 αξιολογήσεων. 

Οι Wilson et al., 2012, σε μια Συγκριτική Μελέτη  μεταξύ φοιτητών Επιστημών Υγείας 

(Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής) και Μη Επιστημών Υγείας (Νομικής), έκαναν χρήση  του 

Ερωτηματολογίου Jefferson Scale of Physician Empathy -Student Version (JSPE-S), με τη 

συμμετοχή 282 προπτυχιακών φοιτητών σε ένα Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Το 76% ήταν 

φοιτήτριες και (n=190) και το 24% ήταν φοιτητές (n=60). Οι φοιτητές/τριες επελέγησαν τυχαία 

από το 1ο  και 3ο έτος σπουδών. Οι ηλικίες  κυμαίνονταν από 19-51 ετών με τους  περισσότερους 

μεταξύ 19-27. Η μελέτη έδειξε ότι: 

(α) Οι φοιτητές της Νοσηλευτικής και Φαρμακευτικής είχαν σημαντικά πιο υψηλά επίπεδα 

Ενσυναίσθησης από τους της Νομικής. (β). Οι φοιτητές του 3ου έτους της Φαρμακευτικής  

(M=110.4 / SD=10.5) παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από αυτούς του 1ου έτους (MΟ=100.3 / 

SD=11.8), το αντίθετο παρατηρήθηκε στη Νοσηλευτική (MΟ=101.9/ S=14.2 & MΟ=107.9 / 

SD=11.9) . (γ). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διάφορές μεταξύ 1ου και 3ου έτους της Νομικής 

(1o έτος ΜΟ=95.3  SD=11.1 / 3o έτος MΟ=94.2 SD=13.4) . (δ).  Οι φοιτήτριες παρουσίασαν 

υψηλότερα επίπεδα Ενσυναίσθησης (Μ=103) από τους φοιτητές (Μ=97) p<0.001. (ε). Οι 
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φοιτητές του 3ου έτους είχαν λίγο πιο υψηλό Μέσο Όρο από αυτό του 1ου έτους .(ζ). Οι 

φοιτητές/τριες πάνω των 27 ετών παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από τους νεαρότερους. 

Σε ένα Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (Μonash University) οι Williams et al.,  2014α,σε μια 

Διαχρονική Μελέτη (Longitudinal Study) αξιολόγησαν την Ενσυναίσθηση σε 948 φοιτητές του 

1ου, 2ου και 3ου έτους, μεταξύ 2008-2010. Συγκεκριμένα σε 411 φοιτητές της Νοσηλευτικής 

(411-43.4%), της Μαιευτικής (188-19.7%) και της Παραϊατρικής (Εκτάκτων Περιστατικών), 

(349-36.9%). 

Έγινε χρήση όπως και στις προηγούμενες Μελέτες  του Ερωτηματολογίου Jefferson Scale of 

Empathy -Health Professional Version (JSE-HP). H Mελέτη έδειξε (α). Οι φοιτητές/τριες της 

Μαιευτικής παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα Ενσυναίσθησης, (MΟ=109 / SD=017.2),  από 

τους της Νοσηλευτικής (MΟ=104.0/SD=14.4) και Παραϊατρικής (MΟ=104.4 /SD=14.9) 

p<0.0001.  (β).Oι φοιτητές/τριες του 2ου& 3ου έτους παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από 

αυτούς του 1ου έτους. (γ). Τα επίπεδα μειώθηκαν στο 2ο  έτος και βελτιώθηκαν στο 3ο έτος. (δ). 

Οι φοιτητές/τριες ηλικίας 26-30 ετών κατέγραψαν υψηλότερα επίπεδα από τους νεαρότερους και 

(ε). Οι φοιτήτριες παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από τους φοιτητές. 

Οι Williams et al., το 2014β κάνοντας χρήση του Ερωτηματολογίου Jefferson Scale of 

Empathy -Health Profession students  Version (JSE-HPS),  σε 2 Πανεπιστήμια της 

Αυστραλίας (Μonash University 771  & Edith Cowan University 340) σε μία Συγχρονική 

Μελέτη (Cross Sectional Study) και με πληθυσμό 1111 φοιτητές/τριες σε 8 διαφορετικές 

Ειδικότητες των Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα: 

1. Νοσηλευτικής (n=247/MΟ=108.43/SD=12.76) 

2. Παραϊατρικής(n=184 MΟ=106.37 /12.73) ,  

3. Μαιευτικής(n=349/ MΟ=11.39 /SD=12.74), 

4. Παραϊατρικής-Νοσηλευτικής???( n=68 /MΟ=110.07/ SD=10.41), 

5. Εργοθεραπείας (n=132 /MΟ=111.02 / SD=10.94) , 

6. Φυσιοθεραπείας (n=33 /MΟ=113.65 /SD=10.05), 

7. Ιατρικής (n=53 /MΟ=110.92 /SD=10.86 και 

8. Διαιτολόγιας – Διατροφολογίας (n=45 /MΟ=112.53 /SD=8.51),  

παρατήρησαν μέσω των ευρημάτων τους, (α). Καμία σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των 

2 Πανεπιστημίων, (β). Ο Μέσος όρος της Ενσυναίσθησης των φοιτητριών  (MΟ=110.8 / 
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SD=11.7) ήταν σημαντικά πιο υψηλός από αυτό των φοιτητών (MΟ=105.3 / SD=13.5) 

p<0.0001, (γ). Οι Παραϊατρικοί φοιτητές παρουσίασαν σημαντικά πιο χαμηλά επίπεδα 

Ενσυναίσθησης (MΟ=106.3 /SD=12.73) από όλους τους άλλους συμμετέχοντες, (δ). Τα επίπεδα 

της Ενσυναίσθησης βελτιώθηκαν από το 1ο στο 2ο Έτος (p=0.012/d=0.18). (ε). Καμία όμως 

σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε  στα επόμενα έτη. (ζ). Μία γενική πτώση στα επίπεδα της 

Ενσυναίσθησης παρατηρήθηκε από το 1ο στο τελευταίο έτος στην πλειονότητα των ειδικοτήτων 

αλλά χωρίς  σημαντική στατιστικά διαφορά. (η). Οι φοιτητές/τριες στις ηλικίες 25-29 ετών και 

πάνω ανέδειξαν υψηλότερα επίπεδα από αυτούς κάτω των 20 ετών . Τέλος οι Petrucci et al., 

2016, σε μία Συγχρονική-Συγκριτική εργασία όπου σύγκριναν τα επίπεδα Ενσυναίσθησης 

μεταξύ φοιτητών/τριών διαφόρων Επιστημών Υγείας σε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας. 

Ο πληθυσμός της Μελέτης ήταν 502 φοιτητές του 1ου έτους σπουδών, την περίοδο 2014 (n=301) 

και 2015 (n=201). Συγκεκριμένα στους πιο κάτω κλάδους των Επιστημών Υγείας: 

1. Νοσηλευτική (n=298-59.4%)                                                                                                 

2. Φυσιοθεραπεία (n=55-11.0%)                                                                                              

3. Νευροψυχοκινητική θεραπεία (n=33-6.6%)                                                                                       

4. Μαιευτική (n=20-4.0%)                                                                                                                              

5. Τεχνικές Ψυχιατρικής Αποκατάστασης (n=20-4.0%)                                                        

6. Βοηθός Οφθαλμολογίας (n=16-3.2%)                                                                                 

7. Περιβαλλοντικές και Εργασιακές Τεχνικές Πρόληψης (n=16-3.2%)                               

8. Στοματική Υγιεινή (n=15-3.0%)                                                                                             

9. Τεχνικός Βιοιατρικού Εργαστηρίου (n=11-2.2%)                                                              

10.  Εργοθεραπεία (n=12-2.4%)                                                                                                 

11. Διατροφολογία – Διαιτολογία (n=6-1.2%) 

Έγινε και πάλι χρήση του Jefferson Scale of Empathy - Health Profession students  Version 

(JSE-HP-S) (Fields, 2011).Tα ευρήματα έδειξαν ότι οι φοιτητές της Νοσηλευτικής 

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα Ενσυναίσθησης (n=212 , ΜΟ=113.79, SD=10.99, p<0.001) 

όπως και γενικά οι φοιτήτριες σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τους φοιτητές (ΜΟ=106.83, 

SD=12.21, p<0.000). Μικρή αλλά όχι σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ αυτών που 

συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα σε σχέση με αυτούς που δεν συμμετείχαν. Ακόμη δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των φοιτητών που προέρχονταν από Κλασσικές και 
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Επιστημονικές Σπουδές σε σχέση με αυτούς που προέρχονται  από Τεχνικές και Επαγγελματικές 

σπουδές. Τέλος δεν παρατηρήθηκε καμία σχέση μεταξύ ηλικίας και επιπέδου Ενσυναίσθησης. 

Μικρή θετική διαφορά παρατηρήθηκε στη σχέση Ενσυναίσθησης και βαθμολογίας στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (Πίνακας Ανασκόπησης 2-Σελ., 352). 

 

γ) Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Βελτίωση & Ενίσχυση της Ενσυναίσθησης   

Υπάρχει η άποψη ότι η Ενσυναίσθηση μπορεί να μαθευτεί και κατ’ επέκταση να διδαχθεί. 

(Αlligood, 2005). Γι’ αυτό και λόγω της σημαντικότητας της Ενσυναίσθησης στη φροντίδα των 

ασθενών, αναπτύχθηκαν διάφορα εκπαιδευτικού τύπου προγράμματα. Έτσι ένας τρίτος σκοπός 

αυτής της εργασίας ήταν η Ανασκόπηση Μελετών Παρεμβατικού Εκπαιδευτικού τύπου 

Σύντομης Διάρκειας. Έχουν επισημανθεί 4 Μελέτες που ικανοποιούν αυτή την παράμετρο. 

Στην Κωνσταντινούπολη, οι Ozcan et al.,2012, αξιολόγησαν τα επίπεδα της Ενσυναίσθησης σε 

226, πρωτοετείς φοιτητές μίας Ιατρικής και μίας Νοσηλευτικής σχολής, σε ένα Τουρκικό 

Πανεπιστήμιο τις περιόδους 2008-2009 & 2009-2010. Ο Σχεδιασμός ήταν  Οιονεί πειραματικός 

(quasi-experimental) με Προ-μέτρηση & Μετα-μέτρηση, (pretest - posttest design). Το 

πρόγραμμα περιλάμβανε 10 ώρες διαλέξεων στην Ενσυναίσθηση και στις Δεξιότητες 

Επικοινωνίας, σε 5 διαδοχικές εβδομαδιαίες παρουσιάσεις των 2 ωρών, στο πρώτο έτος 

σπουδών. Έγινε χρήση των εργαλείων The Empathic Communication Skills Scale (ECSS)  

και The Empathic Tendency Scale (ETS)πριν και μετά το πρόγραμμα. Όλοι οι φοιτητές 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα αποτελέσματα στην τελική εφαρμογή και στις 2 

κλίμακες. ECSS=Αρχική Αξιολόγηση ΜO=141.72, SD=21.66 Τελική Αξιολόγηση ΜO=169.42, 

SD=28.82. ETS= Αρχική Αξιολόγηση ΜO=70.94, SD=8.95 Τελική Αξιολόγηση ΜO=73.73, 

SD=10.49, p<0.05 

Οι Briggs et al., (2012),  αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των επιπέδων της Ενσυναίσθησης μετά 

την παρακολούθηση ενός φιλμ σε μια ομάδα φοιτητών της Νοσηλευτικής στο πανεπιστήμιο 

Kentucky των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου,  χρησιμοποίησαν το Jefferson 

Scale of Empathy (JSE - Nursing Student Version). Το δείγμα ήταν 40 φοιτητές της 

Νοσηλευτικής στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Σχηματίσθηκαν με την μορφή κλήρου 2 

Ομάδες από 20 φοιτητές/τριες, η Πειραματική Ομάδα και η Ομάδα Ελέγχου.  Τα αποτελέσματα 
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δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιπέδων της Ενσυναίσθησης στην 

Ομάδα Ελέγχου από την Προ-μέτρηση, στη Μετα-μέτρηση 1 και  Μετα-μέτρηση 2. (MO=11.2, 

SD=8.8, Minimum Score=89, Maximum Score=126). Τουναντίον τα αποτελέσματα 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιπέδων της Ενσυναίσθησης στην 

Πειραματική Ομάδα από την Προ-μέτρηση (MO=118.8, SD=9) στη Μετα-μέτρηση 1 t=4.56, 

p=0.0002 και  επίσης από την Προ-μέτρηση στη Μετα-μέτρηση 2 t=4.75, p=0.0001. Kαμία 

στατιστική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στα επίπεδα μεταξύ της 2ης και 3ης αξιολόγησης, τόσο 

για την Ομάδα Ελέγχου, όσο και για την Πειραματική. 

Σε μία παρεμβατική μελέτη οι Williams et al., (2015), με ένα δείγμα 293 φοιτητών από 12 

Προγράμματα Επιστημών Υγείας σε 4 Πανεπιστήμια της Αυστραλίας. (Monash University, 

n=230-78.5%, ECU University,n=38-13%, UniSA, n=23-7.8%, Deakin Univrsity, n=2-0.7%). 

Συγκεκριμένα στους πιο κάτω κλάδους των Επιστημών Υγείας: 

1. Νοσηλευτική (n=59-20.1%) 

2. Παραϊατρική (n=55-18.8) 

3. Διαιτολογία (n=47-16%) 

4. Εργοθεραπεία (n=29-9.9%) 

5. Νοσηλευτική-Παραϊατρική (n=27-9.2%) 

6. Ιατρική (n=18-6.1%) 

7. Ραδιογραφία (n=17-5.8%) 

8. Ραδιοθεραπεία (n=14-4.8%) 

9. Μαιευτική (n=11-3.8%) 

10. Φυσιοθεραπεία (n=8-2.7%) 

11. Βιοιατρική (n=5-1.7%) 

12. Ποδολογία (n=3-1%) 

Έκαναν χρήση του JeffersonScaleofEmpathy - HealthProfessionstudentsVersion (JSE-HP-

S), πριν την Εκπαιδευτική παρέμβαση με Μ.Ο=114.39 (SD=14.56) για όλους τους 

συμμετέχοντες. Μετά ακολούθησε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για την Ενσυναίσθηση 

διάρκειας 2 ωρών. Μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση, 120.56 

(SD=12.48/ p=0.0001). 
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H Μελέτη έδειξε ότι οι φοιτήτριες είχαν βελτιώσει τα επίπεδα της Ενσυναίσθησης από 116 σε 

126 (p=0.008), μετά την παρέμβαση. Συγκριτικά οι φοιτητές κατέγραψαν σημαντικά πιο χαμηλά 

επίπεδα στην προ και μετά παρεμβατική δραστηριότητα, με βελτίωση όμως μετά την παρέμβαση 

(από 113 σε 120, p=0.037).  Σε σχέση με το έτος σπουδών παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαφόρων Ομάδων, προ της παρέμβασης. Ακόμη παρατηρήθηκε μια Πτώση 

στα επίπεδα της Ενσυναίσθησης από το 1o Έτος (JSE-HP-S=115) στο 5o  έτος (JSE-HP-

S=101.5). Μετά την παρέμβαση, καμία στατιστική διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των 

ομάδων, ούτε μεταξύ των ηλικιών των Ομάδων. Συγκρίνοντας τις διάφορες Ομάδες οι 

φοιτητές/τριες της Μαιευτικής παρουσίασαν τα υψηλότερα επίπεδα προ της παρέμβασης, (JSE-

HP-S=124). Τα χαμηλότερα επίπεδα παρουσίασαν οι της Ραδιογραφίας και Βιοιατρικής 

Επιστήμης, (JSE-HP-S=104 και 101 αντίστοιχα.) Αυτές οι δύο Ομάδες παρουσίασαν όμως την 

υψηλότερη βελτίωση μετά την παρέμβαση (Βιοιατρική Μ=13 και Ραδιογραφία Μ=14). Οι 

Ομάδες με το μικρότερο Μ.Ο. βελτίωσης ήταν η Μαιευτική, η Ιατρική και η Νοσηλευτική - 

Παραϊατρική. Καμία Ομάδα δε βίωσε πτώση του Μ.Ο. της. 

Οι Chen et al., (2015), αξιολόγησαν τα επίπεδα Ενσυναίσθησης, 58 Προπτυχιακών φοιτητών 

της Νοσηλευτικής σ’ ένα Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ μετά τη συμμετοχή σε ένα παιχνίδι υπόδυσης 

ρόλου. Ο Σχεδιασμός ήταν  Οιονεί-πειραματικός (quasi-experimental), με Προ-μέτρηση & 

Μετα-μέτρηση (pretest - posttest design).Το πρόγραμμα περιλάμβανε την υπόδυση ρόλου ενός 

ηλικιωμένου ατόμου (the geriatric simulation game=GSG) σε ένα εργαστήρι διάρκειας 3 ωρών. 

ΈγινεΑξιολόγησηπρινκαιμετάαπότοεργαστήριομεταεργαλείαKiersma-Chen Empathy Scale 

(KCES),Jefferson Scale of Empathy - Health Professions Students (JSE-HPS) και Aging 

Simulation Experience Survey. Όλοι οι φοιτητές παρουσίασαν στατιστικά υψηλότερα επίπεδα 

στη  Μετα-μέτρηση, MO=117.39, SD=10.78 σε σχέση με την Προ-μέτρηση MO=111.41, 

SD=11.41 και για τα  2 εργαλεία KCES & JSE-HPS. Παρατηρήθηκε όμως μετά τη συμπλήρωση 

του GMG, στατιστικά σημαντική βελτίωση για το KCES: t=2.508, p=0.015 και για το JSE-HPS: 

t=3.846, p<0.001 

Συγκρίσεις μεταξύ αυτών των παρεμβατικών  μελετών είναι δύσκολες, λόγω διαφορετικού 

σχεδιασμού, διαφορετικού δείγματος και διαφορετικού χρόνου εκπαίδευσης (Πίνακας 

Ανασκόπησης 3-Σελ., 358). 
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Συζήτηση  

Έγινε μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την Ενσυναίσθηση των προπτυχιακών φοιτητών 

της Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας για την περίοδο 2008 -2017. Κάποιοι όμως 

περιορισμοί και μειονεκτήματα θα πρέπει να αναγνωρισθούν. Η ανασκόπηση περιέλαβε μόνο 

άρθρα στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα κατ’ επέκταση άλλα άρθρα σχετικά σε άλλες 

γλώσσες δε μπόρεσαν να περιληφθούν. Ακόμη δε συμπεριλήφθηκαν άρθρα στα οποία οι 

ασθενείς αξιολογούσαν την ενσυναίσθηση των φοιτητών ή των επαγγελματιών. Επιπρόσθετα  δε 

συμπεριλήφθηκαν άρθρα ή εργασίες που αφορούσαν μεταπτυχιακές και προπτυχιακές.  

Τα αποτελέσματα της πιο πάνω ανασκόπησης έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση φαίνεται να είναι 

υψηλότερη σε αρκετές μελέτες στους φοιτητές της νοσηλευτικής σε σχέση με τις σπουδές σε 

άλλα επαγγέλματα υγείας. Όμως το ανησυχητικό εύρημα είναι ότι παρατηρείται κάποια μείωση 

της κατά τη διάρκεια των σπουδών, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τους 

εκπαιδευτικούς της νοσηλευτικής για το κατά πόσο είναι αναγκαίο να ενταχθούν συγκεκριμένα 

προγράμματα εκπαίδευσης επί του θέματος. Αυτό ενισχύεται με τα αποτελέσματα τα οποία 

έδειξαν οι παρεμβατικές μελέτες, στις οποίες φάνηκε κάποια βελτίωση στην ενσυναίσθηση μετά 

από την εφαρμογή κάποιου προγράμματος εκπαίδευσης. 

Βέβαια, οι μελέτες παρουσιάζουν αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα, γεγονός το οποίο 

επιβάλλει την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων τους με επιφύλαξη και σκεπτικισμό. Ένα 

σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η χρησιμοποίηση πολλών εργαλείων αξιολόγησης της 

ενσυναίσθησης. Για παράδειγμα οι Yu & Kirk  (2008), στη δική τους ανασκόπηση, αναγνώρισαν 

20 εργαλεία αξιολόγησης της Ενσυναίσθησης. Ειδικότερα φάνηκε ότι  η  Ενσυναίσθηση μπορεί 

να μετρηθεί με τρείς διαφορετικούς τρόπους (Hemmerdinger et al.,2007):  

α) Με αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια (Αξιολόγηση πρώτου προσώπου)   

β) Αξιολόγηση από μέρους του ασθενή (Αξιολόγηση Δευτέρου προσώπου) και  

γ) Αξιολόγηση τύπου παρατήρησης (Αξιολόγηση Τρίτου Προσώπου) 

Όλες οι ερευνητικές εργασίες αυτής της ανασκόπησης, έχουν χρησιμοποιήσει ποσοτικές 

μεθόδους με την μορφή Ψυχομετρικών Εργαλείων, με αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια 

(Αξιολόγηση πρώτου προσώπου), όπου η Μέτρηση της Ενσυναίσθησης γίνεται  με τη χρήση 

τυποποιημένου Ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται από το άτομο υπό αξιολόγηση. Ο 
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Reynolds, 2000, όμως κριτικάρει την απουσία εργαλείων που δεν αντανακλούν τις απόψεις των 

χρηστών. Είναι ερώτημα πως ένα εργαλείο μπορεί με ένα ακριβή τρόπο να αντανακλά τις 

απόψεις των ασθενών, αν οι ίδιοι δε συμμετέχουν στην αξιολόγηση. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στην ευρεία χρήση (13 μελέτες) του ερωτηματολογίου 

Jefferson Scale of Empathy – Health Professions Students (JSE-HPS) ενός αυτό-

συμπληρούμενου ερωτηματολόγιου (Αξιολόγηση πρώτου προσώπου), το οποίο δηλώνεται 

σχεδόν σε όλες τις μελέτες ότι μέτρησε «Tα επίπεδα της ενσυναίσθησης – Levels of empathy» 

των φοιτητών (ανασκόπηση, σελ., 40), ενώ στην ουσία αυτό μετρά τις στάσεις, την τάση των 

φοιτητών και τον προσανατολισμό τους προς την υιοθέτηση μιάς ενσυναισθητικής 

συμπεριφοράς, στο περιβάλλον φροντίδας υγείας μεταξύ ενός επαγγελματία υγείας και ενός 

ατόμου/ασθενή (CRME&HC, 2016, Colliver et al., 2010, Boyle et al., 2009, Spencer, 2004). 

Οι στάσεις συχνά, ενεργοποιούν έντονα συναισθήματα (συναισθηματική διάσταση) και 

διαμορφώνουν ένα γνωστικό προσανατολισμό (γνωστική διάσταση), οδηγώντας σε προτιμήσεις 

που τελικά μορφοποιούνται σε σχετικές δράσεις (συμπεριφορική διάσταση) (Rosenberg & 

Hovland, 1960).  Είναι στην πραγματικότητα οι στάσεις, οι προσανατολισμοί, τα πιστεύω και οι 

προθέσεις, υποκινητικές δυνάμεις που μπορεί να ενεργοποιήσουν σχετικές  συμπεριφορές. Ετσι 

ένας υψηλός βαθμός ενσυναισθητικών στάσεων, τάσεων και προσανατολισμών  αυξάνει τις 

πιθανότητες, ότι αυτές οι ιδιότητες  θα εκδηλωθούν σαν ενσυναισθητική συμπεριφορά, κάτω 

από κάποιες καταστάσεις. 

Τα αποτελέσματα θα ήταν πιο ενδεικτικά αν η αξιολόγηση των φοιτητών είχε  γίνει και από 

μέρους του ασθενή (Αξιολόγηση Δευτέρου προσώπου, η μέτρηση γίνεται με Ερωτηματολόγια 

που αξιολογούν οι ασθενείς την Ενσυναίσθηση των φροντιστών τους), με τη χρήση του 

κατάλληλου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρώτου προσώπου κατάλληλα 

διαφοροποιημένο  είναι σε θέση να χρησιμοποιείται και για αξιολόγηση Δευτέρου προσώπου, 

οπότε θα βλέπαμε το επίπεδο της Ενσυναίσθησης των συγκεκριμένων φοιτητών, τόσο μέσω της 

δικής τους αυτοαξιολόγησης αλλά και ταυτόχρονα σύμφωνα με την κρίση και τις απόψεις των 

ασθενών.   

Ακόμη  θα μπορούσε ταυτόχρονα να γίνεται χρήση και η Αξιολόγηση Τρίτου Προσώπου  (τύπου 

παρατήρησης ή χρήση τυποποιημένου εντύπου αξιολόγησης από ένα παρατηρητή) για να 
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βαθμολογήσει  τις ενσυναισθητικές αντιδράσεις μεταξύ φοιτητή επιστήμης  υγείας και ασθενή  

που θα γίνεται είτε από τον κλινικό εκπαιδευτή ή τον Μέντορα ή συμφοιτητή  ή κάποιο 

υπεύθυνο άτομο από τη συγκεκριμένη Μονάδα στον κλινικό ή μαθησιακό περιβάλλον του 

φοιτητή. 

Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση αναγνωρίσθηκαν 6 εργαλεία, με τη μεγαλύτερη χρήση 

να παρουσιάζει σε 13 περιπτώσεις  το Jefferson Scale of Empathy (Hojat et al., 2001),   σε 

διάφορες εκδόσεις. Η χρήση ολοένα και περισσότερο ενός εργαλείου όπως του πιο πάνω, 

μαρτυρεί ίσως και την ωρίμανση σε μεγαλύτερο βαθμό της έννοιας Ενσυναίσθηση. Ιδιαίτερα η 

ανάπτυξη της έκδοσης για την αξιολόγηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης των Φοιτητών & 

Επαγγελματιών Υγείας, έδωσε νέα ώθηση στην ερευνητική συγκριτική εργασία σε αυτό τον 

τομέα, γεγονός που έχει αναδειχθεί  από την παρούσα ανασκόπηση. 

Τα 6 εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα ανασκόπηση είναι: 

α) ΤοEmotional Empathic Tendency Scale (EETS), (Mehrabian & Epstein, 1972)  

β) Το Empathic Tendency Scale (ETS)  (Dokmen 1988 ; 1990,)  

γ)Το Balanced Emotional Empathy Scale (BEES), (Mehrabian,1996-ΜηΔημοσιευμένηεργασία- 

απόCunico et al., 2012). 

δ) Το Jefferson Scale Empathy (JSE),  (Hojat et al., 2001).  

ε) Tο Kiersma-Chen Empathy Scale (KCES, 2013) 

στ)Το Empathic Communication Skills (ECSS), (Dokmen 1988)  

Επίσης πέρα από την πολλαπλότητα των εργαλείων, γενικά τα αποτελέσματα αυτών των 

μελετών δείχνουν κάποιες αντιφατικότητες. Αυτές μπορεί να οφείλονται στη διαφορετικότητα 

του  δείγματος. Σε καμία μελέτη δεν αναφέρεται ότι έγινε υπολογισμός μεγέθους του δείγματος, 

με αποτέλεσμα κάποιες να έχουν μικρό δείγμα ή ακόμη μειωμένη συμμετοχή, οι McKenna et 

al.,  (2012), στη μελέτη τους, από τους  458 φοιτητές/τριες συμμετείχαν μόνο 106 δηλ., 23% του 

όλου Νοσηλευτικού πληθυσμού (92.5% ήταν γυναίκες).  Ακόμη κάποιες σημαντικές μεταβλητές 

δεν είχαν ληφθεί  υπόψη όπως είναι τα δημογραφικά στοιχεία και η σχέση τους με την 

Ενσυναίσθηση όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, η κλινική εμπειρία, ο τομέας 

αυτής της κλινικής εμπειρίας, η επιθυμία για εργασία, η οικογενειακή υποστήριξη, οι σπουδές 

κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ίσως ακόμη κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες της 
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συγκεκριμένης περιοχής πού έγινε η μελέτη. Επιπρόσθετα  ένας σημαντικός παράγοντας πιθανό 

να είναι η χρήση διαφόρων εργαλείων μέτρησης της Ενσυναίσθησης.  

Παρόλο που 13 από τις 17 μελέτες έκαναν χρήση του ιδίου εργαλείου του Jefferson Scale of 

Empathy, (Boyle et al., 2009;  Nunes et al., 2011;  Briggs et al., 2012; Cunico et al., 2012; 

McKenna et al., 2012; Ozcan et al., 2012; Wilson et al., 2012; Sheehan et al., 2013; Williams et 

al., 2014a; Williams et al., 2014b; Williams et al., 2015; Chen et al., 2015; Petrucci et al., 2016) 

αυτό ήταν σε διάφορες εκδόσεις, π.χ. Έγινε χρήση του Jefferson Scale of Physicians Empathy σε 

φοιτητές της Νοσηλευτικής (McKenna et al., 2012) αλλά είναι μία έκδοση του εργαλείου που 

είναι κατάλληλη για την ιατρική, αντιθέτως οι δημιουργοί του πιστεύουν ότι είναι κατάλληλο 

και για τη Νοσηλευτική ( Hojat et al., 2003a). Σε μία Μελέτη, εκτός από το Jefferson Scale 

Empathy, έγινε χρήση και των Kiersma-Chen Empathy Scale (KCES) και Aging Simulation 

Experience Survey (Chen, et al.,  2015) και  σε μία μόνο μελέτη έγινε χρήση των εργαλείων The 

Empathic Communication Skills Scale (ECSS)  και The Empathic Tendency Scale (ETS), 

(Ozcan et al., 2012). 

Συγκεκριμένα 10 μελέτες (Cunico et al., 2012; Sheehan et al., 2013; Ouzouni & Nakakis 2012; 

Boyle et al., 2009; Nunes et al., 2011; Wilson et al., 2012; Williams et al., 2014a; Williams et al., 

2014 b; Williams et al., 2015; Petrucci et al., 2016) έδειξαν ότι οι φοιτήτριες παρουσιάζουν  

σημαντικά υψηλότερη ενσυναίσθηση από τους φοιτητές. Η μελέτη των Ozcan et al., 2010  

περιλάμβανε μόνο φοιτήτριες γι’ αυτό και δε μπορούν να γίνουν συγκρίσεις. Σε σχέση με την 

ηλικία μόνο 8 μελέτες (Boyle et al., 2009; Nunes et al., 2011; Wilson et al., 2012;  Ouzouni 

&Nakakis 2012;  Chen et al., 2015; Williams et al., 2014a; Williams et al., 2014b; Petrucci et al., 

2016) αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές/τριες φανερώνουν πιο υψηλή 

ενσυναίσθηση.  Οι McKenna et al., (2012) και ο  Ahmed Mousa (2015) δεν παρατήρησαν 

διαφορές μεταξύ φύλου, ηλικίας και έτους σπουδών. Οι Ozcan et al., (2010), όπως επίσης και οι 

Ward et al., (2012),  δεν παρατήρησαν διαφορές μεταξύ  ηλικίας και  Ενσυναίσθησης. Τώρα 

όσον αφορά την κλινική εμπειρία οι Ward et al., (2012),  παρατήρησαν πτώση της 

Ενσυναίσθησης που ήταν στατιστικά  σημαντική  στους φοιτητές ιδιαίτερα της Νοσηλευτικής, 

που είχαν εκτεθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε κλινικό χώρο. Το αντίθετο αναφέρει  

όσον αφορά τον τομέα της κλινικής εμπειρίας ο Ahmed Mousa (2015), ότι τα ευρήματα του 

έδειξαν ότι όλοι οι φοιτητές πέτυχαν σημαντικά πολύ υψηλή Ενσυναίσθηση μετά την 



57 
 

Ψυχιατρική Νοσηλευτική τους εμπειρία. Οι περισσότεροι από τους φοιτητές, δεν είχαν ούτε 

προηγούμενη Ακαδημαϊκή εμπειρία, ούτε είχαν εργασθεί σε Ψυχιατρικό πεδίο, (82.4% και 

86.8% αντίστοιχα). 

Τώρα όσον αφορά την επιθυμία για να εργασθούν μετά τη συμπλήρωση των σπουδών τους και 

αν έτυχαν συναισθηματικής υποστήριξης από την οικογένειά τους, μόνο η μελέτη των Ouzouni 

& Nakakis, (2012),αναφέρει ότι οι φοιτητές που επέλεξαν τη Νοσηλευτική και αυτοί που 

εξέφρασαν την επιθυμία τους να εργασθούν σα Νοσηλευτές μετά την αποπεράτωση των 

σπουδών τους παρουσίαζαν ψηλότερη Ενσυναίσθηση.  Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε  αυτούς 

που έτυχαν συναισθηματικής υποστήριξης από την οικογένειά τους. Όσον αφορά τη θρησκεία 

μόνο και πάλι οι Ouzouni & Nakakis, 2012, αναφέρουν σημαντικές μεταβλητές που 

παρατηρήθηκαν σχετικά με τα  Θρησκευτικά πιστεύω και την Εθνικότητα. 

Όσον αφορά τις σπουδές κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μόνο 1 μελέτη δίνει στοιχεία 

(Petrucci et al., 2016). Αναφέρει ότι δεν παρατηρήθηκε  σημαντική διαφορά μεταξύ των 

φοιτητών που προέρχονταν από Κλασσικές και Επιστημονικές Σπουδές σε σχέση με αυτούς από 

Τεχνικές και Επαγγελματικές σπουδές. Ακόμη προσθέτει ότι παρατηρήθηκε  μικρή θετική 

διαφορά στη σχέση Ενσυναίσθησης και βαθμολογίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη Βελτίωση και Ενίσχυση της Ενσυναίσθησης -  

παρεμβατικού τύπου (Ozcan et al., 2012; Briggs et al., 2012; Chen et al.,  2015; Williams et al., 

2015) όπως και οι προηγούμενες μελέτες έγιναν στα πλαίσια Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής 

Εκπαίδευσης. Η έκταση αυτών των προγραμμάτων κυμαινόταν από  2 ώρες μέχρι 10 ώρες   και 

η  συχνότητα της αξιολόγησης ήταν 2 φορές για 3 μελέτες (Ozcan et al., 2012; Chen et al.,  

2015; Williams et al., 2015) και 3 φορές για μία  μελέτη (Briggs et al., 2012) 

Από όλες τις μελέτες μόνο μια  είχε ομάδα ελέγχου (Briggs et al., 2012), 3 μελέτες ήταν    

Οιονεί-πειραματικές (quasi-experimental) (Ozcan et al., 2012; Briggs et al., 2012; Chen et al., 

2015) με Προ-μέτρηση & Μετα-μέτρηση (pretest – posttest design). 

Όλες οι μελέτες (4), έδειξαν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα βελτίωσαν την Ενσυναίσθηση. 

Πόσο θα διατηρηθεί αυτή η βελτίωση και θα μεταφερθεί και στη σχέση με τον ασθενή/άτομο 

δεν αναφέρεται. Σε μια Ομάδα 101 φοιτητών Νοσηλευτικής, όπου έγιναν 5 μετρήσεις με την 

τελευταία μέτρηση ένα χρόνο μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος, η βελτίωση δεν είχε 
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διατηρηθεί (Evans et al., 1998). Το αντίθετο σε μια εργασία στην Αυστραλία από τον Yates et al, 

(1998),αναφέρθηκε ότι η βελτιωμένη Ενσυναίσθηση διατηρήθηκε 3 μήνες μετά τη συμπλήρωση 

του Προγράμματος. Σε σχέση με το έτος σπουδών παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των διαφόρων Ομάδων, (Williams, 2014a) προ της παρέμβασης. Ακόμη 

παρατηρήθηκε μια Πτώση της Ενσυναίσθησης από το 1o έτος στο 5o  έτος. Μετά την 

παρέμβαση, καμία στατιστική διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των ομάδων, ούτε μεταξύ των 

ηλικιών των Ομάδων.  

Τέλος όσον αφορά την κουλτούρα και το κοινωνικό περιβάλλον μόνο η μελέτη των Ozcan et al., 

(2010)  δίνει κάποια στοιχεία, ότι οι περισσότερες φοιτήτριες μεγάλωσαν σε περιβάλλον 

Πυρηνικής οικογένειας (88.9%) και ένα μικρό ποσοστό σε περιβάλλον Εκτεταμένης οικογένειας 

(8.3%), σχεδόν όλες είχαν αδέλφια και  σχεδόν οι μισές ζούσαν σε προάστια, οι περισσότερες 

είχαν μητέρες που είχαν μόρφωση μόνο Δημοτικού σχολείου και δεν εργαζόντουσαν. 

Πέρα από αυτά τα θέματα, το γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είχαν το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το επαναλαμβανόμενο εύρημα ότι η ενσυναισθηση 

μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου δημιουργεί προβληματισμούς και ερωτήματα ως προς τα 

εξής: Η συνήθης και κλασσική εκπαιδευτική προσέγγιση ως προς τη δομή των προγραμμάτων 

αυτών πιθανό να αυξάνει σε κάποιο βαθμό την ενσυναίσθηση αλλά να μη τη διατηρεί σε βάθος 

χρόνου, άρα η έμφαση ίσως θα έπρεπε να δοθεί σε εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους. Αυτό θα 

μπορούσε να υποστηριχτεί και από το γεγονός ότι στην εξέλιξη των σπουδών τους, οι φοιτητές 

έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με τον κλινικό χώρο, τους ασθενείς και τους άλλους 

επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στη μαθησιακή διαδικασία (πέραν 

της συμβατικής την οποία λαμβάνουν στο Πανεπιστήμιο). Εξάλλου το κλινικό περιβάλλον 

μάθησης και το λεγόμενο hidden curriculum  έχει τεκμηριωθεί ότι ασκούν σημαντική επίδραση 

στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και προσωπικότητας του 

μελλοντικού επαγγελματία υγείας.  

2.3. Η  μελέτη της ενσυναίσθησης σε άλλες επιστήμες υγείας 

 Ι. Φαρμακευτική  

Στη Φαρμακευτική όπως και στη Νοσηλευτική και την Ιατρική παρατηρείται σε αρκετό 

βαθμό η ερευνητική μελέτη και εργασία για την Ενσυναίσθηση. 
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Οι Hasan et al., (2013), αξιολόγησαν την εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

Jefferson Scale of Empathy – Health Profession (JSE-HPS), σε μία μελέτη τους με 719 φοιτητές 

όλων των ετών της Φαρμακευτικής σε ένα Δημόσιο και ένα Ιδιωτικό πανεπιστήμιο της 

Μαλαισίας. Η μελέτη επιβεβαίωσε την εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Η 

αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ήταν Cronpach’s α = 0.70 , η παραγοντική ανάλυση φανέρωσε 

τους 3 γνωστούς παράγοντες του ερωτηματολογίου, την “Αντιληπτική προοπτική - perspective 

taking” (αντιληπτική διάσταση), τη “Συμπονετική Φροντίδα - Compassionate Care” και 

‘Standing in the patient’s shoes –  Συναντίληψη / Συμπόρευση με τον ασθενή”.  

Ο μέσος όρος της ενσυναίσθησης ήταν 83.02/SD=8.23 και το εύρος των αποτελεσμάτων 

κυμαινόταν μεταξύ 46.05 και 113.25 (20-140). Οι άρρενες φοιτητές παρουσίασαν υψηλότερα 

επίπεδα από τις φοιτήτριες, οι δε  φοιτητές του πρώτου και δευτέρου έτους ήταν πιο 

ενσυναισθητικοί από τους του τρίτου και τέταρτου έτους και οι  φοιτητές του Δημοσίου 

Πανεπιστημίου παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από τους φοιτητές του Ιδιωτικού. Τα επίπεδα 

ήταν χαμηλότερα από προηγούμενες μελέτες με φοιτητές/τριες  της  Φαρμακευτικής και 

Ιατρικής της Κορέας, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής, Ιράν και ΗΠΑ, (Vallabh, 2011; Mangione et 

al., 2002;  Chen et al., 2007;  Kataoka et al., 2009; Rahimi-Madiseh et al., 2010; Fjortoft et al., 

2011). 

To 2015 oι Lor et al.,  έκαναν μία Παρεμβατική εκπαιδευτική έρευνα με 40 δευτεροετείς 

φοιτητές της Φαρμακευτικής σε ένα Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Το δείγμα είχε διαμοιραστεί 

τυχαία σε δύο Ομάδες των 20 φοιτητών, την Παρεμβατική Ομάδα και την Ομάδα Ελέγχου, 

χωρίς δημογραφικές διαφορές μεταξύ των δύο Ομάδων.  

Αμφότερες οι Ομάδες συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Jefferson Scale of Empathy – Ηealth 

Profession Students  (JSE -HPS), πριν την έναρξη της παρέμβασης, 7 ημέρες μετά την 

παρέμβαση και επίσης 90 ημέρες μετά την παρέμβαση. Η παρεμβατική ομάδα συμμετείχε για 3 

ημέρες σε υποδειγματικές δραστηριότητες, η κάθε ημέρα περιλάμβανε μια χαρακτηριστική  

δραστηριότητα όπως  απώλεια του κυρίαρχου χεριού που χρησιμοποιεί το άτομο, απώλεια 

όρασης και ακοής. Το αποτέλεσμα έδειξε σημαντική βελτίωση των επιπέδων της 

Ενσυναίσθησης στην Παρεμβατική σε σύγκριση με την Ομάδα Ελέγχου 7 ημέρες μετά την 

παρέμβαση, αλλά όχι σημαντικές διαφορές μετά  τις 90 ημέρες. Συμπερασματικά φαίνεται ότι η 
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παρεμβατική εκπαίδευση έχει αποτελέσματα αλλά πρόσκαιρα. Χρειάζονται μακρόχρονες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της 

Φαρμακευτικής για τη βελτίωση και την πιθανή διατήρηση των επιπέδων της Ενσυναίσθησης. 

To ίδιο Ερωτηματολόγιο με την προηγούμενη έρευνα το Jefferson Scale of Empathy – Ηealth 

Profession Students  (JSE -HPS), χρησιμοποιήθηκε και από τους Jeon & Cho (2015), για την 

ερευνητική τους εργασία με δείγμα 447 φοιτητές της Φαρμακευτικής 5 Πανεπιστημίων στην 

Κορέα. Σκοπός η εγκυροποίηση του πιο πάνω ερωτηματολογίου και η αναγνώριση των 

επιπέδων της ενσυναίσθησης των φοιτητών της Φαρμακευτικής της Νοτίου Κορέας. Η μελέτη 

έγινε σε δύο κρατικά Πανεπιστήμια, ένα ιδιωτικό και δύο ιδιωτικά για γυναίκες. 

Χρησιμοποιήθηκε και δεύτερο ερωτηματολόγιο το Interpersonal Reactivity Index  (IRI). Οι 

γυναίκες αποτελούσαν το 54.6%=244 και οι άνδρες το 45.4=203. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

συνέπεια με παλιές έρευνες για την εγκυροποίηση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου (Hojat, 

2005a) όπως επίσης σημαντικά θετική σχέση με το  Interpersonal Reactivity Index (IRI). H 

έρευνα επίσης  έδειξε ότι οι φοιτητές της Φαρμακευτικής της Κορέας είχαν σχεδόν παρόμοια 

βαθμολογία (overall mean score=80.3 / mean item score=5.4) με τους αντίστοιχους φοιτητές στις 

ΗΠΑ , (mean=5.5-5-7) και της Βρετανίας (mean=5.0-5-5) (Wilson et al,2012) όπως και με τους 

Κoρεάτες φοιτητές της Ιατρικής (mean=5.2) (Roh et al,2010). Ακόμη τα αποτελέσματα ήταν 

ελαφρώς πιο υψηλά από του Ιατρούς της Κορέας (mean=4.9) και της Μαλαισίας (mean=4.2) 

(Hasan et al., 2013a; Suhetal, 2012). Eπιπρόσθετα δεν παρατηρήθηκαν  δημογραφικές διαφορές, 

όσον αφορά το φύλο, σε αντίθεση με άλλες έρευνες που στο παρελθόν  έδειξαν το αντίθετο 

(Van-Winkle et al., 2012, Roh et al., 2010). Παρόλο τούτο οι φοιτήτριες των 2 γυναικείων 

Πανεπιστημίων παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα από τις γυναίκες των άλλων Πανεπιστημίων. 

Ακόμη τα επίπεδα της Ενσυναίσθησης των φοιτητών των Δημοσίων Πανεπιστημίων ήταν 

χαμηλότερα από αυτά των Ιδιωτικών. 

Συμπερασματικά το  Jefferson Scale of Empathy – Ηealth Profession Students  (JSE -HPS), 

θεωρείται ένα αξιόπιστο και κατάλληλο ερωτηματολόγιο για χρήση στη Φαρμακευτική. 

Οι  Hall et al., (2015), σε μία ερευνητική τους εργασία με 318 φοιτητές της Φαρμακευτικής ενός 

Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας, με σκοπό τη διερεύνηση του κατά πόσο το φύλο, το επίπεδο 

σπουδών, η εργοδότηση και  το επίπεδο υγείας επηρεάζουν το επίπεδο της ενσυναίσθησης των 
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προπτυχιακών φοιτητών της Φαρμακευτικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα  γενικά επίπεδα 

της ενσυναίσθησης ήταν ΜΟ=106.19 / SD=11.81, δεν έδειξαν  όμως διαφορές στα επίπεδα της 

ενσυναίσθησης μεταξύ των φύλων, των μερικώς εργαζομένων, των ατόμων με χρόνια 

προβλήματα ή τη σταθερή χρήση φαρμάκων. Χαμηλότερα όμως επίπεδα παρατηρήθηκαν στο 

πρώτο έτος σπουδών σε σχέση με το τέταρτο. Τέλος οι Tamayo et al.,  (2016), σε μία μελέτη 

τους με 304 φοιτητές της Φαρμακευτικής ενός Πανεπιστημίου των ΗΠΑ, με σκοπό την 

αναγνώριση  των υποκλιμάκων της ενσυναίσθησης και τη σχέση τους με ψυχοκοινωνικές 

ιδιότητες που θα βοηθούσαν στη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την 

ενδυνάμωση των επιπέδων της ενσυναίσθησης, διακρίβωσαν ότι το μέσο επίπεδο της 

ενσυναίσθησης ήταν 110.4 με σταθερή απόκλιση 0.8. Επίσης ότι τα επίπεδα των φοιτητριών 

ήταν σημαντικά πιο υψηλά από αυτά των φοιτητών και ιδιαίτερα αυτά του δευτέρου και τρίτου 

έτους και πτώση των επιπέδων και στα δύο φύλα, αλλά ιδιαίτερα στις φοιτήτριες στο τρίτο έτος. 

Δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την ηλικία, την 

εθνικότητα, τη θρησκεία, το συζυγικό στάτους, το επίπεδο της  οικογενειακής μόρφωσης και το 

οικονομικό χρέος. Παρατηρήθηκαν όμως σ’ όλο τον  πληθυσμό της μελέτης πιο υψηλά επίπεδα 

στη  συναισθηματική ενσυναίσθηση σε σχέση με τη γνωσιακή και συμπεριφορική. 

ΙΙ. Φυσικοθεραπεία, Διαιτολογία - Διατροφολογία και Λογοθεραπεία 

Oι περισσότερες ερευνητικές εργασίες τις τελευταίες δεκαετίες στα επαγγέλματα υγείας  

έχουν γίνει στη Νοσηλευτική και Ιατρική και κατά δεύτερο λόγο στη Φαρμακευτική. Στα 

άλλα επαγγέλματα υγείας έχουν γίνει ελάχιστες και σε κάποια σχεδόν καθόλου.  Επίσης 

ελάχιστες ερευνητικές εργασίες έχουν γίνει μεταξύ των επαγγελμάτων υγείας. 

Με σκοπό τη διερεύνηση των επιπέδων της Ενσυναίσθησης  σε 381 προπτυχιακούς φοιτητές της 

Φυσικοθεραπείας, σε δύο Πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης, ένα κρατικό και ένα 

ιδιωτικό, οι Yusel και Acar (2016), χρησιμοποίησαν την Τουρκική έκδοση του Jefferson Scale 

of Physician Empathy. Ζητήθηκε επίσης από τους φοιτητές να δηλώσουν την ειδικότητα 

ενδιαφέροντος στη Φυσικοθεραπεία, το φύλο και την περιοχή από την οποία προέρχονται. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων ήταν οριακές. Άλλες 

μελέτες έδειξαν διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

(Gabaret et al., 2013). Τα επίπεδα ενσυναίσθησης και στα δύο Πανεπιστήμια βελτιώθηκαν σε 
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σημαντικό βαθμό μετά την εισδοχή τους στη Σχολή και μειώθηκαν στο τελευταίο έτος σπουδών. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο έτος n=165, ΜΟ=108.0 (59.0-135.0), στο δεύτερο n=82, ΜΟ=114.0 

(72.0-137.0), στο τρίτο, n=64, ΜΟ=116.5 (90.0-140.0) και στο τέταρτο, n=70, ΜΟ=108.0 (51.0-

131.0).  Τα επίπεδα δε διαφοροποιήθηκαν όσον αφορά το φύλο, την ειδικότητα ενδιαφέροντος 

και την περιοχή προέλευσης του φοιτητή. Άλλες μελέτες έχουν δείξει πιο υψηλά επίπεδα στις 

φοιτήτριες συγκριτικά με τους φοιτητές, (Τavakol et al., 2011; Nunes et al., 2011;  Hasan et al., 

2013b) και επίσης στην ειδικότητα ενδιαφέροντος (Bangash et al., 2013,  Hojat et al., 2009b). 

Οι ερευνητές δίνουν σαν λόγο πτώσης των επιπέδων της Ενσυναίσθησης στο τελευταίο έτος 

σπουδών, την κλινική πρακτική. Αυτή η περίοδος ήταν στην πραγματικότητα έτος κλινικής 

πρακτικής. Πιθανό τα επίπεδα να βελτιώθηκαν τα τρία πρώτα έτη, γιατί αυτά ήταν χρόνια 

εκπαίδευσης στην τάξη, αλλά μειώθηκαν την περίοδο της κλινικής πρακτικής γιατί οι φοιτητές 

αποστασιοποιούνται συναισθηματικά για να παραμένουν ψύχραιμοι. 

Σε μία συγκριτική μελέτη τους οι Boyle et al., (2009), μελέτησαν τα επίπεδα της ενσυναίθησης 

στους προπτυχιακούς φοιτητές 6 Επιστημών Υγείας, της Παραϊατρικής, της Νοσηλευτικής, της 

Μαιευτικής, της Εργοθεραπείας, της Φυσιοθεραπείας και της Επιστήμης της Υγεινής. 

Συμμετείχαν συνολικά 459 φοιτητές/τριες, ενός Πανεπιστημίου της Αυστραλίας. Έγινε και πάλι 

χρήση του Ερωτηματολογίου Jefferson Scale of Empathy –Health Profession students 

Version (JSE-HPS).  Η πλειονότητα ήταν γυναίκες 81.3%, που και πάλι παρουσίασαν 

υψηλότερα επίπεδα (109.78, SD=14.73)  από τους άντρες (104.76, SD=12.21). Ηλικιακά οι 

κάτω των 21αποτελούσαν το 55.2% και οι μεταξύ των 21-25 το 24.7%, δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους, ούτε στα επίπεδα της ενσυναίσθησης μεταξύ των 

διαφόρων ετών φοίτησης, ούτε στατιστικά σημαντική πτώση μεταξύ των διαφόρων ετών 

φοίτησης.  Η εργοθεραπεία παρουσίασε τα υψηλότερα επίπεδα ΜΟ=111.55, SD=17.12, η δε 

Νοσηλευτική τα χαμηλότερα ΜΟ=107.34, SD=13.74. Η Φυσιοθεραπεία (n=109), παρουσίασε 

από τα υψηλότερα επίπεδα ΜΟ=109.26, SD=12.96, μαζί με τη Μαιευτική MΟ=109.87, που 

παρουσίασε όμως πολύ υψηλή σταθερή απόκλιση (SD)=20.9. 

Στη Διαιτολογία – Διατροφολογία η ερευνητική εργασία που παρατηρείται στην ενσυναίσθηση 

είναι πολύ πτωχή και η υπάρχουσα κυρίως είναι  στα πλαίσια συγκριτικών εργασιών με άλλες 

επιστήμες υγείας. 



63 
 

Οι Williams et al., (2014β), κάνοντας χρήση του Ερωτηματολογίου Jefferson Scale of 

Empathy -Health Profession students  Version (JSE-HPS),  σε 2 Πανεπιστήμια της 

Αυστραλίας (Μonash University n=771  & Edith Cowan University n= 340) σε μία Συγχρονική 

Μελέτη (Cross Sectional Study) και με πληθυσμό 1111 φοιτητές/τριες σε 8 διαφορετικές 

Ειδικότητες των Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα Διαιτολόγιας – Διατροφολογίας (n=45 / 

MΟ=112.53 /SD=8.51), Νοσηλευτικής (n=247/MΟ=108.43/SD=12.76), Παραϊατρικής (n=184 

MΟ=106.37 /12.73) , Μαιευτικής (n=349/ MΟ=11.39 /SD=12.74), Παραϊατρικής – 

Νοσηλευτικής (n=68 /MΟ=110.07/ SD=10.41), Εργοθεραπείας (n=132 / MΟ=111.02 / 

SD=10.94), Φυσιοθεραπείας (n=33 /MΟ=113.65 /SD=10.05) και Ιατρικής (n=53/ MΟ=110.92 

/SD=10.86). Όπως φαίνεται τα αποτελέσματα στη Διαιτολογία – Διατροφολογία ήταν τα 

υψηλότερα από όλες τις άλλες ειδικότητες. Συγκεκριμένα στο πρώτο έτος ήταν   n= 8, 

ΜΟ=112.12, (SD=11.78), Στο δεύτερο n=20, ΜΟ=113.15 (SD=7.32), στο τρίτο N=3, 

ΜΟ=112.33, (SD=8.5) και στο τελευταίο έτος n=10, MΟ=111.70, (SD=9.11). Στην ίδια μελέτη 

η Φυσιοθεραπεία παρουσίασε ελαφρώς πιο χαμηλά επίπεδα, στο πρώτο έτος  n=20, 

ΜΟ=109.63, (SD 11.25) και στο δεύτερο n=13, ΜΟ=107.43, (SD 10.55). Δεδομένα για το τρίτο 

και τέταρτο έτος δεν αναφέρονται. Οι ερευνητές αποδίδουν τα υψηλά επίπεδα της Διαιτολογίας 

– Διατροφολογίας στο ενσυναισθητικά βασιζόμενο πρόγραμμα σπουδών. Γενικά παρατηρήθηκε 

μία βελτίωση των επιπέδων της ενσυναίσθησης από το πρώτο στο δεύτερο έτος, χωρίς όμως 

σημαντική αλλαγή στα επόμενα έτη. Οι γυναίκες και σε αυτή τη μελέτη παρουσίασαν 

υψηλότερα επίπεδα (n=907, MΟ=110.86, SD=11.67) από τους άντρες (n=204, MΟ=105.31, 

SD=13.47). Επίσης οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές ( >45, MΟ= 117.71, SD=18.33) 

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από τους νεαρότερους (<20, MΟ= 108.44, SD=11.77) 

Σε μία άλλη μελέτη τους  και πάλι οι Williams et al., (2015) , αλλά παρεμβατική, με ένα δείγμα 

293 φοιτητών συμπεριέλαβαν 12 Προγράμματα Επιστημών Υγείας σε 4 Πανεπιστήμια της 

Αυστραλίας. Αυτά της Διαιτολογίας(n=47-16%), της Νοσηλευτικής (n=59-20.1%), της 

Παραϊατρικής (n=55-18.8), της Εργοθεραπείας (n=29-9.9%), της Νοσηλευτικής-Παραϊατρικής 

(n=27-9.2%), της Ιατρικής (n=18-6.1%), της Ραδιογραφίας (n=17-5.8%), της Ραδιοθεραπείας 

(n=14-4.8%), της Μαιευτικής (n=11-3.8%), της Φυσιοθεραπείας (n=8-2.7%), της Βιοιατρικής 

(n=5-1.7%), και της Ποδολογίας (n=3-1%). Εργαλείο  αξιολόγησης το Ερωτηματολόγιο 

Jefferson Scale of Empathy -Health Profession students  Version (JSE-HPS). 
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Η παρέμβαση έγινε σε διάφορες φάσεις και περιλάμβανε ένα δίωρο διεπαγγελματικό  

εργαστήριο διαδραστικής βάσης (σε τουλάχιστον τρείς από  τις  αναφερόμενες επιστημονικές 

ομάδες)  βασιζόμενο σε ένα 20λέπτο  DVD, με περιεχόμενο ένα νεαρό άτομο που έχει 

διαγνωσθεί με Σύνδρομο Asperger, μία νεαρή έγκυο με ημιπληγία και μία γυναίκα μεγάλης 

ηλικίας με πρόβλημα στον αυχένα. Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν εργασία  και συζητήσεις 

σε μικρές ομάδες.   Δε γίνεται αναφορά για τα συγκριτικά αποτελέσματα των διαφόρων 

προγραμμάτων, παρά μόνο ότι ο Μ.Ο. για όλους τους συμμετέχοντες ήταν πριν την παρέμβαση 

114.39 (SD=14.56) και μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκε μία στατιστικά σημαντική αύξηση 

στο 120.56 (SD=12.48). Οι γυναίκες παρουσίασαν τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση 

υψηλότερα επίπεδα, με αύξηση από 116.0 σε 126.0, σε σχέση με τους άντρες που αύξησαν τα 

επίπεδά τους από 113.0 σε 120.0. Παρατηρήθηκε  επίσης, μία πτώση των επιπέδων από το 

πρώτο έτος (115.0) μέχρι το πέμπτο (101.5), αλλά δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων μετά την παρέμβαση. Σοβαρό μειονέκτημα της 

μελέτης ήταν η  μετά παρέμβαση αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε 6 εβδομάδες μετά,  

χρονικό διάστημα πολύ λίγο για να μαρτυρήσει τη διατήρηση της βελτίωσης των επιπέδων της 

ενσυναίσθησης.  

Τέλος οι Petrucci et al.,  (2016), σε μία Συγχρονική-Συγκριτική εργασία συνέκριναν τα επίπεδα 

Ενσυναίσθησης μεταξύ φοιτητών/τριών διαφόρων Επιστημών Υγείας σε ένα Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο της Ιταλίας.  ΈγινεκαιπάλιχρήσητουΕρωτηματολογίου Jefferson Scale of 

Empathy -Health Profession students  Version (JSE-HPS). Ο πληθυσμός της Μελέτης ήταν 502 

φοιτητές του 1ου έτους σπουδών, την περίοδο 2014 (n=301) και 2015 (n=201). Οι γυναίκες 

αποτελούσαν το 68.4% (n=333). Ηλικιακά ο ΜΟ ήταν 21.27 έτη (SD=3.32), με ελάχιστη  τα 18 

και μέγιστη τα 48. Συγκεκριμένα στους πιο κάτω κλάδους των Επιστημών Υγείας: 

Διατροφολογία – Διαιτολογία (n=6-1.2%), Νοσηλευτική (n=298-59.4%), Φυσιοθεραπεία  

(n=55-11.0%),  Νευροψυχοκινητική   θεραπεία (n=33-6.6%), Μαιευτική (n=20-4.0%),  Τεχνικές 

Ψυχιατρικής Αποκατάστασης (n=20-4.0%),  Βοηθός Οφθαλμολογίας (n=16-3.2%), 

Περιβαλλοντικές και Εργασιακές Τεχνικές Πρόληψης (n=16-3.2%),  Στοματική Υγιεινή (n=15-

3.0%), Τεχνικός Βιοιατρικού Εργαστηρίου (n=11-2.2%), και Εργοθεραπεία (n=12-2.4%).  

Στην πραγματικότητα η μελέτη παρουσιάζει από την μία τα ευρήματα των επιπέδων  της 

ενσυναίσθησης της Νοσηλευτικής και από την άλλη όλων των άλλων επιστημών σαν ομάδα, γι’ 
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αυτό και δε μπορεί να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη  Διατροφολογία – Διαιτολογία. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι η Νοσηλευτική παρουσίασε στατιστικά ψηλότερα επίπεδα (MΟ=113.52, 

SD=11.56) σε σχέση με τις άλλες επιστήμες υγείας (MΟ=109.99, SD=14.51). Γενικά οι γυναίκες 

παρουσίασαν υψηλότερα  επίπεδα (n=333, MΟ=113.82, SD=12.71) σε σχέση με τους άντρες 

(n=154, MΟ=106.92, SD=12.11). Eπίσης υψηλότερα επίπεδα παρουσίαζαν οι φοιτητές/τριες που 

διάβαζαν λογοτεχνικά βιβλία (ΜΟ=114.02, SD=11.84) συγκριτικά με αυτούς που δε διάβαζαν 

(MΟ=108.73, SD=13.86).  Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών 

που είχαν παρακολουθήσει κλασσικές σπουδές στη Μέση εκπαίδευση και σε αυτούς από 

τεχνικές σπουδές. Ακόμη δεν παρατηρήθηκε διαφορά επιπέδων που να σχετίζεται με την ηλικία. 

Το αντίθετο παρουσίασαν, αλλά όχι σε σημαντικό βαθμό, αυτοί που συμμετείχαν σε 

προγράμματα εθελοντικής προσφοράς (n=119, MΟ=112.89, SD=12.75) σε σχέση με αυτούς που 

δεν συμμετείχαν (n=383, MΟ=11.30, SD=13.09). Η ερμηνεία που δίδεται για τα υψηλότερα 

επίπεδα στη Νοσηλευτική είναι ότι πιθανό τα άτομα που επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτό το 

επάγγελμα να διαθέτουν ιδιαίτερες κλίσεις στην ανάπτυξη συμπεριφορών φροντίδας, φαινόμενο 

απόλυτα αναγκαίο για τη Νοσηλευτική. 

Τέλος στην ελάχιστη ερευνητική εργασία που έγινε στο θέμα της ενσυναίσθησης στη 

Λογοθεραπεία, οι  Rogers et al., (2016), σε μια συγχρονική ερευνητική τους εργασία με σκοπό 

την αναγνώριση των επιπέδων της ενσυναίσθησης στους προπτυχιακούς φοιτητές της 

Λογοθεραπείας και Ακουστικής, χορήγησαν  το Jefferson Scale of Empathy – Health Profession 

Student version, σε 250 φοιτητές και των 4 ετών εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν 

υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης.  Ο γενικός  Μ.Ο. ήταν 112. Συγκεκριμένα στο πρώτο  έτος ήταν 

108.6, στο δεύτερο 114.9, στο τρίτο 110.9 και στο τέταρτο 113.7.  Παρατηρήθηκε ότι οι 

φοιτητές του  πρώτου έτους παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα από το δεύτερο και τέταρτο έτος. 

Πτώση παρατηρήθηκε στο τρίτο έτος και άνοδος στο τέταρτο. Οι φοιτήτριες παρουσίασαν 

υψηλότερα επίπεδα από τους φοιτητές στο πρώτο και δεύτερο έτος αλλά όχι στο τρίτο και 

τέταρτο, όπου ήταν και η περισσότερη κλινική άσκηση. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά  μεταξύ Λογοθεραπείας και Ακουστικής. 
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ΙΙΙ. Ιατρική  

Τέλος Θεωρείται σκόπιμο για την άντληση σημαντικής πληροφόρησης γίνει κάποια 

αναφορά για τα επίπεδα Ενσυναίσθησης στην Ιατρική, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός του 

προσανατολισμού αυτής της εργασίας. 

Οι Hong et al.,  (2012), κάνοντας χρήση της Κορεάτικης Έκδοσης Jefferson Scale of Empathy-

Student Version, διεξήγαγαν μια ερευνητική εργασία για τα επίπεδα της Ενσυναίσθησης στα 

διάφορα χρόνια εκπαίδευσης, σε 334 φοιτητές της Ιατρικής σε ένα Κολλέγιο Ιατρικής και σε 

μία Ιατρική Σχολή, στη Νότια Κορέα. Αποκλείσθηκαν 101 φοιτητές γιατί δεν είχαν δώσει 

σωστή  πληροφόρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα αυξάνονται μετά από ένα χρόνο 

ιατρικής εκπαίδευσης. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά το φύλο, ούτε μεταξύ 

των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα ίδια αποτελέσματα έδειξε και η εργασία των Lee et al., 

(2009), σε φοιτητές της Ιατρικής στην Κορέα. Aντίθετα αποτελέσματα έδειξαν άλλες μελέτες 

(Hojat et al., 2002;  Κataoka et al., 2009). Tα διαφορετικά αποτελέσματα, αιτιολογούνται ότι 

οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές των Αμερικανών, των Ιταλών και των Ιαπώνων. 

Επιπρόσθετα, μελέτες  αναφέρουν ότι τα συναισθήματα και η έκφραση της ενσυναίσθησης 

επηρεάζονται από πολιτισμικούς παράγοντες, γι’ αυτό τα επίπεδα των Κορεατών φοιτητών είναι 

χαμηλότερα (mean=108.14-110.09) από τα αντίστοιχα των φοιτητών Ιατρικής των ΗΠΑ 

(mean=109.0-123.0) (Ηojat et  al., 2002a,b; Hojat et al., 2004; Hojat et al., 2009a,b). 

Ερευνητική Εργασία, έγινε και από τους Patricio et al.,  (2014). Σκοπός ήταν να συγκριθούν οι 

ενσυναισθητικοί προσανατολισμοί μεταξύ των φοιτητών Ιατρικής, τριών Σχολών Ιατρικής στην 

Κολομβία και μίας Σχολής Ιατρικής στη Δομινικανή  Δημοκρατία. Έγινε μέτρηση των 

προσανατολισμών της Ενσυναίσθησης  με τη χρήση του Ερωτηματολογίου Jefferson Scale of 

Empathy-Student Version, στην Ισπανική του έκδοση. 

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στους ενσυναισθητικούς προσανατολισμούς 

μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των 

φύλων, φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί και προηγούμενα σε άλλες μελέτες (Hojat et al., 2004). 

Aντίθετα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν από τους Hong et al., (2012). Σημαντικό και πάλι 

εύρημα η μείωση των προσανατολισμών κατά την εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
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στα δύο φύλα, φαινόμενο που παρατηρήθηκε και από τους Hojat et al., (2004), ενώ αντίθετα 

ευρήματα επίσης αναφέρουν στη Βρετανία οι Τavakol  et al., (2012).  

Μια πιθανή εξήγηση σε αυτά τα συγκρουόμενα αποτελέσματα μπορεί να είναι κοινωνιολογικοί 

παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τους ενσυναισθητικούς προσανατολισμούς. Σήμερα γνωστοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την Ενσυναίσθηση είναι η αναγνώριση της προοπτικής, η 

φαντασία, το ενσυναισθητικό ενδιαφέρον και η προσωπική δυσφορία, (Patricio 2014:45). 

IV. Συγκριτικές μελέτες  

Ελάχιστες συγκριτικές ερευνητικές εργασίες, μπορούν να αναζητηθούν στη διεθνή 

βιβλιογραφία. 

Οι Kliszcz et al., (2006) διερεύνησαν την Eνσυναίσθηση μεταξύ των Ιατρών, Νοσηλευτών, 

Φοιτητών Ιατρικής , Φοιτητών Μαιευτικής και Νοσηλευτικής, κάνοντας χρήση της Πολωνικής 

Έκδοσης του Ερωτηματολογόυ Jefferson Scale  of Physician Empathy. H μελέτη έδειξε ότι οι 

ιατροί παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό ενσυναίσθησης, ενώ το χαμηλότερο οι Νοσηλευτές, 

παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές στατιστικές διαφορές μεταξύ των 5 Ομάδων. 

Σε μία μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ οι Fields et al., (2004) μεταξύ Νοσηλευτριών (n=56) και 

ιατρών (n=42)  δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές στατιστικές διαφορές στο συνολικό βαθμό της 

Ενσυναίσθησης, παρατηρήθηκαν όμως στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

Ομάδων στα 5 από τα 20 στοιχεία της κλίμακας. Οι Νοσηλευτές ήταν περισσότερο από τους 

Ιατρούς σε θέση να δουν τα πράγματα από την σκοπιά των ασθενών, να σταθούν στα 

προβλήματά τους και να πιστέψουν στη θεραπευτική αξία της Ενσυναίσθησης. 

O Hojat et al., (2003a), μελέτησαν τα επίπεδα της Ενσυναίσθησης σε τρείς ομάδες γυναικών 

Επαγγελματιών Υγείας, αναφέροντας ότι οι Νοσηλεύτριες (n=32) και οι γυναίκες παιδίατροι 

(n=37) βαθμολογήθηκαν στατιστικά πιο υψηλά από τις ιατρούς(n=33)  των νοσοκομείων.   

Παρόλο που χρησιμοποιήθηκε και στις τρείς πιο πάνω έρευνες το ίδιο ερωτηματολόγιο, το 

Jefferson Scale of  Physician Empathy, συμπερασματικά θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι 

τα αποτελέσματα οφείλονταν στο μικρό δείγμα και στο ότι οι ερευνητές δεν έλαβαν υπόψη 

δημογραφικούς παράγοντες όπως η ηλικία και  το επίπεδο σπουδών. Ακόμη το συγκεκριμένο 
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ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε για τους Ιατρούς και μπορεί να μην ήταν αξιόπιστο για τους 

Νοσηλευτές, (Yu & Kirk, 2008) παρά το ότι αυτοί που το ανέπτυξαν ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε άλλους Επαγγελματίες Υγείας μεταξύ των οποίων και Νοσηλευτές (Hojat 

et  al., 2003a, Fields et al., 2004), γι’ αυτό και στην εξέλιξη το διαφοροποίησαν για να μπορεί να 

χρησιμοποιείται από όλους τους επαγγελματίες Υγείας. (Fjortft et al., 2011; CRME&HC, 2016). 

Σε ένα Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, ο Winkle et al., (2012)  διεξήγαγαν μια συγκριτική μελέτη 

μεταξύ φοιτητών του 1ου έτους της Φαρμακευτικής (n=187) και της Ιατρικής (n=183). Η 

μελέτη αφορούσε ένα εργαστήριο το οποίο περιλάμβανε συζήτηση 10 λεπτών μεταξύ των 

φοιτητών με μια ομάδα ηλικιωμένων ασθενών. Έγινε χρήση του Ερωτηματολογίου  Jefferson 

Scale of  Empathy (JSE). Έγινε μέτρηση της Ενσυναίσθησης πριν την έναρξη του εργαστηρίου 

και αμέσως μετά τη λήξη του. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση μεταξύ των δύο 

μετρήσεων και για τις δύο ομάδες. Η βελτίωση άρχισε να μειώνεται 7 ημέρες μετά το τέλος του 

εργαστηρίου για τους φοιτητές της Φαρμακευτικής και 26 για τους φοιτητές της Ιατρικής. 

Παρόμοιες ενδείξεις βελτίωσης και στη συνέχεια πτώσης παρατηρήθηκε όσον αφορά στο φύλο 

και στην ειδικότητα προτίμησης των φοιτητών. Συμπερασματικά, τίθεται το ερώτημα του κατά 

πόσο ένα απομονωμένο εργαστήριο είναι από μόνο του ικανό να βελτιώσει τα επίπεδα 

ενσυναίσθησης ή είναι αναγκαία μια σειρά εργαστηρίων σε μελετημένο χρόνο και θέμα, ώστε να 

διατηρηθούν τα βελτιωμένα επίπεδα; 

Το Ερωτηματολόγιο Jefferson Scale of Empathy (JSE), χρησιμοποιήθηκε και σε μια συγκριτική 

ερευνητική εργασία σε 282 Προπτυχιακούς φοιτητές ενός Πανεπιστημίου στη Βρετανία (Wilson 

et al., 2012). Οι φοιτητές είχαν επιλεγεί τυχαία, συγκεκριμένα 47 από το πρώτο έτος της 

Φαρμακευτικής, 49  από το πρώτο έτος της Νοσηλευτικής και 30 από το πρώτο έτος της 

Νομικής. Επίσης 44 από το τρίτο έτος της Φαρμακευτικής, 47 από το τρίτο έτος της 

Νοσηλευτικής και 33 από το τρίτο έτος της Νομικής. Οι συμμετέχοντες ήταν από 19 – 51 ετών, 

με τους περισσότερους στην ηλικία των 19-27 ετών . Γενικά οι φοιτήτριες παρουσίαζαν 

υψηλότερα επίπεδα από τους άνδρες - φοιτητές. Οι φοιτητές του τρίτου έτους παρουσίαζαν 

ελαφρώς υψηλότερα από αυτούς του πρώτου, χωρίς αυτή η διαφορά να είναι σημαντική. Δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των φοιτητών της Φαρμακευτικής και της 

Νοσηλευτικής, όμως και οι δύο αυτές ομάδες των Επιστημών Υγείας παρουσίασαν σημαντικά 

υψηλότερα αποτελέσματα από αυτούς της Νομικής. Οι φοιτητές του πρώτου έτους της 
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Νοσηλευτικής παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα από τους φοιτητές του τρίτου έτους της 

Νοσηλευτικής (p<0.01). Το αντίθετο παρατηρήθηκε με τους φοιτητές της Φαρμακευτικής, οι 

τριτοετείς παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα από τους πρωτοετείς. Οι φοιτητές της Νομικής δεν 

παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του 1ου έτους και του 3ου (p=0.73). Σημαντική 

παρατήρηση ήταν ότι οι φοιτητές πάνω από 27 ετών παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερα 

επίπεδα από τους νεότερους (p<0.001). 

Συμπερασματικά, η μελέτη υποστηρίζει την άποψη της σημασίας της Ενσυναίσθησης στους 

Επαγγελματίες Υγείας. Ακόμη εισηγείται έμμεσα ότι, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να ελκύονται 

στα Επαγγέλματα Υγείας άτομα με ενσυναισθητικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα θα πρέπει να 

προβληματίσει  η πτώση των επιπέδων των τριτοετών φοιτητών της Νοσηλευτικής σε σχέση με 

τους πρωτοετείς, με το ερώτημα μήπως θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση της Κλινικής 

Πρακτικής; 

2.4. Μέθοδοι αξιολόγησης της Ενσυναίσθησης 

Οι ερευνητικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ενσυναίσθησης 

περιορίστηκαν κυρίως στην ποσοτική μεθοδολογία με πολύ μικρή χρήση ποιοτικών μεθόδων. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφόρων ψυχομετρικών εργαλείων μέτρησης της 

έννοιας και την ανάπτυξη τρόπων εγκυροποίησης και βελτίωσης της αξιοπιστίας τους, με στόχο 

την πιο ακριβή και έγκυρη αποτύπωση του φαινομένου. 

Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία παρουσιάζει τρείς διαφορετικούς τύπους ερευνητικών 

εργαλείων μέτρησης της Ενσυναίσθησης  (Hemmerdinger et al., 2007): 

α. Με αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια (Αξιολόγηση πρώτου προσώπου) . 

β. Αξιολόγηση από μέρους του ασθενή (Αξιολόγηση Δευτέρου προσώπου) 

γ. Αξιολόγηση τύπου παρατήρησης (Αξιολόγηση Τρίτου Προσώπου) 

Θα μπορούσε να λεχθεί διαφορετικά ότι τα ψυχομετρικά εργαλεία – ερωτηματολόγια είναι 

αντικειμενικού ή υποκειμενικού τύπου, ανάλογα  το ποιος κάνει την αξιολόγηση. Θα μπορούσε 

να υποστηριχτεί ότι τα ερωτηματολόγια τα οποία αξιολογούν την Ενσυναίσθηση από τη σκοπιά 

του παρατηρητή είναι περισσότερο αντικειμενικά, παρόλο που επηρεάζονται από τις απόψεις 

του παρατηρητή, οπότε δε μπορεί να υπάρξει απόλυτη αντικειμενικότητα. Υποκειμενικού τύπου 
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είναι αυτά που αξιολογούν την Ενσυναίσθηση από τη σκοπιά επίσης του ατόμου υπό 

αξιολόγηση ή του ασθενή, (Gladstein, 1977). 

Η χρήση μιας συγκεκριμένης μορφής θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως για 

παράδειγμα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν  Δεύτερης και Τρίτης μορφής για μεγάλο αριθμό 

φοιτητών που είναι διεσπαρμένοι σε διάφορους χώρους. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα απαντώνται και στους τρείς τρόπους. Τα αυτό-

συμπληρούμενα ερωτηματολόγια είναι εύκολο να χορηγηθούν ιδιαίτερα σε μεγάλους 

πληθυσμούς. Είναι όμως ευάλωτα σε αρκετό βαθμό από κοινωνικές προκαταλήψεις. (Εisenberg 

& Fabes, 1990). Επιπρόσθετα είναι ερώτημα πως ένα εργαλείο μπορεί με ένα ακριβή τρόπο να 

αντανακλά τις απόψεις των ασθενών, αν οι ίδιοι δε συμμετέχουν στην αξιολόγηση (Reynolds, 

2000). Η ευαλωτότητα λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων αναφέρεται στο γεγονός, ότι οι 

συμμετέχοντες συχνά αναφέρονται ανακριβώς σε ευαίσθητα θέματα με σκοπό να προστατέψουν 

τον εαυτό τους. Με άλλα λόγια, είναι η τάση από τους συμμετέχοντες να απαντούν στις 

ερωτήσεις με ένα  τρόπο που θα φανεί αρεστός σε άλλους (Fisher, 1993; Nederhof, 1985). Η πιο 

κοινή πηγή κοινωνικής προκατάληψης που αναφέρεται στη βιβλιογραφία, είναι η απουσία 

άνεσης από τους συμμετέχοντες να αποκαλύψουν τις στάσεις και τη συμπεριφορά τους, για το 

υπό έρευνα θέμα (Holgraves, 2004). Οι συμμετέχοντες αντιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αποφύγουν την αμηχανία, τη ντροπή, τη λύπη και τη δυσφορία που μπορεί να προκαλέσουν 

ανεπιθύμητες κοινωνικά απαντήσεις (Kaminska & Foulsham, 2013).  Τα ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης από μέρους του ασθενή, παρόλο που στόχο έχουν την αξιολόγηση του πιο 

σημαντικού παράγοντα,  του ασθενή, είναι υποκείμενα σε λάθη λόγω της διαφορετικής 

ανθρώπινης αντιληπτικότητας. Τα ερωτηματολόγια τύπου παρατήρησης, θεωρούνται 

αντικειμενικά, αλλά υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα τους,  γιατί αξιολογούν 

συμπεριφορικές εκδηλώσεις μίας εσωτερικής στην πραγματικότητα διεργασίας (Duan & 

Hill,1996). 
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Εργαλεία μέτρησης της ενσυναίσθησης  

Οι Yu & Kirk  (2008:451), στη δική τους ανασκόπηση, αναγνώρισαν 20 εργαλεία 

αξιολόγησης της Ενσυναίσθησης. Το  ευρέως χρησιμοποιούμενο ήταν το  Empathy Construct 

Raiting Scale (LaMonica, 1981).   Όλα τα εργαλεία φαίνονται στον Πίνακα 7. 

Πίνακας 7. Εργαλεία Μέτρησης της Ενσυναίσθησης 

Εργαλείο  Συγγραφέας  Χρονολογία  Κλάδος 

1.BLRI - Barrett-Lennard    

   Relationship Inventory    

   (BLRI), 

Barrett-Lennard 1962 Συμβουλευτική 

Ψυχοθεραπεία 

2. Carkhuff Indices of      

    Discrimination and  

Communication(CIDC),   

Carkhuff  1969b 

 

 

Συμβουλευτική 

Ψυχολογία 

3.Hogan Empathy Scale   

    (HES) 

    Hogan  

 

1969 Γενικό  

Πληθυσμό 

Ψυχολογία 

 

4.Emotional Empathy 

Tendency Scale (EETS)   

 

Mehrabian & 

Epstein 

 

1972 

Γενικό  

 Πληθυσμό 

  Ψυχολογία 

5.Empathy Scale (ES)    Gazda et al. 

 

1973 

1977 

       Εκπαιδευτική  

         Ψυχολογία  

 

6.Layton Empathy Test  

 

Layton  1979 Noσηλευτική 

7.Behavioural Test of 

Interpersonal Skills  

 

    Gerrard & 

  Buzzell 1980 

 

1980 Ιατρική 

Ψυχολογία 

8. Empathy Rating Scale 

(ERS) 

Ivey et al.  1980 Ψυχολογία 

        

          συνέχεια….. 



72 
 

 

9. Interpersonal 

Reactivity Index (IRI)  

 

 

Davis 

 

1980 

           …..συνέχεια 

Γενικό  

 Πληθυσμό 

 Ψυχολογία 

10.Empathy Construct 

Rating Scale (ECRS) 

La Monica 1981 Νοσηλευτική 

11.La Monica Empathy 

Profile (La Monica 1983) 

La Monica 1983 Νοσηλευτική 

12. Empathic 

Communication Skill 

(ECS) 

Dokmen 1988 Νοσηλευτική 

Ψυχολογία 

13. Scale of Empathic 

Skills (SES) 

Dokmen 1989 

1990 

Νοσηλευτική 

Ψυχολογία 

14.Empathic Tendency 

Scale (ETS) 

Dokmen 1989 

1990 

Νοσηλευτική 

Ψυχολογία 

 

 

15.Staff–Patient 

Interaction Response 

Scale (SPIRS) 

 

Gallop et al. 

 

1989 

 

Νοσηλευτική 

 

16.Perception of Empathy 

Inventory (PEI)  

Wheeler 1990        Νοσηλευτική 

 

 

 

17.Visual Analogue Scale 

(VAS)  

 

Wheeler et al. 

 

1996 

 

Νοσηλευτική 

18. Emotional 

Intelligence Scale (EIS) 

Schutte et al. 1998 Ψυχολογία 

19.Reynolds Empathy 

Scale (RES) 

Reynolds 2000 Νοσηλευτική 

           

                συνέχεια… 
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20.Jefferson Scale of 

Physician Empathy 

(JSPE) 

 

Hojat et al. 

 

2001a 

           …..συνέχεια 

Ιατρική  

 

Η πολυδιάστατη φύση της Ενσυναίσθησης  αντανακλούσε τη δυσκολία της ανάπτυξης ενός 

μόνο εργαλείου και οδήγησε στην ανάπτυξη τόσου μεγάλου αριθμού εργαλείων.  

Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση (2008-2017), χρησιμοποιήθηκαν 6 εργαλεία, με τη 

μεγαλύτερη χρήση να παρουσιάζει σε 13 περιπτώσεις το Jefferson Scale of Empathy   σε 

διάφορες εκδόσεις. Όλα τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα συστηματική 

ανασκόπηση 2008-2017 (Καραγιάννης και συνεργάτες, 2017) φαίνονται στον Πίνακα 8. 

Πίνακας 8. Εργαλεία Μέτρησης της Ενσυναίσθησης (2008-2017) 

Εργαλείο  Συγγραφέας  Χρονολογία  Κλάδος 

1.Emotional Empathic 

Tendency Scale (EETS),  

 

Mehrabian & Epstein, 

 

1972 

Γενικό  

Πληθυσμό 

Ψυχολογία 

2.Empathic Communication 

Skills (ECSS),  

Dokmen 

 

 

1988 

Νοσηλευτική 

Ψυχολογία 

3.Empathic Tendency Scale 

(ETS)   

Dokmen 

 

1989 

1990 

Νοσηλευτική 

Ψυχολογία 

4.Balanced Emotional Empathy 

Scale (BEES) 

 

Mehrabian 

 

1996 

Μη 

Δημοσιευμένη 

Κλίμακα 

5. Jefferson Scale of Physician 

Empathy (JSE),   

Hojat et al.  

 

 

       2001 

Ιατρική 

6. Kiersma-Chen Empathy 

Scale (KCES) 

        Kiersma & Chen         2013 Φαρμακευτική 
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Μερικά στοιχεία για κάποια από τα εργαλεία που έχουν αναγνωρισθεί αναφέρονται πιο κάτω: 

Barret-Lennard Relationship Inventory – (BLRI), (Barret-Lennard,1962) 

Αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της σχέσης θεραπευτή – θεραπευομένου ατόμου (πελάτη), 

κατά την ανάπτυξή του, δε λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις τους.   

Αποτελείται από 4 υποκλίμακες :   α. Βαθμός Σεβασμού 

                                                         β. Ενσυναισθητική αντιληπτικότητα 

                                                         γ. Χωρίς όρια βαθμός σεβασμού 

                                                         δ. Σταθερότητα κλίμακας 

Κυρίως έγινε χρήση της υποκλίμακας της Ενσυναισθητικής αντιληπτικότητας (Empathy 

Understanding), η οποία συνδέεται άμεσα με τη Γνωσιακή Αντιληπτικότητα, έχει δε 

αξιολογηθεί με ένα μικρό αριθμό θεραπευτών και θεραπευόμενων Ατόμων. Αποτελείται από 16 

σημεία  σε μια κλίμακα τύπου Likert με 6 σημεία, από το συμφωνώ απόλυτα στο διαφωνώ 

απόλυτα. Έχει αρκετά καλές ψυχομετρικές δυναμικές όπως υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας Ελέγχου  

- Επανελέγχου (0.66-0.92) όπως και αρκετά καλή εγκυρότητα περιεχομένου, δομής και 

πρόβλεψης. Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s a 0.87. Έγινε χρήση της κλίμακας 

κυρίως στη Συμβουλευτική. Σύμφωνα με τους Polit & Hungler, 1983, η εγκυρότητά του 

παρουσίαζε πτώση όταν το χρησιμοποιούσαν εκτός της  Συμβουλευτικής. 

Carkhuff Indicates of Discrimination and Communication (CIDC), (Carkhuff, 1969a,b) 

Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε για χρήση σε καταστάσεις βοηθείας-φροντίδας. Αξιολογεί 

Γνωστική και Συμπεριφορική διάσταση. Περιλαμβάνει 16 σενάρια σε  μια κλίμακα τύπου Likert 

με 5 σημεία, από το 1=πτωχό, 5=καλό. Το Επικοινωνιακό μέρος περιλαμβάνει 16 εκφράσεις των 

συναισθημάτων ενός ατόμου-πελάτη. Το Α μέρος περιλαμβάνει βαθμολογία 64 αντιδράσεων 

ενός φροντιστή. Τα περισσότερα σενάρια είναι επικεντρωμένα σε γυναίκες. Έχει  καλά επίπεδα 

αξιοπιστίας Ελέγχου  - Επανελέγχου (r=0.93,r=0.95) όπως και αρκετά καλή εγκυρότητα 

περιεχομένου (r=0.89). (Αξιοπιστία μεταξύ παρατηρητών - interrater reliability). Στην ανάπτυξη 

της κλίμακας δε λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των χρηστών.  
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Hogan Empathy Scale (HES), (Hogan 1969)  

Αναπτύχθηκε στο γενικό πληθυσμό για την αξιολόγηση των διανοητικών εκτιμήσεων των 

συναισθημάτων των άλλων ατόμων. Αποτελείται από κλίμακα με 64 σημεία, από τα οποία τα 31 

επελέγησαν από το Ερωτηματολόγιο  Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), τα 

25 από το California Psychological Inventory (CPI) και τα 8  αναπτύχθηκαν από τον Hogan και 

τους συνεργάτες του. Περιέχει  4 διαστάσεις: α. Κοινωνική αυτοπεποίθηση (Social self-

confidence)β. Ηρεμία (Even temperedness)γ. Ευαισθησία (Sensitivity) d. Απουσία 

Συμμόρφωσης (Nonconformity). Κάποιοι συγγραφείς εκφράζουν την άποψη ότι οι 4 διαστάσεις 

της κλίμακας είναι καταλληλότερες στην αξιολόγηση Κοινωνικών δεξιοτήτων παρά  της 

Ενσυναισθητικής συμπεριφοράς (Davis, 1983; Baron-Cohen & Wheelwright, 

2004).Παρουσιάζει χαμηλά έως μέτρια επίπεδα ταυτόχρονης εγκυρότητας (concurrent validity) 

και αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a 0.68-0.86) όπως επίσης 

και επίπεδα αξιοπιστίας Ελέγχου  - Επανελέγχου (0.84) σε διάστημα 2 μηνών. Οι Cross & 

Sharpley, 1982, σε χρήση της κλίμακας βρήκαν πτωχή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας 

Cronbach’s a 0.605. 

Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο παρελθόν για την αξιολόγηση της  Γνωσιακής Ενσυναίσθησης. 

Emotional Empathic Tendency Scale (EETS), (Mehrabian & Epstein, 1972)  

Αποτελείται από 33 σημεία που αξιολογούν την ενσυναισθητική αντίδραση  του συμμετέχοντα, 

σε διαπροσωπικές καταστάσεις, κατ’ επέκταση αξιολογεί τη Συναισθηματική Διάσταση. Έχει 

αναπτυχθεί από τους Mehrabian & Epstein, 1972, δεν έτυχε όμως ευρείας χρήσης. Το 2007, o 

Turner για να τo αξιοποιήσει σε άτομα με ψυχικό πρόβλημα, το διαφοροποίησε  έτσι ώστε να 

περιλαμβάνει μόνο σχετικές ερωτήσεις, με την ονομασία «Empathy toward the Mentally  ill 

Scale» . Aυτό το εργαλείο αποτελείται από 16 ερωτήσεις σε μια κλίμακα τύπου Likert με 5 

σημεία, από το 1-5. Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 16 – 80. Βαθμολογία από το 16-48 

φανερώνει χαμηλά επίπεδα Ενσυναίσθησης και πέραν του 48 υψηλότερα επίπεδα. Ο  

συντελεστής αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας Cronbach αlpha  ήταν 0.84, 

Mehrabian & Epstein, 1972 ; 0.71 ,Τurner, 2007.  
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Layton Empathy Test (LET), (Layton, 1979) 

Αναπτύχθηκε από  τον Layton το 1979, με φοιτητές της Νοσηλευτικής. Υπάρχουν 2 μορφές 

(Ι&ΙΙ) και κάθε μια αποτελείται από 3 μέρη. Τα επίπεδα εγκυρότητας περιεχομένου ήταν χαμηλά 

όπως και της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής. Επίσης έδειξε μη ικανοποιητικά  επίπεδα  

ανταποκρισημότητας  σε μικρό αριθμό νοσηλευτών που παρακολουθούσαν ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Η κλίμακα εγκυροποιήθηκε με φοιτητές της Νοσηλευτικής, αλλά οι απόψεις τους δε 

λήφθηκαν υπόψη στην ανάπτυξή του (Yu & Kirk, 2009). 

Davis Interpersonal Reactivity Index (DIRI), (Davis, 1980) 

Αναπτύχθηκε το 1980 από τον Davis στο γενικό πληθυσμό για την αξιολόγηση της Γνωσιακής 

και Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης. Ανάλυσηπαραγόντωνφανέρωσε 4 διαστάσεις: α. 

Αντίληψη προοπτικής, γνωστική ενσυναίσθηση (Perspective Taking,Cognitive empathy) β. 

Φαντασία, γ. Εμπάθεια, (συναισθηματική ενσυναίσθηση) (Empathic concern, affective empathy) 

δ.Προσωπική δυσφορία (Personal distress). Oι Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, εξέφρασαν 

την άποψη ότι η υποκλίμακα Fantasy περιέχει σημεία που είναι  καταλληλότερα για την 

αξιολόγηση της Imagination και η υποκλίμακα του Personal distress περιέχει σημεία που είναι  

καταλληλότερα για την αξιολόγηση συναισθηματικού αυτοελέγχου π.χ. Άγχους, δυσφορίας και 

απώλειας ελέγχου σε αρνητικό περιβάλλον. Τουναντίον τα πιο σημαντικά στοιχεία της 

Ενσυναίσθησης φαίνεται ότι αντιπροσωπεύονται από το Perspective Taking, (Cognitive 

empathy) και Empathic concern, (affective empathy,) (Alterman et al., 2003). Η Κλίμακα 

αποτελείται από 28 σημεία σε μια κλίμακα τύπου Likert με 5 σημεία (0=Δεν με περιγράφει καλά 

/ 4=Με περιγράφει καλά). Συντελεστής αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας 

Cronbach alpha  κυμαίνεται μεταξύ 0.70-0.89 (Yu & Kirk, 2009). Για τις υποκλίμακες o 

συντελεστής ήταν  Perspective Taking=0.77, Empathic concern=0.72,  Personal distress=0.77. 

Συσχέτισητηςκλίμακας DIRI και Jefferson Scale of Physician Empathy (JSE) ήταν r=0.45, 

γιατησυνολικήκλίμακα (Hojat et al., 2005; McManus et al., 2006). Δεν υπάρχουν όμως 

ικανοποιητικές ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα των 4 διαστάσεων (Yarnold et 

al., (1996). Οι ίδιοι συγγραφείς παρατήρησαν ακόμη ένα στοιχείο στη μελέτη τους που 

αποκαλείται «Συμμετοχή – involvement» το οποίο είχε αναγνωρισθεί προηγούμενα από τον 

Davis. 
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Empathy Construct Rating Scale (ECRS), (La Monica, 1981) 

Αναπτύχθηκε από τη La Monica με νοσηλευτές και ασθενείς σε Νοσοκομεία. Η Κλίμακα 

αποτελείται από 84 σημεία σε μια κλίμακα τύπου Likert με 6 σημεία (+3 Μου αρέσει πολύ/-3 

Δεν μου αρέσει καθόλου). Αξιολογεί Γνωσιακή και Συμπεριφορική διάσταση της 

Ενσυναίσθησης σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο πρόσωπο. Η εγκυρότητα προσώπου και 

περιεχομένου, έχει αξιολογηθεί από ειδικούς και νοσηλευτές. Παρουσιάζει υψηλά επίπεδα 

αξιοπιστίας Ελέγχου  - Επανελέγχου και αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας 

Cronbach’s a 0.84-0.97 (Shapiro et al., 2004; Yu & Kirk, 2009)   

Empathic Communication Skills Scale (ECSS) (Dokmen, 1988) 

Αναπτύχθηκε στην Τουρκία από τον Dokmen το 1988, και κυρίως χρησιμοποιήθηκε από 

ερευνητές της χώρα αυτής, (Oz,1998; Oz, 2001; Ancel, 2005; Ozcan et al., 2010 & 2012). 

Αξιολογεί  διαστάσεις λεκτικών αντιδράσεων με συναισθηματικά  και γνωστικά στοιχεία. Όσο 

υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της Επικοινωνιακής 

δεξιότητας και το αντίθετο. Το εργαλείο έχει 3 στάδια  αντιδράσεων. Το «Εσύ» (you), που είναι 

το στάδιο με το υψηλότερο επίπεδο Ενσυναίσθησης, όπου ο επαγγελματίας είναι υποστηρικτικός 

και τα βαθιά  του συναισθήματα γίνονται αντιληπτά, το «Εγώ» ( I ), όπου σε αυτό το στάδιο ο 

επαγγελματίας υγείας κάνει διάγνωση του προβλήματος και δίνει συμβουλές σύμφωνα  με τη 

δική του διερμηνεία και το «Αυτοί» (they), που είναι και το ενσυναισθητικά χαμηλότερο στάδιο, 

που υπονοεί αντιδράσεις που σχετίζονται με αξιολόγηση που είναι βασισμένη σε κοινωνικά 

κριτήρια και όχι στην επικέντρωση στο καθαυτό πρόβλημα. Ο  συντελεστής αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνέπειας Cronbach αlpha  ήταν 0.83 (Dokmen, 1988). 

EmpathicTendencyScale (ETS)  (Dokmen, 1988)  

Αναπτύχθηκε όπως και το προηγούμενο από τον Dokmen το 1988 και κυρίως χρησιμοποιήθηκε 

από ερευνητές της χώρα αυτής, (Oz 1998, 2001;  Dereboy et al., 2005; Harlak et al., 2008; 

Ozcan, 2010, 2012). Το Εργαλείο αποτελείται από 20 ερωτήσεις σε μια κλίμακα τύπου Likert με 

5 σημεία. Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 20 – 100. Όσο πιο υψηλή η βαθμολογία, τόσο ο 

φοιτητής έχει σε μεγαλύτερο βαθμό Ενσυναισθητική  Τάση. Ο  συντελεστής αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνέπειας Cronbach alpha  ήταν 0.88  (Dokmen, 1988). 
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Perception of Empathy Inventory (PEI), (Wheeler, 1990) 

Έχει αναπτυχθεί σε Νοσοκομείο με ασθενείς για την αξιολόγηση της αντιληπτικότητάς τους για 

την Ενσυναίσθηση των νοσηλευτών. Παρά το  γεγονός ότι αναπτύχθηκε για χρήση από τους 

ασθενείς, γενικά οι απόψεις τους δε λήφθηκαν υπόψη. Βασίσθηκε σε ανασκόπηση της 

Νοσηλευτικής βιβλιογραφίας και στοιχεία από την υποκλίμακα   Εmpathy Understanding Scale 

του Reactivity Index του Barretτ-Lennard, (1962). Περιέχει 33 δηλώσεις του τύπου 

αλήθεια/ψέμα, σε μια κλίμακα τύπου Likert 4 σημείων,1=όχι απόλυτα σωστό/4=απόλυτα σωστό. 

Η Εγκυρότητα προσώπου και περιεχομένου αξιολογήθηκε από 2 καθηγητές της Νοσηλευτικής 

Ψυχικής Υγείας και 4 ασθενείς. Παρουσιάζει υψηλά επίπεδα Συντελεστή αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας Cronbach alpha=0.94. Τα στοιχεία σε σχέση με την ολική 

συσχέτιση ήταν r= 0.21-0.83.  

Visual Analogue Scale (VAS), (Wheeler, 1996) 

Αναπτύχθηκε από τον Wheeler et al., (1996), για την αξιολόγηση από τους δασκάλους των 

ενσυναισθητικών ικανοτήτων των φοιτητών της Νοσηλευτικής, κατ’ επέκταση αξιολογεί τη 

Συμπεριφορική διάσταση της Ενσυναίσθησης. Οι απόψεις των χρηστών όμως δε λήφθηκαν 

υπόψη. Η  ψυχομετρική του εικόνα είναι πτωχή γιατί δεν έχει αξιολογηθεί σε όλες τις 

παραμέτρους. Παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα concurrent validity (Σύγκριση με την κλίμακα 

Layton Empathy Test r=0.26) και μέτρια επίπεδα συντελεστή αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας 

της κλίμακας Cronbach alpha=0.68. Περιέχει 3 διπολικές αναφορές. Προσφέρει Αξιολόγηση 

τύπου παρατήρησης (Αξιολόγηση Τρίτου Προσώπου) με χρήση τυποποιημένου εντύπου 

αξιολόγησης από ένα παρατηρητή για να βαθμολογήσει  τις ενσυναισθητικές αντιδράσεις 

μεταξύ επαγγελματία υγείας-δασκάλου και φοιτητή Νοσηλευτικής. 

Balanced Emotional Empathy Scale (BEES), (Mehrabin, 1996) 

Έχει αναπτυχθεί το 1996 από τον Α. Mahrabian, με σκοπό την αξιολόγηση των επιπέδων της 

Ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων, δεν έχει όμως δημοσιευθεί η εργασία του. Το εργαλείο 

περιλαμβάνει 30 σημεία, που είναι σχεδιασμένα να αξιολογούν τα επίπεδα της Συναισθηματικής 

Διάστασης  της Ενσυνάισθησης. Από τα 30 σημεία, τα 15 διατυπώνονται  με τρόπο, ώστε όταν 

συμφωνείς με αυτά, εκφράζεις υψηλότερα επίπεδα Ενσυναίσθησης, τα δε υπόλοιπα 15 κινούνται 

στην αντίθετη πορεία, ώστε η διαφωνία να εκφράζει και πάλι υψηλότερα επίπεδα 

Ενσυναίσθησης. Στη μη-δημοσιευμένη εργασία γίνεται χρήση μιας κλίμακας τύπου Likert με 9 
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σημεία, από -4 έως +4 (Cunico et al., 2016). Στην Ιταλική όμως έκδοση  που πραγματοποιήθηκε 

από  τους  Meneghini et al.,  (2006), η κλίμακα μειώθηκε και έτσι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν 

τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους σε 7 σημεία από -3 έως +3. Τάση. Ο  συντελεστής αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνέπειας Cronbach alpha  ήταν 0.87 (Mehrabin,1996, από Empathy Scale 

Description and Review, p., 16). 

Reynolds Empathy Scale (RES), (Reynolds, 2000) 

Αναπτύχθηκε από  νοσηλευτές στη Μ. Βρετανία. Το Εργαλείο αποτελείται από 12 ερωτήσεις σε 

μια κλίμακα τύπου Likert με 7 σημεία, από το δε μου αρέσει ποτέ μέχρι το μου αρέσει πάντα. Οι 

μισές ερωτήσεις είναι αρνητικού τύπου. Η εγκυρότητα προσώπου και περιεχομένου έχει 

αξιολογηθεί από ειδικούς της Νοσηλευτικής και της Κλινικής Ψυχολογίας. Το εργαλείο 

παρουσιάζει υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας ελέγχου – επανελέγχου (0.90 σε 4 εβδομάδες) όπως και 

αρκετά καλό συντελεστή αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας,   (Cronbach’s a 0.90). 

Αξιολογεί Γνωσιακή και Συμπεριφορική διάσταση. Οι ασθενείς δε συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση των απόψεών τους για την Ενσυναίσθηση  των νοσηλευτών, αλλά γενικά λήφθηκαν 

υπόψη στην ανάπτυξη της κλίμακας. Δενέτυχεμεγάληςχρήσης. 

Jefferson Scale of Physician Empathy (JSE),  (Hojat et al., 2001) 

To Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) αναπτύχθηκε το 2001 από τους Ηojat et al., στο 

Κέντρο Ερευνών της Ιατρικής Εκπαίδευσης και της Φροντίδας Υγείας του Ιατρικού Κολεγίου 

του Πανεπιστημίου Jefferson στη Φιλαδέλφεια, των ΗΠΑ, για χρήση στους ιατρούς και στους 

φοιτητές της Ιατρικής   (Hojat et al., 2001). Συγκεκριμένα για τη μέτρηση των προσανατολισμών 

των φοιτητών της Ιατρικής για την ενσυναίσθηση  σε καταστάσεις εσωτερικής φροντίδας (Hojat, 

Mangione, Nasca et al., 2001a,b)  αλλά αργότερα προσαρμόστηκε για να χρησιμοποιείται επίσης 

στους ιατρούς αλλά και σε άλλους επαγγελματίες υγείας (JSE-HP version) (Hojat, Gonnella, 

Mangioneetal., 2002a,b). Η έκδοση αυτή για τους επαγγελματιες υγείας επικεντρωνόταν 

περισσότερο στην ενσυναισθητική εμπλοκή τους σε κλινικό περιβάλλον. Η  δε έκδοση the JSE-S 

version, (για τους φοιτητές της Ιατρικής ) και η έκδοση  (JSE-HP-Student version) για τους 

φοιτητές των επαγγελμάτων υγείας, εκτός της Ιατρικής, με σκοπό την αξιολόγηση των 

προσανατολισμών και στάσεων για την Ενσυναίσθηση σε ένα περιβάλλον παροχής και λήψης 

φροντίδας (CRME&HC, 2016). Σε αυτή την Έκδοση 13 ερωτήσεις από το πρωτότυπο έχουν 

ελαφρώς διαφοροποιηθεί, π.χ., ηλέξη «Ιατρός» αντικαταστάθηκε από την έκφραση 
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«ΕπαγγελματίαςΥγείας». Το Εργαλείο έχει εγκυροποιηθεί στα πλαίσια σχετικής ερευνητικής 

εργασίας (Fields et al., 2011). Αυτό έχει γίνει και στις περισσότερες γλώσσες που έχει 

μεταφρασθεί, (Hojat et al., 2013). 

Επειδή ήταν εύκολο στη χρήση και την ανάλυσή του και συνάμα ψυχομετρικά εγκυροποιημένο 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως από Ιατρούς, Νοσηλευτές, Οδοντιάτρους και άλλους Επαγγελματίες 

Υγείας. Έχει μεταφρασθεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Ο συντελεστής αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνέπειας Cronbach alpha  ήταν σύμφωνα με τους Fields 0.89, (2004);  Hojat et al., 

0.81, (2002);  Hojat et al., 0.87, 0.89, (2001). 

Το Εργαλείο αποτελείται από 20 ερωτήσεις σε μια κλίμακα τύπου Likert με 7 σημεία (Συμφωνώ 

απόλυτα=7, Διαφωνώ πλήρως=1). Υπάρχουν 10 Ερωτήσεις Θετικού τύπου και 10 Ερωτήσεις 

Αρνητικού. Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 20 – 140. Όσο πιο υψηλή η βαθμολογία, τόσο 

περισσότερο ο φοιτητής έχει την τάση να εμπλακεί με ένα ενσυναισθητικό τρόπο στη φροντίδα 

του ασθενή. 

Η δεσπόζουσα διάσταση του JSE είναι γνωσιακή  (σε αντίθεση με τη συναισθηματική ή 

συγκινησιακή) ιδιότητα που περιλαμβάνει αντιληπτικότητα (σε αντίθεση με τη 

συναισθηματικότητα) των βιωμάτων του ασθενή, των ενδιαφερόντων και προοπτικών του και 

μια ικανότητα επικοινωνίας αυτής της αντιληπτικότητας, (Ηοjat et al., 2001).  

Παρακάτω γίνεται αναφορά για  εργαλεία που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. 

CARE (The Consultation and Relational Empathy) (Mercer 2002,  Mercer 2004) 

Το ερωτηματολόγιο (CARE – Συμβουλευτική και σχετιζόμενη Ενσυναίσθηση),  αναπτύχθηκε 

από τον καθηγητή Stewart Mercer et al., (2002) στα Πανεπιστήμια της Γλασκώβης και του 

Εδιμβούργου. Το περιεχόμενό του εκφράζει μία προσέγγιση ατομο-κεντρική ολιστικού τύπου. Η 

λεκτική έκφραση του τίτλου μαρτυρεί σύμφωνα με τους δημιουργούς μία προσπάθεια για την 

ανάπτυξη ενός εργαλείου που να δίνει σημασία στους ασθενείς σε όλο το κοινωνικο-οικονομικό 

εύρος. Αποτελείται από 10 ερωτήσεις σε μία κλίμακα με 5 σημεία από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) 

μέχρι το 10  (συμφωνώ πλήρως) που συνοδεύονται από αναγκαία σχόλια. Σκοπός είναι η 

διερεύνηση της ενσυναίσθησης των Επαγγελματιών Υγείας από μέρους των ασθενών. Το 

εργαλείο παρουσιάζει αρκετά καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας Cronbach alpha, 

(Cronbach’s a 0.93). Παρατηρήθηκε επίσης σημαντική συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων 
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Reynolds Empathy Measure (RES/r=0,85) και Barrett-Lennard Empathy Subscale 

(BLESS/r=0.84). 

Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. 

Toronto Empathy Questionnaire (TEQ), (Spreng et al, 2009)  

Αναπτύχθηκε το 2009 από το Spreng et al., στο Τορόντο του Καναδά, εξ’ ου και το όνομά του. 

Το TEQ θεωρεί ότι η Ενσυναίσθηση είναι πρωταρχικά συναισθηματική διεργασία. Αποτελείται 

από 16 ερωτήσεις σε μια κλίμακα τύπου Likert με 5 σημεία, 8 από τις 16 ερωτήσεις είναι 

αρνητικού τύπου και 8 θετικού. Συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις υποκλίμακες του IRI (Davis, 

1980) Εμπάθεια (Empathic Concern) και σε λιγότερο βαθμό με την προοπτική Αντίληψη 

(Perspective Taking) και Φαντασία (Fantasy). Το εργαλείο παρουσιάζει καλά επίπεδα 

αξιοπιστίας ελέγχου – επανελέγχου r=0.81, όπως και αρκετά καλή εγκυρότητα περιεχομένου, 

(Cronbach’s a 0.85-0.87). Παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ Jefferson Scale of 

Physician Empathy και Toronto Empathy Questionnaire (r = 0.48), και οι δύο κλίμακες έδειξαν 

πτώση επιπέδων Ενσυναίσθησης σε φοιτητές της Ιατρικής. TEQ Cronbach’s alpha = 0.85.  

JSPE-S Cronbach’s alpha = 0.77, ( Youssef et al., 2014). 

Kiersma-Chen Empathy Scale (KCES), (Kiersma-Chen et al., 2013) 

Το KCES (Kiersma-Chen Empathy Scale) απότους Kiersma et al., το 2012, στο Κολλέγιο 

Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Manchester της Ινδιάνας των ΗΠΑ. Αυτό το 

ερωτηματολόγιο είναι παρόμοιο με το Jefferson Scale of Empathy, με 15 ερωτήσεις. Σκοπό έχει 

τη διερεύνηση της ενσυναίσθησης σα γνωσιακή και συναισθηματική διεργασία  και μάλιστα η 

ανάλυση αξιοπιστίας έδειξε σε ένα δείγμα 216 φοιτητών παρόμοια αποτελέσματα με το 

Jefferson Scale of Empathy-HPS. Ο  συντελεστής αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Cronbach 

alpha ήταν για το KCES 0.860 και 0.855 για το JSE-HPS, (Chen et al.,  2015). Το Εργαλείο 

αποτελείται από 15 ερωτήσεις σε μια κλίμακα τύπου Likert με 7 σημεία, 4 από τις 15 ερωτήσεις 

ήταν αρνητικού τύπου. Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 1 Διαφωνώ πλήρως - 7 Συμφωνώ πλήρως. 

Όσο πιο υψηλή η βαθμολογία τόσο περισσότερο ο φοιτητής είναι ενσυναισθητικός. Η 

Βαθμολογία κυμαίνεται από 15 – 105. Από τις 15 ερωτήσεις οι 9 αναφέρονται στη Γνωσιακή 

Διάσταση και οι 6 στη Συναισθηματική. 
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Τα περισσότερα από τα εργαλεία που έχουν αναφερθεί είναι  αυτό-συμπληρούμενα 

ερωτηματολόγια (Αξιολόγηση πρώτου προσώπου). Η Μέτρηση της Ενσυναίσθησης γίνεται  με 

τη χρήση τυποποιημένου Ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται από το άτομο υπό αξιολόγηση. 

Το “Βarret-Lennard Relationship Inventory – BLRI - Barret-Lennard, 1962”  είναι κλίμακα 

αξιολόγησης πρώτου και δευτέρου προσώπου. Κλίμακα αξιολόγησης δευτέρου προσώπου (η 

μέτρηση γίνεται με Ερωτηματολόγια που αξιολογούν οι ασθενείς την Ενσυναίσθηση των 

φροντιστών τους) είναι επίσης “η Perception of Empathy Inventory-PEI -  Wheeler, 1990”, όπως 

και η “The Consultation and Relational Empathy – CARE - Mercer, 2002”. 

Αξιολόγηση τρίτου προσώπου (αξιολόγηση από ένα παρατηρητή για να βαθμολογήσει  τις 

ενσυναισθητικές αντιδράσεις μεταξύ επαγγελματία υγείας και ασθενή ή φοιτητή)  προσφέρουν 

οι κλίμακες “Visual Analogue Scale - VAS - Wheeler, 1996 και Reynolds Empathy Scale- RES - 

Reynolds,2000”. 

Η κλίμακα Empathy Construct Rating Scale (ECRS - La Monica,1981) αξιολογεί σε πρώτο, 

δεύτερο και τρίτο πρόσωπο. 

2.5.  Μέθοδοι εκπαίδευσης της ενσυναίσθησης 

Όπως έχει φανεί από τη θεωρητική θεμελίωση της έννοιας, καθώς επίσης και την 

ερευνητική τεκμηρίωση, η Ενσυναίσθηση είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο δρα 

θετικά στην αποτελεσματικότητα της όλης φροντίδας. Το θέμα το οποίο  τίθεται και πάλι μέσα 

σε αυτό το πολυδιάστατο και σε αρκετές φορές αντιφατικό πλαίσιο, είναι οι διαφωνίες και οι 

αντιφάσεις στην επιστημονική κοινότητα όσον αφορά το βαθμό στον οποίο η ενσυναίσθηση 

αποτελεί  ένα έμφυτο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και το κατά πόσο μπορεί να 

διδαχθεί. 

Υπάρχει η τάση να λέγεται ότι η Ενσυναίσθηση είναι έμφυτη και ότι δε μπορεί να διδαχθεί. 

Άλλοι μελετητές, υποστηρίζουν ότι η Ενσυναίσθηση μπορεί στην πραγματικότητα να διδαχθεί. 

Για παράδειγμα οι Kunyk & Olson, (2001) σε μια εννοιολογική ανάλυση - διασαφήνιση της  

έννοιας της Ενσυναίσθησης ανέπτυξαν πέντε Μοντέλα της Ενσυναίσθησης, όπου στα 

περισσότερα  υποστηρίζεται ότι η Ενσυναίσθηση μπορεί να διδαχθεί, όπως: 
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(α) Ενσυναίσθηση - Ανθρώπινο Χαρακτηριστικό. Σε αυτό το Μοντέλο η Ενσυναίσθηση 

εκφράζεται σα μια συναισθηματική, εσωτερική, φυσική ικανότητα, που δε μπορεί να 

εκπαιδευθεί, αλλά μπορεί να αναγνωρισθεί, να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί. Αυτό το 

Μοντέλο επικεντρώνεται στην ακριβή αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων και ότι αυτή η 

αντιληπτικότητα σημαίνει γι’ αυτό το άτομο, (Dracup &  Bryan-Brown, 1999 ; Norman, 1996 ; 

Bennett& DeMayo, 1993 ; Aligood,1992).                                                            

Η συναισθηματική ενσυναισθητική αντίδραση αντικρίζεται σαν εξαρτώμενη από πολιτισμικές 

καταστάσεις παρά σαν αποτέλεσμα άσκησης.  

(β) Ενσυναίσθηση - Επαγγελματική Κατάσταση. Η Ενσυναίσθηση στα πλαίσια της 

επαγγελματική διάστασης αντικρίζεται  σαν επικοινωνιακή  δεξιότητα η οποία μπορεί να 

διδαχθεί και η οποία  συντίθεται από γνωσιακές και συμπεριφορικές συνιστώσες, που 

χρησιμεύουν για την επικέντρωση του ατόμου/ επαγγελματία  στην πραγματικότητα. Ο 

Kristjansdottir (1992), πιστός σε αυτή τη διάσταση αναφέρει ότι η Ενσυναίσθηση εξελίσσεται 

μέσω της γνωστικής ανάπτυξης και της προσωπικής καλλιέργειας. Σε αυτά τα πλαίσια ο 

Alligood (1992), υποστηρίζει ότι η Ενσυναίσθηση ασκείται στα πλαίσια της επαγγελματικής 

πρακτικής,  ότι είναι μια συνειδητή διεργασία και μια κλινική δεξιότητα που μπορεί να 

διδαχθεί. Ακόμη αναφέρει ότι η θεραπευτική ενσυναίσθηση είναι ένα φαινόμενο που 

μπορεί να  διδαχθεί,  ενώ  η έμφυτη ενσυναίσθηση είναι μια φυσική ικανότητα και ακόμη ότι 

και οι δύο μορφές είναι μοναδικές και διακριτές. Τα πιο πάνω ενισχύονται και από την Morse et 

al., (1992β), που αναγνωρίζει ότι οι αντιδράσεις οι οποίες μαθαίνονται, κρατούν τον 

Επαγγελματία Υγείας σε μια αποστασιοποίηση, αντικειμενικότητα και σε θεραπευτική  σχέση με 

το άτομο/ασθενή.  

(γ) Ενσυναίσθηση - Επικοινωνιακή Διεργασία. Αυτό το Μοντέλο υποστηρίζει ότι η 

ενσυναίσθηση είναι μια μοναδική μορφή επικοινωνίας, όπου η ενσυναίσθηση εισάγεται σε μια 

διεργασία όπου ο Νοσηλευτής/Επαγγελματίας αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα και την 

κατάσταση του θεραπευόμενου ατόμου/ασθενή, στη συνέχεια εκφράζει την αντιληπτικότητά του 

και τελικά το άτομο /ασθενής κατανοεί την αντιληπτικότητα του Νοσηλευτή/Επαγγελματία 

Υγείας. 
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Αυτή η άποψη για την Ενσυναίσθηση εμπεριέχει και τις προηγούμενες εκφρασθείσες μορφές  

ότι ο επαγγελματίας γίνεται πιο ευαίσθητος και ενήμερος για τα συναισθήματα του 

θεραπευόμενου ατόμου/ασθενή και τέλος τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνει να 

ανταποκρίνεται στη συναισθηματική  έκφραση του ατόμου/ασθενή. Η διάσταση αυτή μπορεί 

επίσης να διδαχθεί στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις Δεξιότητες επικοινωνίας.   

(δ) Ενσυναίσθηση - Ενσυναισθητική Φροντίδα. Σε αυτό το Μοντέλο η έκβαση της 

ενσυναισθητικής διεργασίας προσδιορίζεται σα  Νοσηλευτική/Επαγγελματική παρέμβαση που 

σκοπό έχει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ατόμου/ασθενή και να ανακουφίσει από τη 

σωματική και συναισθηματική καταπόνηση. 

Ο Hudson (1993), εννοεί την Ενσυναίσθηση σα φροντίδα σε αντίθεση της θεραπείας. Οι 

νοσηλευτικές/επαγγελματικές  πράξεις όπως η επικοινωνία,  η ακρόαση,  η παρουσία, η άνεση 

και η παρηγοριά με το άτομο/ασθενή, είναι αναγκαίες στα πλαίσια της φροντίδας. Σε πολύ 

μεγάλο βαθμό αυτές οι επαγγελματικές πράξεις εκφράζουν και περιλαμβάνουν τις πιο άνω 

αναφερθείσες διαστάσεις,  γι’ αυτό και πάλι η θέση είναι ότι η Ενσυναίσθηση  μπορεί να 

εκπαιδευθεί.  

(ε) Ενσυναίσθηση - Μια Ειδική Σχέση. Το στοιχείο της αμοιβαιότητας στις σχέσεις μεταξύ 

νοσηλευτή/επαγγελματία και ατόμου/ασθενή είναι μοναδικό και  αυτό υποστηρίζεται σε αυτό το 

Μοντέλο. Βασικός εκφραστής αυτής της προσέγγισης είναι ο Raudinis (1993), ο οποίος 

αναφέρει ότι η Ενσυναίσθηση είναι μια ειδική σχέση που συνίσταται από τρείς συνεχείς φάσεις, 

την έναρξη, την οικοδόμηση και τη διατήρηση (αυτές οι φάσεις είναι παρόμοιες με τις πρώτες 

φάσεις που αναφέρει η θεωρία της Peplau «Nursing Theory of Interpersonal Relations» 

(1952/1988/1991). Ο Raudinis (1993) συνεχίζει αναφέροντας ότι η ενσυναιθητική σχέση 

αναπτύσσεται στα πλαίσια της φροντίδας και της αποδοχής. Προσθέτει ότι το επακόλουθο 

της ενσυναισθητικής σχέσης μεταξύ νοσηλευτή/επαγγελματία και ατόμου/ασθενή είναι η 

βελτίωση και η διατήρηση της καλής φυσικής και συναισθηματικής κατάστασης του 

ατόμου/ασθενή. Η ενσυναισθητική αυτή σχέση, ενδυναμώνει το άτομο/ασθενή να ανταπεξέλθει 

από τα προβλήματά του και περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες αναφερθείσες όπως το 

ανθρώπινο στοιχείο, τον επαγγελματισμό, την επικοινωνιακή διεργασία, τη φροντίδα και 

σίγουρα τη σχέση που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της επαγγελματικής θεραπευτικής σχέσης. 
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Σε παρόμοια  θεωρητική πορεία οι Μorse et al.,  1992α, αναγνώρισαν  τέσσερις  συνιστώσες τη 

Συναισθηματική, τη Γνωστική, την  Ηθική και τη Συμπεριφορική διάσταση του όρου. 

Αναφέρουν ότι η Βασική εκφράζει τη Συναισθηματική, ενώ η Ασκούμενη τη Γνωστική 

αναγνωρίζουν δύο τύπους Ενσυναίσθησης τη Βασική (trait) και την Ασκούμενη (state). 

Γενικά από τα πιο πάνω αναγνωρίζονται 2 τύποι της Ενσυναίσθησης, (Αligood, 1992)  η Βασική 

και η Ασκούμενη (εκπαιδευόμενη) Ενσυναίσθηση. Η Βασική κατά άλλους έμφυτη(trait) 

μπορεί να αντικρισθεί σα μια εσωτερική ικανότητα για ενσυναίσθηση που καλλιεργείται  

αναπτύσσεται στην εξελικτική πορεία του ατόμου και η Ασκούμενη κατά άλλους επίκτητη ή 

κλινική  (state), είναι αυτή που μπορεί να αναπτυχθεί με την πρακτική και δομείται στη Βασική 

Ενσυναίσθηση. Οι παλαιότεροι θεωρητικοί και συγγραφείς αντίκριζαν την Ενσυναίσθηση σαν 

έμφυτη, σαν ένα χαρακτηριστικό που είναι σταθερό, που μπορεί να μετρηθεί αλλά όχι να 

διδαχθεί. Ο Burnard (1988α), αντικρίζει την Ενσυναίσθηση σαν το βασικό κλειδί της 

αντιληπτικότητας και σαν ουσιαστική δεξιότητα στην οποία οι Νοσηλευτές/ Επαγγελματίες 

Υγείας θα πρέπει να εκπαιδευθούν και έτσι επικέντρωσε τις προσπάθειες του στην ανάπτυξη 

της στο Κλινικό και Εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Αυτοί οι δύο τύποι στην πραγματικότητα αλληλοσυμπληρώνονται. Ο νέος επαγγελματίας 

εισέρχεται σ’ ένα επάγγελμα υγείας φέροντας μαζί του ένα βαθμό ενσυναίσθησης (έμφυτη-trait), 

ή ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, το οποίο αναπτύσσεται στα πλαίσια από τη μια 

της εκπαίδευσής του και από τη άλλη της επαγγελματικής του πορείας. Γι’ αυτό και αρκετοί 

εκπαιδευτικοί συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη των ενσυναισθητικών δεξιοτήτων στα πλαίσια 

της Θεραπευτικής Επικοινωνίας είτε σαν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, είτε των 

προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης με παρεμβατικού τύπου εκπαίδευση ή βιωματικών 

εργαστηρίων, (Fields et al., 2011; Harlak et al., 2008). 

Τα πιο πάνω ενισχύονται και από τον Hojat (2007, pp. 47-62),  ο οποίος έχει την  άποψη και 

αναφέρει ότι η Ενσυναίσθηση εξαρτάται από γενετικούς, εξελικτικούς, αναπτυξιακούς, 

βιωματικούς, περιστασιακούς, περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες 

και το πιθανό έλλειμά της μπορεί να βελτιωθεί με στοχευμένους χειρισμούς και εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Με μία πιο αναλυτική επεξήγηση  ο Hojat, (2007, pp. 32-33) αναφέρει ότι  ή 

Ενσυναίσθηση παρουσιάζει μία εξελικτική πορεία και ότι κάτω από ομαλές συνθήκες τα άτομα 
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είναι φυσικά προγραμματισμένα να επιδείξουν-εκφράσουν Ενσυναίσθηση. Η έκταση και η 

δυνατότητα της ενδυνάμωσης και της πραγμάτωσης της Ενσυναίσθησης σε ένα άτομο, 

εξαρτάται από τη σχέση διαφόρων παραγόντων, όπως η δομή της προσωπικότητας του ατόμου, 

τα βιώματα της παιδικής ηλικίας, την ποιότητα των παρόντων και παρελθοντικών ανθρωπίνων 

σχέσεων, των βιωμάτων, των κινήτρων, του κατάλληλου κοινωνικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος και την παρακολούθηση καταλλήλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Γι’ αυτό ο 

Hojat είναι της άποψης ότι η Ενσυναίσθηση δεν είναι τόσο σταθερή, ούτε η  έμφυτη ούτε η 

επίκτητη διάστασή της και μπορεί να αλλάξει με την εκπαίδευση.   

Η ερευνητική τεκμηρίωση της άποψης ότι η ενσυναίσθηση μπορεί να αποκτηθεί από τον 

Επαγγελματία Υγείας μέσω της εκπαίδευσης, αποτυπώνεται στην  ανασκόπηση για την 

αποτελεσματικότητα  της εκπαίδευσης της Ενσυναίσθησης στη Νοσηλευτική, σε πτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς νοσηλευτές των Brunero et al.,(2010). Οι συγγραφείς ανασκόπησαν  17 μελέτες 

(Cinar & Cevahir, 2007; Cutcliffe & Cassedy, 1999; Hodges, 1991;  Nardi, 1990;  Rogers,1986; 

Evans et al., 1998; Wikstrom, 2001; Wallston et al., 1978; Ancel, 2006; Razavi et al., 2002; 

LaMonica et al., 1987;  LaMonica et al., 1976; Edwards et al., 2006; Fatma, 2001; Herberk & 

Yammarino, 1990; Yates et al., 1998a,b; Taylor et al., 2009), τόσο ποιοτικές, όσο και ποσοτικές. 

Από αυτές τις 17 μελέτες οι 11 ανέφεραν στατιστικά σημαντική βελτίωση στα επίπεδα της 

Ενσυναίσθησης σε σχέση με 6 που ανέφεραν αντίθετα αποτελέσματα.  Από τις 11 μελέτες που 

χρησιμοποίησαν Βιωματικού  τύπου μάθησης, οι 8 αναφέραν στατιστικά σημαντικά θετικά 

αποτελέσματα βελτίωσης στις ενσυναισθητικές δεξιότητες. Δύο μελέτες αφορούσαν το όλο 

τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με θετικά αποτελέσματα στο ένα, αλλά  με δυσκολία στην 

αξιολόγησή του. Ενώ 3 μελέτες έκαναν χρήση Διδακτικού τύπου μάθησης, με μία  από αυτές να 

αναφέρει θετικά αποτελέσματα και μία έκανε χρήση ενός πακέτου αυτό-αυτοκατευθυνόμενης 

μάθησης (self-directed learning package), με θετικά αποτελέσματα. 

Σημαντικά ευρήματα  της ανασκόπησης που θα πρέπει να αναφερθούν με έμφαση είναι: 

α. Τύπος Μάθησης: Στην πλειονότητα των μελετών   έγινε χρήση βιωματικού τύπου μάθησης. 

Μερικές μελέτες χρησιμοποίησαν την Υπόδυση Ρόλου (role play) και χρήση σεναρίων 

βιωματικού τύπου (case scenario – case study), μικρός αριθμός χρησιμοποίησε διδακτικού τύπου 

μεθόδους. 
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β. Η διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης: Σημαντική βελτίωση παρουσίαζαν τα 

προγράμματα που ήταν σύντομης εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η χρονική διάρκεια στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα κυμαινόταν από 6 – 105 ώρες. Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 

παρουσίαζαν  τα προγράμματα που ήταν διάρκειας 11 ωρών, ενώ τα πιο μακροπρόθεσμα των 

105 ωρών, έδειχναν μόνο τάσεις βελτίωσης. Η διάρκεια ενός προγράμματος είναι σημαντικός 

παράγοντας γιατί εκτός των άλλων, επηρεάζει και το κόστος της εκπαίδευσης. Από τις 17 

μελέτες οι 11 χρησιμοποίησαν Βιωματικού τύπου μάθηση, (experiential styles of learning), ενώ 

μόνο 5 χρησιμοποίησαν Διδακτικού τύπου μάθηση (didactic styles of learning) και ένα πακέτο 

αυτό-αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self-directed learning package). 

Δύο  Πτυχιακά προγράμματα ανέφεραν σα χρονική διάρκεια και τα 3 χρόνια της όλης 

εκπαίδευσης γι’ αυτό και ήταν δύσκολος ο υπολογισμός της διαφοροποίησης των επιπέδων της 

Ενσυναίσθησης. Συγκεκριμένα, ήταν   δύσκολο να εντοπιστούν τα μέρη του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, που ειδικά ασχολούνταν με την Ενσυναίσθηση. Επιπρόσθετα πολλοί άλλοι 

παράγοντες μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, όπως η προσωπικότητα, το φύλο,  το 

διαπροσωπικό στυλ, η κουλτούρα, η κοινωνική επάρκεια,  (Alligood & May, 2000), το επίπεδο 

και η διάρκεια της κλινικής άσκησης, το περιβάλλον, η συμπεριφορά των κλινικών εκπαιδευτών, 

ο φόρτος εργασίας, η συνεργασία με άλλες επαγγελματικές ειδικότητες και  πολλά άλλα.  

γ. Εργαλεία αξιολόγησης: Η χρήση εγκυροποιημένων εργαλείων μέτρησης παρατηρείται να 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Οι περισσότερες μελέτες που παρουσίασαν θετικά 

αποτελέσματα έκαναν  χρήση εγκυροποιημένων εργαλείων μέτρησης. Στις μελέτες που 

ανασκοπήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν 9 ερευνητικά εργαλεία. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα 

εργαλεία The Empathy Consruct Rating Scale (ECRS, La Monica et al., 1987)  και The Empathy 

Tendency Scale (ETS, Epstein, 1972). 

δ. Άλλοι Παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαίδευση της Ενσυναίσθησης: 

1. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως  το φύλο, οι πολιτισμικές αξίες και η εμπειρία 

της ειδικότητας κατά την κλινική άσκηση. Το να είσαι πολιτισμικά ενσυναισθητικός σημαίνει 

ότι, θα πρέπει να αποδεχτείς τις αξίες, τα πιστεύω και τον πολιτισμό του άλλου ατόμου, ενώ 

διατηρείς τη δική σου πολιτισμική ταυτότητα (Chung & Bernak, 2002). 
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2. Ο ρόλος του χειρισμού των προσωπικών συναισθηματικών αντιδράσεων, θα πρέπει να είναι 

εμφανές στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

3. Μοντέλα εκπαίδευσης που είναι περισσότερο ελπιδοφόρα, φαίνεται ότι είναι τα  Βιωματικού 

τύπου  μάθησης (experiential styles of learning).  

Mε σκοπό την αναγνώριση αποτελεσματικών στρατηγικών για την ενδυνάμωση της 

Ενσυνάισθησης, στην Ιατρική, οι Stephen & Baernstein, 2006, αναγνώρισαν  τις ίδιες 

στρατηγικές όπως και οι  Brunero et al.,  (2010). Σε μία συστηματική τους ανασκόπηση 

αναγνώρισαν 13 σχετικές μελέτες (9 ποσοτικές: Fine & Therrien, 1977; Sanson-Fisher & 

Poole,1978; Poole & Sanson-Fisher, 1980; Kramer, et al., 1989; Evans et al., 1993; Winefield & 

Chur-Hansen, 2000; Henry-Tillman et al., 2002; Shapiro et al., 2004; DiLalla et al., 2004,   και 6 

ποιοτικές : Lancaster et al., 2002, Henry-Tillman et al., 2002, Wilkes et al., 2002; Shapiro & 

Hunt, 2003; Shapiro et al., 2004; DasGupta & Charon, 2004;  2 μελέτες ήταν και ποιοτικές και 

ποσοτικές). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ενσυνάισθηση είναι υποκείμενη θετικής αλλαγής, 

με τη χρήση μίας πλειάδας εκπαιδευτικών στρατηγικών. Από τις 13 οι 6 επικεντρώθηκαν στη 

Συμπεριφορική διάσταση της Ενσυνάισθησης, προσεγγίζοντάς την σαν Επικοινωνιακή 

δεξιότητα. Σε αυτές τις μελέτες έγινε χρήση διαλέξεων, εργαστηρίων σε μικρές ομάδες, ταινίες 

με οπτικο-ακουστικό υλικό. Όλες ανέφεραν βελτίωση της Ενσυναίσθησης. Επιπρόσθετα 6 

μελέτες στα ίδια πλαίσια εκπαίδευσης, αξιολόγησαν την Ενσυνάισθηση με συμπεριφορική 

παρατήρηση σε πραγματικούς ασθενείς και μία μελέτη χρησιμοποίησε γραπτό εργαλείο. 

Γενικά οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ήταν  βιωματικές με δύο πόλους, ο ένας 

αφορούσε αφηγηματικού τύπου όπως θέατρο, Λογοτεχνία και συγγραφή και ο άλλος βιωματική 

επίσκεψη σε Νοσοκομείο με τη συνοδεία ασθενών και 24-30 ώρες  παραμονή στο Νοσοκομείο 

με ψεύτικη διάγνωση ασθενείας, όπου το προσωπικό της  Μονάδας αγνοούσε πλήρως  αυτή την 

κατάσταση. Έγινε επίσης χρήση  διάλεξης και οπτικο-ακουστικών μέσων. 
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Σχεδιάγραμμα 8. Μέθοδοι Διδασκαλίας 

 

Από ότι φαίνεται από τις συστηματικές ανασκοπήσεις των Stephen & Baernstein, (2006)  και 

Brunero et al.,  (2010), οι κύριες  αποτελεσματικές στρατηγικές που αναγνωρίσθηκαν  για την 

ενδυνάμωση της Ενσυναίσθησης, τόσο στη Νοσηλευτική όσο και στην Ιατρική ήταν η 

Βιωματικού τύπου  μάθηση (experiential styles of learning), η Διδακτικού τύπου μάθηση 

(didactic styles of learning) και οι αφηγηματικού τύπου όπως θέατρο, Λογοτεχνία και συγγραφή. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει  η Κλινική Άσκηση και Εκπαίδευση, γι’ αυτό θεωρείται σκόπιμο  

να γίνει κάποια αναφορά σε αυτές τις εκπαιδευτικές μεθόδους. 

Ι. Βιωματική μάθηση ή μάθηση μέσα από την εμπειρία  

Είναι η μάθηση με εκτέλεση, δεν αποτελεί όμως μία απλή εφαρμογή γιατί συνήθως 

εμπεριέχει και το στοιχείο του αναστοχασμού ή της ανάκλασης (Reflection), για να έχει ο 
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εκπαιδευόμενος συνείδηση αυτών που κάνει και να μαθαίνει κάτι από τη συμπεριφορά του και 

κατ’ επέκταση από τον εαυτό του, (Κοτζαμπασάκη, 2010).   

 Ο πιο εμπνευσμένος συγγραφέας για τη βιωματική εκπαίδευση και μάθηση ήταν ο Kolb (1984). 

Το Μοντέλο του αναφέρεται σαν ο Κύκλος της Αναστοχαστικής Μάσθησης (the Reflective 

Learning Cycle), ο οποίος αποτελείται από 4 φάσεις όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 9, όπου 

(1) Ο  εκπαιδευτής παρέχει μία εμπειρία, που επιτρέπει στον φοιτητή να εμπλακεί σε νέες 

καταστάσεις μάθησης  (2) οι συμμετέχοντες παρατηρούν και αναστοχάζονται πάνω σε αυτή, (3) 

Διαμορφώνουν  αρχές καθοδήγησης, που επιτρέπουν στο φοιτητή να συνθέσει σε λογικές 

θεωρίες, τις έννοιες που έχει αναπτύξει σχετικά με τις νέες του εμπειρίες. (4) Εφαρμογή της νέας 

εμπειρίας σε νέες καταστάσεις και σχετική ανατροφοδότηση,   (Chiu Ming, 2011; 

Κοτζαμπασάκη, 2010:129).   

  Στην εκπαίδευση των Επιστημών Υγείας, ένα μεγάλο μέρος της μάθησης είναι αναγκαστικά 

βιωματικό, υπάρχουν πολλά «μαθαίνω κάνοντας» καθώς και πολλά «μαθαίνω παρατηρώντας». 

Ο Kolb προτείνει ότι οι ιδέες δεν είναι πάγιες αλλά διαμορφώνονται και τροποποιούνται μέσω 

των εμπειριών που έχουμε καθώς και από εμπειρίες που είχαμε στο παρελθόν. Γι’ αυτό είναι 

απαραίτητη η παροχή ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους να μάθουν μέσα από την πράξη ή μέσω 

της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης καθώς και μέσω της αναστοχαστικής σκέψης, 

(McKimm, 2007). 
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Σχεδιάγραμμα 9. Η θεωρία του Colb 

 

Στη  Βιωματική ή Ενεργό Μάθηση, ο φοιτητής αναλαμβάνει ενεργό δράση, εγκαταλείποντας 

την παθητικότητα, η μάθηση είναι αποτέλεσμα της δραστηριοποίησής του. Ενθαρρύνεται ο 

αναστοχασμός με αποτέλεσμα να ενοποιείται η νέα εμπειρία με προηγούμενες συναφείς 

εμπειρίες που πιθανό να έχει το άτομο. Οι φοιτητές συχνά λαμβάνουν μέρος σε διάφορες 

δραστηριότητες όπως ψυχόδραμα, παιχνίδι ρόλων κ.α. Ακόμη, ο εκπαιδευτής υιοθετεί μία 

προσέγγιση περιγραφική, χωρίς να υιοθετεί το διδασκαλικό στυλ ερμηνείας εννοιών και αξιών. 

Αφήνεται ο φοιτητής μέσα στα πλαίσια αυτής της δυναμικής προσέγγισης, να  κατανοήσει και 

να αναπτύξει μία άποψη από τη δική του σκοπιά. Η έμφαση είναι στο βίωμα και οι φοιτητές 

ενθαρρύνονται να ανακαλούν προηγούμενες εμπειρίες είτε γνωσιακές είτε συναισθηματικές, για 

να αντιμετωπίσουν ένα νέο γεγονός (Burnard & Chapman, 1990).  Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι 

διδασκαλίας και μάθησης βιωματικού τύπου, όπως περιπτωσιακή μελέτη - μελέτη 

σεναρίου (case studies), παιχνίδι ρόλων - υπόδυση ρόλου (role playing), αναστοχαστική 

γραφή (reflective writing),  μάθηση με διερεύνηση προβλήματος (problem based learning), 

συνεργατική μάθηση (cooperative learning), προσομοιώσεις, δράμα ή δραματοποίηση, 

λογοτεχνία κ.α. 
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Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά ενεργούς μάθησης 

 

Οποιαδήποτε εκπαιδευτικό γεγονός/εκδήλωση, θα είναι πιο επιτυχημένο: 

 

 

                Εάν οι εκπαιδευόμενοι: 

 

                  Εάν ο εκπαιδευτής: 

 Ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο 

 Μπορέσουν να συνδέσουν το 

περιεχόμενο με  τη δική τους εμπειρία 

 Μπορέσουν να δουν με ποιο τρόπο το 

περιεχόμενο έχει δυνατότητες για 

μελλοντική δουλειά 

 Είναι ενθουσιώδης 

 Διοργανώνει καλά τη συνάντηση 

 Έχει μια αίσθηση του θέματος  

 Αν κατανοεί το θέμα 

 Διακατέχεται από  ενσυναίσθηση για 

τους εκπαιδευόμενους 

 Κατανοεί με ποιο τρόπο μαθαίνουν οι 

άνθρωποι 

 Έχει δεξιότητες στη διδασκαλία και 

τη διαχείριση της μάθησης 

 Κατέχει συνειδητά το θέμα 

                                                               Πηγή: McKimm, J., (2007) : 17 

Έχει αναφερθεί πιο πάνω ότι στην πλειονότητα των μελετών που ανασκόπησαν οι Brunero et al., 

2010   και οι Stephen & Baernstein, 2006,   έγινε χρήση βιωματικών τύπων μάθηση. Μερικές 

μελέτες χρησιμοποίησαν την Υπόδυση Ρόλου (role play ) και τη χρήση σεναρίων βιωματικού 

τύπου (case scenario – case study). 

Ακόμη αυτές οι μελέτες περιλάμβαναν παραμέτρους μάθησης με διερεύνηση προβλήματος 

(problem based learning) και υπόκριση ρόλου. Άλλες μελέτες χρησιμοποίησαν θέατρο, 

Λογοτεχνία και συγγραφή και  βιωματική επίσκεψη σε Νοσοκομείο. Μερικές μελέτες 

χρησιμοποίησαν διάλεξη. 

 Μία εκπαιδευτική μέθοδος στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης είναι η προσομοίωση, η οποία 

είναι μία μίμηση ενός γεγονότος της πραγματικής ζωής σε μία όμως πιο απλή μορφή. Με αυτό 
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τον τρόπο  οι φοιτητές  εμπλέκονται σε καταστάσεις και βιώνουν πραγματικές δραστηριότητες 

της ζωής. Βασικός στόχος είναι να αναπτύξουν, δεξιότητες και ικανότητες να αντιμετωπίζουν 

πραγματικά γεγονότα της ζωής (Quinn, 2000). H προσομοίωση εκφράζεται και σχετίζεται άμεσα 

με την υπόδυση ρόλου - παιχνίδι ρόλου, και τη δραματοποίηση (θέατρο, τέχνη κ.α.).  

 Η υπόδυση ή υπόκριση  ρόλου είναι ιδιαίτερα σημαντική τεχνική για εκπαίδευση 

διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Humphreys, 2013), ιδιαίτερα σε μονάδες με 

έντονο συναισθηματικό στοιχείο, (McKimm, 2007). Ακόμη αναστοχασμός στον συγκεκριμένο 

ρόλο βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη της μάθησης, ( Colier, 1999).  

Η εκπαίδευση με μεθόδους προσομοίωσης σέ ένα δομημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, θα 

διασφαλίσει το ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ίδια ευκαιρία να εφαρμόσουν τη γνώση 

τους και να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές τους ανάγκες, προτού εφαρμόσουν 

διαδικασίες σε πραγματικούς ασθενείς (Humphreys, 2013; Campbell & Daley, 2013).   

Oι Bearman et al., (2015), σε μία συστηματική τους ανασκόπηση για την εκπαίδευση της 

Ενσυναίσθησης  μεμεθόδους προσομοίωσης,  που περιλάμβαναν παιχνίδια, προσομοιώσεις με 

ασθενείς και παιχνίδι ρόλων – υπόδυση ρόλων, με σκοπό να αξιολογήσουν το κατά πόσο 

βελτιώνουν την Ενσυναίσθηση και την Ενσυναισθητική συμπεριφορά των εκπαιδευομένων,  

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προσομοίωση είναι  μία κατάλληλη μέθοδος για την 

εκπαίδευση της Ενσυναίσθησης στους φοιτητές των Επαγγελμάτων Υγείας. Στην ανασκόπησή 

τους περιέλαβαν 27 άρθρα, 18 από την Ιατρική, 4 από τη Νοσηλευτική, 2 από τη Φαρμακευτική, 

1 από την Κοινωνική Εργασία, 1 από την Οδοντική Υγιεινή και 1 από τη Διαιτολογία - 

Διατροφολογία. 

Η ανασκόπηση φανέρωσε ότι η εκπαίδευση της Ενσυναίσθησης με μεθόδους προσομοίωσης, 

όπως η υπόδυση ρόλου είναι αποτελεσματική όταν ο νοσηλευτής  υποδύεται  στα πλαίσια του 

σεναρίου το ρόλο του ασθενή, όσο και το ρόλο του επαγγελματία, γιατί με αυτό δίδεται η 

ευκαιρία στο νοσηλευτή να αναστοχαστεί και να αντιληφθεί τη συναισθηματική κατάσταση που 

βρίσκεται ο ασθενής και στους δύο ρόλους σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Μία άλλη εκπαιδευτική μέθοδος στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης είναι η Περιπτωσιακή  

Μελέτη με χρήση σεναρίων βιωματικού τύπου (case scenario – case study) και μάθηση με 



94 
 

διερεύνηση προβλήματος (problem based learning). Είναι μέθοδοι επικεντρωμένες στο 

φοιτητή και όχι στο διδάσκοντα. Είναι η σε βάθος ανάλυση μιας περίπτωσης που φαίνεται σαν 

πραγματική, αλλά έτσι που να επιτρέπει την πραγμάτωση της διδακτέας ύλης. Αρχικά o 

εκπαιδευτικός αναλύει την περίπτωση, κάνει ερωτήσεις για να εισάξει τους φοιτητές στο θέμα, 

(Κοτζαμπασάκη, 2010:288)  μετά η ευθύνη αναλαμβάνεται από τους φοιτητές. Η μέθοδος 

αναπτύσσει την κριτική σκέψη (Del Brunero, 2005; Walsh & Seldomindge, 2006), την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τη λήψη κλινικών αποφάσεων (Tanner, 2006). Μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια εκπαιδευτικών  παιχνιδιών ή προσομοίωση ρόλων 

(Mannenga et al., 2016). 

Τα κλινικά σενάρια-περιπτώσεις στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν ρεαλιστικές καταστάσεις από πραγματικά γεγονότα που στην πραγματικότητα 

απεικονίζουν τα δρώμενα στον κλινικό χώρο. Η δε χρήση υπόδυσης ρόλου στα πλαίσια των 

σεναρίων επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να εκφράσουν συμπεριφορές που είναι διαφορετικές 

από τις δικές τους.  

Η Dutra,  (2013), σε μία ποιοτική μελέτη, για τη διερεύνηση στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτές Νοσηλευτικής, για την εφαρμογή περιπτωσιακών σεναρίων στα προπτυχιακά 

προγράμματα εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής, βρήκε ότι αυτή η μορφή εκπαίδευσης μπορεί να 

γίνει με τυπικό και άτυπο τρόπο, τόσο μέσα στην τάξη, όσο και εκτός τάξης. Στην ποιοτική 

μελέτη έλαβαν μέρος 4 άτομα, τα οποία επισκέφθηκαν τρείς διαφορετικούς χώρους εργασίας. 

Μετά από κάθε επίσκεψη έγιναν παρατηρήσεις και ακολουθούσαν συνεντεύξεις. Οι 

συμμετέχοντες στη μελέτη υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της ενεργού συμμετοχής 

των φοιτητών της τάξης. Η μεταφορά των ευθυνών στα χέρια των φοιτητών, είναι αυτό που 

διατηρεί και ενδυναμώνει τη συνεχή μάθηση στους φοιτητές της Νοσηλευτικής. Παράγοντας 

σημαντικός ήταν το ασφαλές περιβάλλον που πρόσφερε η τάξη στους φοιτητές, επιτρέποντάς 

τους χωρίς άγχος να μάθουν να αναλύουν συστηματικά σύνθετα προβλήματα και η ανάπτυξη 

της ικανότητάς τους να ενσωματώνουν τη γνώση και την αποκτηθείσα εμπειρία στη μελλοντική 

νοσηλευτική πρακτική τους.  

Οι Edwards et al., (2006), χρησιμοποίησαν ένα σενάριο βιωματικού τύπου και ανέφεραν 

στατιστικά σημαντική βελτίωση στις ενσυναισθητικές ικανότητες των Νοσηλευτών. Oι 

Karaoglu et al., (2012), χρησιμοποίησαν ένα σενάριο τύπου επίλυσης προβλήματος  για να 
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αξιολογήσουν μεταξύ άλλων και τις ενσυναισθητικές τάσεις, 369 πρωτοετών φοιτητών της 

Ιατρικής. Έγινε χρήση του Empathic Tendency Scale (ETS - Dogmen, 1988), τα αποτελέσματα 

έδειξαν βελτίωση στις ενσυναισθητικές τάσεις των φοιτητών. Τα σενάρια PBL που 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική ζωή μπορεί να δώσουν την ευκαιρία στη διδασκαλία της 

ενσυναίσθησης  και της επικοινωνίας ειδικά για φοιτητές του προκλινικού έτους που δεν 

αντιμετωπίζουν πραγματικούς ασθενείς (Karaoglu et al., 2013) 

Η χρήση περιπτωσιακών μελετών με σενάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κλασική 

αίθουσα διδασκαλίας. Το μάθημα αρχίζει με μία σύντομη διάλεξη στο θέμα και μετά συνεχίζεται 

με μία σχετική με το μάθημα περιπτωσιακή μελέτη. Ο αρχικός ρόλος του εκπαιδευτή 

μετατίθεται στη συνέχεια στους φοιτητές για μία ενεργή συμμετοχή στο μάθημα. 

ΙΙ.  Αναστοχαστική σκέψη και γραφή  

Η Ενσυναίσθηση είναι αναπόσπαστο μέρος της σχέσης νοσηλευτή/επαγγελματία υγείας- 

ατόμου/ασθενή,  γι’ αυτό η  εκπαίδευσή της θα πρέπει να γίνεται με ένα σύνθετο τρόπο, 

(Mennenga et al., 2016). Η χρήση αναστοχαστικής σκέψης και γραφής μαζί με άλλες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βοηθά στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Ο αναστοχασμός 

(reflection) είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και είναι αναγκαίος για την 

ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Ο Shon ( 1983), έχει περιγράψει τον αναστοχασμό σαν τη διεργασία που χρησιμοποιούν οι 

επαγγελματίες για να δώσουν έμφαση στην κρυφή ή τη σιωπηρή γνώση. Ο αναστοχασμός 

μπορεί να αντικρισθεί σα μία δίοδος  επιστροφής  με βήμα προς τα πίσω, για  συλλογισμό  μίας 

κατάστασης σε σχέση με τον εαυτό μας, με σκοπό μία νέα προοπτική για αυτή την κατάσταση,  

(Molander, 1993; από Granqvist, 2000). Σύμφωνα δε με τον Sanders, 2009, είναι μία 

μεταγνωσιακή διεργασία που επισυμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα γεγονός με 

σκοπό τη   μεγαλύτερη αντιληπτικότητα τόσο του εαυτού μας όσο και του γεγονότος, έτσι ώστε 

απροσδόκητες μελλοντικές δυσκολίες να μπορούν να αντιμετωπισθού  

Με την αναστοχαστική γραφή, οι επαγγελματίες μπορεί να δομήσουν την αναγκαία γνώση, που 

θα καθοδηγεί τις πράξεις τους στην κλινική πρακτική (Granqvist, 2000), είναι δε ένας τρόπος  να 

προσπελάσουν την απόκλιση μεταξύ θεωρίας και πράξης (Clarke, 1986). Διάφορες στρατηγικές  
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αναστοχασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική προσέγγιση της 

Ενσυναίσθησης όπως η χρήση κλινικών περιστατικών, η συγγραφή ημερολογίων  (Bennet & 

Kingham, 1993,1995). Ακόμη χρήση της ζωγραφικής και της τέχνης (Wikstrom,2000α; 2000β), 

όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω. 

Η Epp (2008), αναγνώρισε 9 μελέτες σε μία ανασκόπησή της για την επιβεβαίωση ενδείξεων της 

χρήσης του αναστοχαστικού ημερολογίου (reflective journaling) σαν εργαλείου προώθησης της 

μάθησης από την πράξη στην πράξη στους προπτυχιακούς φοιτητές της Νοσηλευτικής 

εκπαίδευσης και άλλων Επαγγελμάτων Υγείας, για την περίοδο 1992-2006.     (Landeen et al., 

1992; Landeen et al., 1994; Malik, 1998; Nicholl & Higgins, 2004; Richardson & Maltby, 1995; 

Riley et al., 1997; Smith, 1998; Wessel & Larin, 2006;  Williams et al., 2002). Τα ευρήματα 

έδειξαν ικανοποιητικά και αποτελεσματικά επίπεδα αναστοχασμού στην εκπαίδευση των 

φοιτητών της Νοσηλευτικής και της Φυσικοθεραπείας. Οι δε εκπαιδευτές ανέφεραν ότι τα 

θετικά μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην 

αναστοχαστική γραφή με τη μορφή του ημερολογίου. Ακόμη, πρόσθεταν ότι  υπάρχουν 

ενδείξεις για προοδευτική  βελτίωση της αναστοχαστικής γραφής και θα πρέπει να  

ενθαρρύνεται η χρήση της στην εκπαίδευση των φοιτητών της Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας 

και άλλων Επαγγελμάτων Υγείας.  

Η Taylor-Haslip (2010), σε μία μελέτη της, ζήτησε από   30 εγγεγραμμένους πρακτικούς 

νοσηλευτές, να διατηρούν ημερολόγιο και να γράφουν κάθε εβδομάδα αναστοχάζοντας την 

πρακτική τους στον κλινικό χώρο. Είχε εξηγήσει στους φοιτητές ότι ο βασικός σκοπός της 

διατήρησης του ημερολογίου ήταν η καταγραφή της εμπειρίας τους με ένα  αναστοχαστικό 

τρόπο στο  τι είχαν μάθει από αυτή, δικαιολογώντας τις αποφάσεις που είχαν πάρει  και τις 

πράξεις που είχαν κάνει. Κάθε εβδομάδα μάζευε τα ημερολόγια και τα αξιολογούσε. Το 

αποτέλεσμα ανέδειξε τη θετική επίδραση της συγγραφής των καθοδηγούμενων ημερολογίων 

στην όλη πρόοδο των φοιτητών. Ακόμη τα ευρήματα φανέρωσαν βελτίωση στα επίπεδα των  

γραπτών εξετάσεων, όπως επίσης και στην κλινική τους αποτελεσματικότητα.  

 Μία μελέτη  με σκοπό τη διερεύνηση πως η καθοδηγούμενη αναστοχαστική γραφή μπορεί να 

ενισχύσει την Ενσυναίσθηση και τον αναστοχασμό, σε μία ομάδα ασκούμενων ιατρών,  έγινε 

από τους  Mistra &Hebert (2012). Δύο ομάδες από 20 ιατρούς, ενός Ακαδημαϊκού ιδρύματος 



97 
 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, συμμετείχαν στη μελέτη. Οι 20 ιατροί της παρεμβατικής 

ομάδας έλαβαν μέρος σε 6 συναντήσεις του  προγράμματος και συμμετείχαν σε καθοδηγούμενη 

συγγραφή ημερολογίου. 10 ιατροί της συγκριτικής ομάδας 1, έλαβαν τις γραπτές σημειώσεις της 

εκπαίδευσης αλλά δε συμμετείχαν στις συναντήσεις του προγράμματος, οι άλλοι 10 ιατροί της 

συγκριτικής ομάδας 2, δεν έλαβαν ούτε τις σημειώσεις ούτε συμμετείχαν στις συναντήσεις του 

προγράμματος. Έγινε ποιοτική ανάλυση της αναστοχαστικής γραφής και οι συμμετέχοντες 

αξιολογήθηκαν τρείς φoρές με το Jefferson Scale of Empathy. Στο τέλος του προγράμματος, η 

στατιστική ανάλυση έδειξε  βελτίωση στα επίπεδα της Ενσαίσθησης στην παρεμβατική 

ομάδα. Tα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι ο αναστοχασμός μπορεί να προωθηθεί σαν 

εκπαιδευτική προσέγγιση  και μπορεί συνάμα να βελτιώσει τα επίπεδα Ενσυναίσθησης των 

ασκούμενων ιατρών. 

Οι Chen & Forbes, (2014),  σε μία συστηματική τους ανασκόπηση για την αναστοχαστική 

γραφή και την επίδρασή της στη βελτίωση της Ενσυναίσθησης, στην Ιατρική και 

Φαρμακευτική, αναγνώρισαν 8 ποσοτικές μελέτες (Haack & Philips, 2012; Lie et al., 2010; 

Lonie &Rahim, 2010; Plake, 2010; Roche et al., 2007; Shapiro et al., 2006; Wallman et al., 

2008; Westmoreland et al., 2009), για την περίοδο 1982-2013. Παρατηρήθηκε σε όλες από  

αυτές τις ερευνητικές μελέτες μια σημαντική βελτίωση της Ενσυναίσθησης. 

Οι Williams & Stickley (2010), σε ένα άρθρο τους για την ενσυναίσθηση και τις επιπτώσεις 

της στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, αναφέρουν επιγραμματικά τα πιο κάτω: 

Συνήθως η Ενσυναίσθηση στη Νοσηλευτική εκπαίδευση, διδάσκεται στα πλαίσια των 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων, αλλά αυτό μπορεί να είναι ανεπαρκές, γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των ενδοψυχικών  στοιχείων του φοιτητή. Η χρήση 

βιωματικών μεθόδων μάθησης με θέματα από βιωματικά γεγονότα της ζωής, όπως πόνος, 

απώλεια, φόβο, αγάπη, απογοήτευση, απελπισία, δυσφορία και ελπίδα, επιτρέπουν στο φοιτητή 

να επεκτείνει τα εσωτερικά του βιώματα και έτσι να αυξήσει την επίγνωσή του για την 

ταλαιπωρία των άλλων  και να βελτιώσει την ενσυναισθητική του συμπεριφορά, (Walsh & 

Seldomridge, 2008). Ακόμη είναι μία αναγκαιότητα, η εκπαίδευση να ισορροπήσει και πάλι 

μεταξύ τεχνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Τέλος  η σημασία της Ενσυναίθησης που 

ταιριάζει πιο πολύ στη Νοσηλευτική αλλά και στα άλλα Επαγγέλματα Υγείας είναι η  ποιότητα 
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της φυσικής παρουσίας του Νοσηλευτή / Επαγγελματία Υγείας με το άτομο/ασθενή που 

υποφέρει. 

 «... οι γιατροί πρέπει να είναι έτοιμοι να ακούσουν τα λόγια που θα φέρουν ανακούφιση,και 

πρέπει να έχουν το χρόνο να ακούσουν. Η ακρόαση μπορεί να δημιουργήσει ενσυναίσθηση αν οι 

γιατροί παραμένουν ανοιχτοί για να συγκινούνται από τις ιστορίες που ακούνε» 

(Spiro, 2009: 1178) 

Μία παράμετρος που είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αναφερθεί με έμφαση είναι ότι σε 

οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών, 

ιδιαίτερα όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι άπειροι. 

ΙΙΙ. Διδακτικού και μεικτού τύπου μέθοδοι  

Οι διδακτικού τύπου είναι οι κλασικές μέθοδοι που εφαρμόζονταν στην τάξη από τους 

παραδοσιακούς δασκάλους. Η πληροφόρηση παρουσιάζεται απευθείας από το δάσκαλο, που 

είναι και ο  υπεύθυνος της γνώσης και της τάξης, αυτός μιλά και ο φοιτητής ακούει και συνήθως 

δε διαφωνεί.  Η κύρια μέθοδος διδακτικού τύπου είναι η διάλεξη, όπου η παραδοσιακή της 

μορφή χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια σαν αρνητική γιατί τοποθετεί το φοιτητή σε ένα 

παθητικό ρόλο, να παρακολουθεί  χωρίς συμμετοχή, ενώ την ίδια χρονική περίοδο παρέχει λίγη 

ανατροφοδότηση στον παρουσιαστή σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης.   

Ο εμπλουτισμός της όμως με συζήτηση ή ομαδική εργασία τύπου επίλυσης προβλήματος  

βελτιώνει αρκετά την όλη εικόνα (Mikol, 2005). Με άλλα λόγια η όλη εικόνα βελτιώνεται με τη 

χρήση μίας μεθόδου μεικτού τύπου, τόσο διδακτικής όσο και βιωματικής. Δεν πρέπει να 

ξεχνούμε ότι η Διάλεξη σα διδακτική μέθοδος, μπορεί να δώσει πληροφόρηση που δεν είναι 

διαθέσιμη από άλλες πηγές, μπορεί να δώσει επεξηγήσεις και να διασαφηνίσει δύσκολες έννοιες, 

ομοιότητες και διαφορές. Προβλήματα ή θεωρίες μπορεί να αναλυθούν καλύτερα με τη διάλεξη. 

Μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των φοιτητών, προσαρμόζοντας σχετικά την ύλη, 

(Κοτζαμπασάκη, 2010). Ακόμη πολύ σημαντικό είναι το ότι βοηθά στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ιδιαίτερα ακρόασης, παράμετρος ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη της 

Ενσυναίσθησης. Επιπρόσθετα είναι μία πολύ οικονομική μέθοδος εκπαίδευσης για τη μεταφορά 

πληροφοριών σε μεγάλο ακροατήριο. Τέτοια πολυπληθή ακροατήρια βρίσκουμε στα 

προγράμματα εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας στα Πανεπιστήμια. Τέλος η διάλεξη είναι πολύ 
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αποτελεσματική στη μεταφορά πληροφοριών, όπως οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, αλλά λιγότερο 

αποτελεσματική για προαγωγή της σκέψης και στην αλλαγή στάσεων από τους φοιτητές, 

(Bligh,1998).  

Στα πλαίσια των διδακτικών μεθόδων τύπου διάλεξης ή βιωματικών εργαστηρίων μπορούν να 

εισαχθούν σε θεωρητικό επίπεδο θέματα τα  οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 

Ενσυναίσθησης, όπως οι Δεξιότητες επικοινωνίας και στη συνέχεια το ίδιο θέμα να περιληφθεί 

σε βιωματικού τύπου σενάριο. Οι Stephen & Baernstein, 2006, που έχουν αναφερθεί πιο πάνω 

σε  μία συστηματική τους ανασκόπηση, αναγνώρισαν 13 σχετικές μελέτες. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η Ενσυνάισθηση είναι υποκείμενη θετικής αλλαγής, με τη χρήση μίας πλειάδας 

εκπαιδευτικών στρατηγικών. Από τις 13 οι 6 επικεντρώθηκαν στη Συμπεριφορική διάσταση 

της Ενσυνάισθησης, προσεγγίζοντάς την σαν Επικοινωνιακή δεξιότητα. Σε αυτές τις 

μελέτες έγινε χρήση διαλέξεων, εργαστηρίων σε μικρές ομάδες και ταινίες με οπτικο-

ακουστικό υλικό. Όλες ανέφεραν βελτίωση της Ενσυνάισθησης. 

Ο Ramsten (1992), αναφέρει ότι από μόνη της η διάλεξη, βοηθά στη μάθηση δεξιοτήτων αλλά 

σε επιφανειακό επίπεδο, όπου η γνώση βελτιώνεται αλλά όχι και η συμπεριφορά. Σε αυτό θα 

βοηθήσει η βιωματική μάθηση, όπου οδηγεί σε εμπεριστατωμένη μάθηση  βάθους (Deep 

approach, Entwistle et al., 1979; 2004). Στα επαγγέλματα υγείας η βιωματική μάθηση είναι 

αναγκαίο να περιλαμβάνει θέματα που να βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής 

επαγγελματικής πρακτικής, (Hamilton, 2008).  

Μία ακόμη εκπαιδευτική προσέγγιση που μπορεί να κάνει πιο ενεργή τη διάλεξη και να 

βοηθήσει στην εκπαίδευση της Ενσυναίσθησης είναι η δραματοποίηση. Διαλέξεις ή 

βιωματικά εργαστήρια που υποστηρίζονται από θεατρική παράσταση μπορεί να ενδυναμώσουν 

τη γνώση (Deloney & Graham, 2003). Σε αυτή τη μέθοδο η  εκπαίδευση παίρνει τη μορφή ή την 

παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης, ενός δράματος με συναισθηματικό περιεχόμενο. 

Αντί να μιλάς στους φοιτητές για την Ενσυναίσθηση, αφήνονται να τη βιώσουν μέσα από μια 

δραματοποιημένη παράσταση, έτσι οι φοιτητές συσχετίζουν τη μάθηση με τις δικές τους ζωές, 

μέσα από τον αναστοχαστικό ρόλο  τους.  

Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και τους δίνεται χρόνος να σχεδιάσουν την παράστασή τους. 

Μπορεί ακόμη να είναι το αποτέλεσμα μιας αναστοχαστικής σκέψης ή γραφής στα πλαίσια ενός 
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ημερολογίου. Η επικέντρωση στην αντιπαράθεση των χαρακτήρων είναι αναγκαία, 

(Κοτζαμπασάκη, 2010:291). Το αποτέλεσμα είναι βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της 

εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, η δε ταυτοποίηση ή απόρριψη των χαρακτήρων της 

παράστασης, βελτιώνει τις ενσυναισθητικές τους προσεγγίσεις. 

Οι Unalan et al., (2009), έδωσαν την ευκαιρία σε μία ομάδα φοιτητών, να γράψουν και να 

δραματοποιήσουν ένα σενάριο. Ακολούθησε μία θεατρική παρουσίαση από ένα φοιτητή με θέμα 

τη λήψη ιστορικού ενός ασθενή και την απορρέουσα διάγνωση. Η παρουσίαση συνεχίστηκε από 

μία ομαδική συζήτηση για θέματα από την παρουσίαση. Το συμπέρασμά τους ήταν ότι  μία 

θεατρική παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος, ενεργοποιεί τη μάθηση, βελτιώνει  την 

ενσυναίσθηση και την ομαδική εργασία στις δεξιότητες επικοινωνίας. Στα ίδια πλαίσια οι 

Deloney & Graham, 2003,  κατέληξαν μετά από αξιολόγηση των φοιτητών ότι η 

αποτελεσματική χρήση μιας θεατρικής παράστασης μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή 

στάσεων και βελτίωση της ενσυναίσθησης. 

Χρήση της Τέχνης και της Λογοτεχνίας σαν εκπαιδευτική προσέγγιση από μόνη της ή στα 

πλαίσια μίας διάλεξης ή ενός βιωματικού εργαστηρίου, μπορεί να ερεθίσει την περιέργεια και τη 

δημιουργικότητα για τη βελτίωση της ενσυναισθητικής συμπεριφοράς των Επαγγελματιών 

Υγείας, (Calman, 2005). Η τέχνη μπορεί να αναδημιουργήσει την πραγματική εικόνα της ζωής 

με τη χρήση της φαντασίας και ακόμη να δώσει πρόσβαση σε κρυφές παραμέτρους μίας 

ασθένειας. Η τέχνη στην εκπαίδευση βελτιώνει την αντιληπτικότητα των φοιτητών για 

καταστάσεις όπως η υγεία και η ασθένεια (Breslin, 1996). H Darbyshire (1994), αναφέρει ότι η 

ποίηση, οι νουβέλες και οι ζωγραφικοί πίνακες μπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο βοήθημα 

για την εκπαίδευση της Νοσηλευτικής και Ιατρικής. Η χρήση της ζωγραφικής σαν  προσέγγιση 

της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης,  εισήχθη από τον Wikstrom,  (2000α). Η όλη φιλοσοφία αυτής 

της παιδαγωγικής προσέγγισης επικεντρώνεται στην παρατήρηση, την ιδεοποίηση (ανάλυση και 

αντίληψη των εννοιών) και τον αναστοχασμό.. H συζήτηση από μέρους των φοιτητών της 

Νοσηλευτικής, του τι σημαίνει ένα έργο τέχνης, όπως τα χρώματα, η κίνηση, η φόρμα, τα άτομα, 

η δράση, τα αντικείμενα, η παρατήρηση και η αντίληψη μεταφορικών εκφράσεων στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, μαρτυρεί τη βελτίωσή τους από αυτό το πρόγραμμα (Wikstrom,  

2000b). Ο Wikstrom (2003),  παρατήρησε ότι οι φοιτητές που είχαν μελετήσει και ερμηνεύσει 

ένα ζωγραφικό πίνακα είχαν ανακαλύψει την προσωπική τους γνώση για την 
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Ενσυναίσθηση. Η μελέτη διεξήχθη σε ένα Πανεπιστήμιο της Σουηδίας. Συμμετείχαν 144, 

πρωτοετείς φοιτητές της Νοσηλευτικής. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην 

παρεμβατική ομάδα που μελέτησε το ζωγραφικό πίνακα του Edvard Munch «το ασθενικό 

κορίτσι-the sick girl» και την ομάδα που δεν τον μελέτησε. Η επαναληπτική αξιολόγηση 

φανέρωσε στην παρεμβατική ομάδα  σημαντική βελτίωση των επιπέδων της 

ενσυναίσθησης. Η μελέτη υποστηρίζει την ιδέα, ότι η ζωγραφική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

Νοσηλευτική εκπαίδευση, για να συμπληρώσει τη θεωρητική γνώση στην ενσυναίσθηση και να 

διεγείρει τους φοιτητές της νοσηλευτικής στη συμμετοχή τους στη μάθηση της ενσυναίσθησης 

(Wikstrom,  2003) 

Οι Ozkan et al., (2011), σε μία μελέτη τους σε ένα Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, 

χρησιμοποίησαν σύνθετες μεθόδους εκφραστικού δραματοποιημένου τύπου για τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης σε φοιτητές της Νοσηλευτικής. Η μελέτη 

περιλάμβανε 48 φοιτητές σε 5 ομάδες (4 ομάδες από 10 φοιτητές και 1 με 8). Το όλο πρόγραμμα 

κράτησε 12 εβδομάδες σε συναντήσεις 2 ωρών κάθε εβδομάδα, σύνολο 24 ώρες. Έγινε μία 

σύνθετη χρήση - εκφραστικών μεθόδων-  όπως λογοτεχνίας (ποιήματα, ιστορίες), τεχνών 

(ζωγραφικής, μουσικής και γλυπτικής) και δραματοποιημένων μεθόδων βασισμένων στη δράση 

(θέατρο, σινεμά, χορός κ.α.). Έγινε χρήση του ερωτηματολογίου The Scale of Empathic Skill 

(Dokmen, 1990) για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων τόσο πριν (Μ=127.97, SD=21.26) όσο 

και μετά τις βιωματικές ασκήσεις (M=138.87, SD=20.40). Όπως φαίνεται παρατηρήθηκε 

σημαντική βελτίωση στα επίπεδα της ενσυναίσθησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτές 

οι μέθοδοι είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν, είναι ευχάριστες κατά τη χρήση τους, αλλά 

συνάμα αποτελεσματικές. 

IV. Κλινική Εκπαίδευση και Άσκηση  

Η σύγχρονη Νοσηλευτική εκπαίδευση, όπως και των περισσοτέρων Επαγγελμάτων 

Υγείας, διεξάγεται όχι μόνο στην τάξη αλλά ένα μεγάλο μέρος της στον κλινικό χώρο. Η 

μάθηση στο κλινικό περιβάλλον, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων της  

εκπαίδευσης. Στις τριτοβάθμιες σχολές οι φοιτητές περνούν ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσής 

τους στον κλινικό χώρο (Okoronkwo et al., 2013). 
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Η Κλινική Εκπαίδευση αναφέρεται στη βιβλιογραφία με διάφορες ονοματολογίες, όπως κλινική 

επίβλεψη, εκπαίδευση με Μέντορα (mentorship), εκπαίδευση με preceptor (preceptorship) κ.α. 

(Gleeson, 2008; Andrews et al., 2006),  δεν υπάρχει ένας καθολικός όρος που να αναφέρεται 

στην κλινική εκπαίδευση. Η κλινική εκπαίδευση είναι στη πραγματικότητα ένα σύνολο 

προγραμματισμένης εμπειρίας που είναι σχεδιασμένη να βοηθήσει και υποστηρίξει τους 

φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες με την συμμετοχή τους στις εργασίες 

της συγκεκριμένης Μονάδας  (Steves, 2005:205) 

Από την άλλη υπάρχουν διάφορα Μοντέλα κλινικής άσκησης, όπως πρόσωπο με πρόσωπο, 

ομαδική επίβλεψη και καθοδήγηση, το αρχηγικό Μοντέλο της ομάδας κ.α. (Russel et al., 2015). 

Ανεξάρτητα από το Μοντέλο που χρησιμοποιείται η αποτελεσματική κλινική διδασκαλία, είναι 

ουσιώδης για τη μάθηση των φοιτητών στον κλινικό χώρο. Είναι αυτή που θα προετοιμάσει τους 

αυριανούς επαγγελματίες, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν κλινική εμπειρία με την ενεργό 

συμμετοχή τους στην ομάδα υγείας της Μονάδας. Είναι αυτή που θα τους βοηθήσει  στην 

αναζήτηση λύσεων σε πραγματικές καταστάσεις υγείας και  μάθησης με την εκτέλεση του 

έργου, (Irby, 2007). Η συμμετοχή τους στη φροντίδα των ασθενών, τους προετοιμάζει για την  

απόκτηση  γνώσεων  και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την παροχή ασφαλούς 

ενσυναισθητικής, ποιοτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες. O Schonwetter et 

al., (2006), είναι της άποψης ότι στην κλινική πρακτική η θεωρία μορφοποιείται σε πράξη και οι 

δεξιότητες επικεντρώνονται στην ψυχοκινητικότητα και τη συναισθηματικότητα  σε σχέση με 

τις γνωστικές δεξιότητες που συχνά  χρησιμοποιούνται στην τάξη. H μάθηση όμως στον κλινικό 

χώρο, απαιτεί την μετατροπή του χώρου και της Μονάδας σε ένα μαθησιακό περιβάλλον. 

Συνιστώσες αυτού του περιβάλλοντος είναι η ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, το κλίμα, η 

ατμόσφαιρα, η οργάνωση του κλινικού χώρου και οπωσδήποτε, η έρευνα και η διδασκαλία 

(Κοτζαμπασάκη, 2010:371).   

Ουσιαστικός παράγοντας στην κλινική εκπαίδευση είναι η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα 

του κλινικού δασκάλου. Άλλες μελέτες, ανέδειξαν τις απόψεις των φοιτητών για τα 

χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής συμπεριφοράς του  καλού δασκάλου τόσο στην τάξη όσο 

και στον κλινικό χώρο, όπως φαίνονται στον Πίνακα 10. 

 

 

 



103 
 

Πίνακας 10. Συμπεριφορά κλινικού εκπαιδευτή 
 

ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ : 

*Γνώσεις,  ενθουσιασμό, ικανότητα ενσυναισθητικής επικοινωνίας με τους φοιτητές, 

κλινική επίβλεψη, επίδειξη κλινικών δεξιοτήτων και μοντέλα με επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά, (Irby, 1978). 

*Η Ατομική αρμονική σχέση είναι η πιο αποτελεσματική συμπεριφορά του κλινικού 

δασκάλου (Schonwetter et al., 2006). 

*Επαγγελματική επάρκεια, ευπροσήγορη & διαθέσιμη προσωπικότητα, (Fugill, 2005). 

*Γνώσεις, ανατροφοδότηση, ικανότητα ακρόασης και διαθεσιμότητα      (Kelly, 2007).                                                                                             

*Επαγγελματική και κλινική επάρκεια, επικοινωνία και ενσυναισθητικές σχέσεις με τους 

φοιτητές, αντικειμενική αξιολόγηση, ρόλος μοντέλου και σεβασμός της ιδιαιτερότητας 

του φοιτητή, (Μadhavanprakaran et al., 2013). 

ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ: 

*Απουσία προσδοκιών για τη φοιτητική αποτελεσματικότητα, ανεπαρκή ανατροφοδότηση, 

ακατάλληλα μοντέλα ρόλου,( Irby, 2007). 

*Απουσία συγκεκριμένων πλαισίων για βοήθεια του κλινικού εκπαιδευτή, για τη 

διδασκαλία και την επίβλεψη των φοιτητών στον κλινικό χώρο (Eta et al., 2011). 

Πηγή: Okoronkwo et al., 2013; Irby, 1986 

Ο  Κλινικός εκπαιδευτής έχει στην πραγματικότητα τρείς ρόλους, το Ρόλο Μοντέλου (Role 

Modeling), την κλινική επίβλεψη και την Ηγεσία καθοδήγησης (Irby, 1986). Η σημασία του 

Ρόλου Μοντέλου στην εκπαίδευση της Ενσυναίσθησης είναι πολύ σημαντική, τόσο στη 

Νοσηλευτική όσο και στις άλλες Επιστήμες Υγείας, όπως φάνηκε πιο πάνω από την μελέτη της 

Irby, 2007, όπου οι φοιτητές θεωρούν μη-αποτελεσματική την εκπαίδευση στον κλινικό χώρο 

όταν οι κλινικές εκπαιδευτές είναι ακατάλληλα Μοντέλα Ρόλου. 

Η διεργασία  Μοντέλου περιγράφεται σαν η διεργασία όπου μέλη της ομάδας, επιδεικνύουν 

κλινικές  δεξιότητες και πρότυπα με σαφήνεια και ευκρίνεια, όπως και διεργασίες σκέψεις που 

εκφράζουν  εμπειρογνωμοσύνη και εκδηλώνουν επαγγελματικά χαρακτηριστικά (Irby, 1986). 

Oι Burges et al., (2015), σε μία ποιοτική έρευνά τους με 50 φοιτητές της ιατρικής , σε 9 

επικεντρωμένες ομάδες, αναγνώρισαν θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά στις συμπεριφορές 

των κλινικών εκπαιδευτών στο Ρόλο Μοντέλου, που επικεντρώνονται σε τρείς ομάδες (α) τα 
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κλινικά χαρακτηριστικά, (β) οι δεξιότητες διδασκαλίας και (γ) τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

και ιδιότητες, όπως φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα  11. 

 

Πίνακας 11. Ρόλος Μοντέλου -χαρακτηριστικά 

Θετικά 

 

Αρνητικά 

 

Κλινικά Χαρακτηριστικά 

 

 Καλή γνώση του θέματος 

 Ικανοποιητικές δεξιότητες λήψης 

ιστορικού του ασθενούς 

 Ικανότητα επεξήγησης  και επίδειξης 

των κλινικών δεξιοτήτων σε επίπεδο 

σπουδαστή 

 Ενσυναίσθηση, σεβασμόςκαι 

γνησιότητα στη σχέση με τους 

ασθενείς 

Κλινικά Χαρακτηριστικά 

 

 Αδυναμία μετάδοσης γνώσης σε 

επίπεδο σπουδαστή 

 Έλλειψη σεβασμού προς τους ασθενείς  

 Έλλειψη ενσυναίσθησης ή σεβασμού 

προς τους ασθενείς 

 "Ψεύτικη" ενσυναίσθηση ή συμπόνια 

προς τους ασθενείς       

 

 

 

Διδακτικές Δεξιότητες 

 Ανάπτυξη αρμονικής σχέσης με τους 

φοιτητές 

 Παροχή χρόνου για την ανάπτυξη των 

φοιτητών τόσο Ακαδημαϊκά όσο και 

επαγγελματικά 

 Παροχή θετικού περιβάλλοντος 

μάθησης 

 Δομημένα μαθήματα με σαφείς 

προσδοκίες 

 

Διδακτικές Δεξιότητες 

 Έλλειψη χρόνου για τους φοιτητές 

μέσα και έξω από τα μαθήματα 

 Κακώς/ελλιπώς  δομημένα μαθήματα 

 Ταπείνωση των μαθητών 

 Κακή/φτωχή κατανόηση των αναγκών 

του προγράμματος σπουδών και της 

αξιολόγησης                       

 

                                            συνέχεια… 
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 Κατανόηση των αναγκών του 

προγράμματος σπουδών και της 

αξιολόγησης                          

 Άμεση και γεμάτη νόημα 

ανατροφοδότηση 

 Παροχή αλληλεπίδρασης με τους 

ασθενείς 

 

…συνέχεια 

 Έλλειψη ουσιαστικής 

ανατροφοδότησης 

 Έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ασθενών     

 

 

 

Προσωπικά Χαρίσματα / Ιδιότητες 

 Σεβασμός προς τις διεπιστημονικές 

αλληλεπιδράσεις 

 Προετοιμασία για τις διαλέξεις / 

μαθήματα 

 Ακρίβεια/Τυπικότητα 

 Ενθουσιασμός ως προς τη διδασκαλία 

του θέματος 

 Επίδειξη πάθους για την επιλογή 

καριέρας 

Προσωπικά Χαρίσματα / Ιδιότητες 

 Έλλειψη προετοιμασίας για τις 

διαλέξεις / μαθήματα 

 Έλλειψη ενθουσιασμού για τη 

διδασκαλία του θέματος 

 Αρνητική στάση / αίσθημα ως προς το 

επάγγελμα 

 Απουσία ενσυναισθητικής 

προσέγγισης 

Πηγή: Βurges, A.,  Oates, K.,Goulston, K., (2015, 2016) 

Όπως φαίνεται από τις πιο πάνω απόψεις των φοιτητών η Ενσυναίσθηση, είναι πολύ σημαντική, 

όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για τους ίδιους τους φοιτητές στα πλαίσια της κλινικής τους 

άσκησης, Τα ευρήματα αυτής της ερευνητικής εργασίας ενισχύουν το σημαντικό ρόλο των 

κλινικών εκπαιδευτών στο Ρόλο Μοντέλου. 

Είναι ολοφάνερο ότι δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, που θα πρέπει να αναπτυχθούν 

ακόμη περισσότερο στους φοιτητές των Επαγγελμάτων Υγείας, θα πρέπει να αναγνωρισθούν. Ο 

Ρόλος Μοντέλου είναι μία σημαντική εκπαιδευτική προσέγγιση, για να επιτευχθεί το ζητούμενο, 

(Malpas & Corbett, 2012). 
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Υπάρχει μία ευρεία αποδοχή, ότι η Ενσυναίσθηση είναι σημαντικό και ουσιώδες μέρος της 

σχέσης ατόμου/ασθενή και επαγγελματία υγείας. Ο Ρόλος Ενσυναισθητικού Μοντέλου προς 

τους φοιτητές και ενσυναισθητικού επαγγελματία προς τους ασθενείς, είναι μία σημαντική 

διάσταση της καλής φροντίδας, (Branch et al., 1998;  Branch et al., 2001; Haslam, 2007).  

 

"Πώς μπορούμε να περιμένουμε από τους μαθητές να αναπτύξουν ενσυναίσθηση εάν δεν 

αντιμετωπίζονται οι ίδιοι με  ενσυναίσθηση;  

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού κλινικού καθηγητή, 

όπως γίνεται αντιληπτό από τους φοιτητές της Ιατρικής .. Περιλαμβάνουν την ικανότητα να 

αναπτύσσει σχέσεις και να σχετίζεται με τους σπουδαστές επιπροσθέτως  από τη σχέση  

ρόλου μοντέλου και την ενσυναίσθηση με τους ασθενείς " 

(Burgess et al., 2016:134-137) 

 

2.6. Περίληψη 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, με τα 

ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους διδασκαλίας της Ενσυναίσθησης .  

Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες τις τελευταίες δεκαετίες στα επαγγέλματα υγείας (η 

Ψυχολογία είναι εκτός του ενδιαφέροντος της παρούσης εργασίας) έχουν γίνει στην 

Νοσηλευτική και Ιατρική και κατά δεύτερο λόγο στη Φαρμακευτική. Στα άλλα επαγγέλματα 

έχουν γίνει ελάχιστες και σε κάποια σχεδόν καθόλου.  Επίσης ελάχιστες ερευνητικές εργασίες 

έχουν γίνει μεταξύ επαγγελμάτων υγείας. 

Οι Yu και Kirk, (2008) σε  μια συστηματική ανασκόπηση της Ενσυναίσθησης στη Νοσηλευτική 

έρευνα, για   την περίοδο 1987-2000,  αναγνώρισαν τρείς βασικά τύπους ερευνών, 12 

περιγραφικές, 6 μελέτες της Ενσυναίσθησης σε σχέση με τα αποτελέσματα των ασθενών και 11 

έρευνες αξιολόγησης, στις οποίες έγινε  χρήση 20 ερωτηματολογίων, με χαμηλά μέχρις πολύ 

ψηλά αποτελέσματα στα επίπεδα Ενσυναίσθησης. 

Σε μία Συστηματική Ανασκόπηση τους οι Καραγιάννης et al., 2017, για την περίοδο 2008-2017, 

για Ερευνητικές Μελέτες της Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών φοιτητών της Νοσηλευτικής 

και φοιτητών άλλων Επιστημών Υγείας προέκυψαν 17 άρθρα. 
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 Η Θεματική ανάλυση  των αποτελεσμάτων ανέδειξε  τρείς βασικές ενότητες,(α) Η 

Ενσυναίσθηση των φοιτητών νοσηλευτικής, με 7 μελέτες με τα αποτελέσματα να κυμαίνονται 

από υψηλά, μέτρια, χαμηλά μέχρι ασαφή και διφορούμενα. Συγκεκριμένα 4 μελέτες ανέφεραν 

σχετικά υψηλά αποτελέσματα, μέτρια επίπεδα ανέφερε 1 μελέτη, πτώση ανάφερε επίσης 1 

μελέτη και τέλος τα ευρήματα 1 ερευνητικής εργασίας ήταν ασαφή και διφορούμενα. (β) Η  

Ενσυναίσθηση μεταξύ των φοιτητών της Νοσηλευτικής  & άλλων φοιτητών Επαγγελμάτων 

Υγείας με 6 σχετικές μελέτες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση φαίνεται να είναι 

υψηλότερη σε αρκετές μελέτες στους φοιτητές της νοσηλευτικής σε σχέση με τις σπουδές σε 

άλλα επαγγέλματα υγείας. Όμως το ανησυχητικό εύρημα είναι ότι παρατηρείται κάποια μείωση 

της κατά τη διάρκεια των σπουδών, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τους 

εκπαιδευτικούς της νοσηλευτικής για το κατά πόσο είναι αναγκαίο να ενταχθούν συγκεκριμένα 

προγράμματα εκπαίδευσης επί του θέματος και (γ) Προγράμματα για τη Βελτίωση & Ενίσχυση 

της Ενσυναίσθησης με 4 σχετικές μελέτες. Τα αποτελέσματα έδειξαν  κάποια βελτίωση στην 

Ενσυναίσθηση μετά από την εφαρμογή κάποιου προγράμματος εκπαίδευσης. Πόσο θα 

διατηρηθεί αυτή η βελτίωση και θα μεταφερθεί και στη σχέση με τον ασθενή/άτομο δεν 

αναφέρεται. 

Όλες οι ερευνητικές εργασίες αυτής της ανασκόπησης, έχουν χρησιμοποιήσει ποσοτικές 

μεθόδους με την μορφή Ψυχομετρικών Εργαλείων, με αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια 

(Αξιολόγηση πρώτου προσώπου). Διάφοροι όμως ερευνητές , κριτικάρουν την απουσία 

εργαλείων που δεν αντανακλούν τις απόψεις των χρηστών. 

Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση αναγνωρίσθηκαν 6 αυτοσυμπληρούμενα εργαλεία, με 

τη μεγαλύτερη χρήση να παρουσιάζει σε 13 περιπτώσεις το Jefferson Scale of Empathy (Hojat et 

al., 2001),   σε διάφορες εκδόσεις. Οι Yu & Kirk  (2008), στη δική τους ανασκόπηση, 

αναγνώρισαν 20 αυτοσυμπληρούμενα εργαλεία αξιολόγησης της Ενσυναίσθησης 

Όσον αφορά το φύλο οι περισσότερες μελέτες έδειξαν ότι οι φοιτήτριες παρουσίασαν  

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τους φοιτητές. 

Στη Φαρμακευτική παρατηρείται επίσης σε αρκετό βαθμό ερευνητική μελέτη και εργασία για 

την Ενσυναίσθηση. Στις 5 μελέτες που αναφέρονται στην ανασκόπηση σε 3 τα αποτελέσματα 

ήταν ψηλά και σε 2 χαμηλά. Σε 1 από τις μελέτες που έγινε στην Μαλαισία οι άρρενες φοιτητές 
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παρουσίασαν υψηλότερη ενσυναίσθηση από τις φοιτήτριες. Αυτή η μελέτη είναι από τις πολύ 

λίγες που παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο. Σε 2 άλλες μελέτες τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια και 

σε 2 άλλες ήταν υψηλότερα στις γυναίκες. 

Το φαινόμενο της μείωσης της Ενσυναίσθησης κατά την διάρκεια των σπουδών παρατηρείται 

και στην Φαρμακευτική. Το αποτέλεσμα έδειξε σημαντική βελτίωση της Ενσυναίσθησης στην 

Παρεμβατική σε σύγκριση με την Ομάδα Ελέγχου, 7 ημέρες μετά την παρέμβαση, αλλά όχι 

σημαντικές διαφορές μετά  τις 90 ημέρες. Συμπερασματικά φαίνεται ότι η παρεμβατική 

εκπαίδευση έχει αποτελέσματα αλλά πρόσκαιρα. Χρειάζονται μακρόχρονες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Φαρμακευτικής για τη 

βελτίωση και την πιθανή διατήρηση των επιπέδων της Ενσυναίσθησης. 

Σε όλες τις μελέτες έγινε χρήση του εργαλείου Jefferson Scale of Empathy – Health Profession 

(JSE-HPS). 

Το γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα σε 

συνδυασμό με το επαναλαμβανόμενο εύρημα ότι η ενσυναισθηση μειώνεται με το πέρασμα του 

χρόνου δημιουργεί προβληματισμούς και ερωτήματα για την κλασσική εκπαιδευτική 

προσέγγιση γιατί πιθανό η δομή αυτών των προγραμμάτων να αυξάνει σε κάποιο βαθμό την 

ενσυναίσθηση αλλά να μη τη διατηρεί σε βάθος χρόνου, άρα η έμφαση ίσως θα έπρεπε να δοθεί 

σε εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους. Το κλινικό περιβάλλον μάθησης και το λεγόμενο hidden 

curriculum  έχει τεκμηριωθεί ότι ασκούν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και τη 

διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και προσωπικότητας του μελλοντικού 

επαγγελματία υγείας.  

Στη Φυσικοθεραπεία τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά της Νοσηλευτικής και 

Φαρμακευτικής. Στη Λογοθεραπεία και Διαιτολογία – Διατροφολογία η ερευνητική εργασία που 

παρατηρείται στην ενσυναίσθηση είναι πολύ πτωχή και η υπάρχουσα κυρίως είναι  στα πλαίσια 

συγκριτικών εργασιών με άλλες επιστήμες υγείας. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της  Ενσυναίσθησης, αυτή  μπορεί να αξιολογηθεί με τρείς 

διαφορετικούς τρόπους (Hemmerdinger et al.,2007):  
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α) Με αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια (Αξιολόγηση πρώτου προσώπου)  β) Αξιολόγηση 

από μέρους του ασθενή (Αξιολόγηση Δευτέρου προσώπου) και γ) Αξιολόγηση τύπου 

παρατήρησης (Αξιολόγηση Τρίτου Προσώπου). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα απαντώνται 

και στους τρείς τρόπους. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση και ενδυνάμωση της Ενσυναίσθησης, οι κύριες  αποτελεσματικές 

στρατηγικές που αναγνωρίσθηκαν, τόσο στη Νοσηλευτική όσο και σε άλλες επιστήμες υγείας 

ήταν η Βιωματικού τύπου  μάθηση (experiential styles of learning), η Διδακτικού τύπου μάθηση 

(didactic styles of learning) και οι αφηγηματικού τύπου όπως θέατρο, Λογοτεχνία και συγγραφή. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει  η Κλινική Άσκηση και Εκπαίδευση και φυσικά ο ρόλος του 

κλινικού εκπαιδευτή  και το πόσο ενσυναισθητικός είναι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1. Σκοπός της μελέτης και επιμέρους στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων  της Ενσυναίσθησης 

των φοιτητών/τριων  των Προπτυχιακών φοιτητών των Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα της 

Νοσηλευτικής, της  Φαρμακευτικής, της Φυσικοθεραπείας, της Διαιτολογίας & Διατροφολογίας 

και της Λογοθεραπείας από δύο Πανεπιστήμια στην Κυπριακή Δημοκρατία, ένα Δημόσιο και 

ένα ιδιωτικό. 

Οι επιμέρους στόχοι είναι οι ακόλουθοι  

α.  Η συγκριτική διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά κλάδο σπουδών 

β. Η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά έτος σπουδών των φοιτητών των πιο 

πάνω Επιστημών Υγείας. 

γ. Η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά έτος σπουδών και κατά κλάδο των 

φοιτητών των πιο πάνω Επιστημών Υγείας. 

δ. Η συγκριτική διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά Πανεπιστήμιο (ισχύει μόνο 

για την Νοσηλευτική) 

ε. Η διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των φοιτητών και 

ζ. Η συμπληρωματική εφαρμογή ποιοτικής προσέγγισης στα αποτελέσματα που θα προκύψουν 

από τη χορήγηση ερωτηματολογίου με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων 

στ. Η εμβάθυνση στις εμπειρίες των φοιτητών σε σχέση με την ενσυναίσθηση όπως τη βιώνουν 

και όπως την περιγράφουν οι ίδιοι 

3.2. Ερευνητικός Σχεδιασμός 

Η παρούσα εργασία είναι παρωταρχικά ποσοτική και δευτερευόντος ποιοτική εφόσον 

αποτελείται από δύο ξεχωριστά στάδια: α) Το περιγραφικό μέρος με τη χρήση ερωτηματολογίων 

β) την εμβάθυνση στα αποτελέσματα του πρώτου μέρους με μία περισσότερο ποιοτική 

προσέγγιση όπως είναι η χρησιμοποίηση ομάδων εστίασης. 
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Μέρος α) 

Πρόκειται για Περιγραφική, Συγκριτική και Συσχέτισης ερευνητική εργασία σε δύο 

Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα Δημόσιο και ένα Ιδιωτικό σε όλους τους 

Προπτυχιακούς Φοιτητές των Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα στο 1ο , 2ο ,3ο και 4ο έτος 

σπουδών της Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας και 

Διαιτολογίας–Διατροφολογίας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση 

αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, του Jefferson Scale of Empathy-Health Provider 

StudentVersion  (JSE-HPS-Version, 2016:56) το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους φοιτητές, 

(και το οποίο αξιολογεί τις στάσεις των φοιτητών σχετικά με την  ενσυναίσθηση) και όσον 

αφορά στην παρούσα μελέτη έχει διασφαλιστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία της Ελληνικής 

έκδοσης.  

Μέρος β) 

Μετά από μελέτη των αποτελεσμάτων του πρώτου μέρους, κρίθηκε αναγκαίο να εμβαθύνουμε 

περισσότερο στο θέμα με στόχο την επιβεβαίωση  και εξακρίβωση των ευρημάτων του 

προηγούμενου σταδίου, συζητώντας με τους φοιτητές τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. Για το 

σκοπό αυτό ακολουθήθηκε μία πιο ποιοτική προσέγγιση με συζήτηση και τη χρήση 

συγκεκριμένου οδηγού σε ομάδες εστίασης με τη συμμετοχή 16 φοιτητών οι οποίοι 

κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες. 

3.3. Χώρος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης 

Η ερευνητική εργασία  έλαβε χώρα σε δύο Πανεπιστήμια και ειδικότερα στους Κλάδους 

Σπουδών της Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας του  Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

(ΤΕΠΑΚ) που είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και στους Κλάδους σπουδών της Νοσηλευτικής, 

Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας και Διαιτολογίας – Διατροφολογίας , του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας, που είναι Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται ότι στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

λειτουργούν αυτή τη στιγμή μόνο οι δύο προαναφερθέντες κλάδοι Επιστημών Υγείας σε 

προπτυχιακό επίπεδο. 

Η επιλογή των δύο Πανεπιστημίων, ενός ιδιωτικού και ενός δημόσιου έγινε στη βάση 

διαφόρων στοιχείων όπως 
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α) Η διαφορά στη διαδικασία εισδοχής των φοιτητών, όπου στο δημόσιο οι φοιτητές 

δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ που όμως ο συγκεκριμένος κλάδος στον οποίο θα  

εξασφαλίσουν θέση δεν είναι κατ’ ανάγκη η πρώτη τους επιλογή, γεγονός το οποίο θα μπορούσε 

να επιδράσει αρνητικά στο επίπεδο ενσυναίσθησης του ως μελλοντικού επαγγελματία 

β) Αντίθετα στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, η εισδοχή των φοιτητών γίνεται με διαφορετικά 

κριτήρια οπότε υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ελευθερίας στην επιλογή του κλάδου 

Ο χρόνος συλλογής των δεδομένων ήταν μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, 2016. Η 

διεξαγωγή των Ομάδων Εστίασης έγινε τον Απρίλιο του 2018, με φοιτητές της Νοσηλευτικής 

και των δύο Πανεπιστημίων. 

3.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

                  Η Συλλογή Δεδομένων έγινε ταυτόχρονα από όλους τους φοιτητές των 

προαναφερθέντων κλάδων σπουδών των Επιστημών Υγείας, αφού ζητήθηκε η συμμετοχή τους 

στην έρευνα και επεξηγήθηκε ο σκοπός και η σημασία της έρευνας. Συγκεκριμένα ο ερευνητής 

της παρούσας εργασίας και άλλα 5 εκπαιδευμένα άτομα εξασφάλισαν άδεια και συγκεκριμένο 

χρόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και επισκέφθηκαν τους χώρους διδασκαλίας,  

επεξηγήσαν το σκοπό της έρευνας και έδωσαν σε όλους τους φοιτητές γραπτό επεξηγηματικό 

λεπτομερές σημείωμα για την όλη μελέτη. Τονίσθηκε η εθελοντική συμμετοχή των φοιτητών, 

όπως και η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Η επιστροφή Συμπληρωμένου 

Ερωτηματολογίου σήμαινε και συγκατάθεση συμμετοχής στην εργασία. Η συμπλήρωση του 

Ερωτηματολογίου έγινε σε λιγότερο από  10 λεπτά και δεν επηρέασε τη διεξαγωγή των 

μαθημάτων αφού τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν 10 λεπτά πριν από τη λήξη του μαθήματος. 

Οι ομάδες εστίασης έγιναν με τη συμμετοχή 16 φοιτητών και από τα δύο Πανεπιστήμια . 

3.5.  Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων 

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το ερωτηματολόγιο αναλύθηκαν και 

ερμηνεύτηκαν με την περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Έγινε  χρήση του 

στατιστικού πακέτου των Κοινωνικών Επιστημών IBM-SPSS 24. Έγινε στάθμιση και 

προσαρμογή των εργαλείων με το συντελεστή εσωτερικής συνοχής Cronbach’s alpha, και 

έλεγχος εγκυρότητας. 
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Για το περιγραφικό μέρος της έρευνας  χρησιμοποιήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, ποσοστά, μέσες 

τιμές και  τυπικές αποκλίσεις. Η παρουσίαση των δεδομένων έγινε  με κείμενο, πίνακες και 

διαγράμματα. 

Η επαγωγική στατιστική έγινε με  παραμετρικές δοκιμασίες και ειδικά συντελεστές συσχέτισης 

ή εξάρτησης και ανεξάρτητα t-test για να διερευνηθεί η συσχέτιση ανάμεσα στους κλάδους 

σπουδών και τις διαστάσεις της ενσυναίσθησης που  μελετήθηκαν και γενικότερα προς 

εξυπηρέτηση του σκοπού της έρευνας. 

Χρησιμοποιήθηκε Μονόδρομη Ανάλυση Διασποράς (one-way ANOVA), για τη στατιστική 

σύγκριση των μέσων όρων. H δοκιμασία  ANOVA δε δείχνει ανάμεσα σε ποιες συγκεκριμένες 

ομάδες είναι η διαφορά, γι’ αυτό εφαρμόζονται ειδικές δοκιμασίες post-hoc όπως η διόρθωση 

Bonferroni, που εξετάζουν και συγκρίνουν τους παράγοντες ανά ζεύγη και έτσι δείχνουν ποιοι 

από αυτούς διαφέρουν μεταξύ τους. Γι’ αυτό έγιναν έλεγχοι για σύγκριση των μέσων όρων ανά 

ζεύγη (post-hoc comparisons) για να φανεί το επίπεδο της ενσυναίσθησης κατά κλάδο.  

(Μερκούρης, 2008; Σαχίνη-Καρδάση, 2000).  

Έγινε χρήση πολλαπλής παλινδρόμησης, όπου οι τέσσερις μεταβλητές (από το ερώτημα 6) 

μπήκαν ταυτόχρονα ως ανεξάρτητες μεταβλητές, για να εξεταστεί ποιες επηρεάζουν το επίπεδο 

ενσυναίσθησης (εξαρτημένη μεταβλητή) και επίσης χρήση απλής παλινδρόμησης για να 

εξεταστεί η επίδραση του φύλου στα επίπεδα της Ενσυναίσθησης. 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων έγινε με ανάλυση περιεχομένου και συγκεκριμμένα με την 

απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων, τη μελέτη και την εξαγωγή κωδικών και την 

κατηγοριοποίηση τους σε θέματα. Η διαδικασία  αυτή έγινε πρώτα με την ανεξάρτητη μελέτη 

των δύο ερευνητών και τη συζήτηση καθώς και τη συμφωνία μεταξύ όλωντωνερευνητών σε 

σχέση με τις θεματικές κατηγορίες οι οποίες προέκυψαν 

3.6. Ηθικά και Δεοντολογικά Θέματα 

Το πρωτόκολλο της ερευνητικής πρότασης  υποβλήθηκε στην Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής (σύμφωνα με τα απαιτούμενα της Κυπριακής Νομοθεσίας σε σχέση με τη διεξαγωγή 

ερευνών) και αφού εξετάσθηκε παραχωρήθηκε η σχετική άδεια (ΕΕΒΚ ΕΠ 2016.01.96/28.7.2016  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), όπως επίσης και στην Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

(13.10.2016 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) και του  Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (22.9.2016 - 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3). Για σκοπούς πρόσβασης στο πεδίο της έρευνας ενημερώθηκαν  σχετικά οι 

Υπεύθυνοι των Προγραμμάτων των οποίων οι φοιτητές συμμετείχαν  στην έρευνα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  4&4α).  

Επιπρόσθετα η Κυπριακή νομοθεσία προνοεί το ότι για τη διεξαγωγή ερευνών, χρειάζεται να 

ενημερωθεί ο Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  ο οποίος και  παραχώρησε τη 

σχετική άδεια ( 3.28.450 / 9.9.2016 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5). 

Ο ερευνητής και οι συνεργάτες του, προστάτευσαν και  διατήρησαν  την ανωνυμία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό της μελέτης και  

τους δόθηκε η διαβεβαίωση ότι η έρευνα ήταν  ανώνυμη, τα στοιχεία εμπιστευτικά και ότι θα 

μπορούσαν να αποχωρήσουν όποτε το ήθελαν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α). Επιστροφή 

Συμπληρωμένου Ερωτηματολογίου σήμαινε και συγκατάθεση συμμετοχής στην έρευνα.  

Επίσης όλα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια   τοποθετήθηκαν σε χώρο στον οποίο  είχε 

πρόσβαση μόνο ο ερευνητής και ο κύριος επιβλέποντας, ενώ τα ηλεκτρονικά δεδομένα 

προστατεύθηκαν με κωδικό ώστε να μην μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε κανένα πλην των 2  

μελών της ερευνητικής ομάδας. 

3.7. Μέρος Α: Μελέτη της Ενσυναίσθησης με την χρήση του εργαλείου  JSE-HPS 

Στο μέρος αυτό μετά από τη μελέτη των διάφορων εργαλείων μέτρησης της 

ενσυναίσθησης, ακολουθήθηκαν τα ακόλουθα στάδια 

α) Ενδελεχής μελέτη του ερευνητικού εργαλείου  

β) Μετάφραση  του εργαλείου σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα 

γ) Έλεγχοι εγκυρότητας του εργαλείου 

δ) Πιλοτική μελέτη 

ε) Έλεγχος αξιοπιστίας με αναλύσεις ελέγχου και επανελέγχου 

στ) Διασφάλιση της εγκυροποίησης και αξιοπιστίας του εργαλείου 

ζ) Ανάλυση των δεδομένων του τελικού δείγματος 
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α) Μελέτη του ερευνητικού εργαλείου  

 Για τους σκοπούς της συλλογής των δεδομένων,  χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

Jefferson Scale of  Empathy και συγκεκριμένα η έκδοση για τους φοιτητές Επιστημών Υγείας 

(JSE-HPS=Jefferson Scale of  Empathy–Health Provider Students-Version) (Fjortft et al., 2011), 

(το οποίο αξιολογεί τις στάσεις των φοιτητών όσον αφορά στην ενσυναίσθηση) μετά από 

δωρεάν παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης από το σχετικό Κέντρο Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Jefferson. 

Παρόλο που στη βιβλιογραφία έχουν βρεθεί πολλά εργαλεία μέτρησης της ενσυναίσθησης, όπως 

έχει περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου 

εργαλείου για τους εξής λόγους: 

1. Κρίθηκε κατάλληλο για τους σκοπούς της μελέτης γιατί  απαντά  στα συγκεκριμένα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

2. Μπορεί να δοθεί και σε όλους τους κλάδους των Επιστημών Υγείας, ώστε να μπορούν να 

γίνουν σχετικές συγκρίσεις.  

3. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε πολλές μελέτες, σε πολλούς κλάδους και διάφορες 

χώρες, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει τη σύγκριση και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων 

με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα επί του θέματος. 

4. Πρόκειται για ερευνητικό εργαλείο το οποίο έχει ελεγχθεί επανειλημμένα για την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, γεγονός το οποίο θα διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης . 

Το Εργαλείο αποτελείται από 20 ερωτήσεις σε μια κλίμακα τύπου Likert με 7 σημεία (Συμφωνώ 

απόλυτα=7, Διαφωνώ πλήρως=1). Υπάρχουν 10 Ερωτήσεις Θετικού τύπου και 10 Ερωτήσεις 

Αρνητικού. Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 20 – 140. Όσο πιο υψηλή η βαθμολογία τόσο 

περισσότερο ο φοιτητής έχει την τάση να εμπλακεί με ένα ενσυναισθητικό τρόπο στη φροντίδα 

του ασθενή. 

Πριν την ανάπτυξη του Jefferson Scale of Empathy ουσιαστικά δεν υπήρχαν  Ερωτηματολόγια 

που να διερευνούν την Ενσυναίσθηση στους Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας. Αυτά που 

υπήρχαν διερευνούσαν την Ενσυναίσθηση στο γενικό πληθυσμό αλλά όχι στο περιβάλλον της 

φροντίδας υγείας (Hojat et al., 2001a,b; 2002a,b). 



116 
 

Η δημιουργία του εργαλείου JSE 

Το ερευνητικό εργαλείο JSE κατασκευάστηκε από την ομάδα του Hojat και των συνεργατών του 

στο Κέντρο Ερευνών για την Ιατρική Εκπαίδευση και Φροντίδα Υγείας  (Center for Research in 

Medical Education and Health Care) στο  Πανεπιστήμιο Philadelphia + Thomas Jefferson στη 

Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.  

Αρχικά το το εργαλείο κατασκευάστηκε το 2001, για τη μέτρηση των προσανατολισμών των 

φοιτητών της Ιατρικής για την ενσυναίσθηση  σε καταστάσεις εσωτερικής φροντίδας (Hojat, 

Mangione, Nasca et al., 2001a,b). Aργότερα προσαρμόστηκε και σήμερα υπάρχουν 3 εκδόσεις 

(CRME&HC, 2016):  

α. Η Έκδοση (JSE-HP version) για να χρησιμοποιείται  στους Ιατρούς αλλά και σε άλλους 

επαγγελματίες υγείας (Hojat, Gonnella, Mangione et al., 2002a,b). Η έκδοση αυτή για τους 

επαγγελματιες υγείας επικεντρώνεται περισσότερο στις στάσεις για ενσυναισθητική εμπλοκή 

τους σε κλινικό περιβάλλον.  

β. Η  έκδοση the JSE-S version, (για τους φοιτητές της Ιατρικής ), και  

γ. Η έκδοση  (JSE-HP-Student version) για τους φοιτητές των επαγγελμάτων υγείας εκτός της 

Ιατρικής, με σκοπό την αξιολόγηση των στάσεων και προσανατολισμών τους για την 

Ενσυναίσθηση σε πριβάλλον παροχής φροντίδας (CRME&HC, 2016). Σε αυτή την Έκδοση 13 

ερωτήσεις από το πρωτότυπο έχουν ελαφρώς διαφοροποιηθεί, π.χ., ηλέξη «Ιατρός» 

αντικαταστάθηκε από την έκφραση «ΕπαγγελματίαςΥγείας». Το Εργαλείο έχει εγκυροποιηθεί 

στα πλαίσια σχετικής ερευνητικής εργασίας (Fields et al., 2011; Ward et al., 2009). Αυτό έχει 

γίνει και στις περισσότερες γλώσσες που έχει μεταφρασθεί (Soohyun, & Eun, 2015;  Kataoka, 

2009;  Kliszcz et al., 2006). 

 

Για τη δημιουργία του εργαλείου, ακολουθήθηκαν 5 στάδια ανάπτυξης: 

1. Η ομάδα των Hojat et al., μετά από λεπτομερή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, για τον 

καθορισμό των παραμέτρων που θα συμπεριελάμβαναν στο ερωτηματολόγιό τους 

κατέληξαν στην ανάπτυξη ενός αρχικού ερωτηματολογίου με 90 ερωτήσεις 

2. Ακολούθησε η μελέτη των ερωτήσεων από ομάδα ειδικών, η γνωστή Εγκυρότητας 

Όψεως (face validity). Η Εγκυρότητα Όψεως περιλαμβάνει υποκειμενικές κρίσεις 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ward%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19902660
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συνήθως από ειδικούς για τη σχετικότητα του περιεχομένου με την υπό διερεύνηση 

έννοια, όπως π.χ. αντιληπτικότητα των  υποκειμενικών βιωμάτων των ασθενών και των 

οικογενειών τους, διαπροσωπικές σχέσεις  με τους ασθενείς, προσοχή στα λεκτικά και 

μη-λεκτικά μηνύματα στην επικοινωνία μεταξύ Επαγγελματία Υγείας και ασθενή, 

χιούμορ, γνωστικές και συναισθηματικές ευαισθησίες, συναισθηματική εγγύτητα και 

απόσταση του επαγγελματία και του ασθενή, αντικειμενικότητα στη λήψη κλινικής 

απόφασης, κλινική ουδετερότητα, η συναισθηματική εκφραστικότητα του Επαγγελματία 

Υγείας,  η ικανότητα ελέγχου της, κ.α.(CRME&HC-JSE, 2016,  Μερκούρης, 2008). 

3. Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του εργαλείου μέτρησης, ήταν η εξέταση της 

Εγκυρότητας Περιεχομένου (Content validity). Η Εγκυρότητα Περιεχομένου 

περιλαμβάνει συστηματική αξιολόγηση του περιεχομένου του ερωτηματολογίου, από 

ειδικούς για την επιβεβαίωση της σχετικότητας και αντιπροσωπευτικότητας των 

διαστάσεων και του κατά πόσο καλύπτουν τους τομείς της συμπεριφοράς που το 

ερωτηματολόγιο σκοπεύει να μετρήσει. Το περιεχόμενο μελετήθηκε από 55 κλινικούς- 

Ακαδημαϊκούς ιατρούς. Μετά από αρκετές επαναλήψεις και αναθεωρήσεις, παρέμειναν 

μόνο 45 από τις αρχικές ερωτήσεις (Hojat et al., 2001b).  

4. Ακολουθω; χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα τύπου Likert, με 7 σημεία (Συμφωνώ 

απόλυτα=7, Διαφωνώ πλήρως=1). H χρησιμοποίηση μιας τέτοιας κλίμακας βοηθά στην 

αποφυγή διχοτομικών απαντήσεων τύπου συμφωνώ/διαφωνώ ή Ναι/Όχι. Ακόμη γιατί 

επιτρέπει ένα ευρύτερο και πιο ακριβή φάσμα απαντήσεων. Eπιπρόσθετα, η χρήση μιας 7 

σημείων κλίμακας τύπου Likert, αντί 5 σημείων, μειώνει την τάση των συμμετεχόντων 

να χρησιμοποιούν κατ’ επανάληψη τα ακραία σημεία της κλίμακας, (CRME & HE-JSE, 

2016). 

5. Στη συνέχεια έγινε Εννοιολογική Εγκυρότητα ή Εγκυρότητα Δομής = construct validity 

με ένα δείγμα φοιτητών ιατρικής και το αποτέλεσμα έδειξε ότι η βασική (πρώτη)  έκδοση 

του είναι συνεπής με την πολυδιάστατη έννοια της Ενσυναίσθησης που αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία (Polit et al., 2001). 

6. Το Ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς προκαταρτικής ψυχομετρικής 

ανάλυσης σε μια ομάδα 223 φοιτητών ιατρικής του Jefferson Medical College. Η 

συλλογή των δεδομένων με τα ερωτηματολόγια των 45 ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε ως 

βάση για Παραγοντική Ανάλυση (factor Analysis.) Η Παραγοντική Ανάλυση είναι μια 
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στατιστική μέθοδος ανάδειξης ομάδων ερωτήσεων (παράγοντες) οι οποίες  σχετίζονται 

μεταξύ τους και αναδεικνύει τις διαστάσεις μιας έννοιας,  δείχνοντας έτσι κατά πόσο το 

εργαλείο μέτρησης τις εκφράζει και μετράει αυτό που υποτίθεται ότι μετράει, 

(Μερκούρης, 2008). Η Παραγοντική Ανάλυση μπορεί να γίνει για διερεύνηση, 

αναδεικνύοντας παράγοντες οπότε ονομάζεται Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση = 

exploratory factor analysis ή για επιβεβαίωση ενός ορισμού ή Μοντέλου και 

ονομάζεται Επιβεβαιωτική παραγοντική Ανάλυση = confirmatory factor analysis. H 

μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης (factor Analysis) επίσης, χρησιμοποιείται για  τη 

μείωση της έκτασης ενός εργαλείου (Μερκούρης, 2008). Mε βάση τα αποτελέσματα της 

Παραγοντικής Ανάλυσης διατηρήθηκαν 20 από τις 45 ερωτήσεις του προκαταρτικού 

ερωτηματολογίου. Έτσι η τελική έκδοση του JSE αποτελείται από 20 ερωτήσεις (CRME 

& HE-JSPE, 2016). Επίσης η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε τρείς παράγοντες, και 

συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι συγγραφείς  τις “perspective taking”, “compassionate 

care” and “standing in patient’s shoes” (Hojat et al., 2001; Hojat & LaNoue, 2014; Ward 

et al., 2009). Κάποιες άλλες  αναλύσεις κατέληξαν σε δύο ή τέσσερεις παράγοντες. 

(Fjortoft et al. 2011; Sherman & Cramer, 2005). Επίσης η παρούσα εργασία ανάδειξε 

τέσσερεις παράγοντες. 

7. Η Αξιοπιστία (reliability) του εργαλείου  έγινε με το Cronbach’s coefficient alpha το 

οποίο έδειξε εσωτερική συνέπεια of 0.89. Αξιοπιστία αυτού του μεγέθους είναι 

επιθυμητή για εκπαιδευτικά και ψυχολογικά εργαλεία (CRME & HE-JSPE, 2016). 

Περιγραφή του εργαλείου  

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, το εργαλείο  που δόθηκε τελικά είναι το Jefferson 

Scale of Empathy – Health Professionals Students Version το οποίο  αποτελείται από 20 

ερωτήσεις, σε κλίμακα Likert από 1-7, όπου επιλογές κοντά στο 7 δείχνουν μεγάλη συμφωνία με 

την αντίστοιχη δήλωση. Η συνολική κλίμακα δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των 

συγγραφέων (Scoring Algorithm), βγάζοντας ένα συνολικό σκορ ενσυναίσθησης για κάθε 

φοιτητή. Το πιθανό ελάχιστο σκορ είναι 20 και το μέγιστο 140, δηλαδή το πιθανό εύρος είναι 

20-140. Μεγαλύτερα συνολικά σκορδείχνουν μεγαλύτερο βαθμό ενσυναισθητικής στάσης. 

Σκοπός του όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω είναι η αξιολόγηση των στάσεων και 



119 
 

προσανατολισμών των φοιτητών των επαγγελμάτων υγείας στην Ενσυναίσθηση σε ένα 

περιβάλλον παροχής και λήψης φροντίδας (CRME&HC, 2016) . 

Συμπληρωματικό έντυπο δημογραφικών δεδομένων  

Το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο με ερωτήσεις δημογραφικού και 

άλλου τύπου, όπως ηλικία, φύλο, έτος σπουδών, κλάδο σπουδών φοιτητή σε επάγγελμα υγείας 

κ.α., όπως επίσης και από τις δύο πιο κάτω  ερωτήσεις:  

1. Παρακαλείσθε να απαντήσετε κατά πόσο η επιστήμη που σπουδάζετε ήταν η πρώτη 

επιλογή σας και 

2. Μήπως κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή του στενού φιλικού περιβάλλοντος σας 

εργάζεται στον Τομέα της Υγείας. 

Μπορούν και τα δύο μέρη  να συμπληρωθούν σε περίπου 10 λεπτά( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β).  

β) Μετάφραση  του εργαλείου σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα 

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του εργαλείου (ηλεκτρονική επικοινωνία, Απρίλιος 2016) η 

Έκδοση για τους Φοιτητές των Επιστημών Υγείας (JSE-HPS) δεν είχε μεταφρασθεί στα 

Ελληνικά,  γι’ αυτό και έγινε από τον ερευνητή της παρούσας εργασίας, ακολουθώντας τη 

διαδικασία την οποία συστήνουν οι ίδιοι ( Brislin,1970; Geisinger,1994). 

Συγκεκριμένα αρχικά εξασφαλίστηκε  η σχετική άδεια από το Κέντρο Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Jefferson, μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού είχε 

γίνει ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας, ζητήθηκε η γραπτή συγκατάθεσή του για τη 

μετάφραση και στάθμιση της κλίμακας στην Ελληνική Γλώσσα. Η άδεια παραχωρήθηκε 

ηλεκτρονικά στις 4 Μαΐου 2016  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7).  

Η διαδικασία της μετάφρασης του ερωτηματολογίου στην Ελληνική γλώσσα, έγινε σύμφωνα µε 

την προτεινομένη διαδικασία των Brislin (1970) και Geisenger (1994). Η διαδικασία 

μετάφρασης, όπως προτείνεται,  βασίζεται σε κάποια ελάχιστα κριτήρια. Σύµφωνα µε αυτά, δύο 

ανεξάρτητοι και δίγλωσσοι Επαγγελματίες Υγείας εργάστηκαν  για την προς τα εμπρός 

μετάφραση (forward translation). Στη συνέχεια, ακολουθήσε  η μέθοδος της αναφοράς 

«συμφιλίωσης» (reconciliation report), που είναι η διαδικασία εναρμόνισης των δύο 
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μεταφράσεων από έναν δίγλωσσο Επαγγελματία Υγείας µε μητρική γλώσσα τα Ελληνικά, που 

διευκολύνει τη διαδικασία συμφωνίας προκειμένου να προκύψει η τελική συμφωνηθείσα 

εκδοχή. Το αποτέλεσμα μεταφράσθηκε  ξανά στην Αγγλική γλώσσα (backward translation) από 

ένα δίγλωσσο άτομο που είχε σα μητρική γλώσσα την Αγγλική και δε γνώριζε την αυθεντική 

εκδοχή του ερωτηματολογίου (επισυνάπτεται ως παράρτημα η  Ελληνική μετάφραση του 

ερωτηματολογίου καθώς και το Αγγλικό κείμενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  6β & 8). 

γ) Έλεγχοι εγκυρότητας του εργαλείου 

Η εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου αφορά στο βαθμό στον οποίο αυτό μετρά την έννοια ή 

αλλιώς τη μεταβλητή την οποία διατείνεται ότι μετρά, (Kimberlin & Winterstein 2008).     

Η εγκυρότητα επιχειρήθηκε μέσα από τους εξής ελέγχους:  

Ι. Τον έλεγχο εγκυρότητας όψεως (face validity) 

ΙΙ. Τον έλεγχο εγκυρότητας περιεχομένου. 

Ι. Έλεγχος Εγκυρότητας όψεως (http://dissertation.laerd.com/face-validity.php)  

Η εγκυρότητα Όψεως (face validity) δεν αποτελεί μορφή εγκυρότητας με την στενή έννοια 

(Γαλάνης, 2013), αφορά στην πραγματικότητα, την εμφάνιση και τη διαμόρφωση ενός 

ερωτηματολογίου (Rungtusanatham,1998). Στην εγκυρότητα όψεως γίνεται μια αδρή 

υποκειμενική εκτίμηση του εργαλείου μέτρησης, σε σχέση με αυτό που αναμένεται να μετρήσει  

και εάν το περιεχόμενο των ερωτήσεων είναι εννοιολογικά σχετικό με ότι προτίθεται να 

μετρήσει, (Arat et al., 2016). 

Για τη βελτίωση της εγκυρότητας όψεως έγινε χρήση ομάδας ειδικών. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση  η Ομάδα ειδικών αποτελούνταν από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας (3 

επιβλέποντες, μαζί με τον ερευνητή,  4 άτομα συνολικά) και ακόμη 3 άτομα, 1 Νοσηλευτή 

Γενικής Νοσηλευτικής, 1 Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας και 1 Ψυχολόγο, όλοι με μεταπτυχιακά 

προσόντα και αρκετά χρόνια εμπειρίας. Η Ομάδα μελέτησε το όλο ερωτηματολόγιο και 

κατέληξε στο ομόφωνο συμπέρασμα, ότι το περιεχόμενο είναι εννοιολογικά σχετικό με αυτό που 

προτίθεται να μετρήσει, όπως και σε αυτό που αναμένεται να μετρήσει. 
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ΙΙ. Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου: 

Η διασφάλιση της εγκυρότητας περιεχομένου (content validity) ενός εργαλείου μέτρησης 

προηγείται της συλλογής των δεδομένων μιας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η εγκυρότητα 

περιεχομένου αναφέρεται στο κατά πόσο ένα εργαλείο μέτρησης καλύπτει εννοιολογικά το 

εύρος της μεταβλητής που μετράει (Μερκούρης, 2008). Το κατά πόσο τα αντικείμενα που 

ελήφθησαν ως δείγματα για να συμπεριληφθούν στο εργαλείο αντιπροσωπεύουν επαρκώς τον 

τομέα του περιεχομένου που αναφέρεται στο εργαλείο. (Waltz, Strickland, & Lenz, 2005) 

Για το σκοπό αυτό, η ερευνητική ομάδα έχει μελετήσει προσεκτικά το σχετικό ερωτηματολόγιο 

και έχει προχωρήσει  στη γλωσσική και πολιτισμική προσαρμογή του στα Κυπριακά δεδομένα. 

Στο στάδιο αυτό της εγκυροποίησης,  το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε σύμφωνα με τις αρχές 

που διέπουν το Συντελεστή Εγκυρότητας Περιεχομένου, γνωστό ως  Content Validity Index 

(CVI), Polit et al., (2007).  Στα πλαίσια αυτής της δοκιμασίας, ένας συγκεκριμένος αριθμός από 

διακεκριμένους γνώστες ή «ειδικούς» στο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου καλείται να 

αξιολογήσει κατά πόσο οι έννοιες, το λεκτικό, η φρασεολογία ακόμη και η διατύπωση της κάθε 

ερώτησης, κρίνεται σχετική για να μετρήσει αυτό που σε κάθε περίπτωση πρέπει να μετρήσει. 

Για αυτό έχουν επιλεγεί ως «ειδικοί» για να κρίνουν το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, 8 

επαγγελματίες υγείας από τον Ακαδημαϊκό αλλά και τον Κλινικό χώρο. Κριτήρια επιλογής 

τέθηκαν ως εξής: τουλάχιστον 5 χρόνια κλινικής εμπειρίας, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών και  δίγλωσσοι. 

Οι Polit & Beck (2006), όπως και  ο Lynn (1986), εισηγούνται σαν ελάχιστο αριθμό 3 ειδικών, 

αλλά πέραν των 10 δεν είναι αναγκαίο. Έτσι για τους σκοπούς της μελέτης κρίθηκε σκόπιμο  η  

Ομάδα ειδικών να αποτελείται από 8 άτομα: 4 Νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής, 3 

Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας και 1 Ψυχολόγο. Όλα τα  άτομα είχαν μεταπτυχιακό τίτλο στην 

ειδικότητά τους,  3 Νοσηλευτές ήταν διδακτορικού επιπέδου και 5 ήταν Υποψήφιοι διδάκτορες. 

Από τους 8 οι 4 ήταν άντρες και οι 4 γυναίκες.  

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν σχολαστικά και προσεκτικά την κάθε ερώτηση 

του ερωτηματολογίου και να βαθμολογήσουν  από το 1 μέχρι το 4, σύμφωνα με το κατά πόσο 
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πιστεύουν ότι το περιεχόμενό της θα μετρήσει αυτό που πρέπει να μετρήσει, όταν αυτή 

απαντηθεί από ένα άτομο που εκφράζει ή χαρακτηρίζει την πλειοψηφία του «τυπικού μέσου» 

Κύπριου Νοσηλευτή (το ερωτηματολόγιο στη μορφή που έχει σταλεί στην ομάδα ειδικών 

παρατίθεται στο παράρτημα).  

Οι βαθμολογίες ερμηνεύονται ως εξής: 

1 = καθόλου σχετικό 

2 = κάπως σχετικό 

3 = αρκετά σχετικό 

4 = εξαιρετικά σχετικό 

Ο πιο κάτω πίνακας αρ.12 δείχνει τα αποτελέσματα του Συντελεστή Εγκυρότητας 

Περιεχομένου, γνωστό ως  Content Validity Index (CVI), τόσο κατά ερώτηση (Item-level 

content validity index) όσο και για όλο το ερωτηματολόγιο (Scale-level content validity index) 

 Όπως φαίνεται από τον πιο κάτω πίνακα τα αποτελέσματα ήταν: 

α.  I – CVI  = 0.95 (Δείκτης εγκυρότητας του περιεχομένου σε επίπεδο θέματος είναι "η 

εγκυρότητα περιεχομένου για μεμονωμένα στοιχεία: Ποσοστό εμπειρογνωμόνων περιεχομένου 

δίνουν σε αυτό το είδος σχετικότητα της τάξεως του 3 ή 4 (Polit&Beck, 2006 : 493) και, 

β.  S – CVI /UA= O.80 (Δείκτης εγκυρότητας του περιεχομένου σε επίπεδο θέματος είναι "το 

ποσοστό των συνολικών στοιχείων ενός μέσου που έχει βαθμολογηθεί από τους 

εμπειρογνώμονες περιεχομένου 3 ή 4) (Beck & Gable, 2001 :209).   
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Πίνακας 12. Αποτελέσματα Ειδικών για το Συντελεστή Εγκυρότητας Περιεχομένου 

Content Validity Index (CVI). 

 

Οι Polit , Beck και Owen (2007:466), εισηγούνται ότι το επίπεδο του  I – CVI  πρέπει να είναι 

πέραν του 0.78 με 3 ή περισσότερους ειδικούς και του S – CVI /UA, πέραν του 0.80, γιατί αν η 

τιμή γενικά του CVI είναι χαμηλή, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δε θα αξιολογούσαν 

σωστά την προς αξιολόγηση έννοια ή οι ειδικοί ήταν ανεπαρκείς ή επηρεασμένοι ή όχι τόσο 

έμπειροι. Αναφέρουν  ακόμη τιμές υψηλότερες από τις πιο πάνω θεωρείται ένδειξη καλής 

εγκυρότητας περιεχομένου. Επομένως τα αποτελέσματα της εγκυρότητας περιεχομένου (I – CVI  

= 0.95 και S – CVI /UA= O.80) του εργαλείου μέτρησης της παρούσας εργασίας θεωρούνται 

αρκετά ικανοποιητικά. 

δ) Πιλοτική μελέτη 

Η πιλοτική μελέτη είναι μία μελέτη μικρής έκτασης, δοκιμασία για προετοιμασία μιας πιο 

μεγάλης σε έκταση μελέτης (Van Teijlingen & Hundley, 2001:1) Είναι μία δοκιμή,  μεταξύ 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 N Agree I-CVI

1 1 X X X X X X X X 8 1.00

2 2 X X X X X X X X 8 1.00

3 3 X X X X X X X X 8 1.00

4 4 X X X X X X X X 8 1.00

5  D X X X D X X D 5 0.63

6 5 X X X X X X X X 8 1.00

7 6 X X X X X X X X 8 1.00

8  X X X X X D X X 7 0.88

9 7 X X X X X X X X 8 1.00

10 8 X X X X X X X X 8 1.00

11 9 X X X X X X X X 8 1.00

12  X X X X X D X X 7 0.88

13 10 X X X X X X X X 8 1.00

14 11 X X X X X X X X 8 1.00

15 12 X X X X X X X X 8 1.00

16 13 X X X X X X X X 8 1.00

17 14 X X X X X X X X 8 1.00

18 15 X X X X X X X X 8 1.00

19 D X X X X D X D 5 0.63

20 16 X X X X X X X X 8 1.00

0.9 1 1 1 0.95 0.85 1 0.9
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άλλων, των ερευνητικών  εργαλείων, όπως είναι το αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο της 

παρούσης ερευνητικής εργασίας. Η Πιλοτική Μελέτη, εφαρμόζεται όταν ο ερευνητής έχει μία 

πλήρη και ξεκάθαρη άποψη του ερευνητικού θέματος, των ερωτήσεων, των τεχνικών και των 

μεθόδων που  θα εφαρμόσει, για να δει την αποτελεσματικότητά τους στην πράξη, (Blaxter, 

Hughes & Tight, 2006:137). Στην πορεία εφαρμογής ενός ερευνητικού σχεδίου παρουσιάζονται 

προβλήματα και καταστάσεις, που πολλές φορές δε μπορούν να προβλεφθούν γι’ αυτό, αν είναι 

αναγκαίο, μπορεί να διαφοροποιήσει ανάλογα τα σχέδιά του (Σαχίνη – Καρδάση, 2000). 

Οι σκοποί της παρούσης Πιλοτικής Μελέτης ήταν: 

 Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας όλων  των μερών του ερωτηματολογίου. 

 Ο έλεγχος του απαραίτητου χρόνου που χρειάζεται για τη συμπλήρωσή του. 

 Ο έλεγχος της κατανόησης του ερωτηματολογίου. 

 Ο έλεγχος του επιπέδου και της διάθεσης  συμμετοχής. 

Η εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου αφορά στο βαθμό στον οποίο αυτό μετρά την έννοια ή 

αλλιώς τη μεταβλητή, την οποία διατείνεται ότι μετρά και η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια 

και ακρίβεια των τιμών που λαμβάνονται από αυτό. (Litwin, 1995;  Houser, 2008). 

Η πιλοτική μελέτη έγινε χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 73 φοιτητών νοσηλευτικής, από τους 

οποίους ήταν σχεδόν όλοι πρωτοετείς. Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα.    
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Πίνακας 13. Δημογραφικά στοιχεία Πιλοτικής Μελέτης 

Χαρακτηριστικό Συχνότητα 

 

% 

 

Φύλο                         Άντρας 

                                  Γυναίκα 

10 

63 

13.7 

86.3 

Ηλικία                       <19 

                                     19-21 

                                 22+ 

60 

11 

2 

82.2 

15.1 

2.8 

Έτος σπουδών           Πρώτο 

                                     Τρίτο    

72 

1 

98.6 

1.4 

Όπως διαφαίνεται, από τους φοιτητές οι 45 (61.6%) είχαν τη Νοσηλευτική (Επιστήμη που 

σπουδάζουν) ως πρώτη επιλογή για τις σπουδές τους. Επίσης 40 φοιτητές (54.8%) είχαν κάποιο 

μέλος της οικογένειάς τους ή του στενού φιλικού περιβάλλοντός τους να εργάζεται στον Τομέα 

της Υγείας. 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα από την περιγραφική στατιστική για τα πιλοτικά 

δεδομένα. 

Πίνακας 14. Περιγραφικά στοιχεία για το σκορ του πιλοτικού δείγματος (Ν=73) 

Με το Εργαλείο JSE-HPS 

Μέσος όρος 

Τυπική Απόκλιση 

Διάμεσος  

25ο τεταρτημόριο  

75ο τεταρτημόριο 

Ελάχιστο σκορ 

Μέγιστο σκορ 

104.3 

13.6 

107 

96.5 

113 

50 

130 
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Τα πιο πάνω αποτελέσματα (Πίνακας 14) δείχνουν ότι το εύρος των σκορ είναι από 50 μέχρι 

130, σε σχέση με 20-140, δηλαδή από τη μια δεν παρατηρήθηκαν πολύ χαμηλά σκορ, κάτω από 

50, αλλά ούτε πολύ υψηλά σκορ, πάνω από 130. Ο μέσος όρος είναι 104, το οποίο είναι σε 

υψηλά επίπεδα. Το 75% των φοιτητών σημείωσαν σκορ κάτω από 113, ενώ οι περισσότεροι 

φοιτητές είχαν συνολικό σκορ ενσυναίσθησης μεταξύ 110-120, (Πίνακας 15) 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ενσυναίσθηση, παρουσιάζοντας την κατανομή των συνολικών 

σκορ.  

Πίνακας 15. Κατανομή των σκορ του πιλοτικού δείγματος (n=73) 

Με το Εργαλείο JSE-HPS 

 

Διάστημα 

 

Συχνότητα 

(Frequency) 
% 

Αθροιστικό ποσοστό 

(cumulative percentage) 

≤75 

76-80 

81-85 

86-90 

91-95 

96-100 

101-105 

106-110 

111-115 

116-120 

121-125 

126-130 

131-135 

136-140 

2 

0 

2 

10 

3 

9 

8 

9 

20 

2 

4 

4 

0 

0 

2.7 

0 

2.7 

13.7 

4.0 

12.3 

10.9 

12.3 

27.4 

2.7 

5.5 

5.5 

0 

0 

2.7 

2.7 

5.5 

19.2 

23.3 

35.6 

46.6 

58.9 

86.3 

89.0 

94.5 

100 

100 

100 
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ε) Έλεγχος αξιοπιστίας  

Σύμφωνα με τη θεωρία της πραγματικής τιμής,  ο ακριβής υπολογισμός της αξιοπιστίας δεν 

είναι ένα εύκολο έργο εξαιτίας των σφαλμάτων μέτρησης, τυχαίων και συστηματικών, (Trochim 

2006). Γι’ αυτό  η αξιοπιστία μιας έρευνας εξαρτάται από τη «συνέπεια» και 

«επαναληψιμότητα» των αποτελεσμάτων. Ο έλεγχος της επαναληψιμότητας των απαντήσεων 

(test-retest reliability) εξετάζει το βαθμό σταθερότητας των απαντήσεων από τα ίδια άτομα, σε 

τουλάχιστον δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο συντελεστής Cronbach's alpha μελετά την 

εσωτερική σταθερότητα ενός ερωτηματολογίου και τη συνέπεια των αποτελεσμάτων (Σαχίνη-

Καρδάση, 2000). Στη μελέτη αυτή διενεργήθηκε: 

(α) Έλεγχος του συντελεστή Cronbach's alpha, και  

(β) Χορήγηση και επαναχορήγηση του ερωτηματολογίου (test-retest). 

Ακολουθούν λεπτομέρειες για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. 

Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας 

Αξιοπιστία ενός ερευνητικού εργαλείου μπορεί να οριστεί  ως η έκταση στην οποία το εργαλείο 

δίνει τα ίδια αποτελέσματα σε επανειλημμένες μετρήσεις και αναφέρεται στην αναλογία 

ακρίβειας και ανακρίβειας στη μέτρηση Cronbach. (Polit et al., 2001). Στις εκτιμήσεις 

εσωτερικής συνοχής, συντελεστής αξιοπιστίας είναι ο συντελεστής α του Cronbach (Cronbach’s 

alpha or coefficient alpha) ένας ευρύτατα διαδεδομένος δείκτης με τον οποίο υπολογίζεται η 

εσωτερική συνοχή ή η ομοιογένεια ενός οργάνου το οποίο αποτελείται από διάφορα 

υποτμήματα. Η μελέτη της εσωτερικής συνοχής του εργαλείου, έγινε χρησιμοποιώντας το  

συντελεστή Cronbach alpha, (Cronbach, 1971).  

Ο συντελεστής αυτός μπορεί να υπολογιστεί σχετικά εύκολα με μια μόνο δοκιμασία και μπορεί 

να πάρει τιμές από το 0 μέχρι το 1. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του α, η δοκιμασία θεωρείται πιο 

αξιόπιστη. Συνήθως μια τιμή 0,7 και πάνω θεωρείται αποδεκτή (Μερκούρης, 2008). Αξίζει όμως 

να σημειωθεί ότι ένας υψηλός συντελεστής α δε συνεπάγεται πάντα υψηλή εσωτερική συνοχή. 

Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί ο συντελεστής α επηρεάζεται και από το μέγεθος του εργαλείου, 

στην περίπτωση που αυτό είναι βραχύ  (CRME & HE-JSE, 2016).   
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Από τα πιλοτικά δεδομένα που  αναφέρθηκαν πιο πάνω, με δείγμα 73 φοιτητές της νοσηλευτικής 

φάνηκε ότι το εργαλείο διαθέτει αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής αφού η τιμή του άλφα είναι 

0.761. Όλες οι ερωτήσεις είναι αξιόπιστες, αφού η αφαίρεση κάποιας από αυτές δεν ανεβάζει 

σημαντικά την τιμή του άλφα, ενώ έχουν όλες υψηλή συσχέτιση με τη συνολική κλίμακα. Στον 

πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές κάθε ερώτησης του εργαλείου. 

Πίνακας 16. Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής Πιλοτικού Δείγματος 

Αριθμός 

ερώτησης 
Ερώτηση 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

1 Η κατανόηση των συναισθημάτων των 

ασθενών και των συναισθημάτων των 

οικογενειών των ασθενών από  τους 

επαγγελματίες υγείας δεν επηρεάζει τα 

αποτελέσματα της θεραπείας 

.272 .756 

 

 

 

2 Οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα όταν οι 

επαγγελματίες υγείας κατανοούν τα 

συναισθήματα τους 

.514 .744 

3 Είναι δύσκολο για έναν επαγγελματία υγείας 

να δει τα πράγματα όπως τα βλέπουν οι 

ασθενείς 

.050 .768 

4 Στη σχέση επαγγελματία υγείας – ασθενή, η 

κατανόηση της γλώσσας του σώματος είναι 

εξίσου σημαντική με την προφορική 

επικοινωνία 

.531 .739 

 

 

 

 

5 

Η αίσθηση του χιούμορ από πλευράς του 

επαγγελματία υγείας συμβάλλει σε καλύτερα 

κλινικά αποτελέσματα 

 

.305 

 

.753 

 

6 Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, 

είναι δύσκολο να δεις τα πράγματα όπως τα 

βλέπουν οι ασθενείς 

 

.046 

 

.771 

συνέχεια… 
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7 H προσοχή στα συναισθήματα του ασθενή δεν 

είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης με τον ασθενή 

 

.529 

…συνέχεια 

.741 

8 Η προσήλωση στις προσωπικές εμπειρίες των 

ασθενών δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της 

θεραπείας 

 

.352 

.749 

9 Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να 

προσπαθούν να μπαίνουν στη θέση των 

ασθενών κατά την παροχή φροντίδας σε 

αυτούς 

.535 .736 

10 Οι ασθενείς εκτιμούν την κατανόηση των 

συναισθημάτων τους από τους επαγγελματίες 

υγείας η οποία από μόνη της είναι 

θεραπευτική 

.638 .728 

11 Οι ασθένειες μπορούν να θεραπευθούν μόνο 

μέσω στοχευμένης θεραπείας· ως εκ τούτου, οι 

συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ των 

επαγγελματιών υγείας και των ασθενών δεν 

έχουν αξιόλογη επίδραση στα αποτελέσματα 

της θεραπείας 

.584 .732 

 

 

 

 

 

12 

Το να ερωτώνται οι ασθενείς για το τι 

συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή δεν είναι 

υποβοηθητικό στην κατανόηση των 

βιολογικών τους προβλημάτων 

.051 .771 

 

 

. 

 

13 

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 

προσπαθούν να κατανοούν τι συμβαίνει στο 

μυαλό των ασθενών με το να προσέχουν στα 

μη λεκτικά μηνύματα και στη γλώσσα του 

σώματος… 

 

.508 

 

.738 

 

 

14 Πιστεύω ότι το συναίσθημα δεν έχει θέση στη 

θεραπεία της ασθένειας 

.425 .743 

Συνέχεια….. 
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15 Η ενσυναίσθηση είναι μια θεραπευτική 

δεξιότητα και χωρίς αυτή η επιτυχία ενός 

επαγγελματία υγείας είναι περιορισμένη 

 

.111 

….συνέχεια 

.767 

 

16 Η κατανόηση από μέρους των επαγγελματιών 

υγείας της συναισθηματικής κατάστασης των 

ασθενών τους αλλά και των οικογενειών τους  

είναι ένα σημαντικό συστατικό της σχέσης 

μεταξύ επαγγελματία υγείας και ασθενή 

 

.506 

 

.737 

17 Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 

προσπαθούν να σκέφτονται όπως οι ασθενείς 

τους για να παρέχουν καλύτερη φροντίδα 

.567 .734 

18 Οι επαγγελματίες υγείας δεν θα πρέπει να 

επιτρέπουν στον εαυτό τους να επηρεάζεται 

από την ισχυρή προσωπική τους σχέση με 

τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας των 

ασθενών 

-.045 .779 

19 Δεν απολαμβάνω το διάβασμα βιβλίων που 

δεν είναι ιατρικά ή βιβλία για τις τέχνες 

-.211 .791 

20 Πιστεύω ότι η ενσυναίσθηση  είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας στη θεραπεία των 

ασθενών 

 .530 .734 

 

Αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων/ έλεγχος-επανέλεγχος  

Ο άλλος τρόπος που χρησιμοποιήθηκε για να εξακριβωθεί αν το εργαλείο μέτρησης διαθέτει 

σταθερότητα αναφορικά με τις μετρήσεις, είναι η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων ή ο 

έλεγχος-επανέλεγχος (test-retest reliability) (Houser, 2008, Litwin, 1995). Συγκεκριμένα, το 

εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε σε ένα μέρος του πιλοτικού δείγματος (42 από τα 73 

άτομα), στο οποίο έγινε ο έλεγχος (test) και σε ένα διάστημα τριών εβδομάδων  δόθηκε ξανά στο 

ίδιο ακριβώς δείγμα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες για τον επανέλεγχο (retest). Το 

μεσοδιάστημα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο (2 εβδομάδες ως 6 μήνες) για να αποφεύγονται τα 
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αποτελέσματα εκ μεταφοράς, αλλά και αρκετά μικρό για αποφυγή πραγματικών αλλαγών στη 

μεταβλητή που μετριέται, (Σαχίνη-Καρδάση,2000). Ο βαθμός αξιοπιστίας είναι ο συντελεστής 

συσχέτισης r, ο οποίος προκύπτει από τη συσχέτιση των δύο βαθμολογιών (scores) που 

προέρχονται από τις δύο μετρήσεις και ο οποίος πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικός.  

Ακολουθούν κάποια περιγραφικά στοιχεία, για το συγκεκριμένο δείγμα των 42 ατόμων, στα 

οποία έγινε ο επανέλεγχος: 

Πίνακας 17. Περιγραφικά στοιχεία για το δείγμα 42 ατόμων, για τον Έλεγχο / Επανέλεγχο 

 

Χαρακτηριστικό 

 

Συχνότητα % 

Φύλο                         Άντρας 

                                  Γυναίκα 

8 

34 

19 

81 

Ηλικία                             <19 

                                      19-21 

                                         22+ 

33 

7 

2 

78.6 

16.7 

4.7 

 

Όλοι ήταν πρωτοετείς φοιτητές. Από τους φοιτητές οι 26 (61.9%) είχαν τη Νοσηλευτική 

(Επιστήμη που σπουδάζουν) ως πρώτη επιλογή για τις σπουδές τους. Επίσης, από τους ίδιους 

φοιτητές , οι 22 (52.4%) είχαν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή του στενού φιλικού 

περιβάλλοντός τους να εργάζεται στον Τομέα της Υγείας.         

Υπολογίστηκε το συνολικό σκορ ενσυναίσθησης για τις απαντήσεις του ελέγχου και του 

επανελέγχου, σύμφωνα και πάλι με τις οδηγίες των συγγραφέων (scoring algorithm). Κάποια 

περιγραφικά στοιχεία ακολουθούν.  

Στο πιο κάτω πίνακα 18, φαίνεται η Περιγραφή των δύο χρονικών στιγμών της μέτρησης 
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Πίνακας 18. Περιγραφή των δύο χρονικών στιγμών της μέτρησης 

 

 

Έλεγχος 

 

Επανέλεγχος 

Μέσος όρος 

Τυπική Απόκλιση 

Διάμεσος  

25ο τεταρτημόριο  

75ο τεταρτημόριο 

Ελάχιστο σκορ 

Μέγιστο σκορ 

84.5 

11.1 

86.0 

77.7 

93.0 

45 

105 

85.3 

9.2 

84.5 

81.5 

91.2 

49 

102 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο συντελεστής, r, ο οποίος αφορά ακριβώς τον έλεγχο αξιοπιστίας 

που μας ενδιαφέρει. Η τιμή του ήταν r=0.529, με p-value<0.001, δηλαδή υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων. Αυτό δείχνει ότι το εργαλείο βρέθηκε 

αξιόπιστο στη δοκιμασία αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων ή ελέγχου-επανελέγχου. 

στ) Διασφάλιση της εγκυρότητας του εργαλείου 

Η τελική διασφάλιση της εγκυρότητας  του εργαλείου έγινε με διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση. Η παραγοντική ανάλυση αποτελεί ένα εξεζητημένο τρόπο εξέτασης ενός ερευνητικού 

εργαλείου και στη φάση της πιλοτικής μελέτης οι αξιολογήσεις που έγιναν έδωσαν μία 

σημαντική ένδειξη της εγκυρότητας του εργαλείου, ώστε να δοθεί σε όλο το δείγμα των 

φοιτητών, ωστόσο η ερευνητική ομάδα έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει σε παραγοντική ανάλυση 

στα δεδομένα του συνολικού δείγματος για τους εξής λόγους: 

α) Για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εγκυρότητα της όλης  ερευνητικής εργασίας 
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β) Για την καλύτερη μελέτη του θέματος αφού θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία του εργαλείου στη χρησιμοποίησή του από άλλους ερευνητές στη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

γ) Δεν υπάρχει δημοσιευμένη εγκυροποίηση της Ελληνικής έκδοσης του εργαλείου που αφορά 

σε φοιτητές Επιστημών Υγείας, κάτι που θα μπορούσε να γίνει από την παρούσα ερευνητική 

ομάδα προς όφελος της όλης επιστημονικής κοινότητας. 

Το ερωτηματολόγιο  χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς  ψυχομετρικής ανάλυσης στον όλο 

πληθυσμό της έρευνας δηλαδή, 869 φοιτητές. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος και τα 

αποτελέσματα   παρουσιασιάζονται με λεπτομερή στοιχεία στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων. 

3.8. Μέρος β: Μελέτη της Ενσυναίσθησης με τη χρήση Ομάδων Εστίασης 

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ποσοτικής φάσης της έρευνας κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω 

μελέτη και εμβάθυνση σε δεδομένα ποιοτικής μορφής, με τη χρήση Ομάδων Εστίασης 

(FocusGroups).Ενημερώθηκαν σχετικά με την διεξαγωγή των Ομάδων Εστίασης η Επιτροπή 

Βιοηθικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9) και οι υπεύθυνοι των Προγραμμάτων Νοσηλευτικής των δύο 

Πανεπιστημίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  10&10α) 

Η έρευνα με την χρήση της ομάδας εστίασης είναι ένας τρόπος συλλογής ποιοτικών δεδομένων, 

που ουσιαστικά συνεπάγεται τη συμμετοχή ενός μικρού αριθμού ανθρώπων σε μια άτυπη 

ομαδική συζήτηση (ή συζητήσεις), «εστιασμένη» γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα ή σύνολο 

θεμάτων (Wilkinson, 2004). 

Οι ερευνητές  χρησιμοποιούσαν τις Ομάδες Εστίασης εδώ και 90 χρόνια (Onwuegbuzie et al., 

2009).  Στη Νοσηλευτική άρχισαν να χρησιμοποιούνται μετά το 1990 (Webb, 2000) 

Οι Ομάδες Εστίασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από μία ποσοτική έρευνα όπως στην 

παρούσα ερευνητική εργασία όπου μπορούν να συνδράμουν στην εξερεύνηση και διαφώτιση  

θεμάτων  που προέρχονται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής ερευνητικής 

μεθοδολογίας (Freitas et al., 1998), με πολλαπλά ωφελήματα στους ερευνητές. Είναι μία 

οικονομική, γρήγορη  και αποτελεσματική μέθοδος για τη συλλογή δεδομένων από πολλούς 

συμμετέχοντες (Krueger, 1988). Μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις 
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πεποιθήσεις, τις απόψεις και τις στάσεις των συμμετεχόντων. Πληροφορίες αυτού του είδους 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμες γιατί αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές πραγματικότητες και την 

κουλτούρα της διερευνώμενης ομάδας (Papastavrou & Andreou, 2012). Ένα από τα σημαντικά 

τους πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα προς απόκτηση πληροφοριών σε βάθος, φαινόμενο που 

δε μπορεί να επιτευχθεί μέσω ατομικών συνεντεύξεων ή άλλων προσεγγίσεων ποιοτικής 

μορφής. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δυναμικής που αναπτύσσεται μέσα στην ομάδα (Stevens, 

1996).  

Ο σχεδιασμός της Ομάδας Εστίασης καθοδηγείται από τα ερευνητικά ερωτήματα που με τη 

σειρά τους καθοδηγούν τη δόμησή της και την επιτυχία των αποτελεσμάτων (Kinalski et al., 

2016). Μία καλά οργανωμένη Ομάδα Εστίασης διαρκεί 1-2 ώρες και περιλαμβάνει 6-12 άτομα. 

Το μέγεθος πρέπει να είναι όχι τόσο μεγάλο, γιατί τότε υπάρχει η πιθανότητα να αναπτυχθεί ένα 

περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες δε θα νοιώθουν άνετα να μοιραστούν σκέψεις, απόψεις και 

βιώματα  (Onwuegbuzie &Bostick, 2004), όμως η πολύ μικρή ομάδα μπορεί να μην επιτρέψει 

την ανάπτυξη τις αναγκαίας δυναμικής και έτσι να περιορίσει το εύρος των εμπειριών και 

απόψεων που μπορεί να εκφρασθούν. Με άλλα λόγια πρέπει να είναι τόσο μικρό, ώστε όλοι να 

έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να ανταλλάξουν απόψεις και τόσο μεγάλο ώστε να 

δίδεται η ευκαιρία για την έκφραση διαφόρων απόψεων (Oppenheim, 1992). 

Την Ομάδα τη διαχειρίζονται ο Συντονιστής – Καταλύτης και ο Παρατηρητής. Ο πρώτος είναι 

το άτομο που συντονίζει τις συζητήσεις μέσα στην ομάδα, θα πρέπει δε να είναι ένα άτομο με 

φιλική και χαρισματική προσωπικότητα, να μπορεί να ακούει με ευαισθησία και ενσυναίσθηση, 

να μην είναι αυταρχικός, κριτικός και σαρκαστικός. Παρουσιάζει τις ερωτήσεις και την όλη 

δραστηριότητα και ενθαρρύνει τα μέλη να συνεισφέρουν στη συζήτηση μέχρι να εξαντληθεί το 

θέμα. Ο Συντονιστής πρέπει να βεβαιώνεται ότι  όλες οι απόψεις ακούγονται, ιδιαίτερα πρέπει 

να είναι σε θέση να διαχειριστεί το κυρίαρχο μέλος της ομάδας όπως και το αδύνατο. Γενικά να 

είναι σε θέση να διαχειριστεί τη δυναμική της ομάδας και να παραμένει ουδέτερος. Το δεύτερο 

άτομο, ο παρατηρητής στηρίζει το Συντονιστή και ηχογραφεί τις συζητήσεις. Παρατηρεί επίσης 

τις αντιδράσεις και την συμπεριφορά των συμμετεχόντων και γενικά τη μη-λεκτική επικοινωνία 

και τις καταγράφει. Επιπρόσθετα μπορεί να στηρίξει τον Συντονιστή με ερωτήσεις που πιθανό 

να έχουν αναπτυχθεί από τις συζητήσεις (PREDICT, 2016) 
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Ακολουθώντας τα πιο πάνω στην παρούσα ερευνητική εργασία, Ερευνητής με πολύχρονη 

σχετική εμπειρία, συντόνισε τις ομάδες εστίασης ο οποίος σε κανένα σημείο της συζήτησης δεν 

είχε εμπλοκή, ούτε είχε συμμετοχή στην επιλογή των συμμετεχόντων, ούτε στο σχεδιασμό της 

έρευνας. Έτσι αποφεύχθηκε η οποιαδήποτε άσκηση επιρροής και επηρεασμού των 

συμμετεχόντων από τις  απόψεις, τις ιδέες, και τις προκαταλήψεις που πιθανό να  είχε ο 

Συντονιστής. Δεύτερο άτομο, ο παρατηρητής στήρξε το Συντονιστή και ηχογραφούσε τις 

συζητήσεις. Παρατηρούσε επίσης τις αντιδράσεις και την συμπεριφορά των συμμετεχόντων και 

γενικά την μη-λεκτική επικοινωνία και τα κατέγραφε.  

Οι ομάδες εστίασης πραγματοποιήθηκαν σε κατάλληλες αίθουσες του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συστάθηκαν και λειτούργησαν συνολικά 

δύο ομάδες εστίασης, με παρόμοια σύνθεση. Η στρατολόγηση των συμμετεχόντων έγινε με 

ανοικτή πρόσκληση προς τους φοιτητές και επελέγησαν οι πρώτοι 8 που δήλωσαν ενδιαφέρον, 

εφόσον δεν υπήρχαν ειδικά κριτήρια επιλογής πέραν του έτους σπουδών. Συγκεκριμένα 

συγκροτήθηκε μια ομάδα με 8 φοιτητές Νοσηλευτικής του τρίτου έτους από το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο και μία άλλη παρόμοια από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αναλυτικότερα, η 

σύνθεση των ομάδων παρουσιάζεται στον πίνακα 40. H ομοιογένεια των συμμετεχόντων στην 

κάθε ομάδα έγινε σκόπιμα, για να αποφευχθούν κατά τη συζήτηση φαινόμενα επιπέδου γνώσης, 

επιρροής, επίδρασης και κυριαρχίας. 

Σύντομη ενημέρωση για το σκοπό της συνάντησης χαρακτήρισε την έναρξη της διεργασίας των 

Ομάδων εστίασης και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνταν να υπογράψουν το έντυπο 

πληροφορημένης συγκατάθεσης και να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο με τα δημογραφικά 

τους στοιχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 & 11α). Τονίσθηκε ότι η συμμετοχή τους είναι 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ. Η ανωνυμία διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια των Ομαδικών 

συζητήσεων, όπως επίσης και κατά την ηχογράφηση.  

Η ενημέρωση  κατέληγε με μια σειρά ερωτήσεων του τύπου:  

I. Δεδομένου ότι τα ευρήματα έδειξαν πτώση της Ενσυναίσθησης στη Νοσηλευτική κατά 

το τρίτο έτος και βελτίωση κατά το τέταρτο, οι φοιτητές / τριες θα κληθούν να συζητήσουν 

και να εκφράσουν τις απόψεις τους: 

α.  Πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την έννοια της ενσυνναίσθησης 
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β. Για ποιούς λόγους κατά την άποψή τους η ενσυναίσθηση στους φοιτητές νοσηλευτικής 

μειώνονται κατά  το τρίτο έτος των σπουδών τους; 

γ.  Ποιοι παράγοντες συνέτειναν στην βελτίωση κατά το τέταρτο έτος; 

δ. Πως νομίζουν ότι το σύστημα εκπαίδευσης βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου της 

ενσυναίσθησης και  

ε. Πως θα ήθελαν οι ίδιοι να εμποδίσουν την πτώση και να βελτιώσουν την ενσυναίσθηση; 

II. Δεδομένου ότι τα ευρήματα έδειξαν ότι οι φοιτήτριες παρουσίασαν στατιστικά πιο 

υψηλή Ενσυναίσθηση θα κληθούν και πάλι να συζητήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις 

τους και το ερώτημα που θα τεθεί είναι: 

α. Πως εξηγούν οι φοιτητές / τριες  το φαινόμενο ότι οι φοιτήτριες παρουσιάζουν υψηλότερη 

ενσυναίσθηση σε σχέση με τους συμφοιτητές τους; 

ΙΙΙ. Ποια είναι η άποψή τους για τα επίπεδα Ενσυναίσθησης: 

α. Όσον αφορά τους φοιτητές/τριες που είχαν σαν πρώτη επιλογή τους τη Νοσηλευτική, και  

β. Κατά πόσο μία οικογένεια που έχει κάποιο που εργάζεται στις Υπηρεσίες Υγείας μπορεί να 

επηρεάσει σχετικά; 

Οι ομάδες εστίασης είχαν διάρκεια περίπου 1,5 ώρα η κάθε μια και έγιναν με τη χρήση 

μαγνητοφώνου. Τα δεδομένα από την απομαγνητοφώνηση, αναλύθηκαν από την ερευνητική 

ομάδα και φυλάχθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο αυτή (η ερευνητική ομάδα) είχε 

πρόσβαση σε αυτά. Οι ηχογραφήσεις  και το περιεχόμενο των απομαγνητοφωνήσεων μετά την 

ανάλυση των δεδομένων καταστραφήκαν. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαφώτισαν σημαντικά το υπό διερεύνηση πεδίο, έδωσαν 

συμπληρωματικές πληροφορίες, ενίσχυσαν καθώς και ανέδειξαν τις όποιες ιδιαιτερότητες της 

Κυπριακής πραγματικότητας.  

3. 9. Περίληψη  

Στο  κεφάλαιο ΙΙΙ περιγράφεται ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία για την παρούσα 

Περιγραφική, Συγκριτική και Συσχέτισης ερευνητική εργασία σε δύο Πανεπιστήμια της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα Δημόσιο και ένα Ιδιωτικό σε όλους τους Προπτυχιακούς Φοιτητές 

των Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα στο 1ο, 2ο ,3ο  και 4ο έτος σπουδών της Νοσηλευτικής, 

Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Διαιτολογίας–Διατροφολογίας. Πιο 

συγκεκριμένα γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας, του εργαλείου συλλογής των δεδομένων, 

της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων και της δειγματοληψίας. Χρησιμοποιήθηκαν σε 

συνδυασμό δύο διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις. Mία ποσοτική και μία ποιοτική. Για τη 

συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το γνωστό και δοκιμασμένο, 

Jefferson Scale of Empathy HPS και χρήση Εστιασμένων Ομάδων. Στην πρώτη περίπτωση το 

δείγμα ήταν 869 φοιτητές/τριες και για τις 2 Ομάδες Εστίασης 16 φοιτητές/τριες κυρίως του 

τρίτου έτους. 

Το Εργαλείο  αξιολόγησης της Ενσυναισθησης του JSE-HPS  μεταφράσθηκε, και έτυχε 

πολιτισμικής προσαρμογής και εγκυροποίησης στην Ελληνική γλώσσα. Η τελική διασφάλιση 

της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εργαλείου έγινε με διάφορους τρόπους όπως για 

παράδειγμα την εγκυρότητα προσώπου, τη χρησιμοποίηση του δείκτη εγκυρότητας 

περιεχομένου (Content Validity Index) και διερευνητική παραγοντική ανάλυση, το συντελεστή 

εσωτερικής συνέπειας (Cronbach's alpha) και την πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου με 

επαναληπτική χορήγηση (test retest). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παροσιαστούν σε δύο μέρη, συγκεκριμμένα αυτά τα οποία 

προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου JSE-HPS και στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων των ομάδων εστίασης. 

4.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα διαμορφώθηκε ως εξής: «Ποιές  είναι οι στάσεις της 

Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών φοιτητών Επαγγελμάτων Υγείας και συγκεκριμένα της 

Νοσηλευτικής, της  Φαρμακευτικής, της Φυσικοθεραπείας, της Διαιτολογίας&Διατροφολογίας 

και της Λογοθεραπείας σε δύο Πανεπιστήμια στην Κυπριακή Δημοκρατία, ένα Δημόσιο 

(ΤΕΠΑΚ) και ένα ιδιωτικό (ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)» 

 

Τα Απορρέοντα ερευνητικά ερωτήματα ηταν: 

1. Ποιο είναι το σκορ των στάσεων της Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών φοιτητών σε 

κάθε κλάδο ξεχωριστά; 

2. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις στάσεις της Ενσυναίσθησης σε κάθε κλάδο 

(mean score comparisons); 

3. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις στάσεις της Ενσυναίσθησης σε κάθε έτος 

σπουδών; 

4. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις στάσεις της Ενσυναίσθησης σε κάθε έτος 

σπουδών κατά κλάδο; 

5. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις στάσεις της Ενσυναίσθησης σε κάθε 

Πανεπιστήμιο (ισχύει μόνο για τη νοσηλευτική); 

6. Ποια η σχέση, αν υπάρχει, ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων και στις στάσεις της Ενσυναίσθησης τους;  

7. Σε ποιο βαθμό αυτή η σχέση, εκεί και όπου υπάρχει, επηρεάζει τις στάσεις της 

Ενσυναίσθησης των φοιτητών; 
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4.2. Πληθυσμός και δείγμα συμμετεχόντων 

Ο αριθμός των φοιτητών ο οποίος φοιτά στους προαναφερθέντες κλάδους σπουδών των 

Επιστημών Υγείας των δύο Πανεπιστημίων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 19. Από το σύνολο 

των 1082 προπτυχιακών φοιτητών δεν αποκλείστηκε κανένας και κλήθηκαν όλοι να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και για το ότι η 

συμμετοχή στην έρευνα είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ. Επίσης ενημερώθηκαν ότι η συμπλήρωση 

και η επιστροφή του ερωτηματολογίου δηλώνει και την συγκατάθεσή τους για τη  

συμμετοχή τους στην έρευνα. 

Πίνακας 19. Ο πληθυσμός των φοιτητών/τριων στους κλάδους Επιστημών Υγείας 

 

Α/Α 

 

Κλάδος σπουδών 
Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας 

1 Νοσηλευτική 323 42 

2 Λογοθεραπεία                                 107 …. 

3 Φαρμακευτική  …. 360 

4 Διαιτολογία- Διατροφολογία …. 85 

5 Φυσικοθεραπεία  …. 165 

6 Σύνολο  430 652 

7 Γενικό σύνολο:    1082   

 

Από τους 1082 φοιτητές ανταποκρίθηκαν 869, ποσοστό 81% + που θεωρείται ικανοποιητικός 

βαθμός ανταπόκρισης. 

Συγκεκριμένα στο Πίνακα 20, φαίνεται η συλλογή των δεδομένων και στο Σχεδιάγραμμα 10 

φαίνεται  το ποσοστό ανταπόκρισης των φοιτητών κατά κλάδο σπουδών. Επίσης στο Πίνακα 21 

και στο Σχεδιάγραμμα 11 φαίνεται  ότι στο ΤΕΠΑΚ, από το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής 

απάντησαν 262 φοιτητές από τους 323 (81.1%) και στο Πρόγραμμα Λογοθεραπείας 85 από τους 

107 (79.4%), σύνολο 347(80.25%).   Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το Πρόγραμμα 

Νοσηλευτικής οι 37 από τους 42 (88.1%), από το Πρόγραμμα της Φαρμακευτικής  290 από τους 

360 (80.6%), στο Πρόγραμμα της Διαιτολογίας – Διατροφολογίας 72 από τους 85 (84.7%) και 
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στο Πρόγραμμα της Φυσικοθεραπείας 123 από τους 165 (74.5%), σύνολο 522(81.97%), 

ποσοστό 81.11% και στα δύο Πανεπιστήμια. 

 

Σχεδιάγραμμα 10. Ανταπόκριση ανά Πανεπιστήμιο και Κλάδο 
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Πίνακας 20. Ποσοστά ανταπόκρισης κατά Κλάδο και κατά ‘Ετος 

 
Παν. 

Λευ/σίας 

1ο έτος 

ΤΕΠΑΚ 

1ο Έτος 

Παν. 

Λευ/σίας 2ο 

έτος 

ΤΕΠΑΚ 

2ο Έτος 

Παν. 

Λευ/σίας 

3ο έτος 

ΤΕΠΑΚ 

3ο Έτος 

Παν. 

Λευ/σίας 

4ο έτος 

ΤΕΠΑΚ 

4ο Έτος 
ΣΥΝΟΛΟ 

Νοσηλευτική 5/6 73/75 9/9 75/85 8/10 57/83 15/17 57/81 

37/42 

262/323 

 

Λογοθεραπεία ----- 19/29 ----- 19/26 ----- 21/23 ----- 26/29 85/107 

Φαρμακευτική 95/130 ----- 68/100 ----- 79/80 ----- 48/50 ----- 290/360 

Διαιτολογία 23/25 ----- 14/20 ----- 18/20 ----- 17/20 ----- 72/85 

Φυσ/πεία 40/68 ----- 40/50 ----- 30/33 ----- 13/14 ----- 123/165 

Παν. Λευ/σίας 

 

522 

 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

ΤΕΠΑΚ 
 

347 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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Σχεδιάγραμμα 11. Ποσοστό ανταπόκρισης φοιτητών/τριων κατά κλάδο και έτος σπουδών 

 

 

Περιγραφικά στοιχεία του δείγματος 

 Η κύρια έρευνα έγινε  με ένα δείγμα 869 φοιτητών από δύο Πανεπιστήμια, ένα ιδιωτικό, το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και ένα δημόσιο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα 21. 

Σημ.: Από το δείγμα, 11 άτομα παρέλειψαν να δηλώσουν το φύλο τους, 3 άτομα παρέλειψαν να 

δηλώσουν την ηλικία τους, 2 αποκλείσθηκαν γιατί δε απάντησαν σε 5 από τις 20 ερωτήσεις, 

σύμφωνα δε με οδηγίες των κατεσκευαστών του εργαλέιου (Center for Reaserch in Medical 

Education and Health Care (2016), άτομα που παραλείπουν να απαντήσουν περαν των 5 

ερωτήσεων αποκλείονται.  (1 από τη Νοσηλευτική και 1 από τη Διαιτολογία). 

 

Στο Πίνακα 21, φαίνονται τα Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 
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Πίνακας 21. Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

 

Χαρακτηριστικό   

 

Συχνότητα % 

Φύλο                                             Άντρας               

Γυναίκα 

270 

588 

31.5 

68.5 

Ηλικία                                                        <19 

19-21 

22-24 

25-27 

28-30 

31+ 

192 

487 

131 

25 

20 

11 

22.2 

56.2 

15.1 

2.9 

2.3 

1.3 

Πανεπιστήμιο        Πανεπιστήμιο Λευκ. 

ΤΕΠΑΚ 

522 

347 

60.1 

39.9 

Έτος σπουδών Πρώτο 

Δεύτερο                                

Τρίτο 

Τέταρτο+ 

255 

225 

213 

176 

29.3 

25.9 

24.5 

20.3 

Κλάδος                                        Νοσηλευτική 

Φαρμακευτική 

Φυσικοθεραπεία 

Λογοθεραπεία 

Διαιτολογία 

299 

292 

120 

85 

73 

34.4 

33.6 

13.8 

9.8 

8.4 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται λεπτομέρειες των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος.       

 

Στο πιο κάτω Διάγραμμα 12 φαίνεται η κατανομή των φοιτητών κατά φύλο. Συγκεκριμένα το 

68.5% ήταν γυναίκες και το 31.5% ήταν άνδρες.              
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Σχεδιάγραμμα 12. Κατανομή συμμετεχόντων κατά Φύλο 

 

 

Στο πιο κάτω Διάγραμμα Αρ. 13 φαίνονται οι ηλικίες των συμμετεχόντων. Το 22.2% ήταν κάτω 

των 19 χρόνων. Το 56.2%  ήταν ηλικίας από 19-21 χρόνων.  Το 15.1% ήταν μεταξύ 22 και 24 

ετών. Μεταξύ 25-27 ετών ήταν ποσοστό 2.9% και πάνω από 28 χρόνων ήταν 2.3%. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό κατείχαν οι ηλικίες 19-21 ετών και το μικρότερο οι ηλικίες πάνω από 28 

χρόνων. 
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Σχεδιάγραμμα 13. Ηλικία συμμετεχόντων 

 

 

Στο Σχεδιάγραμμα 14 φαίνεται η συμμετοχή των φοιτητών κατά Πανεπιστήμιο. 

Συγκεκριμένα το 39.9%  προέρχονταν από το ΤΕΠΑΚ και το 60.1% από το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας. 

Σχεδιάγραμμα 14. Συμμετοχή φοιτητών/τριων κατά Πανεπιστήμιο 
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Στο Διάγραμμα 15 που φαίνεται πιο κάτω παρουσιάζονται οι αριθμοί των φοιτητών κατά έτος 

σπουδών. Στο  πρώτο έτος φοιτούσε το μεγαλύτερο μέρος  του δείγματος με ποσοστό 29.3%. 

Στο δεύτερο έτος φοιτούσε το 25.9%, στο τρίτο 24.5% και στο τέταρτο που φοιτούσαν οι πιο 

λίγοι φοιτητές του δείγματος, το ποσοστό ήταν 20.3%. 

 

Σχεδιάγραμμα 15. Αριθμός φοιτητών/τριων κατά Έτος σπουδών 

 

 

 

Στο πιο κάτω εμφανιζόμενο Διάγραμμα 16 παρουσιάζεται η συμμετοχή των φοιτητών κατά 

κλάδο σπουδών. Η Νοσηλευτική κατείχε τη μεγαλύτερη μερίδα με ποσοστό 34.4% και αμέσως 

μετά ακολουθούσε η Φαρμακευτική με 33.6%. Πιο χαμηλά ποσοστά είχαν η  Φυσικοθεραπεία 

με 13.8%, η Λογοθεραπεία με 9.8% και τέλος η Διαιτολογία - Διατροφολογία με 8.4%. Να 

σημειωθεί ότι οι διαφορές στα ποσοστά οφείλονται στον αριθμό των φοιτητών ανά κλάδο και 

όχι στην ανταπόκριση του δείγματος. 

 

 

 



147 
 

Σχεδιάγραμμα 16. Συμμετοχή  φοιτητών/τριων κατά Κλάδο σπουδών 

 

Από τους φοιτητές αυτούς, οι 615 (70.9%) είχαν ως πρώτη επιλογή την επιστήμη που 

σπουδάζουν. Επίσης, οι 461 (53.1%) είχαν κάποιο μέλος της οικογένειας τους ή του στενού 

φιλικού περιβάλλοντος τους να εργάζεται στον Τομέα της Υγείας.    

4.3. Οι βαθμολογίες Ενσυναίσθησης των φοιτητών/τριων σύμφωνα με το Εργαλείο JSE-HPS 

Το πιθανό ελάχιστο σκορ για τις στάσεις των φοιτητών όσον αφορά στην ενσυναίσθηση είναι 20 

και το μέγιστο 140, δηλαδή το πιθανό εύρος είναι 20-140. Μεγαλύτερα συνολικά σκορ δείχνουν 

μεγαλύτερες ενσυναισθητικές στάσεις. Ο ακόλουθος πίνακας 22, δείχνει τα συνολικά 

αποτελέσματα από την περιγραφική στατιστική. 
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Πίνακας 22. Περιγραφικά στοιχεία για το σκορ της ενσυναίσθησης  του όλου δείγματος 

με το εργαλείο JSE-HPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ακόλουθος πίνακας 23, δείχνει  τα συνολικά σκορ κατανομής των στάσεων της 

Ενσυναίσθησης με το εργαλείο JSE-HPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφικά στοιχεία για το σκορ ενσυναίσθησης 

του δείγματος 

 

Μέσος όρος 100.6 

Τυπική Απόκλιση 13.7 

Διάμεσος  101 

25ο τεταρτημόριο  92 

75ο τεταρτημόριο 111 

Ελάχιστο σκορ 42 

Μέγιστο σκορ 139 
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Πίνακας 23. Κατανομή των σκορ των στάσεων της Ενσυναίσθησης σύμφωνα                             

με το εργαλείο JSE-HPS   

 

Διάστημα 

 

Συχνότητα 

(Frequency) 
% 

Αθροιστικό ποσοστό 

(cumulative percentage) 

≤60 5 0.6 0.6 

61-65 4 0.4 1.0 

66-70 9 1.0 2.1 

71-75 12 1.4 3.5 

76-80 35 4.0 7.5 

81-85 51 5.9 13.4 

86-90 84 9.7 23.1 

91-95 102 11.8 34.8 

96-100 127 14.6 49.5 

101-105 104 12.0 61.5 

106-110 105 12.1 73.6 

111-115 104 12.0 85.6 

116-120 69 7.9 93.5 

121-125 41 4.7 98.3 

126-130 14 1.6 99.9 

131-135 0 0 99.9 

136-140 1 0.1 100 

 

Τα αποτελέσματα από τους δύο πιο πάνω πίνακες (22&23) δείχνουν ότι το εύρος των σκορ είναι 

από 42 μέχρι 139, σε σχέση με 20-140, δηλαδή δεν παρατηρήθηκαν πολύ χαμηλά σκορ, κάτω 

από 40, ενώ παρατηρήθηκαν και αρκετά υψηλά σκορ, πλησιάζοντας τη μέγιστη τιμή. Ο μέσος 

όρος είναι γύρω στο 100, δηλαδή οι φοιτητές δείχνουν υψηλή ενσυναίσθηση. Το 25% των 

φοιτητών είχαν σκορ πάνω από 111, ενώ οι περισσότεροι φοιτητές είχαν συνολικό σκορ 

ενσυναίσθησης μεταξύ 90-110.  
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Στο πιο κάτω Διάγραμμα 17, φαίνονται τα σκορ των στάσεων της Ενσυναίσθησης σύμφωνα με 

το Εργαλείο JSE-HPS 

 

Σχεδιάγραμμα 17. Κατανομή των  σκορ των στάσεων της Ενσυναίσθησης  

σύμφωνα με το Εργαλείο JSE-HPS 

 

 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το σκορ των στάσεων της ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών 

φοιτητών/τριων σε κάθε κλάδο ξεχωριστά, με το εργαλείο JSE-HPS 
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Πίνακας 24. Η κατανομή των σκορ των στάσεων της ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών 

φοιτητών/τριων  

σε κάθε κλάδο σύμφωνα με το Εργαλείο JSE-HPS 

 

Κλάδος 

 

 

Μέσος 

Όρος 

 

 

Ν 

 

Τυπική 

Απόκλιση 

 

Ελάχιστο 

 

Μέγιστο 

 

Διάμεσος 

Νοσηλευτική     103.2 298 13.0 50 130 104 

Φαρμακευτική 98.0 292 14.4 59 139 98 

Φυσικοθεραπεία 97.3 120 13.6 42 128 98 

Λογοθεραπεία 102.9 85 11.6 68 128 103 

Διαιτολογία 103.1 72 12.9 70 128 101 

 

Από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται ότι οι φοιτητές της Νοσηλευτικής, της Διαιτολογίας και της 

Λογοθεραπείας έχουν κατά μέσο όρο τα πιο υψηλά σκόρ ενσυναίσθησης, με Μ.Ο 103.2, 103.1 

και102.9 αντίστοιχα. Παρόλα αυτά οι  φοιτητές της Φαρμακευτικής έχουν το πιο μεγάλο εύρος, 

από  59 μέχρι 139.  

Το αποτελέσματα φαίνονται και στο πιο κάτω διάγραμμα 18. 
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Σχεδιάγραμμα 18. Σκορ στάσεων της Ενσυναίσθησης κατά κλάδο σπουδών  

σύμφωνα με το Εργαλείο JSE-HPS 

 

 

Στη συνέχεια έγινε  εξέταση με στατιστικό έλεγχο, αν οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές.  

Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα σκορ των στάσεων της Ενσυναίσθησης με το εργαλείο 

JSE-HPS σε κάθε κλάδο (mean score comparisons) 

Χρησιμοποιήθηκε Ανάλυση Διασποράς (one-way ANOVA), για τη στατιστική σύγκριση 

των μέσων όρων. Οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές αν το p-value είναι μικρότερο από το 

επίπεδο σημαντικότητας, α=5%. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Ενσυναίσθηση σε κάθε κλάδο (F=8.6, p-value<0.001). 

Έλεγχοι για σύγκριση των μέσων όρων ανά ζεύγη (post-hoc comparisons) έδειξαν ότι οι κλάδοι 

της Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας και Διαιτολογίας έχουν πιο υψηλά σκόρ ενσυναίσθησης 

(μεταξύ τους δεν έχουν στατιστικές διαφορές), έχοντας στατιστικά σημαντική διαφορά με τους 

κλάδους της Φαρμακευτικής και Φυσικοθεραπείας (οι δύο αυτοί κλάδοι δεν έχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους). 
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Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα σκορ των στάσεων της Ενσυναίσθησης με το εργαλείο 

JSE-HPS σε κάθε έτος Σπουδών 

Χρησιμοποιήθηκε Μονοδρομική Ανάλυση Διασποράς (one-way ANOVA), για τη 

στατιστική σύγκριση των μέσων όρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Ενσυναίσθηση σε κάθε έτος σπουδών (F=0.584, p-

value=0.626). Δηλαδή, δε φαίνεται ότι η ενσυναίσθηση αλλάζει όσο περισσότερο σπουδάζει ο 

φοιτητής, παραμένει παρόμοια σε όλα τα έτη σπουδών (Πίνακας, 25). 

Σημείωση: στα δεδομένα υπήρχαν 5 φοιτητές που φοιτούσαν σε μεγαλύτερο από τέταρτο έτος 

σπουδών (>4), οι οποίοι λόγω του μικρού τους αριθμού μπήκαν μαζί με τους φοιτητές του 

τέταρτου έτους, για μεγαλύτερη αξιοπιστία των συγκρίσεων. 

 

 Πίνακας 25: Οι στάσεις της Ενσυναίσθησης για κάθε έτος σπουδών 

σύμφωνα με το εργαλείο JSE-HPS 

 

Έτος 

Σπουδών 

 

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο F 

P – Value 

Calculated 

Probability 

Πρώτο 255 100.4 13.6 50 130 

 

0.584 

 

 

0.626 
Δεύτερο 225 100.8 13.8 56 139 

Τρίτο 211 99.8 14.3 42 128 

Τέταρτο 176 101.6 13.9 69 128  

 

Στο πιο κάτω Πίνακα  26, φαίνονται οι ατάσεις της Ενσυναίσθησης σε κάθε έτος σπουδών κατά 

κλάδο. 
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Πίνακας 26: Οι στάσεις της  Ενσυναίσθησης για κάθε έτος σπουδών κατά κλάδο                                             

σύμφωνα με το εργαλείο JSE-HPS 

Έτος Σπουδών Κλάδος 

Μέσος 

Όρος 

N ANOVA p-value 

1ο Έτος 

Νοσηλευτική 103.5114 77  

Φαρμακευτική 97.0247 95  

Φυσικοθεραπεία 96.6985 40 p-value<0.001 

Λογοθεραπεία 104.2574 19  

Διαιτολογίας 106.8079 24  

Σύνολο 100.3920 255  

2ο Έτος 

Νοσηλευτική 105.7475 84  

Φαρμακευτική 97.1404 70  

Φυσικοθεραπεία 97.2924 37 0.001 

Λογοθεραπεία 101.2416 19  

Διαιτολογία 98.5640 15  

Σύνολο 100.8200 225  

3ο Έτος 

Νοσηλευτική 98.4841 66  

Φαρμακευτική 99.7258 78  

Φυσικοθεραπεία 99.3854 28 0.734 

Λογοθεραπεία 103.1381 21  

Διαιτολογία 101.6711 18  

Σύνολο 99.7978 211  

4ο Έτος 

Νοσηλευτική 104.3720 71  

Φαρμακευτική 98.2724 49  

Φυσικοθεραπεία 95.3600 15 0.031 

Λογοθεραπεία 102.8462 26  

Διαιτολογία 103.2453 15  

Σύνολο 101.5843 176  

Σύνολο 

Νοσηλευτική 103.2333 298  

Φαρμακευτική 97.9834 292  

Φυσικοθεραπεία 97.3413  120  

Λογοθεραπεία 102.8751  85  

Διαιτολογία 103.0640  72  

Σύνολο 100.6005 867  
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Έγιναν έλεγχοι ANOVA για κάθε έτος, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχουν διαφορές στην 

ενσυναίσθηση ανά κλάδο. Στον πιο πάνω πίνακα, φαίνονται τα p-values, όπου τιμές μικρότερες 

από 5% δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τα αποτελέσματα έδειξαν όπως φαίνονται 

πιο πάνω στον Πίνακα 26: 

1) Στο πρώτο έτος υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου έλεγχοι post-hoc 

έδειξαν ότι οι κλάδοι της Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και Λογοθεραπείας, έχουν υψηλότερη 

ενσυναίσθηση σε σχέση με Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία.  

2) Στο δεύτερο έτος υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου έλεγχοι post-hoc 

έδειξαν ότι, ο κλάδος της Νοσηλευτικής έχει υψηλότερη ενσυναίσθηση σε σχέση με 

Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία,  

3) Στο τρίτο έτος δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων η δε Νοσηλευτική 

παρουσιάζει μία πτώση  της Ενσυναίσθησης πέραν των 7 μονάδων όπως φαίνεται και στον πιο 

κάτω πίνακα 27. 

Πίνακας 27. Οι στάσεις  Ενσυναίσθησης για κάθε έτος σπουδών στη Νοσηλευτική  

σύμφωνα με το εργαλείο JSE-HPS 

 

Έτος Σπουδών 

 

Κλάδος 

Μέσος 

Όρος 

N ANOVA p-value 

1ο Έτος Νοσηλευτική 103.5114 77 p-value<0.001 

2ο Έτος Νοσηλευτική 105.7475 84 0.001 

3ο Έτος Νοσηλευτική 98.4841 66 0.734 

4ο Έτος Νοσηλευτική 104.3720 71 0.031 

 

4) Στο τέταρτο έτος επανέρχονται οι στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου έλεγχοι 

post-hoc έδειξαν ότι, ο κλάδος της Νοσηλευτικής έχει υψηλότερη ενσυναίσθηση σε σχέση με 

Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία. 
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Στο πιο κάτω Διάγραμμα 19 παρουσιάζεται ο Μέσος Όρος των στάσεων της ενσυναίσθησης ανά 

έτος και κλάδου σπουδών. 

 

Σχεδιάγραμμα 19. Μέσος Όρος των στάσεων της ενσυναίσθησης ανά έτος και κλάδο σπουδών 

σύμφωνα με το Εργαλείο JSE-HPS 

 

 

Στο πιο κάτω Σχεδιάγραμμα 20, φαίνονται οι στάσεις της ενσυναίσθησης ανά έτος. Όπως 

φάνηκε, η χαμηλότερη τιμή παρουσιάζεται στο τρίτο έτος και η υψηλότερη στο τέταρτο.                           
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Σχεδιάγραμμα 20. Μέσος Όρος στάσεων Ενσυναίσθησης Ανά Έτος σύμφωνα  

με το Εργαλείο JSE-HPS 

 

 

4.4. Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις στάσεις Ενσυναίσθησης σε κάθε Πανεπιστήμιο 

Έγινε περαιτέρω ανάλυση για να φανεί αν οι κλάδοι διαφέρουν όσον αφορά στην ενσυναίσθηση 

στα δύο Πανεπιστήμια. Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τα σκορ των στάσεων της ενσυναίσθησης 

στους διάφορους κλάδους  και στα δύο Πανεπιστήμια. 

Πίνακας 28. Τα σκορ των στάσεων της ενσυναίσθησης στους διάφορους κλάδους στα δύο 

Πανεπιστήμια Σύμφωνα με το εργαλείο JSE-HPS 

 

Πανεπιστήμιο 

 

Κλάδος Μ.Ο. N 
Τυπική 

Απόκλιση 
Min Max Διάμεσος 

University of 

Nicosia 

Νοσηλευτική 103.0 37 12.7 77 126 105 

Φαρμακευτική 98.0 292 14.4 59 139 98 

Φυσικοθεραπεία 97.3 120 13.6 42 128 98 

Διαιτολογία 103.1 72 12.9 70 128 102 

TEΠAK 
Νοσηλευτική 103.3 261 13.1 50 130 104 

Λογοθεραπεία 102.9 85 11.6 68 128 103 
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Ο μόνος κλάδος που είναι κοινός και στα δύο πανεπιστήμια είναι της Νοσηλευτικής, οπότε εκεί 

έγινε άμεση σύγκριση με στατιστικό έλεγχο, t-test.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους φοιτητές της Νοσηλευτικής των δύο 

πανεπιστημίων (t=0.125, p-value=0.901, μέσοι όροι γύρω στο 103).  

4.5. Σχέση (αν υπάρχει) ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και    

στις στάσεις της  ενσυναίσθησής τους 

 

α. Φύλο (11 φοιτητές παρέλειψαν να αναφέρουν το φύλο τους) 

Έγινε έλεγχος t, όπου φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων (p-value<0.001), με τις γυναίκες να έχουν υψηλότερη  ενσυναίσθηση σε σχέση με 

τους άντρες φοιτητές. 

 

Πίνακας 29. Η Ενσυναίσθηση σε σχέση με το φύλο σύμφωνα με το εργαλείο JSE-HPS 

 

Φύλο 

 

N Μ.Ο. 
Τυπική 

Απόκλιση 
t 

p-value 

Calculated 

Probability 

Άντρας 269 96.2 13.5 
-

6.531 
<0.001 

Γυναίκα 587 102.6 13.3 

 

β. Ηλικία ( 3 φοιτητές/τριες παρέλειψαν να αναφέρουν την ηλικία τους ) 

Έγινε Ανάλυση Διασποράς (ANOVA), όπου φάνηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στις στάσεις της ενσυναίσθησης ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικίες 

(F=0.930, p-value=0.446>5%). Να σημειωθεί ότι η ανάλυση έγινε ομαδοποιώντας τους φοιτητές 

πάνω των 28 σε μια κατηγορία, λόγω των μικρών αριθμών φοιτητών μεγαλύτερων ηλικιών, για 

πιο αξιόπιστη στατιστική ανάλυση, αλλά η ανάλυση έγινε και με τις αρχικές κατηγοριοποιήσεις 

αλλά και πάλι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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Πίνακας 30. Οι στάσεις της  ενσυναίσθησης κατά Ηλικιακές Ομάδες 

Σύμφωνα με το εργαλείο JSE-HPS 

Ηλικία N Μ.Ο. 
Τυπική 

Απόκλιση 
F 

p-value 

Calculated 

Probability 

<19 192 101.4 13.4 

0.930 0.446 
19-21 486 100.7 13.3 

22-24 130 98.7 14.7 

25-27 25 100.2 16.2 

28+ 30 102.2 15.4 

 

γ. Αν ο κλάδος στον οποίο σπουδάζει είναι η πρώτη του επιλογή 

Έγινε έλεγχος t, όπου φάνηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των φοιτητών για τους οποίους ο κλάδος είναι η πρώτη επιλογή σε σχέση με αυτούς που δεν 

ήταν (p-value=0.583>5%). 

Πίνακας 31. Ο κλάδος στον οποίο σπουδάζει είναι η πρώτη του επιλογή; 

 

Πρώτη 

επιλογή 

 

N Μ.Ο. 
Τυπ. 

Απόκλιση 
t 

p-value 

Calculated 

Probability 

Ναι 614 100.8 13.6 
0.549 0.583 

Όχι 253 100.2 13.7 

 

δ. Aν υπάρχει μέλος της οικογένειάς του το οποίο να εργαζόταν στον Τομέα της Υγείας. 

Έγινε έλεγχος t, όπου φάνηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

στάσεις της ενσυναίσθησης, μεταξύ των φοιτητών πού είχαν μέλος της οικογένειάς του, το οποίο 

να εργαζόταν στον Τομέα της Υγείας σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν (p-value=0.302>5%). 
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Πίνακας 32. Μέλος της οικογένειας του το οποίο να εργαζόταν στον Τομέα της Υγείας 

Συγγενής στον 

τομέα Υγείας 
N Μ.Ο. Τυπ. Απόκλιση t 

p-value 

Calculated 

Probability 

Ναι 461 100.2 13.4 -1.03 0.302 

Όχι 406 101.1 14.0 -1.03 0.302 

 

ε)  Σε ποιο βαθμό αυτή η σχέση (εκεί και όπου υπάρχει) επηρεάζει τις στάσεις της 

ενσυναίσθηση των φοιτητών 

Το ερώτημα αυτό εξετάστηκε με διάφορους τρόπους.  

1. ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ:  

Με σκοπό την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης,  οι τέσσερις μεταβλητές (από το ερώτημα 6) 

μπήκαν ταυτόχρονα ως ανεξάρτητες μεταβλητές, για να εξεταστεί ποιες και σε ποιο βαθμό 

επηρεάζουν τις στάσεις της ενσυναίσθησης (εξαρτημένη μεταβλητή). Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι από τις μεταβλητές αυτές, μόνο το φύλο επηρεάζει την ενσυναίσθηση. Ο συντελεστής είναι 

θετικός, οπότε λόγω της κωδικοποίησης (1=Άντρας), τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες 

έχουν υψηλότερη ενσυναίσθηση. Κατά μέσο όρο μεταξύ  ενός άντρα και μιας γυναίκας υπάρχει 

αύξηση κατά 6.682 μονάδες στην ενσυναίσθηση.  
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Πίνακας 33. Πολ/πλή παλινδρόμηση επίδρασης δημογραφικών στις στάσεις της Ενσυναίσθησης 

Μεταβλητές β t p-value 

Rsquare 

Coefficient of 

Determination 

Ηλικία 0.542 1.188 0.235 

0.05 
Φύλο 6.682 6.530 <0.001 

Πρώτη επιλογή -0.960 -0.953 0.341 

Συγγενής στον τομέα υγείας 0.406 0.439 0.661 

     

 

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ: 

Με πολλαπλή παλινδρόμηση, όπου οι τέσσερις μεταβλητές (από το ερώτημα 6) μπήκαν 

ταυτόχρονα ως ανεξάρτητες μεταβλητές, για να εξεταστεί ποιες επηρεάζουν τις στάσεις της 

ενσυναίσθησης (εξαρτημένη μεταβλητή). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις μεταβλητές 

αυτές, μόνο το φύλο επηρεάζει την ενσυναίσθηση. Ο συντελεστής είναι θετικός, οπότε λόγω της 

κωδικοποίησης (1=Άντρας), τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη 

ενσυναίσθηση. Κατά μέσο όρο μεταξύ  ενός άντρα και  μιας γυναίκας υπάρχει αύξηση κατά 

8.187 μονάδες στην ενσυναίσθηση. 

Πίνακας 34. Πολλαπλή παλινδρόμηση για την επίδραση των δημογραφικών στις στάσεις          

της Ενσυναίσθησης (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, n=294) 

Μεταβλητές β t p-value 

Rsquare 

Coefficient of 

Determination 

Ηλικία 1.087 1.227 0.221 

0.0072 
Φύλο 8.187 4.323 <0.001 

Πρώτη επιλογή -2.257 -1.418 0.157 

Συγγενής στον τομέα υγείας 0.969 0.650 0.516 
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Πίνακας 35. Τελικό Μοντέλο (Απλή Παλινδρόμηση) για την επίδραση του φύλου                  

στις στάσεις της Ενσυναίσθησης (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, n=294) 

Μεταβλητές β t p-value 

Rsquare 

Coefficient of 

Determination 

Σταθερά 89.753 27.777 <0.001 
0.059 

Φύλο 7.621 4.303 <0.001 

 

Ο συντελεστής όταν μπει μόνο το φύλο στο μοντέλο είναι 7.621, δηλαδή κατά μέσο όρο μεταξύ 

ενός άντρα και μιας γυναίκας υπάρχει αύξηση κατά 7.621 μονάδες στην ενσυναίσθηση.             

4.6. Στατιστική Ανάλυση εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εργαλείου JSE-HPS  

 

Αξιοπιστία του εργαλείου 

Το Cronbach’s alpha για τα δεδομένα της έρευνας είναι 0.760 (δηλαδή παρόμοιο με αυτό της 

πιλοτικής μελέτης, όπου είχε φανεί η αξιοπιστία του εργαλείου). Και πάλι όλες οι ερωτήσεις 

είναι αξιόπιστες, αφού η αφαίρεση κάποιας από αυτές δεν ανεβάζει σημαντικά την τιμή του 

άλφα, ενώ έχουν όλες υψηλή συσχέτιση με τη συνολική κλίμακα.  

Σημείωση: Από τις 20 ερωτήσεις η μόνη που ανεβάζει την αξιοπιστία αν αφαιρεθεί (δηλαδή η 

«λιγότερο» αξιόπιστη είναι η ερώτηση 18, χωρίς βέβαια να χρειάζεται να αφαιρεθεί). 

Ο πιο κάτω Πίνακας 36, δείχνει την Αξιοπιστία Εργαλείου του όλου δείγματος. 
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Πίνακας 36. Αξιοπιστία Εργαλείου του όλου δείγματος 

 
Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

q1 .349 .748 

q2 .461 .744 

q3 .135 .762 

q4 .408 .745 

q5 .253 .755 

q6 .134 .764 

q7 .470 .739 

q8 .382 .746 

q9 .396 .745 

q10 .425 .743 

q11 .347 .748 

q12 .312 .751 

q13 .395 .745 

q14 .504 .736 

q15 .298 .752 

q16 .500 .738 

q17 .347 .748 

q18 -.158 .785 

q19 .131 .766 

q20 .484 .739 

 

Στατιστικός έλεγχος εγκυρότητας του εργαλείου με Παραγοντική ανάλυση   

 Πρώτα εξετάστηκε το αν τα δεδομένα  είναι επαρκή για παραγοντική ανάλυση (factor 

Analysis). Τα αποτελέσματα έδωσαν Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0.852 (επάρκεια του 

δείγματος μέτρησης), οπότε είναι μεγαλύτερο από 0.5 και p-value για τη σφαιρική δοκιμασία 
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του Bartlett  (Bartlett’s test of sphericity)  <0.001. Αυτό δείχνει ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα 

για ανάλυση παραγόντων. Σύμφωνα με τα κριτήρια του Kaiser (1960),  οι παράγοντες  

θεωρούνται ικανοποιητικοί αν η ιδιοτιμή (eigenvalue) είναι μεγαλύτερη της μονάδας (1). Ο δε 

Cohen (1987), είναι της άποψης ότι το μέγεθος αποτελέσματος (effect size value) θα πρέπει να 

είναι πέραν του 0.30, ζητούμενα που έχουν ικανοποιηθεί από την παρούσα παραγοντική 

ανάλυση, όπως φαίνεται από τον πιο κάτω πίνακα 37. 

Πίνακας 37. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (exploratory factor analysis) 

 

Αριθμός 
Ερώτηση Παράγοντες και φορτίσεις 

1. Η κατανόηση των συναισθημάτων των 

ασθενών και των συναισθημάτων των 

οικογενειών των ασθενών από  τους 

επαγγελματίες υγείας δεν επηρεάζει τα 

αποτελέσματα της θεραπείας 

 

 

1 

 

.53 

2 3 4 

2. Οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα όταν οι 

επαγγελματίες υγείας κατανοούν τα 

συναισθήματα τους 

 .51   

3. Είναι δύσκολο για έναν επαγγελματία 

υγείας να δει τα πράγματα όπως τα 

βλέπουν οι ασθενείς 

   .80 

4. Στη σχέση επαγγελματία υγείας – ασθενή, 

η κατανόηση της γλώσσας του σώματος 

είναι εξίσου σημαντική με την προφορική 

επικοινωνία 

  .42  

5. Η αίσθηση του χιούμορ από πλευράς του 

επαγγελματία υγείας συμβάλλει σε 

καλύτερα κλινικά αποτελέσματα 

 .56   

6. Επειδή κάθε άνθρωπος είναι 

διαφορετικός, είναι δύσκολο να δεις τα 

πράγματα όπως τα βλέπουν οι ασθενείς 

   

.78 

 

συνέχεια… 
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7. H προσοχή στα συναισθήματα του ασθενή 

δεν είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης με τον ασθενή 

.56   …συνέχεια 

 

8. 

 

προσήλωση στις προσωπικές εμπειρίες 

των ασθενών δεν επηρεάζει τα 

αποτελέσματα της θεραπείας 

.57    

9. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να 

προσπαθούν να μπαίνουν στη θέση των 

ασθενών κατά την παροχή φροντίδας σε 

αυτούς 

 .59   

10. Οι ασθενείς εκτιμούν την κατανόηση των 

συναισθημάτων τους από τους 

επαγγελματίες υγείας η οποία από μόνη 

της είναι θεραπευτική 

 .62   

11. Οι ασθένειες μπορούν να θεραπευθούν 

μόνο μέσω στοχευμένης θεραπείας· ως εκ 

τούτου, οι συναισθηματικοί δεσμοί 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των 

ασθενών δεν έχουν αξιόλογη επίδραση 

στα αποτελέσματα της θεραπείας 

.67    

12. Το να ρωτούνται οι ασθενείς για το τι 

συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή δεν 

είναι υποβοηθητικό στην κατανόηση των 

βιολογικών τους προβλημάτων 

.60    

13. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 

προσπαθούν να κατανοούν τι συμβαίνει 

στο μυαλό των ασθενών με το να 

προσέχουν στα μη λεκτικά μηνύματα και 

στη γλώσσα του σώματος 

 .58  

 

 

 

 

συνέχεια… 
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14. 
Πιστεύω ότι το συναίσθημα δεν έχει θέση 

στη θεραπεία της ασθένειας 
.62   

…συνέχεια 

 

 

15. 

Η ενσυναίσθηση είναι μια θεραπευτική 

δεξιότητα και χωρίς αυτή η επιτυχία ενός 

επαγγελματία υγείας είναι περιορισμένη 

  .68  

16. Η κατανόηση από μέρους των 

επαγγελματιών υγείας της 

συναισθηματικής κατάστασης των 

ασθενών τους αλλά και των οικογενειών 

τους  είναι ένα σημαντικό συστατικό της 

σχέσης μεταξύ επαγγελματία υγείας και 

ασθενή 

  .54 

 

 

 

 

17. 

Συνέχεια…… 

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 

προσπαθούν να σκέφτονται όπως οι 

ασθενείς τους για να παρέχουν καλύτερη 

φροντίδα 

 
 

,58 
 

 

 

 

18. 

Οι επαγγελματίες υγείας δεν θα πρέπει να 

επιτρέπουν στον εαυτό τους να 

επηρεάζεται από την ισχυρή προσωπική 

τους σχέση με τους ασθενείς και τα μέλη 

της οικογένειας των ασθενών 

  
 

-.46 
 

19 Δεν απολαμβάνω το διάβασμα βιβλίων 

που δεν είναι ιατρικά ή βιβλία για τις 

τέχνες 

 -.38   

20. Πιστεύω ότι η ενσυναίσθηση  είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας στη θεραπεία των 

ασθενών 

  .55  

 Eigenvalue(Ιδιοτιμή) 

ΦόρτισηΠαραγόντων % 

Cronbachalpha 

4.375 

21.875 

0.68 

  1.776 

8.878 

0.54 

  1.359 

6.797 

0.50 

    1.102 

5.512 

0.56 
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Όπως φαίνεται από  τον πιο πάνω  Πίνακα  38 η ανάλυση ανέδειξε 4 παράγοντες, που συνολικά 

ερμηνεύουν το 43.1% της διακύμανσης. O Πρώτος παράγοντας φορτίζει το 21.875% της 

διακύμανσης και περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις (1,7,8,11,12,14), το περιεχόμενο των οποίων είναι 

αναφορές για τα συναισθήματα, τις σχέσεις και τις εμπειρίες με τους συγγενείς ή τους 

επαγγελματίες υγείας. Ο Δεύτερος Παράγοντας φορτίζει  το  8.878% της διακύμανσης και 

περιλαμβάνει 7  ερωτήσεις (2,5,9,10,13,17 , 1), το περιεχόμενο των οποίων είναι αναφορές για 

την αντιληπτική αναγκαιότητα των συναισθημάτων, των ενδείξεων και των θετικών 

αποτελεσμάτων και ενεργειών των Επαγγελματιών Υγείας. Ο Τρίτος Παράγοντας που είναι ένας 

νέος παράγοντας και δεν αναφέρεται στο πρωτότυπο, φορτίζει το  6.797%, της διακύμανσης και 

περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις (4,15,16,20 και την 18). Αυτός αντιπροσωπεύει την  αντιληπτικότητα 

της ενσυναισθητικής σχέσης, που επέρχεται μετά από την κλινική εμπειρία. Αυτή την 

ενσυναισθητική σχέση, που επέρχεται μετά από την κλινική εμπειρία, τη σχολίασαν διάφοροι 

μελετητές αλλά με διαφορετικό λεκτικό, για παράδειγμα ο  Stanfield et al., (2016), εκφράζει το 

πόσο ο φοιτητής πιστεύει ότι η ενσυναίσθηση είναι μια σκόπιμη δραστηριότητα που απαιτεί 

συνειδητή προσπάθεια, όπως μία μεταγνωσιακή διεργασία στα πλαίσια της κλινικής 

ενσυναίσθησης. Οι  δε Williams et al., (2016),  αποκάλεσαν αυτό το  νέο παράγοντα “responding 

to clients’ cues and behaviors - ανταπόκριση στις υποδείξεις και τη συμπεριφορά των ασθενών” 

γιατί  οι Επαγγελματίες Υγείας αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε πρόσωπο με πρόσωπο 

σχέση/συμβουλευτική με τους ασθενείς. Ο Τέταρτος Παράγοντας φορτίζει το 5.512%, της 

διακύμανσης και περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις (3 και 6) και αντιπροσωπεύει την ικανότητα της 

αντίκρισης των πραγμάτων από την προοπτική του ασθενή (thinking like a patent). 

Ομοιότητες και διαφορές με την τελευταία εγκυροποίηση του πρωτότυπου ερευνητικού 

εργαλείου 

Ο ακόλουθος πίνακας 38 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης εγκυροποίησης 

και τα αποτελέσματα της εγκυροποίησης των Hojat και LaNoue (2014). 
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Πίνακας 38. Σύγκριση παρούσας Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης με την αντίστοιχη 

των Hojat & LaNoue, 2014 

 

 

HOJAT 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

/ΦΟΡΤΙΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

/ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘ. 

ΕΡΩΤΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 2 3 1 2 3 4 

1 

Η κατανόηση των 

συναισθημάτων των 

ασθενών και των 

συναισθημάτων των 

οικογενειών των ασθενών 

από  τους επαγγελματίες 

υγείας δεν επηρεάζει τα 

αποτελέσματα της 

θεραπείας 

 .49  .53    

2 

Οι ασθενείς αισθάνονται 

καλύτερα όταν οι 

επαγγελματίες υγείας 

κατανοούν τα 

συναισθήματα τους 

.44    .51   

3 

Είναι δύσκολο για έναν 

επαγγελματία υγείας να δεί 

τα πράγματα όπως τα 

βλέπουν οι ασθενείς 

  .68    .80 

      συνέχεια…. 
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      …συνέχεια 

4 

Στη σχέση επαγγελματία 

υγείας – ασθενή, η 

κατανόηση της γλώσσας 

του σώματος είναι εξίσου 

σημαντική με την 

προφορική επικοινωνία 

.30     .42  

5 

Η αίσθηση του χιούμορ 

από πλευράς του 

επαγγελματία υγείας 

συμβάλλει σε καλύτερα 

κλινικά αποτελέσματα 

.29    .56   

6 

Επειδή κάθε άνθρωπος 

είναι διαφορετικός, είναι 

δύσκολο να δεις τα 

πράγματα όπως τα βλέπουν 

οι ασθενείς 

  .75    .78 

7 

H προσοχή στα 

συναισθήματα του ασθενή 

δεν είναι σημαντικό κατά 

τη διάρκεια της 

συνέντευξης με τον ασθενή 

 .48  .56    

8 

Η προσήλωση στις 

προσωπικές εμπειρίες των 

ασθενών δεν επηρεάζει τα 

αποτελέσματα της 

θεραπείας 

 .52  .57    

      συνέχεια… 
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      …συνέχεια 

9 

Οι επαγγελματίες υγείας 

πρέπει να προσπαθούν να 

μπαίνουν στη θέση των 

ασθενών κατά την παροχή 

φροντίδας σε αυτούς 

.64    .59  

 

 

 

 

 

10 

Οι ασθενείς εκτιμούν την 

κατανόηση των 

συναισθημάτων τους από 

τους επαγγελματίες υγείας 

η οποία από μόνη της είναι 

θεραπευτική 

 

 

.66 

   
. 

62 
  

11 

Οι ασθένειες μπορούν να 

θεραπευθούν μόνο μέσω 

στοχευμένης θεραπείας· ως 

εκ τούτου, οι 

συναισθηματικοί δεσμοί 

μεταξύ των επαγγελματιών 

υγείας και των ασθενών δεν 

έχουν αξιόλογη επίδραση 

στα αποτελέσματα της 

θεραπείας 

 .59  .67    

12 

Το να ρωτούνται οι 

ασθενείς για το τι 

συμβαίνει στην προσωπική 

τους ζωή δεν είναι 

υποβοηθητικό στην 

κατανόηση των βιολογικών 

τους προβλημάτων 

 .49  .60    

13 
Οι επαγγελματίες υγείας θα 

πρέπει να προσπαθούν να 
.40    .58   
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κατανοούν τι συμβαίνει στο 

μυαλό των ασθενών με το 

να προσέχουν στα μη 

λεκτικά μηνύματα και στη 

γλώσσα του σώματος 

14 

Πιστεύω ότι το συναίσθημα 

δεν έχει θέση στη θεραπεία 

της ασθένειας 

 .54  .62    

15 

Η ενσυναίσθηση είναι μια 

θεραπευτική δεξιότητα και 

χωρίς αυτή η επιτυχία ενός 

επαγγελματία υγείας είναι 

περιορισμένη 

.36     .68  

16 

Η κατανόηση από μέρους 

των επαγγελματιών υγείας 

της συναισθηματικής 

κατάστασης των ασθενών 

τους αλλά και των 

οικογενειών τους  είναι ένα 

σημαντικό συστατικό της 

σχέσης μεταξύ 

επαγγελματία υγείας και 

ασθενή 

.46     .54  

17 

Οι επαγγελματίες υγείας θα 

πρέπει να προσπαθούν να 

σκέφτονται όπως οι 

ασθενείς τους για να 

παρέχουν καλύτερη 

φροντίδα 

.61    .58   

      συνέχεια…. 
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      …συνέχεια 

18 

Οι επαγγελματίες υγείας 

δεν θα πρέπει να 

επιτρέπουν στον εαυτό τους 

να επηρεάζεται από την 

ισχυρή προσωπική τους 

σχέση με τους ασθενείς και 

τα μέλη της οικογένειας 

των ασθενών 

 .27?    -.46  

19 

Δεν απολαμβάνω το 

διάβασμα βιβλίων που δεν 

είναι ιατρικά ή βιβλία για 

τις τέχνες 

 .25   -.38   

20 

Πιστεύω ότι η 

ενσυναίσθηση  είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας 

στη θεραπεία των ασθενών. 

.44     .55  

 

Η παρούσα ανάλυση ανέδειξε 4 παράγοντες, που συνολικά ερμηνεύουν το 43.1% της όλης 

διακύμανσης, συγκριτικά με 3 του πρωτότυπου των Hojat και La Noue 2014, που ερμηνεύουν το 

38% της διακύμανσης.  

Αναλυτικότερα, ο Πρώτος παράγοντας φορτίζει για το 21.875% της διακύμανσης σε σχέση με 

23% του πρωτότυπου και περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις (1, 7,8,11,12, 14), το περιεχόμενο των 

οποίων είναι αναφορές για τα συναισθήματα, τις σχέσεις και τις εμπειρίες με τους συγγενείς ή 

τους επαγγελματίες υγείας. Αυτός ο παράγοντας δείχνει μεγάλη ομοιότητα με το δεύτερο 

παράγοντα του πρωτοτύπου JSE-HP που αποκαλείται “Συμπονετική Φροντίδα - Compassionate 

Care” (συναισθηματική διάσταση). Μπορεί δε να ορισθεί σαν ένας συνδυασμός ενσυναίσθησης 

και ικανοποιητικού βαθμού συμπάθειας (Hojat, 2007).   Από  τις 6 ερωτήσεις αυτού του 

παράγοντα και οι 6 είναι όμοιες με την πρωτότυπη έκδοση, (1,7,8,11,12, 14). 
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Ο Δεύτερος Παράγοντας φορτίζει  το  8.878% της διακύμανσης σε σχέση με 8% του 

πρωτότυπου και περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις (2,5,9,10,13,17 και την 19), το περιεχόμενο των 

οποίων είναι αναφορές για την αντιληπτική αναγκαιότητα των συναισθημάτων, των ενδείξεων 

και των θετικών αποτελεσμάτων και ενεργειών των Επαγγελματιών Υγείας. Αυτός δείχνει 

μεγάλη ομοιότητα με τον πρώτο παράγοντα “Αντιληπτική προοπτική - perspective 

taking”(αντιληπτική διάσταση) του πρωτότυπου  JSE-HP και από   τις 7 ερωτήσεις αυτού του 

παράγοντα οι 6 είναι όμοιες με την πρωτότυπη έκδοση, (2,5,9,10,13,17). 

Τρίτος Παράγοντας  είναι ένα νέος παράγοντας, που δεν αναφέρεται στο πρωτότυπο,  φορτίζει 

δε το  6.797%, της διακύμανσης με 5 ερωτήσεις (4,15,16,20 και η 18)  που περιλαμβάνονται 

όλες  στον πρώτο παράγοντα του πρωτότυπου ερωτηματολογίου. Αυτός αντιπροσωπεύει την  

αντιληπτικότητα της θετικής ενέργειας του Επαγγελματία Υγείας και ακόμη της 

αντιληπτικότητάς του σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, (Preusche et al., 2013), σύμφωνα 

δε με τους Stanfield et al., (2016), εκφράζει το πόσο ο Επαγγελματίας Υγείας, πιστεύει ότι η 

ενσυναίσθηση είναι μια σκόπιμη δραστηριότητα που απαιτεί συνειδητή προσπάθεια, όπως μία 

μεταγνωσιακή διεργασία στα πλαίσια της κλινικής ενσυναίσθησης. Κατ’ επέκταση θα μπορούσε 

αυτός ο παράγοντας να αποκληθεί «Ενσυναισθητική αντιληπτικότητα της αποτελεσματικότητας 

της επαγγελματικής σχέσης».  

Ο Τέταρτος Παράγοντας φορτίζει το 5.512%, της διακύμανσης και περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις, 

με απόλυτη ομοιότητα με τον τρίτο παράγοντα του πρωτοτύπου, (ερωτήσεις 3 & 6), που 

αποκαλείται ‘Standing in the patient’s shoes – Συναντίληψη / Συμπόρευση με τον ασθενή” που 

αντιπροσωπεύει την ικανότητα της αντίκρισης των πραγμάτων από την προοπτική του ασθενή. 

Είναι πολύ σημαντικό να λεχθεί, ότι αυτός ο παράγοντας είτε είναι τρίτος ή τέταρτος,  στις 

περισσότερες παραγοντικές αναλύσεις περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 3 και 6. 

Παρόμοιο φαινόμενο  με  διαφοροποίηση στη σειρά των παραγόντων, όπως η παρούσα εργασία,  

παρατηρήθηκε και σε μία μελέτη των Montanari et al., (2015) με ολική διακύμανση 41.64%,  

όπου η παραγοντική τους ανάλυση έδειξε 3 παράγοντες με πρώτο τον παράγοντα  «Συμπονετική 

Φροντίδα - Compassionate Care”, δεύτερο τον  παράγοντα “Αντιληπτική προοπτική - 

perspective taking» και τρίτο ‘Standing in the patient’s shoes – Συναντίληψη / Συμπόρευση με 

τον ασθενή”. Επίσης, οι  παραγοντικές αναλύσεις των Suh et al., (2012), με ολική διακύμανση 

44.5%, ΜcMillan et al., (2011) με 38.5%,  Paro et al., (2012) με 45.48%,   Magalhaes et al., 
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(2011) με 37.39%, και Rahimi-Madiseh et al., (2010) με ολική διακύμανση 38.0%,  έδειξαν 3 

παράγοντες, με την πιο πάνω σειρά. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα αλλαγών στην 

ενσυναίσθηση, που οφείλεται στην κλινική ανάπτυξη (Hegazi & Wilson, 2013, Hojat et al., 

2013), γιατί η κλινική ανάπτυξη και εμπειρία, επιδρά στην κλινική ενσυναίσθηση (Stanfield et 

al., (2016). Ακόμη, μπορεί να οφείλεται σε κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες, σε 

εκπαιδευτικούς και ίσως θρησκευτικούς (Paro et al., 2012; Rahimi-Madiseh et al., 2010). Η 

πλήρης απάντηση στο θέμα δε μπορεί να δοθεί εύκολα, ίσως σαν απάντηση σε μία σχετική 

Εθνογραφική μελέτη. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι και η δική μας Κυπριακή κοινωνία, 

χαρακτηρίζεται από έντονα συναισθήματα φιλανθρωπίας και βοήθειας στους δυσπραγούντες, 

φαινόμενο που είναι έντονο μετά την οικονομική κρίση του 2013 και πιο παλιά με την Τουρκική 

εισβολή. Ακόμη το πατερναλιστικό σύστημα  που επικρατούσε καλούσε τους ασθενείς να 

υπακούσουν στις οδηγίες των επαγγελματιών χωρίς ερωτήσεις και συζήτηση για το πρόβλημά 

τους. Αυτό το πατερναλιστικό σύστημα στη σχέση επαγγελματία - ασθενή, άρχισε να αλλάζει τα 

τελευταία έτη με την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ασθενών και άρχισε να  μετακινείται 

από τον πατερναλισμό στο συνεταιρισμό (Suh et al., 2017), από την κάθετο στην οριζόντια 

σχέση, από την ενσυναισθητική αποστασιοποίηση (empathetic detachment) στην 

ενσυναισθητική εμπλοκή (empathetic engagement). Επιπρόσθετα  εάν η έννοια της συμπόνιας 

είναι μία επικάλυψη της αντιληπτικότητας και του συναισθήματος, θα μπορούσε να εξαχθεί το 

συμπέρασμα γιατί οι Κύπριοι φοιτητές θεωρούν τη συναισθηματική πλευρά της ενσυναίσθησης 

σαν πολύ σημαντική και τοποθετούν σαν πρώτο παράγοντα τη “Συμπονετική Φροντίδα-

Compassionate  Care” (συναισθηματική διάσταση), (Paro et al., 2012). 

Άλλες δημοσιεύσεις παραγοντικής ανάλυσης στις οποίες περιγράφονται 4 παράγοντες 

Tο πολυπαραγοντικό φαινόμενο του ερωτηματολογίου Jefferson Scale of Empathy, δεν 

είναι πρωτόγνωρο, διαπιστώθηκε από πολλούς μελετητές – ερευνητές. Αρκετοί είχαν 

παρατηρήσει  3 παράγοντες όπως και το πρωτότυπο, άλλοι είχαν παρατηρήσει 4, άλλοι 5  

παράγοντες και κάποιοι μόνο 2. 

Συγκεκριμένα παρόμοια διαπίστωση με 4 παράγοντες, όπως και στην παρούσα εργασία 

(Πίνακας 37), παρατήρησαν οι Preusche et al., (2013), οι Stanfield et al., (2016) και οι Kesbakhi 

et al., (2017). 
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Οι Preusche et al., (2013), στη δική τους Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, σε ένα δείγμα 

516 φοιτητών της Ιατρικής σε ένα πανεπιστήμιο της Βιέννης στην Αυστρία, εντόπισαν 4 

παράγοντες, που συνολικά ερμηνεύουν  48.36% της διακύμανσης, Ο Πρώτος έκφραζε 28.28% 

της διακύμανσης, με 8 από τις 11 ερωτήσεις όμοιες με τον πρώτο παράγοντα των Hojat et al., 

2014, που αποκαλείται “Αντιληπτική προοπτική - perspective taking”. Ο Δεύτερος με 7.57%, 

της διακύμανσης με 4 ερωτήσεις και με κάποιες, ομοιότητες με το δεύτερο παράγοντα του 

πρωτοτύπου που αποκαλείται “Συμπονετική Φροντίδα - Compassionate Care”. Ο Τρίτος με 

6.60%, της διακύμανσης με 2 ερωτήσεις ( 3 & 6), απόλυτα όμοιες με το πρωτότυπο, και ο 

Τέταρτος με 5.91%, της διακύμανσης με 4 ερωτήσεις από τις οποίες οι 2 φόρτιζαν αρνητικά  (5 

& 17) και τον αποκάλεσαν «Αρνητικό/τεχνικές-δεξιότητες σε διεργασία - Negative/ techniques-

skills on process…..» 

Σε μία άλλη παραγοντική ανάλυση οι Stanfield et al., (2016), σε ένα δείγμα 2366 φοιτητών σε 

28 ιατρικές σχολές των ΗΠΑ, παρατήρησαν 4 παράγοντες, με αδύνατη φόρτιση των ερωτήσεων 

18, 9 και 17. Οι υπόλοιπες 17 ερωτήσεις φόρτιζαν όπως και το πρωτότυπο των 3 παραγόντων. 

Με σκοπό τη διαφοροποίηση από το πρότυπο των Hojat et al., 2014, άλλαξαν την ονοματολογία 

των παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε   “Συναισθήματα – feelings”, και 

περιγράφει την προσπάθεια του φοιτητή να αντιληφθεί τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του 

ασθενή. Ο δεύτερος “Σπουδαιότητα/Σημαντικότητα – importance”, και αναφέρεται στη 

σημαντικότητα των συναισθημάτων του ασθενή και της οικογένειάς του. Ο τρίτος “Ease – 

ανακούφιση”  εκφράζει την προσπάθεια του φοιτητή να δει την κατάσταση από την προοπτική 

του ασθενή  και ο τέταρτος “ Μεταγνωσιακή προσπάθεια / αποτέλεσμα – Metacognitive effort”, 

εκφράζει την ενσυναισθητική ανάγκη του φοιτητή να προσπαθήσει με ένα ενεργό τρόπο να 

σκεφτεί όπως ο ασθενής. Αυτός ο παράγοντας σύμφωνα με τους Stanfield et al., (2016), 

εκφράζει το πόσο ο φοιτητής πιστεύει ότι η ενσυναίσθηση είναι μια σκόπιμη δραστηριότητα που 

απαιτεί συνειδητή προσπάθεια, όπως μία μεταγνωσιακή διεργασία στα πλαίσια της κλινικής 

ενσυναίσθησης. 

Οι Kesbakhi et al., (2017), στη δική τους Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση σε ένα δείγμα 30 

Νοσηλευτών ογκολογίας σε ένα Νοσοκομείο του Ιράν, που συνολικά ερμηνεύει  63% της όλης 

διακύμανσης, παρατήρησαν επίσης 4 παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος φαίνεται να 

είναι και ο κύριος παράγοντας περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις και είναι παρόμοιος με τον πρώτο 
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παράγοντα του πρωτοτύπου που αποκαλείται “Αντιληπτική προοπτική - perspective taking”. Ο 

Δεύτερος περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις και ο  τρίτος 4 αλλά αντίθετοι στη σειρά από  το δεύτερο 

και τρίτο του πρωτοτύπου. Ο τέταρτος παράγοντας με 5 ερωτήσεις  ανταποκρίνεται στην άποψη 

των Stanfield et al., (2016), για μεταγνωσιακό παράγοντα όπου οι επαγγελματίες μπορεί να 

γίνουν πιο ευαίσθητοι μετά την έκθεσή τους στην κλινική εμπειρία και με την σειρά της   

επηρεάζει την κλινική ενσυναίσθηση, αυτή δε η ευαισθησία μπορεί να διαφοροποιείται σε 

διαφορετικούς περιόδους. Οι ερευνητές αυτής της εργασίας επικαλούνται επίσης, τους ίδιους 

λόγους που  αναφέρουν οι Hegazi&Wilson (2013) και Hojat et al., (2013a,b), ότι υπάρχουν 

ενδείξεις στην αλλαγή των επιπέδων της ενσυναίσθησης που ακολουθούν την κλινική 

επαγγελματική ανάπτυξη.   

Άλλες δημοσιεύσεις παραγοντικής ανάλυσης στις οποίες περιγράφονται διαφορετικοί αριθμοί  

παραγόντων 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί εκτός από τους 4 παράγοντες που είχαν αναφερθεί πιο πάνω, 

αρκετοί είχαν παρατηρήσει  3 παράγοντες, άλλοι είχαν παρατηρήσει 5 και κάποιοι μόνο 2. 

Διάφοροι  ερευνητές από διάφορες χώρες, βρήκαν στις δικές τους παραγοντικές αναλύσεις 3 

παράγοντες όπως και το πρωτότυπο (Hojat et al., 2001b ; Hojat & LaNoue 2014). Η Fields et al.,  

(2004), στη δική τους μελέτη με 52 Νοσηλεύτριες και 42 γυναίκες Ιατρούς στις ΗΠΑ,  

επιβεβαίωσαν το Μοντέλο των 3 παραγόντων, το δε 2008 από τον Vallabh (2011) με 158 

τελειόφοιτους της ιατρικής στο Γιοχάνεσπουρκ, της Νοτίου Αφρικής,  με ολική διακύμανση 

40%.  Οι Ward et al., (2009) στη μελέτη τους, με 333 φοιτητές της Νοσηλευτικής διαφόρων 

επιπέδων, σε ένα πανεπιστήμιο των ΗΠΑ αναγνώρισαν τους τρεις γνωστούς παράγοντες, με 

ολική διακύμανση 39.1%. Οι Cheng et al., (2011)σε μία παραγοντική ανάλυση της Κινέζικης 

έκδοσης, με 660 Νοσηλευτές σε ένα Νοσοκομείο της Ταιβάν,   παρατήρησαν τους 3 παράγοντες 

με ολική διακύμανση 52.4%. Οι τρείς παράγοντες παρατηρήθηκαν επίσης το 2011 και από τον 

Tavakol et al., με 853 φοιτητές της Ιατρικής σε ένα Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας,  με ολική 

διακύμανση 41.51%, όπως επίσης το 2012 από τους Hsiaο etal., στην Κινεζική έκδοση του 

ερωτηματολογίου με 613 φοιτητές της Νοσηλευτικής, σε ένα Πανεπιστήμιο της Ταιβάν, με 

ολική διακύμανση 57.14%. Το 2014, οι τρείς παράγοντες αναγνωρίσθηκαν και από τους Mostafa 

etal., με 348 φοιτητές της Ιατρικής στο Μπαγκλαντές με ολική διακύμανση 44.80% και ακόμη  

από τους Borracci et al., (2014) στην Ισπανική έκδοση με 566 καρδιολόγους της Αργεντινής, με 
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ολική διακύμανση 40.60%. Οι Ren et al., (2016), αναγνώρισαν επίσης τους 3 παράγοντες σε μία 

μελέτη με 881 φοιτητές της Ιατρικής στη Σιγκαπούρη, με ολική διακύμανση 51.40%. Επίσης το 

2016 οι Alcorta-Garza et al., σε μία μελέτη τους στην Ισπανική έκδοση του ερωτηματολογίου, 

με 715 ιατρούς, από την Ισπανία και 13 Λατινοαμερικάνικες χώρες, (Μεξικό, Κολομβία, 

Βολιβία, Αργεντινή, Δομινικανή Δημοκρατία, Βενεζουέλα, Περού, Εκουαδόρ, Χιλή, Ονδούρες, 

Κούβα, Ελ Σαλαβαδόρ και Ουραγουάη) αναγνώρισαν τους 3 παράγοντες με ολική διακύμανση 

32.60%. Οι δε  Bilgel & Ozcakir (2017), παρατήρησαν τους 3 παράγοντες με 600 φοιτητές της 

Ιατρικής σε μία Ιατρική σχολή της Τουρκίας κάνοντας χρήση την Τουρκική έκδοση του 

ερωτηματολογίου, με ολική διακύμανση 47.46%. 

Οι  3 παράγοντες αναγνωρίσθηκαν αλλά με διαφορετική  σειρά και από άλλους μελετητές όπως 

οι McMillan & Shannon (2011), όπου η παραγοντική τους ανάλυση έδειξε 3 παράγοντες με 

πρώτο τον παράγοντα  «Συμπονετική Φροντίδα - Compassionate Care”,  δεύτερο τον  

παράγοντα “Αντιληπτική προοπτική - perspective taking» και τρίτο ‘Standing in the patient’s 

shoes – Συναντίληψη / Συμπόρευση με τον ασθενή”. Επίσης οι  παραγοντικές αναλύσεις των 

Montanari et al., 2015; Paro et al., 2012; Magalhaes et al., 2011; και Rahimi-Madiseh et al., 

2010, έδειξαν 3 παράγοντες, με την πιο πάνω σειρά. 

Τέλος οι Jeon & Cho (2015), με χρήση της Κορεάτικης έκδοσης με 447 φοιτητές της 

Φαρμακευτικής σε ένα Πανεπιστήμιο της Νοτίου Κορέας, με Επιβεβαιωτική Παραγοντική 

Ανάλυση/confirmatory factor analysis), επιβεβαίωσαν το Μοντέλο των 3 παραγόντων, όπως 

επίσης   οι Yanik  & Saygili (2014), με χρήση της Τουρκικής έκδοσης με 414 φοιτητές της 

Νοσηλευτικής ενός Πανεπιστήμιου της Τουρκίας και οι Ferreira-Valente et al.,  (2016), 

κάνοντας χρήση της Ισπανικής έκδοσης με 1104 φοιτητές της Ιατρικής δύο Πανεπιστημίων της 

Βαρκελώνης. 

Tο πολυπαραγοντικό φαινόμενο του ερωτηματολογίου Jefferson Scale of Empathy, δεν 

περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση 3 και 4 παραγόντων, αλλά και στην παρατήρηση και άλλου 

αριθμού, ακόμη και 5 και κάποιοι μόνο 2. 

Ο Fjortoft et al., (2011), στη δική τους μελέτη με 187 φοιτητές της Φαρμακευτικής σε ένα 

Πανεπιστήμιο της Βρετανίας, παρατήρησαν μόνο 2 παράγοντες  την “Αντιληπτική προοπτική - 

perspective taking” και την  «Συμπονετική Φροντίδα - Compassionate Care”, με βαθμό 
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διακύμανσης 31% για τον πρώτο παράγοντα και 8% για το δεύτερο. Τους δύο ίδιους παράγοντες 

αναγνώρισαν και ο Williams και συνεργάτες του (2013), με 330 παραϊατρικούς φοιτητές ενός 

Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, με  βαθμό διακύμανσης 28.73% για τον πρώτο παράγοντα και 

15.74% για το δεύτερο (σύνολο  44.2%), όπως επίσης και ο Spasenoska et al.,  (2016), με 193 

φοιτητές της Ιατρικής σε ένα Πανεπιστήμιο της Μαλαισίας με 27.13% και 9.76% (σύνολο 

36.89%) αντίστοιχα.  

Πολύ περισσότερους από τους 2 παράγοντες που αναγνωρίσθηκαν από τους πιο πάνω  μελετητές 

παρατήρησαν ο Kataoka et al., (2009), στη δική τους ανάλυση. Συγκεκριμένα  σε μία εργασία 

τους με 400 φοιτητές της Ιατρικής σε ένα Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας παρατήρησαν 5 

παράγοντες, με τους 2 πρώτους τους  γνωστούς από τις πιο πάνω μελέτες την “Αντιληπτική 

προοπτική - perspective taking” και τη  «Συμπονετική Φροντίδα - Compassionate Care”, με 

βαθμό διακύμανσης 24% και 10% αντίστοιχα. Τρίτος αναγνωρίσθηκε ένα νέος  παράγοντας που 

τον αποκάλεσαν “empathic understanding – ενσυναισθητική αντιληπτικότητα” με  βαθμό 

διακύμανσης  8%, που στην πραγματικότητα μοιάζει πολύ με τον πρώτο γνωστό παράγοντα. 

Τον Τέταρτο τον αποκάλεσαν “difficulties in taking patient’s perspective – δυσκολίες στη  

αντιληπτική προοπτική των ασθενών” με  βαθμό διακύμανσης  6% και τέλος τον πέμπτο με 5% 

που τον αποκάλεσαν όπως και τον τρίτο του πρωτοτύπου “ability to Stand in patient’s shoes – 

ικανότητα συναντίληψης / συμπόρευσης με τον ασθενή”. 

Την ίδια περίοδο η Di Lillo et al., (2009),  σε μία μελέτης τους με 778 ιατρούς, τριών  

Νοσοκομείων της Ρώμης, αναγνώρισαν 5 παράγοντες με κυρίαρχο παράγοντα τον πρώτο του 

πρωτοτύπου “Αντιληπτική προοπτική - perspective taking” και με βαθμό διακύμανσης 28%, ο 

δε βαθμός των άλλων παραγόντων κυμαινόταν κάτω από 10% και περιλάμβαναν  ερωτήσεις από 

τους παράγοντες 2 και 3 του πρωτοτύπου “Συμπονετική Φροντίδα - Compassionate Care” και 

‘Standing in the patient’s shoes –  Συναντίληψη / Συμπόρευση με τον ασθενή”.  

Τέλος στην ίδια πορεία η Shariat et al.,  (2010),  με 207 ιατρούς ενός Νοσοκομείου του Ιράν και 

με ολικό βαθμό διακύμανσης 56.48%, αναγνώρισαν κατ’ αρχάς 7 παράγοντες , ακυρώνοντας 

όμως στη συνέχεια τους τελευταίους 2 λόγω πτωχής συμμετοχής και περιοριζόμενοι σε 5 

παράγοντες. Οι πρώτοι τρείς συγκέντρωναν το 45% της διακύμανσης και ήταν όμοιοι με τους 

τρείς του πρωτοτύπου. Ο τέταρτος  και ο πέμπτος δε θεωρήθηκαν κύριοι παράγοντες και 
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αποκαλέστηκαν αντίστοιχα “ paying attention to patients’ feelings - δίδοντας προσοχή στα 

συναισθήματα των ασθενών” και  “σκεπτόμενοι όπως οι ασθενείς – thinking like the patients”.  

Συμπληρωματικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι τα ερωτηματολόγια – εργαλεία, που έχουν 

αναπτυχθεί σε μία χώρα και χρησιμοποιούνται σε άλλη χώρα, σε μία άλλη γλώσσα, μπορεί να 

υπόκεινται σε πολιτισμική επιρροή από το συγκεκριμένο περιβάλλον, (Preusche et al., 2013). 

Ακόμη οι επιλεγμένες ερωτήσεις μπορεί είναι  εννοιολογικά αντιπροσωπευτικές σε ένα 

πολιτισμικό περιβάλλον αλλά όχι σε ένα άλλο. Κατ’ επέκταση τα διαφορετικά αποτελέσματα 

στις διάφορες χώρες,  μπορεί να λεχθεί ότι οφείλονται και σε πολιτισμικές διαφορές. Επίσης τα 

διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ του πρωτοτύπου που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και των 

μεταφρασμένων σε άλλες γλώσσες, μπορεί να οφείλονται σε διαφορές στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, (Roh et al., 2010;  Katakoa et al., 2009). Ακόμη άτομα διαφορετικών πολιτισμικών 

ομάδων παρουσιάζουν το ίδιο βαθμολογικό αποτέλεσμα, αλλά σε διαφορετικές ερωτήσεις,  

(Preusche et al., 2013). 

Τα αποτελέσματα της παρούσης Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης ανέδειξαν 4 

παράγοντες που είναι σε αρκετό βαθμό, όμοιοι με τους 3 του πρωτοτύπου, αλλά με διαφορετική 

σειρά, όπως αναφέρεται πιο πάνω,  γεγονός πoυ παρατηρήθηκε σε διάφορες μελέτες (Montanari 

et al., 2015; Paro et al., 2012;  Magalhaes et al., 2011; ΜcMillan &Shanon, 2011; και Rahimi-

Madiseh et al., 2010 κ.α.). Φαίνεται ότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι η δομή των παραγόντων 

παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ανάπτυξης των επαγγελματιών υγείας. 

Κατά τη διάρκεια που οι φοιτητές αποκτούν κλινική εμπειρία, η αντίληψή τους για τη φύση της 

κλινικής ενσυναίσθησης  μπορεί να διαφοροποιηθεί, φαινόμενο που εκφράσθηκε σα “ 

Μεταγνωσιακή προσπάθεια / αποτέλεσμα – Metacognitive effort”, (Stanfield et al., 2016). Αυτός 

ο νέος τέταρτος  παράγοντας φαίνεται ότι αξιολογεί πιο έμπειρους φοιτητές και έτσι παρέχει 

περισσότερη πληροφόρηση. Το δείγμα της παρούσας Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 

(n=869), περιλαμβάνει φοιτητές από όλα τα έτη, ο δε μεγαλύτερος αριθμός 614 φοιτητές δηλ., 

το 70.7% είναι του δευτέρου, τρίτου και τέταρτου έτους που έχουν και κλινική άσκηση, 

φαινόμενο που ίσως να σημαίνει και την παρουσία  των  4 παραγόντων αντί των 3 του 

πρωτοτύπου. Η Κλινική Ενσυναίσθηση είναι συναισθηματική, μεταγνωσιακή και διαπροσωπική 

και δύσκολα αξιολογείται (Preston et al., 2002), γι’ αυτό και αρκετές παραγοντικές αναλύσεις με 

δείγμα φοιτητών χωρίς κλινική εμπειρία εκφράζονται μόνο με 3 παράγοντες. Tο δε Μοντέλο 
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των 4 παραγόντων παρέχει το καταλληλότερο πλαίσιο για την αξιολόγηση τόσο της προκλινικής 

όσο και της κλινικής περιόδου και κατ’ επέκταση της κλινικής ενσυναίσθησης (Stanfield et al., 

2016). 

Καταληκτικά κάποιος μπορεί να πει ότι, ο βαθμός 43.1% της διακύμανσης της παρούσης 

Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός, συγκριτικά με το 

38% του πρωτοτύπου και τόσων άλλων που αναφέρονται πιο πάνω. Στην πραγματικότητα η 

παρούσα παραγοντική ανάλυση έχει επιβεβαιώσει την αντίστοιχη των Hojat & LaNoue (2014), 

γιατί ο δεύτερος και ο τρίτος της παρούσας  μελέτης, είναι απόλυτα όμοιοι με τον πρώτο του 

πρωτοτύπου (Πίνακας  38). Ο δε πρώτος της παρούσας Παραγοντικής Ανάλυσης είναι σχεδόν 

όμοιος με το δεύτερο του πρωτοτύπου. Επιπρόσθετα ο τέταρτος  ( ερωτήσεις 3 & 6), είναι 

παρόμοιος με τον τρίτο του πρωτοτύπου. Είναι σημαντικό ακόμη να αναφερθεί ότι, το 

φαινόμενο της διάσπασης του πρώτου παράγοντα του πρωτοτύπου σε δύο άλλους παράγοντες, 

αναγνωρίσθηκε όχι μόνο από την παραγοντική ανάλυση της παρούσας εργασίας (δεύτερος και 

τρίτος) αλλά και από άλλες όπως των Williams et al., (2016), ακριβώς με την ίδια σειρά των 4 

παραγόντων και με πολλές ερωτήσεις να περιλαμβάνονται στους ίδιους παράγοντες. Αυτό το 

νέο παράγοντα τον αποκάλεσαν “responding to clients’ cues and behaviors - ανταπόκριση στις 

υποδείξεις και τη συμπεριφορά των ασθενών” γιατί  οι Επαγγελματίες Υγείας αφιερώνουν 

αρκετό χρόνο σε φροντίδα και συμβουλευτική με τους ασθενείς. Είναι επομένως η λεκτική και 

πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολόγιου JSE-HPS, στην Ελληνική γλώσσα πολύ 

ικανοποιητική γιατί είναι έγκυρη και αξιόπιστη και κρίνεται κατάλληλη για χρήση στην 

παρούσα ερευνητική εργασία ή σε άλλες που θα έχουν σχέση με τις στάσεις  Ενσυναίσθησης 

των φοιτητών επαγγελμάτων υγείας και θα είναι στην Ελληνική γλώσσα επίσης. Αυτό θα 

επιτρέψει στους ερευνητές, τους κλινικούς και τους διδάσκοντες να αντιληφθούν τη 

σημαντικότητα της ενσυναίσθησης για την επαγγελματική τους επάρκεια όσο και για τα 

αποτελέσματα με τους ασθενείς. Οι μελετητές έχοντας στα χέρια τους ένα ψυχομετρικά 

εγκυροποιημένο εργαλείο, θα τους επιτρέψει μεταξύ άλλων   τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

τους με αυτά των άλλων χωρών και επίσης θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν  μαζί με άλλες 

δοκιμασίες σαν κριτήριο για την εισδοχή σε σπουδές στις  Επιστήμες Υγείας. 
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4.7. Αποτελέσματα αναλύσεων των δεδομένων που προέκυψαν από τις ομάδες εστίασης 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, οι ομάδες εστίασης βασίστηκαν στα 

βήματα ποιοτικής έρευνας (Ματζούκας 2007). Η μελέτη άρχισε με τον καθορισμό του 

αντιληπτικού περιγράμματος του ερευνητή το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό των εννοιών, 

το θεωρητικό υπόβαθρο της υπο μελέτη έννοιας  και την ανασκόπηση της ερευντικής 

βιβλιογραφίας επι του θέματος. Το επόμενο βήμα αφορούσε στο ερευνητικό ερώτημα και το 

σκοπό της διεξαγωγής των ομάδων εστίασης, όπου το θέμα ήταν η κατανόηση των αντιλήψεων 

των φοιτητών σε σχέση με το θέμα και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την ποσοτική 

ανάλυση των δεδομένων. Ακολούθησε ο καθορισμός του δείγματος ο οποίος στην προκειμένη 

περίπτωση ήταν σχετικά απλός δεδομένης  της ομοιομορφίας των φοιτητών. Η επιλογή έγινε με 

σκόπιμη δειγματοληψία ώστε να περιλαμβάνει άτομα κυρίως του 3ου  και 4ου έτους στα οποία 

παρουσιάστηκαν οι μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου 

της έρευνας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προσπάθεια συμπερίληψης ισάριθμης 

εκπροσώπισης και των δύο φύλων δεν τελεσφόρησε αφού τα περισσότερα αγόρια δεν 

αποδέχθηκαν την πρόσκληση. Το γεγονός αυτό, υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά 

της ενσυναίσθησης μεταξύ των δύο φύλων η οποία προέκυψε από τα δεδομένα της ποσοτικής 

μελέτης, αλλά και την πιθανότητα οι γυναίκες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις πιο 

συναισθηματικές μορφές της φροντίδας. 

Το τελικό δείγμα αποτελείτο από 16 άτομα τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 39. Συμμετοχή στις Ομάδες Εστίασης 

  

Αριθμός 

αγοριών 

 

Αριθμός 

κοριτσιών 

3ο 

έτος 

4ο 

έτος 
ΣΥΝΟΛΟ Πανεπιστήμιο 

Ομάδα 

Α 
1 7 7 1 8 ΤΕΠΑΚ 

Ομάδα 

Β 
3 5 7 1 8 ΠΑΝ.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
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Το επόμενο βήμα αποτελείτο από τη συλλογή των δεδομένων η οποία έγινε σε μορφή 

συζήτησης με βάση τα ερωτήματα που είχαν τεθεί. 

Κύριο ρόλο είχε διαδραματίσει ο Συντονιστής της ομάδας ο οποίος ήταν  ο κύριος υπεύθυνος για 

την ομαλή διεξαγωγή της ομάδας εστίασης, της πλήρους και ουσιαστικής ενημέρωσης των 

συμμετεχόντων για το αντικείμενο και τους σκοπούς της ομάδας, την εξασφάλισή  όσο το 

δυνατό πιο ισότιμης συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων, της αντιμετώπισης απρόβλεπτων 

γεγονότων, της θέσης των κατάλληλων ερωτήσεων και της διεξαγωγής πλούσιας και 

ουσιαστικής συζήτησης. Σημειώνεται ότι ο συντονιστής ήταν έμπειρος ερευνητής με εξαιρετική 

επικοινωνιακή ικανότητα, θαυμάσιες γλωσσικές ικανότητες, εμπειρία στη δυναμική των ομάδων 

και  ενεργό ακρόαση των λόγων των συμμετεχόντων. 

Το άμεσο επόμενο βήμα ήταν η απομαγνητοφώνηση, καταγραφή, προσεκτική μελέτη και η 

κωδικοποίηση η οποία έγινε από δύο ερευνητές. Ο κάθε κωδικός εξέφραζε σε συντομία την 

ερμηνεία που ο ερευνητής έδινε  στο συγκεκριμένο κομμάτι της συζήτησης. Στη συνέχεια και 

αφού όλο το κείμενο της συζήτησης συμπυκνώθηκε  σε μια σειρά από αντιπροσωπευτικούς 

κωδικούς, κατόπιν αυτοί οι κωδικοί συγκρίθηκαν μεταξύ τους για να εντοπιστούν κωδικοί με 

όμοια χαρακτηριστικά ή νοήματα. 

Εφόσον εντοπίστηκαν όμοιοι κωδικοί και σημειώθηκαν οι μεταξύ τους ομοιότητες, 

τοποθετήθηκαν μαζί, ώστε να σχηματιστεί αυτό που ονομάζεται θεματική ενότητα. Οι θεματικές 

ενότητες, ήταν το τελικό απαύγασμα για το πώς ερμηνεύουν, αντιλαμβάνονται και βιώνουν οι 

συμμετέχοντες το υπό έρευνα φαινόμενο και αποτελούν το απόσταγμα που προσφέρει τη 

βαθύτερη κατανόηση και επεξεργασμένη γνώση για τους συμμετέχοντες.  

Από τις δύο ομάδες εστίασης προέκυψαν 48 απομαγνητοφωνημένες σελίδες. Μετά από 

προσεκτική μελέτη πάρθηκαν 60  κωδικοί οι οποίοι συγκρίθηκαν μεταξύ τους και οδήγησαν στο 

σχηματισμό 4 θεματικών ενοτήτων. Η ανάλυση περιεχομένου των ποιοτικών δεδομένων 

ανέδειξε θέματα σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι φοιτητές την ενσυναίσθηση και τις 

απόψεις τους όσον αφορά στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια αυτής της αξίας στη φροντίδα 

των ασθενών. Οι τέσσερις σχετικές θεματικές οι οποίες προέκυψαν ονομάστηκαν ως εξής: α) η 

ενσυναίσθηση ως απαραίτητο συστατικό της φροντίδας β) η επαφή με την κλινική 
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παραγματικότητα γ) η επίδραση της εκπαίδευσης και της επιλογής σπουδών και δ) το 

στερεότυπο του φύλου . 

α) Η ενσυναίσθηση ως απαραίτητο συστατικό της φροντίδας 

Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που έγιναν στους φοιτητές στα πλαίσια  των Ομάδων Εστίασης, 

αφορούσε στη δική τους αντίληψη και τη γνώμη τους για την ενσυναίσθηση. Οι φοιτητές 

απαντούσαν πάντα έχοντας στο μυαλό τους και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η καλλιέργεια 

της ενσυναίσθησης αποτελεί σημαντική αξία στη Νοσηλευτική και απαραίτητο στοιχείο της 

φροντίδας,  λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ενσυναίσθηση είναι: 

«…….να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου, να νιώθεις ότι νιώθει, να προσπαθείς να τον κάνεις 

να νιώσει καλύτερα» Α.1.1 

                                       «Μπαίνω στη θέση του άλλου. Φορώ τα παπούτσια του». Γ.2.2 

«…….Να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, το άλλο άτομο ως σαν να είναι δικό σου, να μπαίνεις στο 

πετσί του» Γ.1.1 

Πρόσθεσαν επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να 

κατανοήσεις τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που υποφέρει, δηλώνοντας ότι: 

«Βασικά δεν μπορείς να καταλάβεις πλήρως πως νιώθει ο άλλος γιατί δεν είναι εσύ που το περνάς, 

αν δεν το πέρασες  αλλά τουλάχιστον να τον βοηθήσεις μέχρι ενός σημείου που εσύ ο ίδιος 

μπορείς». Γ.1.5 

Mερικές φορές οι φοιτητές έκφραζαν  στη θέση της Ενσυναίσθησης την Ταυτοποίηση, αλλά με 

την έννοια της Ενσυναίσθησης. Αυτό γινόταν γιατί βασικά οι φοιτητές/τριες επηρεάζοντο από 

γλωσσικά πολιτισμικά κριτήρια στην προσπάθειά τους να επιχειρηματολογήσουν και να 

υποστηρίξουν την άποψη τους για την Ενσυνάισθηση.  

Φάνηκε επίσης ότι οι φοιτητές αντιλαμβάνονται ότι η ενσυναίσθηση θα πρέπει να συνδέεται και 

με τη διατήρηση μία απόστασης ασφαλείας από τον ασθενή  η οποία στόχο έχει να 

προστατεύσει το νοσηλευτή από το συναισθηματικό φορτίο το οποίο προκαλεί πολλές φορές η 

φροντίδα ατόμων που πάσχουν. Αρκετοί φοιτητές εξέφρασαν την άποψη του επαγγελματικού 

ρόλου, που μπορεί να εκφρασθεί με την αναπτύξη μίας συναισθηματικής απόστασης και 
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αποφεύγοντας την έντονη Ενσυναίσθηση. Ο έλεγχος των συναισθημάτων συνδέεται με την 

διατήρηση αυτής της απόστασης. Μερικοί φοιτητές εξέφρασαν την άποψη ότι είναι σημαντικό 

να βρούν την ισορροπία μεταξύ απόστασης και ενσυναίσθησης σε σχέση με τους ασθενείς 

λέγοντας χαρακτηριστικά: 

« …..να μην ξεχνάς ότι δεν είναι δικός σου αυτό, αυτός ο κόσμος» Γ.1.4 

«….να νιώθεις ότι νιώθει, να προσπαθείς να τον κάνεις να νιώσει καλύτερα αλλά πρέπει να 

υπάρχει μια απόσταση, να το κάνεις με έλεγχο» Α.1.1 

« Είναι να μπαίνεις στη θέση του ασθενή να το νιώθεις για να μπορέσεις να αποδώσεις το  

μέγιστο σου, το μέγιστο της απόδοσής σου.  Όμως πάντα πρέπει να μπαίνουν κάποια όρια κατά 

εμένα γιατί μπορεί αν δεν υπάρξουν τα συγκεκριμένα όρια, μπορεί να παρασυρθείς και 

 μετά να σου δημιουργήσει πρόβλημα στην ψυχολογική σου κατάσταση» Γ.2.2 

«…….να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου, να νιώθεις ότι νιώθει, να προσπαθείς  

να τον κάνεις να νιώσει καλύτερα αλλά πρέπει να υπάρχει μια απόσταση,                                               

να το κάνεις με έλεγχο.» Α.1.1 

«Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι μέτρο σε όλα. Είτε αυτό σημαίνει 

σύνδεση με τον ασθενή είτε αποστασιοποίηση. Όλα με μέτρο. 

Είναι το καλύτερο»Γ.1.2 

«Και εγώ συμφωνώ ότι μπαίνεις στη θέση του άλλου. Τον καταλαβαίνεις αλλά υπάρχει 

ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταματάς εκεί. Για να μην ταυτιστούμε εμείς 

και ως επαγγελματίες να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα στον εαυτό μας». Γ.2.3 

 

Βέβαια εκφράστηκε και η άποψη ότι η ανάπτυξη της υψηλής ενσυναίσθησης σε συνδιασμό με 

την αποστασιοποίηση σε μια  θεραπευτική σχέση ασθενή-επαγγελματία μπορεί στη θεωρία να 

φαίνεται εφικτή αλλά στην πράξη είναι κατι το οποίο δύκολα επιτυγχάνεται, δεν ήταν όμως 
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βέβαιοι που θα πρέπει να τραβήξουν την γραμμή, για να να διατηρήσουν και τη δική τους 

ψυχολογική ισορροπία,δηλώνοντας ότι: 

«Και εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Εννοώ καταλαβαίνουμε τον όρο της 

ενσυναίσθησης αλλά μπορεί πολλοί να μην καταφέρουν να κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να 

συνδεθείς με τον άλλο αλλά μετά να το κόψεις. Μπορεί να θέλουν να συνδεθούν μαζί με τον 

ασθενή και να μην μπορούν να αποκοπούν» Γ.1.6 

«…..Όμως πάντα πρέπει να μπαίνουν κάποια όρια κατά εμένα γιατί μπορεί αν δεν 

υπάρξουν τα συγκεκριμένα όρια, μπορεί να παρασυρθείς και μετά να σου δημιουργήσει  

πρόβλημα στην ψυχολογική σου κατάσταση» Γ.2.2 

 

β) Η επαφή με την κλινική πραγματικότητα 

Στη συζήτηση η οποία περιστράφηκε γύρω από την αυξομείωση της ενσυναίσθησης 

κατά τη διάρκεια των σπουδών, τονίστηκε ιδιαίτερα ο ρόλος της κλινικής άσκησης και της 

επαφής των φοιτητών με τους ασθενείς και  γενικότερα το Σύστημα Υγείας. 

Οι απόψεις τους όσον αφορά στην πτώση της ενσυναίσθησης κατά το τρίτο έτος των σπουδών 

τους όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων, σχετίζοναι 

με τις ιδιαιτερότητες της κλινικής άσκησης της συγκεκριμένης περιόδου σπουδών. Στο τρίτο 

έτος οι φοιτητές αναμένεται να κάνουν την πρακτική τους σε τμήματα όπως είναι τα 

Παιδιατρικά, Μαιευτικά και Ψυχιατρικά, χώροι στους οποίους η επικοινωνία με τους ασθενείς 

είναι διαίτερα δύσκολη γεγονός το οποίο δυσκολεύει και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, 

λέγοντας χαρακτηστικά ότι: 

«Η άποψή μου είναι ότι ίσως να παίζει ρόλο η πρακτική μας. Δηλαδή τώρα κάνουμε πρακτική σε 

Παιδιατρικά τμήματα, σε τμήματα Μαιευτικά ενώ σε άλλα έτη είμαστε στην Εντατική ή στα 

Παθολογικά (που μοιάζουν περίπου) και εκεί είναι πιο μεγάλοι οι ασθενείς και έχουμε 

περισσότερη επικοινωνία. Στα Παιδιατρικά δε μπορείς να έχεις τέτοια επικοινωνία με τον ασθενή 

σου. Καταλαβαίνεις ότι έχουν ένα πρόβλημα, προσπαθείς να είσαι εντάξει μαζί τους, με τα μωρά 

αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις πως νιώθει ένα μωρό» Γ.1.5 
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Επομένως οι δομές στις οποίες εξασκούνται οι φοιτητές φαίνεται να ασκούν σημαντική 

επίδραση στις στάσεις τους όσον αφορά στην ενσυναίσθηση όπως αναφέρουν οι ίδιοι λέγοντας: 

«Στο πρώτο και δεύτερο έτος είχαμε όλοι ενθουσιασμό για την κλινική μας άσκηση. Πιστεύω ότι η 

ενσυναίσθηση ήταν  πάρα πολύ υψηλή, όλοι νιώθαμε τον ασθενή, νιώθαμε το κάθε άτομο. 

Ερχόμασταν σε επαφή με τις οικογένειές τους. Τώρα στο τρίτο έτος δεν έχουμε αυτό το πράγμα. 

Δηλαδή κάνουμε πρακτική σε Ψυχιατρικές δομές, είμαστε σε επαφή λιγότερο με οικογένειες, με 

τους ασθενείς δεμπορούμε να επικοινωνήσουμε, δε μπορούμε να μπούμε στο είναι τους. Δε 

μπορούμε να καταλάβουμε. Μέχρι ενός σημείου, ναι. Στο τέταρτο έτος πιστεύω ότι πάμε σε 

διαφορετικούς κλάδους που είναι τέτοιοι ώστε είσαι πιο κοντά στον ανθρώπινο πόνο και νιώθεις 

παραπάνω το άτομο».  Α.1.1 

 

«Εγώ πιστεύω για μένα, ότι στον πρώτο και δεύτερο χρόνο είναι εκεί που μαθαίνουμε 

πολλά πράγματα, δίνουμε πιο πολύ βάση και σημασία. Ενώ στον τρίτο χρόνο 

ας πούμε επειδή λέμε ότι τα ξέρουμε είμαστε και μόνοι μας, το αφήνουμε λίγο». Γ.2.5 

 

Μία άλλη εξήγηση που έδωσαν οι φοιτητές αφορά στο βαθμό δυσκολίας των σπουδών κατά το 

τρίτο έτος και ιδιαίτερα των θεωρητικών μαθημάτων, τα οποία δεν τους αφήνει να 

συγκεντρωθούν στην κλινική άσκηση, αναφέροντας ότι: 

«…το τρίτο έτος πιστεύω είναι το πιο δύσκολο. Έδωσαν τις δυνάμεις τους στα μάθηματα και 

άφησαν λίγο την πρακτική και την επικοινωνία με τους ασθενείς ….» Γ.1.2 

«Στο τρίτο έτος είναι πολλά τα μαθήματα, είναι δύσκολα με μεγάλη ύλη, έχουν εργασίες  όλα τα 

παιδιά. Οπότε μπορεί αυτό να τους κουράζει και να έχουν και την πρακτική από πάνω και όλα 

αυτά που έχουν να κουράζουν υπερβολικά για να δείξουν και ενδιαφέρον στον ασθενή»Γ.1.1 

Από την άλλη, ακούστηκαν και οι απόψεις ότι η πίεση των μαθημάτων σε συνδιασμό με την 

αύξηση κλινικής άσκησης μπορεί να ευθύνεται ως ένα βαθμό για τη μείωση της ενσυναίσθησης 

στο τρίτο έτος σπουδών. 

«Το δεύτερο εξάμηνο του τρίτου χρόνου, οι δυο μέρες πρακτικής γίνονται τρείς. Αυτό μπορεί να 

είναι το πρώτο σοκ στους φοιτητές που τους αγχώνει πάρα πολύ και δε μπορούν να 
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αποδώσουν,είναι όπως είπαν και οι υπόλοιποι είναι και η πίεση των μαθημάτων με αποτέλεσμα να 

χάνουν την ενσυναίσθησή τους» Γ.1.4 

 «…..Στο τρίτο έτος σε μία φάση μπορεί να κουραστείς ψυχολογικά εσύ ο ίδιος, και έτσι  

μπορεί να μειωθεί η ενσυναίσθηση. Μπορεί να είσαι κουρασμένος ψυχολογικά  

εσύ ο ίδιος ο νοσηλευτής».Α.2.2 

Ένα άλλο σημείο που αναφέρθηκε είναι ότι στο τέταρτο έτος οι φοιτητές αρχίζουν να ωριμάζουν 

και να συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα του επαγγέλματος το οποίο έχουν επιλέξει με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσουν περισσότερο επαγγελματικές στάσεις. Αυτή η θέση ενισχύθηκε 

από τα λεγόμενα αρκετών μελών της ομάδας εστίασης ως εξής: 

«Στο τέταρτο έτος συνειδητοποιείς ότι τα ψέματα τελειώνουν. Από φοιτητής γίνεσαι επαγγελματίας 

υγείας, δουλεύεις στο χώρο σου πλέον…..» Γ.1.8 

«…..στο τέταρτο έτος αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτό που θα κάνω στην υπόλοιπη μου ζωή και 

πρέπει να αγαπώ αυτό που κάνω».Γ.1.5 

«….Τέταρτο έτος μπαίνεις σε μία τελική ευθεία, παίρνεις απόφαση ότι κάνεις εκείνο το οποίο 

αγαπάς και δίνεις τα πάντα. (έντονη κίνηση των χεριών)» Α.2.2 

«η υπόθεση ξεκαθαρίζει στο τέταρτο έτος που είναι καθαρά το νοσοκομείο, ο κλινικός χώρος που 

είναι αυτό το οποίο θα κάνεις για την υπόλοιπή σου ζωή. Ναι μεν θα έχεις τις γνώσεις αλλά θα 

είσαι πιο κοντά στον ασθενή και στις ανάγκες του».Α.1.1 

 

γ) Η επίδραση της εκπαίδευσης και της επιλογής σπουδών 

Όταν οι φοιτητές ερωτήθηκαν σε ποιο σημείο το Προγραμμα Σπουδών το οποίο παρακολουθούν 

τους βοήθησε να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, έδωσαν ενδιαφέροντες απαντήσεις με την 

έννοια ότι εχουν δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. 
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Ουσιαστικά το Πρόγραμμα Σπουδών δεν θεωρήθηκε από αυτούς ότι έχει συμβάλει σημαντικά 

στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, όμως σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, τα βιώματα και οι εμπειρίες του κάθε ατόμου, λέγοντας ότι: 

 

«Νομίζω ότι δεν είναι το Πανεπιστήμιο που θα σου μάθει να έχεις ενσυναίσθηση και  

να νιώθεις τον άλλο………αν ένα άτομο το έχει να νιώθει τον άλλο, το έχει, είναι  

από τα βιώματα τους, είναι από το τι πέρασε. ……..δε θα σε βοηθήσει το πανεπιστήμιο  

από μόνο του». Γ1.8. 

Τονίστηκε επίσης ότι είναι θέμα του χαρακτήρα του κάθε ενός επαγγελματία, αλλά  και η 

πρακτική άσκηση και η επαφή με τους ασθενείς που τους βοηθά να κατανοήσουν και να 

νοιώσουν τον ασθενή, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

«Ναι μεν μας μαθαίνουν το τι σημαίνει ενσυναίσθηση ως ένα σημείο αλλά μόνο από  

τα λόγια και από αυτά που θα διαβάσεις……, δεν το μαθαίνεις τόσο καλά όσο θα το μάθεις  

όταν θα πας να κάνεις πρακτική. …..αλλά σίγουρα  είναι και θέμα χαρακτήρα. Αν είσαι ένας  

χαρακτήρας που δεν το έχει να νιώσεις τον άλλο, δεν θα το νιώσεις ποτέ.» Γ.1.6 

 

Οι φοιτητές σχολιάζοντας και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας του θέματος ανέφεραν ότι θα 

ήθελαν μια περισσότερο συμμετοχική και βιωματική προσέγγιση, προκαλώντας κατά κάποιο 

τρόπο τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας του θέματος, λέγοντας: 

«Το συγκεκριμένο θέμα να γίνεται έμπρακτα. Ο καθηγητής, εκ μέρους του καθηγητή 

δηλαδή να υπάρχει ενσυναίσθηση προς τους μαθητές. Να τους καταλαβαίνει, να μπαίνει 

στη θέση τους και έτσι μέσο του διαπεράσματος αυτού διδάσκεται 

και η ενσυναίσθηση»Α.2.2  

 

«Ο τρόπος που θα μπορούσε να βοηθήσει το πανεπιστήμιο… Να σας πω μια ιδέα, που όχι  

μόνο ήταν ιδέα αλλά έγινε μέσα σε τάξη με επιτυχία. Κάναμε ένα «θεατρικό». Μας δόθηκαν  

μέσα στη τάξη κάποια χαρτάκια με γεγονότα ως νοσηλευτές και ως ασθενείς και προσπαθούσαμε  
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εμείς να μπούμε στο πετσί του ρόλου. Και με αυτή τη συζήτηση που γινόταν έμπαινε ο ασθενής  

στη νόσο που είχε ο χαρακτήρας και καταλαβαίναμε και την πλευρά του ασθενή αλλά και του 

 νοσηλευτή και το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα. Άρα νομίζω σας  

έδωσα μια κάποια μικρή ιδέα. Σε κάποια μαθήματα να γίνει αυτό». Γ.Ι.2 

 

«…..Σεμινάρια. Εκπομπές στην τηλεόραση». Α.2.3 

 

Επιπρόσθετα τονίστηκε η σημασία της πρακτικής στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια αξιών και 

τη γνώση η οποία θα πρέπει να εμπεδώνεται στον κλινικό χώρο, όπως: 

 

«Εγώ πιστεύω δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο που μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση ούτε 

 μόνο οι φοιτητές. είναι το Πανεπιστήμιο μαζί με το διοικητικό προσωπικό και όλο το προσωπικό  

του νοσοκομείου. Γιατί δε γίνεται να μαθαίνεις κάποια πράγματα στο Πανεπιστήμιο και όταν πας 

 στον κλινικό χώρο να είναι εχθρικό απέναντι σε αυτά που μαθαίνω…….» Γ.1.3 

 

Στη συζήτηση με θέμα την επιλογή των σπουδών στη Νοσηλευτική, οι συμμετέχοντες τόνισαν 

ότι αν είναι  πρώτη ή δεύτερη ή τελευταία  επιλογή, αυτό δεν παίζει ρόλο στο να αναπτύξουν 

υψηλότερη ενσυναίσθηση. Παρόλα αυτά τονίστηκε ότι αν κάποιος δεν ακολουθήσει την πρώτη 

του επιλογή, η απογοήτευση δε θα του επιτρέψει να αναπτύξει ένα βαθμό ενσυναίσθησης που να 

τον βοηθά να εκπληρώνει καλύτερα το ρόλο του  ως επαγγελματίας υγείας, αναφέροντας ότι: 

«Εγώ πιστεύω ότι η Νοσηλευτική είναι ως επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο 

δε μπορούν να το ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι έχει σχέση  

αν η Νοσηλευτική είναι η πρώτησου επιλογή σε σχέση με την ενσυναίσθηση.  

Διότι αν πέρασες κάτι, εκείνη η απογοήτευση πουένιωσες επειδή δεν πέρασες 

 αυτό που ήθελες, σίγουρα αυτό που σπουδάζεις που δεν ήταν η πρώτη 

 σου επιλογή δεν θα δώσεις όλο σου τον εαυτό, δε θα σε γεμίζει,  

δε θα σε είσαι το άτομο πουείσαι με αυτή την επιλογή.  
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Άρα ναι επηρεάζει στην ενσυναίσθηση 

 και ναι θα έχει πιο λίγη». Γ.1.6 

 

«Πιστεύω ότι τα άτομα που το έχουν ως πρώτη επιλογή, θα έχουν πιο υψηλή ενσυναίσθηση από το 

πρώτο έτος διότι ναι είναι αυτό που ήθελαν, αυτό που αγαπούν και καταλαβαίνουν και καλύτερα 

το ρόλο» Γ.1.4 

«…Παίζει μεγάλο ρόλο επειδή για να το βάλω ως πρώτη επιλογή σημαίνει ότι είναι αυτό 

που θέλω πραγματικά να πάω. Παίζει ρόλο στο ότι δεν πέρασα απλά. Δεν το έβαλα ως κάτι. 

Όταν το βάλω πρώτο σημαίνει ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Άμα το βάλω σε δεύτερη, 

τρίτη, τέταρτη κατηγορία σημαίνει ότι απλά πέρασα …» Γ.2.3 

 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η συζήτηση στο πόσο έχει επηρεάσει η οικογένεια και ο 

ευρύτερος κύκλος των φοιτητών στην επιλογή τους και ενδεχομένως και στην ανάπτυξη μιάς 

μεγαλύτερης ευαισθησίας στα προβλήματα και τις ανάγκες των ασθενών, όπως φάνηκε από τις 

ακόλουθες δηλώσεις: 

«Ήταν και η μητέρα μου νοσηλεύτρια, …….μου έλεγε να βοηθάς τους ανθρώπους αν θες να 

διαλέξεις αυτό το επάγγελμα. Οπότε με είχε βάλει σε πολύ νεαρή ηλικία σε αυτό το σκεπτικό, ότι θα 

πάω εκεί για να βοηθήσω τους ανθρώπους, να είμαι δίπλα τους. Άρα σας απάντησα, ανέπτυξα 

μέσω της οικογένειάς μου την ενσυναίσθηση πριν καν σκεφτώ ότι όντως θα ακολουθήσω αυτό το 

επάγγελμα» Γ.1.2. 

«Μπορεί να την επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα εμείς που δουλεύουμε στη 

κλινική και στα νοσοκομεία ακούμε απόψεις από νοσηλευτές που μας λενε να τα παρατήσουμε όσο 

είναι ώρα, μην ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα, δεν είναι καλό, είναι κάτι που δε 

θα σας αρέσει στο μέλλον, θα το βαρεθείτε και θα κουραστείτε. Εάν κάποιος μέσα στην οικογένεια 

μια μητέρα λέει το ίδιο πράγμα στο γιο της που θέλει να γίνει νοσηλευτής  

θα επηρεαστεί πάρα πολύ» Γ.2.2 

 

«Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και στο να υπάρχει κάποιο 

άτομο της οικογένειας που είναι επαγγελματίας υγείας και νοσηλευτής. Δηλαδή αν μια νοσηλεύτρια 
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γυρνά στο σπίτι της και συζητά με το παιδί και λέει ότι βοήθησα ένα ασθενή που έχει το τάδε 

μπορεί αργότερα το παιδί αν διαλέξει να πάει στη νοσηλευτική να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο.» 

Γ.1.2 

«………πιστεύω πως η οικογένεια επηρεάζει θετικά όταν ένας γονέας είναι μέσα στο σύστημα 

υγείας. …….το παιδί καταλαβαίνει και μπαίνει στη θέση του γονέα του μπορεί αν ακολουθήσει και 

το επάγγελμα μετά επειδή ο γονέας του το μεταδίδει» Γ.1.5. 

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο επίσης παρουσιάζει η αναγνώριση εκ μέρους των φοιτητών, της 

σημασίας που έχει η οικογένεια στην ανάπτυξη αξιών και τη δημιουργία ανθρώπων οι οποίοι να 

νοιάζονται και να βοηθούν  τους άλλους  

«Εγώ πιστεύω οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες μεγαλώνει μια οικογένεια είναι αυτές  

που επηρεάζει τα μέλη της. Δηλαδή η μητέρα και ο πατέρας θα μάθουν στο μωρό να το  

μεγαλώσουν με το πιο σωστό τρόπο για να γίνει ένας καλός άνθρωπος και να του  

καλλιεργήσουν αυτό το πράγμα» Α.1.1. 

 

δ) Tο στερεότυπο του φύλου (Είναι μία γενική άποψη ή ιδέα σχετικά με ιδιότητες ή 

χαρακτηριστικά που ήπρέπει να  χαρακτηρίζουν τις γυναίκες και τους άντρες ή  οι ρόλοι που  ή 

πρέπεινα εκφράζονται από τις γυναίκες και τους άντρες. Αυτά τα στερεότυπα μπορεί να είναι 

θετικά ή αρνητικά. (U. Nations, Human Rights, 2014). 

Τα αποτελέσματα από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που δόθηκαν, έδειξαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην ενσυναίσθηση (στάσεις, τάσεις και προσανατολισμό) ανάμεσα στα 

δύο φύλα, με τις γυναίκες να υπερισχύουν, γιαυτό και επιδιώξαμε τη συζήτηση και τις θέσεις 

των ίδιων των συμμετεχόντων για αυτή τη διαφορά. Ενδιαφέρον είναι ότι  η συζήτηση 

τουλάχιστον τόσο εκ μέρους των ανδρών όσο και εκ μέρους  των γυναικών ακολούθησε το 

στερεότυπο της μεγαλύτερης ευαισθησίας της γυναίκας όπως χαρακτηριστικά λέχθηκε: 

«Επειδή οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες από τους άντρες πιο εύκολα μπορούν καταλάβουν  

τους ασθενείς ενώ οι άνδρες είναι λίγο πιο απόμακροι» Γ.1.8 
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«Συμφωνώ  ότι οι γυναίκες εκ φύσεως είναι πιο συναισθηματικά όντα και να μην ξεχνάμε ότι η 

νοσηλευτική ξεκίνησε από γυναίκα. Άρα για αυτό το λόγο. Είναι κοντά στον ασθενή»Α.1.1 

 

«..εγώ πιστεύω ότι ναι η γυναίκα είναι εκ φύσεως της. Μια γυναίκα μεγαλώνει και έχει δεδομένο 

ότι θα μεγαλώσει, θα κάνει μωρά. Είναι ο κύκλος που κάνουμε ως γυναίκες. Είναι η ζωή της 

γυναίκας. Και έτσι έχει πιο πολύ και συναίσθημα και ενσυναίσθηση».Γ.2.5 

«Θεωρείται γυναικείο επάγγελμα»Α.2.1 

 

Τα στερεότυπα συνεχίστηκαν να κυριαρχούν στη συζήτηση με έντονα σχόλια και συνομιλίες 

σχετικά με την επιλογή του επαγγέλματος, το μητρικό ένστικτο, τη φύση των ανδρών και τους 

κοινωνικούς ρόλους ανδρών και γυναικών όπως είναι αποδεκτοί στη σημερινή κοινωνία: 

«….παίζει ρόλο το μητρικό ένστικτο, το ότι οι γυναίκες δεν θα πανε μηχανολόγοι, επιχειρηματίες, 

υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις στην κοινωνία που το κάνουν να υπάρχει τούτο» Γ.1.5 

 

«Να προσθέσω ότι επειδή είναι και λίγο στη φύση των ανδρών να μην εκδηλώνουν τα αισθήματά 

τους πιστεύω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Δεν είναι όπως μια γυναίκα που θα πει:  είμαι 

δίπλα σου, ότι θέλεις να μου πεις. Ο άνδρας θα είναι κάπως: ότι θέλεις πες μου και θα έρθω  είναι 

στη φύση τους να είναι πιο αποστασιοποιημένοι.» Γ.1.8 

«Εγώ πιστεύω ότι είναι στη φύση των γυναικών, να προσέχουν περισσότερο τους ασθενείς τους 

 και να προσπαθούν να μπουν στη θέση τους όπως θα έκαναν με τον άντρα τους ή το παιδί 

 τους συν τα στερεότυπα της κάθε κοινωνίας που θέλουν τους άνδρες να είναι πιο ισχυροί,  

δυναμικοί και να μη δένονται τόσο πολύ συναισθηματικά όσο οι γυναίκες. Γ.1.1 

 

«Επίσης η γυναίκα είναι πιο δυνατή επειδή φαίνεται από διάφορους τρόπους. Είναι δυνατή  

είναι μεγάλο είδωλο. Είναι εκ φύσεως. Θα είναι μάνα , γυναίκα, νοσηλεύτρια, γιαγιά,  

έχει διάφορες ιδιότητες. Πέρασε πολλά ως γυναίκα και για να φτάσουμε ως εδώ που  
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είμαστε σήμερα κάποιες άλλες έδωσαν πολλά. Σκοτώθηκαν έδωσαν κάποιες αρχές  

για να είμαστε εμείς εδώ που είμαστε» Γ.1.6 

4.8. Περίληψη 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας. Από τους 

1082 φοιτητές/τριες ανταποκρίθηκαν 869, ποσοστό 81% + που θεωρείται ικανοποιητικός 

βαθμός ανταπόκρισης. Συγκεκριμένα το 68.5% ήταν γυναίκες και το 31.5% ήταν άνδρες.  Το 

39.9%  προέρχονταν από το ΤΕΠΑΚ και το 60.1% από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.             

Το μεγαλύτερο ποσοστό κατείχαν οι ηλικίες 19-21 ετών (56.2%)   και το μικρότερο οι ηλικίες 

πάνω από 28 (2.3%).     Όσον αφορά στη συμμετοχή των φοιτητών κατά κλάδο σπουδών, η 

Νοσηλευτική κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό 34.4% και αμέσως μετά ακολουθούσε η 

Φαρμακευτική με 33.6%. Πιο χαμηλά ποσοστά είχαν η  Φυσικοθεραπεία με 13.8%, η 

Λογοθεραπεία με 9.8% και τέλος η Διαιτολογία - Διατροφολογία με 8.4%. Από τους φοιτητές 

αυτούς, οι 615 (70.9%) είχαν ως πρώτη επιλογή την επιστήμη που σπουδάζουν. Επίσης, οι 461 

(53.1%) είχαν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή του στενού φιλικού περιβάλλοντος τους να 

εργάζεται στον Τομέα της Υγείας. 

Σε σχέση με τις στάσεις  Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών φοιτητών Επαγγελμάτων Υγείας 

και συγκεκριμένα της Νοσηλευτικής, της  Φαρμακευτικής, της Φυσικοθεραπείας, της 

Διαιτολογίας & Διατροφολογίας και της Λογοθεραπείας σε δύο Πανεπιστήμια στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, ένα δημόσιο (ΤΕΠΑΚ) και ένα ιδιωτικό (ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ), ο  Μ.Ο. των 

στάσεων ενσυναίσθησης, όπως μετρήθηκε με το εργαλείο JES-HPS ήταν 100.6 (SD=13.7). 

Τα σκορ  Ενσυναίσθησης σε κάθε κλάδο ξεχωριστά ήταν: Νοσηλευτική 103.2 (n=298/SD=13.0). 

Φαρμακευτική 98.0(n=292/SD=14.4), Φυσικοθεραπεία 97.3 (n=120/SD=13.6), Λογοθεραπεία 

102.9 (n=85/SD=11.6) και Διαιτολογία 103.1 (n=72/SD=12.9). Έλεγχοι για σύγκριση των μέσων 

όρων ανά ζεύγη (post-hoc comparisons) έδειξαν ότι οι κλάδοι της Νοσηλευτικής, 

Λογοθεραπείας και Διαιτολογίας παρουσιάζουν υψηλότερη ενσυναίσθηση σύμφωνα  με το 

εργαλείο JES-HPS (μεταξύ τους δεν έχουν στατιστικές διαφορές), έχοντας στατιστικά 

σημαντική διαφορά με τους κλάδους της Φαρμακευτικής και Φυσικοθεραπείας (οι δύο αυτοί 

κλάδοι δεν έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους).  
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Σε σχέση με τα σκορ της Ενσυναίσθησης σε κάθε έτος σπουδών τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

(α) Στο πρώτο έτος υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου έλεγχοι post-hoc 

έδειξαν ότι οι κλάδοι της Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και Λογοθεραπείας, έχουν υψηλότερη 

ενσυναίσθηση σε σχέση με Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία. (β) Στο δεύτερο έτος υπάρχουν 

στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου έλεγχοι post-hoc έδειξαν ότι, ο κλάδος της 

Νοσηλευτικής έχει υψηλότερη Eνσυναίσθηση σε σχέση με Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία,  

(γ) Στο τρίτο έτος δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων και (δ) Στο τέταρτο 

έτος επανέρχονται οι στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου έλεγχοι post-hoc έδειξαν 

ότι, ο κλάδος της Νοσηλευτικής έχει υψηλότερη ενσυναίσθηση σε σχέση με Φαρμακευτική και 

Φυσικοθεραπεία. Όπως φαίνεται τα  χαμηλότερα σκορ παρουσιάζονται στο τρίτο έτος και τα 

υψηλότερα στο τέταρτο.                           

Η Νοσηλευτική στο τρίτο έτος παρουσιάζει μία πτώση 7 και πλέον μονάδων. 

Σχετικά με διαφορές ανάμεσα στην Ενσυναίσθηση σε κάθε Πανεπιστήμιο γεγονός που ισχύει 

μόνο για τη Νοσηλευτική τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους φοιτητές της Νοσηλευτικής των δύο Πανεπιστημίων, (Μέσοι Όροι 

γύρω στο 103 / p-value=0.901,).  

Σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και την Ενσυναίσθηση τους, 

η ηλικία δεν επηρεάζει τις στάσεις της Ενσυναίσθηση, το ίδιο η οικογένεια και η πρώτη επιλογή 

σπουδών. Τουναντίον το φύλο είναι το μόνο που επηρεάζει. Ο συντελεστής όταν μπει μόνο το 

φύλο στο μοντέλο είναι 7.621, δηλαδή κατά μέσο όρο μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας 

υπάρχει αύξηση κατά 7.621 μονάδες στην Ενσυναίσθηση. 

Η Στατιστική Ανάλυση εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εργαλείου JSE-HPS: Η Αξιοπιστία του 

εργαλείου παρουσιάζει Το Cronbach’s alpha για τα δεδομένα της έρευνας να είναι 0.760 

(δηλαδή παρόμοιο με αυτό της πιλοτικής μελέτης, όπου είχε φανεί η αξιοπιστία του εργαλείου). 

Ο Στατιστικός έλεγχος εγκυρότητας του εργαλείου με Παραγοντική ανάλυση  ανέδειξε 4 

παράγοντες, που συνολικά ερμηνεύουν το 43.1% της διακύμανσης. O Πρώτος παράγοντας 

«Συμπονετική Φροντίδα - Compassionate Care»,φορτίζει το 21.875% της διακύμανσης και 

περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις (1,7,8,11,12,14), το περιεχόμενο των οποίων είναι αναφορές για τα 

συναισθήματα, τις σχέσεις και τις εμπειρίες με τους συγγενείς ή τους επαγγελματίες υγείας. Ο 
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Δεύτερος Παράγοντας «Αντιληπτική προοπτική - perspective taking» φορτίζει  το  8.878% της 

διακύμανσης και περιλαμβάνει 7  ερωτήσεις (2,5,9,10,13,17,1), το περιεχόμενο των οποίων είναι 

αναφορές για την αντιληπτική αναγκαιότητα των συναισθημάτων, των ενδείξεων και των 

θετικών αποτελεσμάτων και ενεργειών των Επαγγελματιών Υγείας. Ο Τρίτος Παράγοντας 

«empathic understanding – ενσυναισθητική αντιληπτικότητα» που είναι ένας νέος παράγοντας 

και δεν αναφέρεται στο πρωτότυπο, φορτίζει το  6.797%, της διακύμανσης και περιλαμβάνει 5 

ερωτήσεις (4,15,16,20 και τη 18). Αυτός αντιπροσωπεύει την  αντιληπτικότητα της 

ενσυναισθητικής σχέσης, που επέρχεται μετά από την κλινική εμπειρία. Οι  Williams et al., 

(2016),  αποκάλεσαν αυτό το  νέο παράγοντα “responding to clients’ cues and behaviors - 

ανταπόκριση στις υποδείξεις και τη συμπεριφορά των ασθενών” γιατί  οι Επαγγελματίες Υγείας 

αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε πρόσωπο με πρόσωπο σχέση/συμβουλευτική με τους ασθενείς. Ο 

Τέταρτος Παράγοντας «συναντίληψη / συμπόρευση με τον ασθενή» φορτίζει το 5.512%, της 

διακύμανσης και περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις (3 και 6) και αντιπροσωπεύει την ικανότητα της 

αντίκρισης των πραγμάτων από την προοπτική του ασθενή (thinking like a patent).  

Τα Αποτελέσματα αναλύσεων των δεδομένων που προέκυψαν από τις Ομάδες Εστίασης 

κατέληξαν σε  τέσσερεις σχετικές θεματικές ενότητες, (α) η ενσυναίσθηση ως απαραίτητο 

συστατικό της φροντίδας, (β) η επαφή με την κλινική πραγματικότητα,  (γ) η επίδραση της 

εκπαίδευσης και της επιλογής σπουδών και (δ) το στερεότυπο του φύλου, το  οποίο 

επιβεβαίωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ποσοτικά  ευρήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1.  Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης των 

Προπτυχιακών φοιτητών των Επιστημών Υγείας και συγκεκριμένα της Νοσηλευτικής, της  

Φαρμακευτικής, της Φυσικοθεραπείας, της Διαιτολογίας & Διατροφολογίας και της 

Λογοθεραπείας σε δύο Πανεπιστήμια στην Κυπριακή Δημοκρατία, ένα δημοσιο και ένα 

ιδιωτικό. Η διερεύνηση έγινε με το εργαλείο JES-HPS το οποίο μετρά στάσεις, τάσεις και τον 

προσανατολισμό των φοιτητών για την ενσυναίσθηση. 

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι στάσεις ενσυναίσθησης όλων των φοιτητών 

είναι παρόμοια με άλλες μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς, ενώ οι συγκρίσεις ανάμεσα στα 

επαγγέλματα υγείας έχουν δείξει υψηλότερα σκορ  στους φοιτητές της Νοσηλευτικής. Η 

αυξομείωση της ενσυναίσθησης εμφανίστηκε μόνο στους φοιτητές της Νοσηλευτικής όπου 

παρουσιάστηκε αύξηση στα 2 πρώτα έτη, μείωση στο τρίτο και αύξηση ξανά στο τέταρτο. 

Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους φοιτητές των δύο Πανεπιστημίων δεν έχουν βρεθεί. Στις 

ομάδες εστίασης, όπου οι φοιτητές Νοσηλευτικής κλήθηκαν να συζητήσουν τα αποτελέσματα 

της ποσοτικής προσέγγισης της μελέτης, εξέφρασαν τη σημασία της ενσυναίσθησης ως 

απαραίτητο συστατικό της φροντίδας, τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου κλάδου, την 

επίδραση της οικογένειας, τη διαμόρφωση της ενσυναίσθησης μέσα από τα στερεότυπα του 

φύλου και τις πιθανές αιτίες πτώσης της ενσυναίσθησης κατά το τρίτο έτος σπουδών.  

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, μια 

προσπάθεια ερμηνείας τους με βάση τις θεωρίες, αλλά και την αξιολογική κρίση και άποψη του 

ερευνητή. Παράλληλα γίνεται σύγκριση των ευρημάτων με ευρήματα άλλων διεθνών ερευνών, 

όπου αυτές είναι διαθέσιμες.  

5.2. Οι στάσεις Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών Φοιτητών/τριων  Επαγγελμάτων Υγείας 

Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν Μ.Ο., Ενσυναίσθησης 100.6,  (SD=13.7%), με 

ελάχιστο σκορ 42 και μέγιστο 139, σε σχέση 20-140, δηλ., τα αποτελέσματα ήταν σχετικά 

υψηλά .Το 25% των φοιτητών είχαν σκορ πάνω από 111, ενώ οι περισσότεροι είχαν συνολικό 

σκορ μεταξύ 90-110. 



197 
 

Ελάχιστες μελέτες έχουν εξετάσει την Ενσυναίσθηση μεταξύ διαφόρων Επιστημών Υγείας, 

όπως την παρούσα, γι’ αυτό και δε μπορούν να γίνουν άμεσες συγκρίσεις παρά μόνο έμμεσες. 

Οι Petrucci etal., (2016), σε μία συγχρονική-συγκριτική τους μελέτη την ίδια χρονική περίοδο με 

την παρούσα μελέτη, σε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας, με 502 προπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες,  σε 11 Επιστήμες Υγείας, μεταξύ των οποίων η Νοσηλευτική, η Φυσιοθεραπεία 

και η Διαιτολογία – Διατροφολογία, ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται και στην παρούσα 

μελέτη και με ποσοστό γυναικών 68.4%,(παρόμοιο με την παρούσα μελέτη)   βρήκε 

Ενσυναίσθηση για τη Νοσηλευτική με Μ.Ο. 113.52 (SD=11.56) και Μ.Ο. 108.99 (SD=14.51) 

για όλες τις άλλες ειδικότητες, δηλαδή γενικό ΜΟ=111.25. Υψηλότερα επίπεδα βρήκαν επίσης 

σε μία παρεμβατική μελέτη τους οι Williams etal., το 2015 με ένα δείγμα 293 φοιτητών, από 12 

Προγράμματα Επιστημών Υγείας μεταξύ των οποίων και πάλι η Νοσηλευτική, η Φυσιοθεραπεία 

και η  Διαιτολογία – Διατροφολογία, που πραγματοποιήθηκε σε 4 Πανεπιστήμια της 

Αυστραλίας. Η Ενσυναίσθηση είχε  πριν την παρέμβαση γενικό ΜΟ 114.39 (SD=14.56). 

Παρόλο που η Ενσυναίσθηση της παρούσης μελέτης θεωρείται υψηλή (ΜΟ=100.6),  συγκριτικά 

με την μελέτη των Petrucci et al., (2016, Μ.Ο.=111.25) και  Williams et al.,  (2015, 

Μ.Ο.=114.39) θεωρείται σχετικά χαμηλά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. 

Ένας τέτοιος παράγων είναι ο διαφορετικός  αριθμός ειδικοτήτων 11 και 12 αντίστοιχα με 5  

στην παρούσα εργασία δηλαδή  στη διαφορετικότητα όσον αφορά το μείγμα του δείγματος. 

Ένας άλλος λόγος ήταν η πιθανότητα διαφορετικού βαθμού Ενσυναίσθησης στις διάφορες 

ειδικότητες των Επαγγελμάτων Υγείας, όπως επίσης και σε διαφορές στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και  σε κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες. Η Field etal., (2004), προβάλλουν 

τον επαγγελματικό ρόλο και τις προσδοκίες που επηρεάζουν τον βαθμό που η Ενσυναίσθηση 

εκφράζεται στις σχέσεις με τους ασθενείς.  Αυτή η άποψη επικουρείται και από μελέτες (Hojat 

et al., 2001a,b; Chen et al, 2007) όπου έχουν παρατηρηθεί υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των 

Επαγγελματιών Υγείας με κατεύθυνση τον άνθρωπο όπως είναι η Ψυχιατρική και η Μαιευτική, 

ειδικότητες που περιλαμβάνονταν στη μελέτη των Petrucci etal., (η Ψυχιατρική 

περιλαμβάνονταν με την μορφή της Ψυχιατρικής Αποκατάστασης) και Ιατρική και Μαιευτική 

που περιλαμβάνονταν στην εργασία των Williams etal., (2015). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι παρ’ όλο που τα ευρήματα της παρούσης ερευνητικής 

εργασίας  δείχνουν υψηλήΕνσυναίσθηση, αυτή συγκριτικά με άλλες χώρες δε φαίνεται τόσο 

υψηλή. Αυτό δημιουργεί  περιθώρια για βελτιώσεις στην εκπαίδευση με ειδικές εκπαιδευτικές 
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στρατηγικές. Πιθανά μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, είναι η χρήση 

βιωματικών μεθόδων όπως η υπόδυση ρόλων, παρεμβατικού τύπου εργαστήρια χρονικά 

προγραμματισμένα, έτσι ώστε το επόμενο να ενισχύει το προηγούμενο, βελτίωση του κλινικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος, έκθεση σε θετικά μοντέλα κλινικών εκπαιδευτών και κατάλληλη 

προετοιμασία των φοιτητών για ένταξη και υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της άσκησης  

στον κλινικό χώρο. Αυτές και άλλες αλλαγές στην εκπαίδευση που θα βελτιώνουν την 

αντιληπτικότητα των φοιτητών θα βοηθήσουν στην ενσυναισθητική εμπλοκή τους με τα 

άτομα/ασθενείς και θα βελτιώσουν τα κλινικά αποτελέσματα (Williams et al., 2014a, Penprase et 

al., 2013, Ward et al., 2012). 

5.3 Οι στάσεις  Ενσυναίσθησης των Προπτυχιακών φοιτητών/τριων σε κάθε κλάδο. 

H συμμετοχή των φοιτητών κατά κλάδο σπουδών στην παρούσα εργασία παρουσίασε 

την ακόλουθη εικόνα: Η Νοσηλευτική κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό 34.4% (299, 

φοιτητές/τριες) και αμέσως μετά ακολουθούσε η Φαρμακευτική με 33.6%(292). Πιο χαμηλά 

ποσοστά είχαν η  Φυσικοθεραπεία με 13.8%(120), η Λογοθεραπεία με 9.8%(85) και τέλος η 

Διαιτολογία - Διατροφολογία με 8.4%(73). Να σημειωθεί ότι οι διαφορές στα ποσοστά 

οφείλονται στον αριθμό των φοιτητών ανά κλάδο και όχι στην ανταποκρισιμότητα του 

δείγματος, αφού από ότι φαίνεται οι συγκεκριμμένοι κλάδοι είναι αρκετά δημοφιλείς ανάμεσα 

στους νέους της Κύπρου οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στις επιστήμες υγείας.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

στάσεις Ενσυναίσθηση σε κάθε κλάδο (F=8.6, p-value<0.001). Έλεγχοι για σύγκριση των μέσων 

όρων (post-hoc comparisons) έδειξαν ότι οι κλάδοι της Νοσηλευτικής, της Διαιτολογίας και 

Λογοθεραπείας έχουν υψηλότερες βαθμολογίες ενσυναίσθησης (μεταξύ τους δεν έχουν 

στατιστικές διαφορές), έχοντας στατιστικά σημαντική διαφορά με τους κλάδους της 

Φαρμακευτικής και Φυσικοθεραπείας (οι δύο αυτοί κλάδοι δεν έχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ τους). Παρόλααυτά οι  φοιτητές της Φαρμακευτικής έχουν το πιο μεγάλο 

εύρος, από 59 μέχρι 139.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ελάχιστες είναι οι μελέτες οι οποίες εξέτασαν την Ενσυναίσθηση 

μεταξύ διαφόρων Επαγγελμάτων Υγείας, γεγονός το οποίο περιορίζει τη συζήτηση σε ελάχιστα 

σημεία σύγκρισης. Οι Williams et al.,  (2014β), πραγματοποίησαν μία συγχρονική μελέτη σε 2 

Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, με δείγμα 1111 φοιτητών (771 φοιτήτριες και 340 φοιτητές) σε 8 
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ειδικότητες των Επιστημών Υγείας, μεταξύ των οποίων η Νοσηλευτική, η Φυσιοθεραπεία και η 

Διαιτολογία – Διατροφολογία, ειδικότητες που περιλαμβάνονται και στην παρούσα μελέτη. Η 

Νοσηλευτική παρουσίασε Μ.Ο. Ενσυναίσθησης 108.43 (SD=12.76), η Φυσιοθεραπεία 113.65 

(SD=10.05) και η  Διαιτολογία – Διατροφολογία, 112.53 (SD=8.51). Τα αντίστοιχα σκορ της 

παρούσης μελέτης ήταν  Νοσηλευτική, ΜΟ=103.2 (13.0), η Φυσικοθεραπεία, ΜΟ=97.3 (13.6), 

και η Διαιτολογία – Διατροφολογία, ΜΟ=103.1(12.9). Όπως φαίνεται  η μελέτη του Williams et 

al., (2014β) δεν υποστηρίζει τα δικά μας αποτελέσματα που ήταν σαφώς πιο χαμηλά 

Θεωρείται σκόπιμο για την άντληση επιπρόσθετης πληροφόρησης να γίνει μία σύγκριση των 

ειδικοτήτων της παρούσης εργασίας, στο βαθμό που η διεθνής βιβλιογραφία ανταποκρίνεται, 

δηλαδή σε μελέτες οι οποίες έχουν εξετάσει το θέμα σε μεμονωμένους κλάδους. 

Σε σχέση με τη Νοσηλευτική πολύ κοντά με τα ευρήματα αυτής της μελέτης ήταν τα 

αποτελέσματα μίας μελέτης σε ένα Πανεπιστήμιο της Περσίας των Kesbakhi  et al., (2017) με 

181 Νοσηλευτές Ογκολογίας με ΜΟ=106.02 (SD=16.59). Επίσης μία μελέτη των Yanik & 

Saygil (2014), σε ένα Πανεπιστήμιο της Τουρκίας, με 414 φοιτητές της Νοσηλευτικής με ΜΟ 

101.8 (SD=11.8) στις γυναίκες και 98.3(SD=12.1) στους άντρες. 

Υψηλότερη Ενσυναίσθηση παρουσίασε η μελέτη των MacMillan & Shannon (2011)  σε ένα 

Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ με 598 φοιτητές της Νοσηλευτικής και 685 της Ιατρικής, με 

ΜΟ=114.57(10.94) και 115.0 (10.0) αντίστοιχα. Επίσης υψηλότερη παρουσίαστηκε στη 

Νοσηλευτική και μερικές άλλες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε διάφορες χώρες (Boyle et al., 

2009,  Fields et al., 2011 McKenna et al., 2012 Williams et al.,  2014α Petrucci et al., 2016) 

Στον Ελληνικό χώρο, χαμηλότερα σκορ παρουσίασε η μελέτη των Ουζούνη & Νακάκη (2012), 

με δείγμα 279 φοιτητές της Νοσηλευτικής σε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα με γενικό 

ΜΟ=88.63 (SD=8.93). Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι πολύ ενδιαφέροντα, λόγω της 

κοινής Ελληνικής γλωσσικής και πολιτισμικής συμπεριφοράς δεδομένης της κοινής ιστορίας 

χιλιάδων χρόνων η οποία έχει διαμορφώσει μία κοινή κουλτούρα και πολιτισμό. Το ενδιαφέρον 

σε αυτή τη μελέτη εστιάζεται και στο γεγονός ότι συμμετείχαν και Κύπριοι φοιτητές οι οποίοι 

σπούδαζαν τότε σε ελληνικά Πανεπιστήμια και παρουσίασαν  υψηλότερη ενσυναίσθηση με 

ΜΟ=91.91 έναντι των Ελλαδιτών φοιτητών ( ΜΟ=87.76). Το φαινόμενο αυτό είναι δύσκολο να 

ερμηνευθεί αν και θα μπορούσε να πεί κανείς ότι η πρόσφατη ιστορία της Κύπρου λόγω της 
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Τουρκικής εισβολής,  είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία χιλιάδων προσφύγων οι οποίοι 

κατέφυγαν στις ελεύθερες περιοχές, ίσως να έχει επηρεάσει τους ανθρώπους και να έχει αυξήσει 

την κατανόησή τους στα προβλήματα των πασχόντων. Η ιστορία αυτή είναι αρκετά πρόσφατη 

και οι φοιτητές που έχουν λάβει  μέρος στις μελέτες έχουν μεγαλώσει σε ένα πολιτικό και 

κοινωνικό περιβάλλον μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σε προβλήματα και θέματα των 

μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων.  

Ένα σημαντικό εύρημα της παρούσας μελέτης είναι ότι η υψηλότερη ενσυναίσθηση σημειώθηκε 

από φοιτητές/τριες της Νοσηλευτικής, της Διαιτολογίας και της Λογοθεραπείας   ενώ οι 

φοιτητές στη Φαρμακευτική και τη Φυσικοθεραπεία σημείωσαν χαμηλότερη. Στηνπερίπτωση 

αυτή θα μπορούσαν να δοθούν διάφορες ερμηνείες, ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η επιλογή 

αυτών των ειδικοτήτων ίσως να σχετίζεται με καθορισμένες ενσυναισθητικές προσωπικότητες οι 

οποίες ενδεχομένως να ελκύονται περισσότερο από τις συγκεκριμένες ειδικότητες, υπόθεση η 

οποία υποστηρίζεται από αρκετούς θεωρητικούς και ερευνητές (Hojat, 2014) και ενισχύει την 

υπόθεση της θεωρίας  «trait or state”. 

Μία άλλη εξήγηση θα μπορούσε να δοθεί με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε κλάδου και 

την έμφαση η οποια δίνεται στα  θέματα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά ακόμα και στο βαθμό 

στον οποίο οι φοιτητές εκτίθενται και καθοδηγούνται σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων με 

τους ασθενείς κατά την κλινική τους άσκηση. Ειδικά η συχνότητα της επαφής των φοιιτητών με 

την κλινική πραγματικότητα εφόσον το επιβάλλει το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα η 

επίβλεψή τους από ενσυναισθητικούς «Δασκάλους και Μέντορες» οι οποίοι συμπεριφέρονται ως 

μοντέλα ρόλου, να έχουν επηρεάσει τους φοιτητές σε μεγάλο βαθμό. Φυσικά αυτές οι απόψεις  

είναι εντελώς προσωπικές και υποθετικές και χρήζουν περισσότερης μελέτης και έρευνας.  

Όμως παρόλο που η ενσυναίσθηση των φοιτητών της Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, 

Διαιτολογίας και Λογοθεραπείας, βρέθηκε χαμηλότερη στην παρούσα μελέτη, συγκρινόμενη με 

αποτελέσματα άλλων εργασιών σε άλλες χώρες, είναι ικανοποιητική. Για παράδειγμα σε μελέτες 

που έγιναν στις ΗΠΑ, η μέση τιμή της ενσυναίσθησης στη Φαρμακευτική σημειώθηκε σε 

επίπεδα άνω των 100 μονάδων (Tamayo et al., 2016 Chen et al., 2008 Fjortof et al., 2011 Van 

Winkle et al., 2012) σε σχέση με το 98.0 της παρούσας μελέτης. Το ίδιο ισχύει και για τη 

Φυσικοθεραπεία με τιμές άνω των 100 σε χώρες όπως η Αυστραλία (Boyle et al., 2009) και η 
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Τουρκία (Yusel & Acar, 2016). Να σημειωθεί ότι σε όλες τις προαναφερόμενες μελέτες έχει 

χρησιμοποιηθεί το ίδιο εργαλείο μέτρησης της ενσυναίσθησης. 

 Τα πιθανά αίτια της χαμηλοτέρης ενσυναίσθησης ίσως είναι πολυπαραγοντικά, μπορεί να 

οφείλονται σε διαφορές στα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο 

κλινικό μέρος και ακόμη σε κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες. Για παράδειγμα οι φοιτητές / 

τριες που σπουδάζουν στην Κύπρο συνήθως διαμένουν με τις οικογένειεές τους, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, γεγονός το οποίο καθυστερεί τη συναισθηματική και 

κοινωνική τους ανάπτυξη.  

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος μπορεί να καθορίσει τα σκορ των στάσεων της ενσυναίσθησης 

είναι η ηλικία. Υπάρχουν ενδείξεις που εισηγούνται ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές/τριες 

έχουν υψηλότερη ενσυναίσθηση απο τους νεαρότερους (Ward et al., 2009). Tα ευρήματα μιας 

ερευνητικής εργασίας των O’Brien et al., (2012) αναφέρουν ότι οι μέσης ηλικίας ενήλικες 

εκφράζουν υψηλότερη ενσυναισθητική αντιληπτικότητα συγκριτικά με τους νεότερους και 

γηραιότερους ενήλικες. Oι ηλικίες των φοιτητών/τριων που συμμετέχουν στο δείγμα αυτής της 

εργασίας κυμαίνονται από 21-30 ετών. Σύμφωνα με τη Δυναμική Θεωρία της Ολοκλήρωσης 

(Labouvie-Vief , 2009) τόσο οι νεότεροι όσο και οι γηραιότεροι, μπορεί να εκφράζουν πιο 

χαμηλά επίπεδα από αυτούς της μεσαίας ηλικίας. Η ηλικιακή ομάδα της παρούσης εργασίας 

είναι κυριως νεαρά άτομα κάτω των 28 χρόνων, ο Μ.Ο. Ενσυναίσθησης τους είναι 100.6 / 

SD=13,7 ηλικιακά τα αποτελέσματα θεωρούνται ικανοποιητικά και   είναι συνεπή με την πιο 

πάνω θεωρία και  ευρήματα άλλων ερευνητικών εργασιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αναμένεται να βελτιωθούν με την ηλικιακή εξέλιξη. Πιθανά οι 

φοιτητές/τριες των εργασιών που αναφέρθηκαν με υψηλότερη ενσυναίσθηση να είναι 

μεγαλύτερης ηλικίας γεγονός το οποίο επηρεάζει τη δική τους ενσυναίσθηση θετικά συγκριτικά 

με τα ευρήματααυτής της μελέτης. Συγκεκριμένα στην εργασία των W illiams et al., 2014a, με 

θέμα την ενσυναίσθηση των φοιτητών Διαιτολογίας που έγινε στην Αυστραλία, οι φοιτητές 

σημείωσαν υψηλότερη στις ηλικίες 26-30 και 31-35 και πάνω από 45 ετών, συγκριτικά με τις 

ηλικίες κάτω των 25 ετών. Επίσης οι ίδιοι ερευνητές, παρατήρησαν πιο ψηλή στις ηλικίες 25-29, 

35-39 και 45-49 συγκριτικά με τις άλλες ηλικίες.  

Παράγοντες που δεν έχουν μελετηθεί σε αυτή την εργασία αλλά θα μελετηθούν σίγουρα σε 

μελλοντική και πιθανό να επηρεαζουν τα αποτελέσματα είναι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 
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της οικογένειας, η μόρφωση των γονέων, η κοινωνική τάξη  καθώς και το εισόδημά τους. Οι Piff 

et al., (2010) αναφέρουν ότι τα άτομα των χαμηλοτέρων κοινωνικών τάξεων αντιδρούν με 

μεγαλύτερο βαθμό συμπόνιας, γενναιοδωρίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Οι Kraus et al., 

(2010) ακόμη αναφέρουν ότι τα άτομα χαμηλοτέρων κοινωνικών τάξεων εκφράζουν μεγαλύτερη 

ακρίβεια και σαφήνεια στην ενσυναισθητική συναισθηματική αντιληπτικότητά τους  κατά την 

διάρκεια κοινωνικών συναλλαγών. Πιθανό δε να υπάρχουν πολιτισμικές επιδράσεις στη σχέση 

Ενσυναίσθησης και κοινωνικής τάξης (Hasan et al.,  2013a,b). 

Μερικές ειδικότητες όπως για παράδειγμα η Φαρμακευτική παρόλο που έχει το μεγαλύτερο 

εύρος βαθμολογιας (59 μέχρι 139) παρουσίασε συγκριτικά με άλλες εργασίες χαμηλότερη 

ενσυναίσθηση. Το φαινόμενο  πιθανό να οφείλεται σε λιγότερη διάδραση με ασθενείς κατά την 

διάρκεια της εκπαίδευσης ή ακόμη μπορεί να ελκύει φοιτητές/τριες με χαμηλότερη 

ενσυναισθητική συμπεριφορά. Εξάλλου η σχέση φαρμακοποιού – ασθενή είναι κάθετη. Οι 

οδηγίες τους θεωρούνται υποχρεωτικές, ίσως και πατερναλιστικές. Παρόλο που τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται μία αλλαγή από τον πατερναλισμό στο συνεταιρισμό, οι παραδοσιακές 

συμπεριφορές ακόμη έχουν το ρόλο τους (Suh et al., 2012).  Σε αυτή την μορφή σχέσης ίσως η 

Ενσυναίσθητική συμπεριφορά να μη θεωρείται αναγκαία από τους συγκεκριμένους 

επαγγελματίες , με την εισαγωγή όμως του σχεδίου υγείας αυτή η σχέση ενδέχεται να  αλλάξει 

και να γίνει περισσότερο οριζόντια. Οι φαρμακοποιοί θα έρχονται σε πιο συχνή επαφή με τους 

ασθενείς αντιμετωπίζοντας την ελεύθερη συνταγογράφηση, θα προσθέσουν στις ευθύνες τους 

και ένα ρόλο συμβουλευτικό, γι΄αυτό και υψηλότερη Ενσυναίσθηση θα είναι αναγκαία 

περισσότερο από πριν (Hall et al., 2015).  

Ένα σημαντικό στοιχείο βέβαια για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης σε όλους τους φοιτητές 

των επαγγελμάτων υγείας, αποτελεί η εκπαίδευση όπου, υπάρχει όπως φαίνεται περιθώριο 

βελτίωσης. Βελτίωσης όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στο θεωρητικό, όσο και 

το κλινικό  ιδιαίτερα. Αλλαγές στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που να διασφαλίζει την ανάπτυξη 

και διατήρηση της Ενσυναίσθησης στους φοιτητές/τριες, μπορεί να περιλαμβάνουν 

ενδοτμηματική εκπαίδευση, ανάπτυξη της ομαδικής εργασιακής ηθικής, αλλαγές στην 

αξιολογητική διεργασία και έμφαση στην εφαρμοσμένη μάθηση. Ακόμη οργανωσιακές αλλαγές 

που θα ενθαρρύνουν την υποστήριξη στους φοιτητές/τριες, όχι μόνο για τα ακαδημαικά θέματα 

αλλά και συναισθηματικά κατά την εξέλιξη του εκπαιδευτικού τους προγράμματος (Nunes et al., 
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2011; Chen et al., 2008; Wilkes et al., 2002). Άλλοι μελετητές εισηγούνται τις στρατηγικές που 

περιλαμβάνουν την υπόδυση ρόλου, την έκθεση σε μοντέλα ρόλων, τις αφηγηματικές δεξιότητες 

και τη χρήση αναστοχαστικής γραφής,  λογοτεχνίας και θεάτρου  (Ward et al., 2012; Hojat et al., 

2011b)  καθώς  και παρεμβατικές στρατηγικές που να βελτιώνουν και να ενισχύουν την 

Ενσυναισθητική συμπεριφορά (Chen et al., 2015; Bearman et al., 2015; Chen & Forbes, 2014; 

Trujillo & Hardy, 2009; Chen et al., 2008; Ancel, 2006 ; Deloney & Graham, 2003) 

 Η αυξανόμενη έμφαση στην ενδοεπαγγελματική συνεργασία, στα πλάισια του συστήματος 

υγείας -ιδιαίτερα στις παρυφές της εισαγωγής του Σχεδίου Υγείας στην Κύπρο - και δεδομένου 

ότι η Ενσυναίσθηση συνδέεται με θετικά κλινικά αποτελέσματα, ενισχύει την  σημαντικότητά 

της  για να μελετηθεί και αν είναι αναγκαίο να βελτιωθεί, σε όλες τις επαγγελματικές 

ειδικότητες του Συστήματος Υγείας (Williams et al., 2014β). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας παρέχουν μία ευρεία βάση πληροφόρησης που θα 

βοηθήσουν στην ετοιμασία καταλλήλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα επαγγέλματα 

υγείας.  

5.4. Οι στάσεις Ενσυναίσθησης των  φοιτητών/τριων σε κάθε κλάδο και έτος σπουδών 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

στάσεις της Ενσυναίσθησης σε κάθε έτος σπουδών όσον αφορά στο συνολικό δείγμα, δηλαδή, 

δεν φαίνεται ότι η ενσυναίσθηση αλλάζει όσο περισσότερο σπουδάζει ο φοιτητής, παραμένει 

παρόμοια σε όλα τα έτη σπουδών. Όμως όταν έγιναν έλεγχοι ANOVA σε κάθε κλάδο για κάθε 

έτος, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχουν διαφορές στα σκορ ενσυναίσθησης ανά κλάδο, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι : 

Στο πρώτο έτος υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου έλεγχοι post-hoc 

έδειξαν ότι οι κλάδοι της Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και Λογοθεραπείας, έχουν υψηλότερη 

ενσυναίσθηση σε σχέση με Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία.  

Στο δεύτερο έτος υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου έλεγχοι post-hoc 

έδειξαν ότι, ο κλάδος της Νοσηλευτικής έχει υψηλότερη ενσυναίσθηση σε σχέση με 

Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία,. Στο τρίτο έτος δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ 

των κλάδων και στο τέταρτο έτος επανέρχονται οι στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, 
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όπου έλεγχοι post-hoc έδειξαν ότι, ο κλάδος της Νοσηλευτικής έχει υψηλότερη ενσυναίσθηση 

σε σχέση με Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία. 

Οι διαφορές αυτές έχουν συζητηθεί και σε άλλες μελέτες μερικές από τις οποίες προβάλλουν τον 

επαγγελματικό ρόλο και τις προσδοκίες που επηρεάζουν το βαθμό που η Ενσυναίσθηση 

εκφράζεται στις σχέσεις με τους ασθενείς (Field et al., 2004). Η Θεωρία των προσδοκιών , 

αναπτύχθηκε το 1964 από τον Victor H. Vroom, σχετικά με τα κίνητρα πίσω από την λήψη μίας 

απόφασης. Η θεωρία έχει την άποψη ότι ένα άτομο θα συμπεριφερθεί ή θα δράσει με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο γιατί υποκινείται να επιλέξει τη συγκρικριμμένη συμπεριφορά μεταξύ 

άλλων συμπεριφορών σε σχέση με το τι προσδοκά να είναι το αποτέλεσμα της επιλεγείσας 

συμπεριφοράς. Στην πραγματικότητα τα κίνητρα από την επιλεγείσα συμπεριφορά καθορίζονται 

από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το άτομο κάνει επιλογές βασιζόμενο σε υπολογισμό του πόσο 

καλά το αναμενόμενο  αποτέλεσμα μίας συμπεριφοράς οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ενσυναίσθησης υπάρχει πιθανότητα τα σκορ να είναι 

αποτέλεσμα του συγκεκριμένου επαγγελματικού ρόλου και των επιθυμητών αποτελεσμάτων.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης  έδειξαν ότι  στο πρώτο έτος υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των κλάδων όπου η Νοσηλευτική , Διαιτολογία και Λογοθεραπεία έχουν 

υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης σε σχέση με Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία. Στο 

δεύτερο έτος υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, όπου  ο κλάδος 

της Νοσηλευτικής έχει υψηλότερη ενσυναίσθηση σε σχέση με την Φαρμακευτική και 

Φυσικοθεραπεία. 

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με το ότι οι φοιτητές που επέλεξαν κατά πρώτο λόγο την Νοσηλευτική 

και κατά δεύτερο τους δύο άλλους κλάδους, μπορεί να έχουν ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες, 

όπως και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους (Williams et al., 2014a,b) στην ανάπτυξη 

μίας σχέσης θεραπευτικής – υποστηρικτικής, υποβοηθούμενη και από την μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια της σχέσης μεταξύ επαγγελματία και ατόμου/ασθενή  συγκριτικά  με τους δύο άλλους 

κλάδους. Αυτή η  υποστηρικτική-θεραπευτική σχέση είναι κυρίαρχο στοιχείο στη Νοσηλευτική 

και άλλα  Επαγγέλματα Υγείας. Παρόλααυτά ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα  της 

προσωπικότητας είναι διακριτά παραμένουν ασαφή. Γιατί οι Νοσηλευτές και οι άλλοι 

επιστήμονες υγείας επιλέγουν το επάγγελμά τους παραμένει ερώτημα. Διάφορες μελέτες 

αναγνωρίζουν μία ενσυναισθητική προδιάθεση που επηρεάζει την επιλογή σπουδών 
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στηΝοσηλευτική, όπως είναι ενδοψυχικά και αναπτυξιακά στοιχεία της προσωπικότητας, όπως 

τα αλτρουιστικά που σχετίζονται με την επαγγελματική  επιλογή (Eley et al., 2012). Ακόμη 

αναγνωρίζουν θετική συσχέτιση μεταξύ ευχάριστης προσωπικότητας, όπως και  θετικής  

διάθεσης για πρακτική άσκηση και της Ενσυναίσθησης (Magalhaes et al., 2012). Αυτό 

δημιουργεί το ερώτημα μήπως κάποιες προσωπικότητες που είναι περισσότερο ευχάριστες και 

με θετική διάθεση για πρακτική άσκηση έλκονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, αν είναι έτσι 

γι’ αυτό και άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο γόνιμα στην Νοσηλευτική παρά στην 

Φαρμακευτική λόγου χάρη.   

Επιπρόσθετα  τα υψηλότερα σκορ Ενσυναίσθησης που παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στη 

Νοσηλευτική κατά το πρώτο και το δεύτερο έτος, είναι ερώτημα αν είναι αποτέλεσμα του 

προγράμματος και σε διαφορές στη δομή, το προσωπικό και τις διευκολύνσεις ή είναι 

αποτέλεσμα μίας πορείας για επαγγελματική ταύτιση ή απλά είναι η προσέλκυση  φοιτητών με 

υψηλότερηEνσυναίσθηση (Williams et al., 2014a,b). H απάντηση πιθανό να είναι αυτή που 

εκφράζεται από τους Tashiro et al., (2013) και είναι  η χρήση του Αναστοχασμού που συνδέει τη 

γνώση με την εμπειρία και η οποία χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στη Νοσηλευτική 

εκπαίδευση. Με τη διεργασία του αναστοχασμού οι φοιτητές της Νοσηλευτικής βελτιώνουν την 

αυτογνωσία τους, που τους βοηθά να αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν τις κλινικές τους 

δεξιότητες και συγχρόνως βελτιώνουν την ικανότητά τους για επικοινωνία με τους ασθενείς και 

τους άλλους επαγγελματίες υγείας. Ταυτόχρονα  ενδυναμώνει την ενσυναισθητική τους 

συμπεριφορά και την πορεία τους για επαγγελματική ωριμότητα. Ένας άλλος πιθανός λόγος, στη 

διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων  μπορεί να είναι η διαφορετικότητα όχι μόνο στα 

προγράμματα αλλά και στο διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης. Οι φοιτητές της Νοσηλευτικής που 

παρουσιάζουν σχετικά  υψηλότερη ενσυναίσθηση από τις άλλες ειδικότητες μπορεί να 

εκτίθενται σε πιο ενσυναισθητικούς τρόπους εκπαίδευσης και άσκησης. Όλα αυτά τα ερωτήματα 

και οι απαντήσεις χρήζουν περισσότερης και πιο λεπτομερούς έρευνας ίσως και με ποιοτική 

διερεύνηση και μελέτη των αντιστοίχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δεδομένου ότι η 

Ενσυναίσθηση είναι υποκείμενη σε διαφοροποίηση με την εκπαίδευση (Winefield & Chur-

Hansen, 2000, Ozcan et al., 2012), μία αξιολόγηση των γνωστικών αντικειμένων των 

διαφορετικών προγραμμάτων, θεωρείται σκόπιμη, με τελικό σκοπό την βελτίωση γενικά της 

ενσυναίσθησης στις διάφορες ειδικότητες. Οι φοιτητές με χαμηλότερη  ενσυναίσθηση θα 

μπορούσαν να αναγνωρισθούν αμέσως μετά την έναρξη των σπουδών τους για κατάλληλη 
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εκπαίδευση και ανάπτυξη γιατί η έκθεση φοιτητών με υψηλότερη ενσυναίσθηση σε εκπαίδευση 

είναι αχρείαστη και  αυξάνει το εκπαιδευτικό κόστος (Brunero et al., 2010). 

Στο τρίτο έτος δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των κλάδων αλλά παρατηρείται μία 

πτώση στην Νοσηλευτική 7 (επτά) και πλέον μονάδων, συγκριτικά με το δεύτερο έτος. Αυτή η 

πτώση είναι σύμφωνη με ευρήματα άλλων ερευνητικών εργασιών και αναφέρεται σε  διάφορες 

χώρες και επαγγέλματα υγείας. 

Οι Ward et al., (2012), σε μία διαχρονική ερευνητική τους εργασία με 214 προπτυχιακούς 

φοιτητές σε διάφορα προγράμματα της Νοσηλευτικής και με διαφορετική κλινική εμπειρία στις 

ΗΠΑ, παρατήρησε στατιστικά σημαντική πτώση  της Ενσυναίσθησης. Το σημαντικό εύρημα 

ήταν ότι οι πιο έμπειροι κλινικά φοιτητές, παρουσίαζαν τον μεγαλύτερο βαθμό πτώσης. Όσο 

μεγαλύτερη η έκθεση του φοιτητή στον κλινικό χώρο, τόσο χαμηλότερη η  ενσυναίσθηση. 

Διάφοροι μελετητές (Reynolds & Scott, 2000; Price & Archbold, 1997) εκφράζουν παράγοντες 

που επηρεάζουν την ενσυναισθητική συμπεριφορά των Νοσηλευτών, όπως μειωμένο χρόνο, 

άγχος σε σχέση με τους ασθενείς, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και απουσία 

υποστήριξης από μη- ενσυναισθητικούς συναδέλφους. Ο μειωμένος χρόνος όμως με τους 

ασθενείς στον κλινικό χώρο δεν αποδείχθηκε ότι επηρεάζει την ανάπτυξη διαπροσωπικής 

σχέσης (McCamant, 2006).  H Ponte, (1992) παρατήρησε ότι όσο η ηλικία και η εμπειρία 

μεγαλώνουν, οι λεκτικές αντιδράσεις και η ικανότητα για προσοχή και ακρόαση στους ασθενείς 

μειώνεται. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται στην επέκταση του νοσηλευτικού ρόλου σε σχέση με 

τον προγραμματισμό της νοσηλευτικής φροντίδας για την απόκτηση επιπροσθέτων τεχνικών 

δεξιοτήτων. Αυτό ίσως ερμηνεύει και την πτώση της Ενσυναίσθησης στους φοιτητές μας που 

στην κλινική πρακτική τους αντιμετωπίζουν αυξημένες απαιτήσεις τεχνικών ικανοτήτων  στα 

πλαίσια τους ρόλου τους για προγραμματισμό της φροντίδας των ασθενών (Dean et al., 2016). 

Ακόμη μπορεί να οφείλεται σε μη επαρκή προετοιμασία από το θεωρητικό μέρος για έκφραση 

ενσυναισθητικής συμπεριφοράς στα πλαίσια της αντιμετώπισης αυξημένων απαιτήσεων του 

ρόλου τους ή  από μη επαρκή υποστήριξη από τους κλινικούς εκπαιδευτές ή  τους Μέντορες 

τους που οι ίδιοι δεν εκφράζουν την κατάλληλη ενσυναισθητική συμπεριφορά σε αυτά τα 

πλαίσια. 



207 
 

Το φαινόμενο όμως παραμένει και προβληματίζει τόσο για τα αίτια όσο και για τις στρατηγικές 

που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπισή του. Η  μειώση της ενσυναίσθησης 

πρέπει να τύχει ιδιαίτερης σημασίας, προσοχής και αντιμετώπισης διότι δεν περιορίζεται μόνο 

στη Νοσηλευτική. Το φαινόμενο υποστηρίζεται ιδιαίτερα από ερευνητικές εργασίες που 

παρουσιάζουν  ολοένα και περισσότερη πτώση της Ενσυναίσθησης στους φοιτητές  της 

Ιατρικής, ιδιαίτερα αυτές που παρουσιάζουν πτώση στο τρίτο έτος όπως και στην παρούσα 

εργασία. Χαρακτηριστική ήταν η έκφραση των Hojat et al., (2009b)  “the devil is in the third 

year…/ ο διάβολος είναι στο τρίτο έτος….” όταν παρατήρησαν σε μία διαχρονική ερευνητική 

τους εργασία με 456 φοιτητές ης Ιατρικής σε ένα Πανεπιστήμιο  των ΗΠΑ σημαντική πτώση 

στους φοιτητές της Ιατρικής στο τρίτο έτος. Τι συνέβη στο τρίτο έτος και παρουσιάστηκε αυτή η 

σημαντική πτώση της ενσυναίσθησης των φοιτητών μας στη Νοσηλευτική; Τι συνέβη στο τρίτο 

έτος και παρουσιάστηκε αυτή η σημαντική πτώση στους φοιτητές της Ιατρικής στις ΗΠΑ; Οι 

Hojat et al., (2009b) εκφράζουν την άποψη ότι η πτώση στους φοιτητές της Ιατρικής μπορεί να 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως, απουσία καταλλήλων ρόλων μοντέλου, πάρα πολύ 

υλικό για μάθηση, πίεση χρόνου και παράγοντες από την πλευρά των ασθενών και  του 

περιβάλλοντος. Ακόμη αναφέρουν ένας σημαντικός παράγοντας είναι η αυξητική τάση των 

φοιτητών να βασίζονται στην τεχνολογία, μειώνοντας τις δυνατότητές τους και την σημασία των 

ανθρωπίνων διαντιδράσεων. Επιπρόσθετα παρατηρείται η τάση στη  σύγχρονη Ιατρική να 

προωθείται η αποστασιοποίηση από τον ασθενή, η συναισθηματική απόσταση και η κλινική 

ουδετερότητα (Coulehan & Williams, 2001). 

Στις Ομάδες Εστίασης όπου ένας από τους στόχους της μελέτης, ήταν να εμβαθύνουμε σε αυτό 

το θέμα και να πάρουμε και τις απόψεις των φοιτητών η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την 

αυξομείωση της ενσυναίσθησης κατά τη διάρκεια των σπουδών και τονίστηκε ιδιαίτερα ο ρόλος 

της κλινικής άσκησης και της επαφής των φοιτητών με τους ασθενείς και το γενικότερο 

Σύστημα Υγείας. 

Οι απόψεις των φοιτητών όσον αφορά τη μείωση της ενσυναίσθησης κατά το τρίτο έτος των 

σπουδών τους όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων, 

σχετίζοναι με το βαθμό δυσκολίας των σπουδών κατά το τρίτο έτος και ιδιαίτερα των 

θεωρητικών μαθημάτων, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να συγκεντρωθούν στην κλινική άσκηση. 

Συγκεκριμένα οι φοιτητές σχολίασαν το βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων του τρίτου έτους, στα 
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οποία αναλώνεται όλη η ενέργεια και προσοχή τους, χωρίς να τους αφήνει περιθώρια 

επικέντρωσης στον ασθενή και τα πραγματικά του προβλήματα, αντιμετωπίζοντας την 

κατάσταση από μια κυρίως θεωρητική οπτική γωνία. Αντίθετα δήλωσαν ότι στο τέταρτο έτος 

συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θα κάνουν σε όλη τους τη ζωή και 

προσπαθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες να τους κάνουν ικανούς 

επαγγελματίες. 

Η πτώση αυτή έχει σημειωθεί και σε άλλες μελέτες, όπως τεκμηριώνεται  σε μία συστηματική 

ανασκόπηση με 18 ερευνητικές εργασίες  για τους λόγους της πτώσης των επιπέδων της 

Ενσυναίσθησης στην Ιατρική με φοιτητές και ειδικευόμενους για την περίοδο 1990 - 2010, οι 

Neumann et al., (2011). Οι συγγραφείς  καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πτώση είναι 

μεγαλύτερη λόγω του δυσκολότερου βαθμού επαφής  με τους ασθενείς κατά την κλινική 

πρακτική. Αναφέρουν δε σαν σημαντικούς παράγοντες για την πτώση της ενσυναίσθησης την 

περίοδο της κλινικής πρακτικής και παράγοντες του άτυπου εκπαιδευτικού προγράμματος 

(hidden  curriculum) όπως την καταπόνηση των φοιτητών/τριών, στοιχεία που εκφράστηκαν και 

κατά την διάρκεια των Ομάδων Εστίασης της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα οι φοιτητές 

πουέλαβαν μέρος εξέφρασαν ότι η πτώση των επιπέδων της ενσυναίσθησης κατά το τρίτο έτος 

των σπουδών τους, σχετίζεται επιπρόσθετα με τις ιδιαιτερότητες της κλινικής άσκησης της 

συγκεκριμένης περιόδου σπουδών.  

Στο τρίτο έτος οι φοιτητές αναμένεται να κάνουν την πρακτική τους σε τμήματα όπως είναι τα 

Παιδιατρικά, Μαιευτικά και Ψυχιατρικά, χώροι στους οποίους η επικοινωνία με τους ασθενείς 

είναι διαίτερα δύσκολη γεγονός το οποίο δυσκολεύει και τη βελτίωση της ενσυναίσθησης. 

Επομένως οι δομές στις οποίες εξασκούνται οι φοιτητές φαίνεται να ασκούν σημαντική 

επίδραση στην ενσυναίσθηση.  

Οι αιτίες για το φαινόμενο αυτό πιθανό να είναι περισσότερο σύνθετες. Μία από τις πιθανές 

εξηγήσεις  είναι η νοσηρότητα και θνησιμότητα που παρατηρείται στον κλινικό χώρο, με 

αποτέλεσμα την υπερ-ταυτοποίηση με τους ασθενείς, προκαλώντας μεγαλύτερη καταπόνηση 

στους φοιτητές. Αυτό στην εξέλιξη, τους αναγκάζει να αποστασιοποιούνται στην προσπάθειά 

τους να προστατέψουν τον εαυτό τους. Έτσι υποφέρει και η ενσυναισθητική συμπεριφορά προς 

τους ασθενείς, Μία ακόμη κρίσιμη εμπειρία κατά την κλινική πρακτική είναι το αίσθημα της 

αυξημένης ευθύνης για τον ασθενή που συχνά καθοδηγείται από τις μη-ρεαλιστικές προσδοκίες, 
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οι οποίες στην συνέχεια τους απογοητεύουν με αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση και την 

πτώση της Ενσυναίσθησης. Το φαινόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, δηλαδή οι φοιτητές να 

υπερ-ταυτοποιούνται με τους ασθενείς και στη συνέχεια να αποστασιοποιούνται στην 

προσπάθειά τους να προστατευθούν, έχει αναφερθεί έντονα στις Ομάδες Εστίασης. 

Άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι τόσο η νοσηρότητα και η θνησιμότητα όσο και η μη 

πραγμάτωση προσδοκιών είναι στην πραγματικότητα απώλεια. Οι φοιτητές βιώνουν τη 

διεργασία του θρήνου που προκαλεί καταπόνηση. Ο θρήνος είναι μία φυσιολογική ψυχική 

διεργασία η οποία ενεργοποιείται σε οποιοδήποτε γεγονός ή κατάσταση και γίνεται αντιληπτή 

σαν απώλεια. Η διεργασία του θρήνου εκφράζεται σε αυτή την περίπτωση με ένα 

συμπεριφορικό τρόπο, εργασιακή εξουθένωση και πτώση  της Ενσυναίσθησης.  Μία θεωρία που 

υποστηρίζει αυτή τη συμπεριφορική άποψη είναι αυτή της Elizabeth Kubler-Ross (1969). Aυτή 

η διεργασία μαζί με αυξημένες απαιτήσεις από τους φοιτητές και έλλειψη υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος οδηγεί σε ένα σύνθετο φαύλο κύκλο με αποτέλεσμα την καταπόνηση. Η 

καταπόνηση των φοιτητών μπορεί να περιλαμβάνει εργασιακή εξουθένωση, πτώση στην 

ποιότητα ζωής και ακόμη κατάθλιψη, που είναι και το τέταρτο στάδιο της Kubler-Ross. Με 

άλλα λόγια το αποτέλεσμα αυτής της σύνθετης αιτιολογίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά  ένας 

τρόπος επιβίωσης και αυτό-προστασίας και μηχανισμός διαχείρισης του στρες και του άγχους 

που συνοδεύουν την κατάθλιψη. Αυτός ο αρνητικός μηχανισμός διαχείρισης ενισχύεται και από 

το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι αφήνονται μόνοι χωρίς υποστήριξη. Αφήνονται μόνοι να 

διαχειριστούν το στρες και το άγχος τους, όπως επίσης τα αισθήματα ανασφάλειας τους και 

συγχρόνως με τους φόβους τους για ακαδημαϊκή αποτυχία και δυσκολία να προσπελάσουν το 

υλικό των εξετάσεων.  

Σύμφωνα με την θεωρία του Lazarous (1990, 1995)  Transaction based model  οι τρόποι 

χειρισμού του στρες μπορεί να είναι θετικοί ή αρνητικοί, προσαρμοστικοί ή 

δυσπροσαρμοστικοί. Η αποτελεσματικότητα τους  εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η 

διάρκεια, ο αριθμός και η ένταση τω πηγών του στρες, οι προηγούμενες εμπειρίες, η 

διαθεσιμότητα υποστηρικτικού συστήματος και οι προσωπικές ικανότητες (Papathanasiou et al., 

2015, Kovacs, 2007). Είναι φανερό όταν απουσιάζει το υποστηρικτικό σύστημα, οι απαιτήσεις 

αυξάνουν και το περιβάλλον είναι στρεσσογόνο έχουμε χρήση αρνητικών μηχανισμών 
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χειρισμού και προσαρμογής που αναφέρθηκαν πιο πάνω, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

Ενσυναίσθησης. 

H αρνητική επίδραση της  καταπόνησης, υποστηρίζεται και από νευροφυσιολογικές μελέτες 

στους νευρώνες καθρέφτες . H ικανότητά μας σαν άτομα για μία βαθιά οικειότητα και δυναμική 

συναισθηματική σύνδεση με ένα άλλο άτομο φαίνεται ότι ενεργοποιείται από ένα σύνθετο 

εγκεφαλικό σύστημα αυτό των νευρώνων καθρεφτών (Gallese et al., 2007).  Διάφορες δε 

μελέτες συνδέουν την ενσυναισθητικότητα με τους νευρώνες καθρέφτες (Kelley & Lepo, 2011; 

Decety & Jackson, 2006; Gallese, 2003). Αυτοί οι  νευρώνες καθρέφτες, επιδεικνύουν μία 

φυσιολογική συσχέτιση με την Ενσυναίσθηση, που μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο κατά τη 

διάρκεια μίας φυσιολογικής ή αισθητικής δραστηριότητας στο σώμα ή και ακόμη και κατά την  

παρατήρηση  ενός  άλλου ατόμου, όπως η παρατήρηση από τους εκπαιδευόμενους της 

ταλαιπωρίας των ασθενών (Neumann et al., 2009). Η υψηλή ένταση, πίεση, στρες, άγχος και 

φόβος μπορεί να μειώσουν το ρυθμό των ερεθισμάτων των νευρώνων καθρεφτών με 

αποτέλεσμα να μειωθεί ή ακόμη και να σταματήσει η ενσυναισθητική ικανότητα και η 

αντιληπτικότητα για τα  άλλα άτομα (Bauer, 2005, Cited by Neuman et al., 2011 ). Τα άτομα 

είναι προικισμένα από ένα μηχανισμό που τους επιτρέπει να μοιράζονται την ευτυχία των 

άλλων. Με το να παρατηρούμε τους άλλους εισερχόμαστε σε μία ενσυναισθητική σχέση μαζί 

τους. Αυτή η ενσυναισθητική σχέση δεν αφορά μόνο στα συναισθηματα των άλλων αλλά και τις 

πράξεις τους. Η ενσυναίσθηση προς τους άλλους μας επιβάλει να επιθυμούμε την ευτυχία τους. 

Αν οι άλλοι είναι δυστυχισμένοι, είμαστε και εμείς δυστυχισμένοι (Rizzolatti & Craighero, 

2005). Κατά τον ίδιο τρόπο οι αρνητικές επιδράσεις του άτυπου εκπαιδευτικού προγράμματος 

μπορεί να συνεισφέρουν στη μείωση της Ενσυνάισθησης στους φοιτητές (West, 2007). 

Είναι άξιο λόγου να αναφερθεί ότι η μείωση της Ενσυναίσθησης δεν παρατηρήθηκε σε άλλες 

συγχρονικές ερευνητικές εργασίες, όπου έγινε χρήση του εργαλείου JSPE, όπως για παράδειγμα 

στην Κορέα (Roh et al., 2010) και Ιαπωνία (Katakoa et al., 2009). Η διαφορετικότητα αυτών των 

ευρημάτων μπορεί να οφείλεται σε πολιτισμικούς παράγοντες, σε διαφορές στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, στο ρόλο μοντέλου, στους κανονισμούς των Νοσοκομείων, στους κανονισμούς 

των ασφαλιστικών εταιρειών και στην παράδοση που απαιτεί σεβασμό στους ιατρούς (Hojat et 

al., 2009b). 
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H μείωση της ενσυναίσθησης στην οικεία μελέτη των φοιτητών της Νοσηλευτικής μπορεί να 

οφείλεται και σε απουσία καταλλήλων μοντέλων ρόλου, σε ένα επιβαρυμένο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, σε αρνητικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, σε φαινόμενα καταπόνησης και χρήση 

αρνητικών μηχανισμών διαχείρισης όπως η αποστασιοποίηση, ακόμη σε αυξημένες προσδοκίες 

οι οποίες  όταν  δεν πραγματώνονται προκαλούν απογοήτευση καθώς και από μία συνεχή πίεση  

για αυξημένες ανάγκες χρήσης της τεχνολογίας. Όλα αυτά συνδράμουν στην πτώση της 

ενσυναίσθησης. Δυστυχώς δε μπορεί να γίνει επικέντρωση σε ένα μόνο παράγοντα. Οι λόγοι 

αυτοί είναι στα πλαίσια του διαλογισμού και είναι υποθετικοί. Περαιτέρω ερευνητική εργασία 

είναι αναγκαία τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική για να υπάρξουν πιο έγκυρα και σαφή στοιχεία, 

για να κατανοηθεί σε αυτό το εύρημα-φαινόμενο. 

Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητηθηκε κατά τη δάρκεια των Ομάδων Εστίασης αφορούσε στο 

προγραμμα σπουδών και το σημείο στο οποίο τους βοήθησε να αναπτυξουν την ενσυναίσθηση, 

όπου έδωσαν ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών δε θεωρήθηκε 

από αυτούς ότι έχει συμβάλει σημαντικά στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, όμως σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα βιώματα και οι εμπειρίες του κάθε 

ατόμου. Οι φοιτητές σχολιάζοντας και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας του θέματος ανέφεραν 

ότι θα ήθελαν μια περισσότερο βιωματική και συμμετοχική προσέγγιση, προκαλώντας κατά 

κάποιο τρόπο τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας του θέματος. Η δε σημασία της 

πρακτικής στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια αξιών και τη γνώση η οποία θα πρέπει να 

εμπεδώνεται στον  κλινικό χώρο, τονίστηκε ιδιαίτερα. 

Η ανάκαμψη της ενσυναίσθησης στους φοιτητές Νοσηλευτικής κατά το τέταρτο έτος, ενισχύεται 

από τις απόψεις των Crandal & Marion (2009) οι οποίοι αναφέρουν ότι τα άτομα με μεγαλύτερη 

Ενσυναισθητική διάθεση  αντιστέκονται σε μεγαλύτερο βαθμό στη διάβρωση της 

Ενσυναίσθησης. Οι δε Cinar et al., (2007) βρήκαν ότι,  παρά τη  μείωση της ενσυναίσθησης των 

φοιτητών/τριων της Νοσηλευτικής, τελικά αυτή βελτιώθηκε. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε 

και στην παρούσα μελέτη, όπου στο τέταρτο έτος,  επανέρχονται οι στατιστικές διαφορές μεταξύ 

των κλάδων, όπου έδειξαν ότι ο κλάδος της Νοσηλευτικής έχει υψηλότερη ενσυναίσθηση σε 

σχέση με Φαρμακευτική και Φυσικοθεραπεία. Ένα σημείο που αναφέρθηκε επίσης, είναι ότι στο 

τέταρτο έτος οι φοιτητές, αρχίζουν να ωριμάζουν και να συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα του 
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επαγγέλματος το οποίο έχουν επιλέξει με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν περισσότερο 

επαγγελματικές στάσεις. 

5.5. Διαφορά στις στάσεις Ενσυναίσθησης των φοιτητών/τριων των δύο  Πανεπιστήμιων 

Μία από τις σημαντικότερες αξιολογήσεις αυτής της μελέτης είναι η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων δύο διαφορετικών μορφών Πανεπιστημίου, ενός δημοσίου και ενός ιδιωτικού. Ο 

μόνος κλάδος που είναι κοινός και στα δύο πανεπιστήμια είναι της Νοσηλευτικής, (ΤΕΠΑΚ, 

n=262/323 και Πανεπιστήμο Λευκωσίας, n=37/42, σύνολο 299//365).  Έγινε σύγκριση με 

στατιστικό έλεγχο, t-test.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους φοιτητές της Νοσηλευτικής των δύο Πανεπιστημίων (t=0.125, p-

value=0.901, μέσοι όροι γύρω στο 103). Οι Gabard et al., (2013) αναφέρουν ότι σκορ της 

Ενσυναίσθησης , μπορεί να είναι διαφορετικά σε διαφορετικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μελέτη 

που έγινε στην Τουρκία στην ειδικότητα της Φυσικοθεραπείας έδειξε ότι ήταν οριακά  πιο 

υψηλά στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο (Yucel & Acar, 2016). Αντίθετα αποτελέσματα 

παρατήρησαν οι Jeon & Cho (2015) σε εργασία τους σε 5 Πανεπιστήμια στη Φαρμακευτική, 

όπου ήταν πιο ψηλά στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.  Οι Diaz-Narvaez et al., (2015), παρατήρησαν 

διαφορές στα σκορ της Ενσυναίσθησης  σε 9 Οδοντιατρικές Σχολές της Κολομβίας, του 

Παναμά, της Κώστα Ρίκα και της Δομινικανής Δημοκρατίας. Τα ίδια αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν μεταξύ 5 Πανεπιστημιακών Σχολών Οδοντιατρικής στη Χιλή (2016).  

Η αρχική ιδέα διερεύνησης του θέματος σε δύο διαφορετικά ιδρύματα οφείλεται στο ότι η 

διαφορά του τρόπου εισδοχής των φοιτητών θα επηρέαζε την ενσυναίσθηση με την έννοια ότι 

στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο η επιλογή του κλάδου αποτελεί συνειδητή και άμεση επιλογή του 

ατόμου. Αντίθετα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο η εισδοχή σε κάποιο κλάδο εξαρτάται από το 

βαθμό επιτυχίας του υποψήφιου σε κάποιο κλάδο ο οποίος μπορεί και να μην αποτελεί την 

πρώτη του επιλογή καθώς και να μην ανταποκρίνεται στις πραγματικές του επιθυμίες. Όμως τα 

αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφορές στην Ενσυναίσθηση, στα 2 Πανεπιστήμια. Αυτό πιθανό να 

οφείλεται στα παρόμοια προγράμματα Νοσηλευτικής που προσφέρουν. Ακόμη και τα 2 

Πανεπιστήμια ακολουθούν την Ευρωπαική Οδηγία, όπως και τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις 

της Μπολόνια, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα ομοιομορφίας όσον αφορά στη δομή 

και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας 

είναι ότι η κλινική πρακτική και των δύο Πανεπιστημίων γίνεται στους ίδιους κλινικούς χώρους 
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και κυρίως στα κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, όπου το πρόγραμμα κλινικής πρακτικής που 

ακολουθείται είναι το  ίδιο όπως και το κλινικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ακόμη  και το 

γλωσσικό και ιδρυματικό περιβάλλον. 

5.6. Οι στάσεις  Ενσυναίσθησης σε σχέση με τα  Δημογραφικά Χαρακτηριστικά των 

Συμμετεχόντων 

 

α. Φύλο 

Από τα 858 άτομα που αποτελούσαν τον πληθυσμό  της έρευνας, οι άντρες ήταν 270 / 31.5% και 

οι γυναίκες 588 / 68.5%.  Έγινε έλεγχος t, όπου φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (p-value<0.001), με τις γυναίκες να έχουν υψηλότερη 

ενσυναίσθηση σε σχέση με τους άνδρες φοιτητές.  

Tα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη ενσυναίσθηση. Κατά μέσο όρο 

μεταξύ  ενός άντρα και μιας γυναίκας υπάρχει αύξηση κατά 7.621μονάδες στο σκορ της 

ενσυναίσθησης. Τα αποτελέσματα επομένως φανερώνουν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν 

στατιστικά ψηλότερηΕνσυναίσθηση, με εργαλείο το JSE-HP. 

Τα ευρήματα αυτά είναι  σύμφωνα με άλλες ερευνητικές εργασίες, όπου οι γυναίκες 

παρουσιάζουν σταθερά υψηλότερη ενσυναίσθηση με διάφορες εκδόσεις του Jefferson Scale of 

Empathy. Συγκεκρμένα με φοιτητές της Νοσηλευτικής (Montanari et al., 2015; Yanik & Saygili, 

2014; Hsiao et al., 2012; Ward et al., 2012; Fields et al., 2011; Ward et al, 2009), με φοιτητές της 

Νοσηλευτικής και άλλων ειδικοτήτων περιλαμβανομένων Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, 

Διαιτολογίας και Λογοθεραπείας (Petrucci et al. 2016; Williams et al., 2015; Williams et al., 

2014a; Williams et al., 2014b; Nunes et al., 2011; Boyle et al., 2009), με φοιτητές της Ιατρικής 

(Quince et al., 2016; Santos et al., 2016; Ferreira-Duarte et al., 2016; Ferreira-Valente et al., 

2016; Alcorda-Garza et al., 2016; Hojat &Gonnella, 2015; Khademalhosseini et al., 2014; 

Mostafa et al., 2014; Hasan et al., 2013; Suh et al., 2012; Magalhaes et al, 2011; Katakoa et al., 

2009;  Chen et al., 2007;  Hojat et al., 2005a,b; Hojat et al., 2003a,b; Hojat et al., 2002a; Hojat et 

al., 2002b), με φοιτητές της της Οδοντιατρικής (Diaz-Narvaez et al., 2016; Diaz-Narvaez et al., 

2015; Sherman et al., 2005), με φοιτητές της Φαρμακολογίας (Tamayo et al., 2016; Van Winkle 

et al., 2012; Fjorroft et al., 2011) και φοιτητές της Λογοθεραπείας (Rogers et al., 2016) 
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H τάση οι γυναίκες να εκφράζουν υψηλότερη Ενσυναίσθηση σε σχέση με τους άνδρες  έχει 

επίσης παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες που έκαναν χρήση άλλων εργαλείων μέτρησης της 

Ενσυναίσθησης (The Basic Emapthy Scale, Jolliffe & Farrington, 2006, The balanced Emotional 

Empathy Scale, Newton et al., 2008, The Interpersonal Reactivity Index -IRI-, Bratek et al., 

2015). Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις που προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτές τις διαφορές της 

Ενσυναίσθησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μερικοί ερευνητές εξηγούν τη διαφορά στον 

παραδοσιακό και εξελικτικό ρόλο της γυναίκας να παρέχει φροντίδα. Άλλοι εξηγούν ότι αυτό το 

φαινόμενο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης της γυναίκας  ή ακόμη ότι είναι ένα 

γυναικείο χαρακτηριστικό και ότι οι άντρες ακολουθούν μία πιο λογική παρά συναισθηματική 

προσέγγιση σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτές οι διαφορές δεν είναι ξεκάθαρο όμως αν οφείλονται 

σε εσωτερικούς αναπτυξιακούς (βιολογικούς) λόγους ή σε εξωτερικούς (ρόλους που 

αναμένονται από την κοινωνία) που έχουν σχέση με τους ρόλους και τα στερεότυπα των φύλων 

ή γιατί οι γυναίκες σπαταλούν περισσότερο χρόνο με τους ασθενείς και ακολουθούν μία τύπου 

φροντίδα επικεντρωμένη στον άρρωστο.  

Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να συζητηθεί μία σύνθεση ψυχολογικών, κοινωνικών, ηθικών, 

σεξουαλικών και νευροβιολογικών  απόψεων οι οποίες θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν το 

φαινόμενο: 

 Η διαφορετικότητα των Ρόλων Άνδρα – Γυναίκας και τα Στερεότυπα των Ρόλων: 

Οι άντρες και οι γυναίκες τυπικά εκφράζουν διαφορετικούς ρόλους. Οι γυναίκες πιο συχνά 

ασχολούνται με την φροντίδα και τα οικιακά και με πιο χαμηλούς εργασιακούς ρόλους, ενώ οι 

άντρες συχνά ασχολούνται με πιο υψηλούς εργασιακούς ρόλους. Ο κόσμος αναμένει από αυτούς 

να συμπεριφέρονται πιο παραγωγικά από τις γυναίκες και από αυτές να συμπεριφέρονται πιο 

κοινωνικά, επικοινωνιακά και συγκαταβατικά  (Carli, 2001). Σε σχέση με τη διαφορετικότητα 

των φύλων και την κοινωνική επίδραση, αυτή είναι μικρότερη στις γυναίκες και εξαρτάται από 

το περιεχόμενο της διάδρασης, την συμπεριφορά του επιδρόντος και το συγκεκριμένο 

περιβάλλον. Η ύπαρξη μίας και μόνο γυναίκας σε μία ομάδα αντρών τοποθετεί τη γυναίκα σε 

μία μειονεκτική θέση, μειώνοντας την επίδραση της στα άλλα μέλη της ομάδας. Το αντίθετο 

συμβαίνει και οι γυναίκες επιδρούν σε υψηλό βαθμό σε μία ομάδα που είναι όσον αφορά στο 

φύλο, ισορροπημένη (Taps & Martin, 1990). Σε χαμηλότερο επίπεδο υπάρχει η τάση να 

υπογραμίζονται τα στερεότυπα των φύλων και να απελευθερώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό η 
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στερεότυπη συμπεριφορά τους. Όταν το περιβάλλον ευνοεί τις γυναίκες ή παραδοσιακά 

κυριαρχούν, τότε η επίδρασή τους είναι μεγαλύτερη παρά σε ένα περιβάλλον που είναι ουδέτερο 

ή ανδρίκο, γιατί η γυναικεία εμπειρία και εξουσία τείνει να θεωρείται νόμιμη γυναικεία 

κυριαρχία, (Carli, 2001). Συνεπώς σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπως είναι αυτό των 

Επαγγελμάτων Υγείας όπου οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά (Νοσηλευτική, Διαιτολογία, 

Φυσιοθεραπέια, Λογοθεραπεία)  η επίδραση που ασκούν αναμένεται να είναι πιο υψηλή. Η 

παρουσία άλλων ατόμων του ιδίου φύλου, ενδυναμώνει τις γυναίκες και ενθαρρύνει την 

συμμετοχή, την κοινωνική τους επίδραση, την εργασιακή και κοινωνική αποδοχή και καταξίωση 

τους. Σύμφωνα δε με τα στερεότυπα των φύλων οι γυναίκες αναμένεται να επιδείξουν 

μεγαλύτερη ζεστασιά και φροντίδα από τους άντρες και αυτοί μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα 

και επιθετικότητα. 

Στην προκειμένη περίπτωση οι ρόλοι των φύλων είναι μία σειρά από κοινωνικούς κανόνες που 

υπαγορεύουν ποιοι τύποι συμπεριφοράς θεωρούνται γενικά αποδεκτοί και κυρίως 

επικεντρώνονται γύρω από αντίθετες έννοιες όπως είναι το θηλυκό και το αρσενικό.  Παρόλο 

που οι ρόλοι των φύλων  δεν είναι οι μοναδικοί κοινωνικοί ρόλοι, συχνά οδηγούν στην αντίληψη 

ότι είναι φυσιολογικοί και κατ’ επέκταση έγκυροι.  Μία τέτοια μη συνειδητή προσέγγιση 

συνεισφέρει στην διαμόρφωση  και σταθεροποίηση μίας άλλης πραγματικότητας, τα  

στερεότυπα των φύλων. 

Τα στερεότυπα των φύλων είναι πολύ σταθερά συνειδησιακά στοιχεία, είναι ένας ψυχολογικός 

και κοινωνικός μηχανισμός που ρυθμίζει την αντίληψη και την αξιολόγηση διαφόρων 

φαινομένων, επηρεάζει γνώμες και απόψεις, κρίσεις, στάσεις και συμπεριφορές. 

Χαρακτηρίζονται από συναισθηματικότητα και παραλογισμό, όπως και απλή ερμηνεία των 

γεγονότων και συχνά καταλήγουν σα μία κακή προπαγάνδα. Έχουν απύθμενη αντοχή και 

αλλάζουν παρά πολύ αργά (Hinton, 2000). 

Τα ευρήματα  της ποσοτικής ερευνας έδειξαν σημαντικές διαφορές στην ενσυναίσθηση ανάμεσα 

στα δύο φύλα, με τις γυναίκες να υπερτερούν, γιαυτό και επιδιώξαμε με τη χρήση Ομάδων 

Εστίασης τη συζήτηση και τις θέσεις των ίδιων των συμμετεχόντων για αυτή τη διαφορά. 

Ενδιαφέρον είναι ότι  η συζήτηση τουλάχιστον τόσο εκ μέρους των ανδρών όσο και εκ μέρους  

των γυναικών ακολούθησε τα στερεότυπα των φύλων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ακολούθησε 

το στερεότυπο της μεγαλύτερης συναισθηματικής ευαισθησίας της γυναίκας γι’ αυτό και 



216 
 

εκφράζουν πιο υψηλή Ενσυναίσθηση. Τα στερεότυπα των φύλων συνεχίστηκαν να κυριαρχούν 

στη συζήτηση με έντονα σχόλια και συνομιλίες σχετικά με την επιλογή του επαγγέλματος, τη 

φύση των ανδρών και τους κοινωνικούς ρόλους ανδρών και γυναικών όπως είναι αποδεκτοί στη 

σημερινή κοινωνία. 

Είναι φανερό ότι τα στερεότυπα των φύλων όπως κυριαρχούν στην ευρύτερη Κυπριακή 

κοινωνία, επηρεάζουν επιλογές σχετικά με τα επαγγέλματα και εμποτίζουν τους νεαρούς 

φοιτητές/τριες όπως εκφράζονται από τη συζήτηση στις Ομάδες Εστίασης. Χαρακτηριστική 

είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται σε ένα άρθρο σε ένα έντυπο μαζικής ενημέρωσης  -

Φιλελεύθερος 17.6.2018:12- με τον τίτλο «Δάσκαλοι-Νοσοκόμες» που αναφέρεται ότι οι 

δάσκαλοι (αρσενικό) παριστάνουν τις νοσοκόμες (θηλυκό). 

Σε διεθνές πλαίσιο σε αρκετές χώρες, αναφέρεται επίσης ότι η Νοσηλευτική είναι γυνακεία 

υπόθεση και ότι ακόμη και οι άντρες Νοσηλευτές έχουν γυναικεία χαρακτηριστικά ασκώντας 

έτσι αντιστάσεις στους άντρες να εισέλθουν στη Νοσηλευτική (Bartfay & Bartfay, 2007; 

Tranbarger, 2007; Oakhill et al., 2005; Yang et al., 2004; Holroyd et al., 2002). Σύμφωνα με το 

Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Μ. Βρεττανίας το 2017 ήταν εγγεγραμμένοι στα 

σχετικά μητρώα 690.000 Νοσηλευτές/τριες και μόνο 74.580 ήταν άντρες δηλ. το 10.8% (RCN, 

2018). Τα στερεότυπα των φύλων στην κοινωνία και το χαμηλό στάτους της Νοσηλευτικής είναι 

τα  συνηθέστερα εμπόδια της εισδοχής των ανδρών στην Νοσηλευτική. Η αυτοαντίληψη όσον 

αφορά το φύλο του Νοσηλευτή, σχετίζεται με την κοινωνική καταξίωση του επαγγέλματος και 

επίσης με το εργασιακό στρές (Kada, 2010). Τα ίδια αναφέρονται και σε αλλη μία χώρα, την 

Τουρκία,  με εντελώς διαφορετικό θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, ότι η Νοσηλευτική 

συνεχίζει να θεωρείται σαν γυναικείο επάγγελμα. Οι άνδρες Νοσηλευτές μετά την αποφοίτησή 

τους, επιδιώκουν διοικητικές θέσεις και προτιμούν να εργάζονται στις Μονάδες Εκτάκτων 

περιστατικών, Εντατικής φροντίδας και Ψυχικής Υγείας δείχνοντας την διάθεσή τους για 

διαφοροποιήση από τις γυναίκες συναδέλφους τους (Ozdemir et al., 2008). Στον Καναδά η 

πλειοψηφία είναι Νοσηλεύτριες, αρκετοί άνδρες Νοσηλευτές αναφέρουν εργασιακό στιγματισμό 

λόγω φύλου και ειθυμούν να ασχολούνται στις πιο αρρενωπές διαστάσεις του επαγέλματος    

(Clow et al., 2014).  

Οπώς φαίνεται  τα στερεότυπα των φύλων που εκφράσθηκαν από τους φοιτητές που έλαβαν 

μέρος στη μελέτη εμποτίζουν και την Κυπριακή  κοινωνία και είναι παγκόσμια άποψη. Το 
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ερώτημα που αναδύεται είναι σε ποιό  βαθμό αυτά τα στερεότυπα έχουν διαφοροποιηθεί; Οι 

Haines et al., (2016) σε μία σχετική μελέτη τους για την περίοδο 1983-2014 στις ΗΠΑ, 

επιβεβαίωσαν τις πεποιθήσεις του κόσμου για τις έντονες διαφορές φύλου και τα στερεότυπα 

που παραμένουν ισχυρά όπως και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα στο πεδίο της Νοσηλευτικής, οι 

άνδρες αντιπροσώπευαν το 2013, μόνο το 9% των εγγεγραμμένων Νοσηλευτών συγκριτικά με 

4% το 1980 (Landivar, 2013). 

Στην Κυπριακή πραγματικότητα παρουσιάζεται ένα παραδοξικό φαινόμενο. Παρά τα 

στερεότυπα που εκφράστηκαν και παρά τα χαμηλά ποσοστά των αρρένων που εισέρχονται στη 

Νοσηλευτική, η Κύπρος έχει την Ευρωπαική πρωτιά όσον αφορά στους άρρενες Νοσηλευτές 

όπου σε μελέτη που έγινε το 2016, στην Κύπρο το 33% των Νοσηλευτών ήταν άρρενες και το 

67% ήταν γυναίκες, συγκριτικά με 4% στη Φιλανδία και 0% στην Πολωνία (Papastavrou et al., 

2016). Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το ότι η 

Νοσηλευτική προσφέρεται πιο εύκολα για εργοδότηση παρά τη στενότητα εργατικών ευκαιριών 

για απασχόληση, ακόμη η ανωτατοποίηση της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια 

έχει βελτιώση το στάτους της Νοσηλευτικής στην Κυπριακή κοινωνία, επιπρόσθετα η κατάταξη 

των Νοσηλευτών από την Κυπριακή κυβέρνηση στις μισθολογικές κλίμακες του επιστημονικού 

προσωπικού να συνέβαλε σε κάποιο βαθμό. 

Οι γυναίκες φοιτήτριες εκφράζουν, όπως φαίνεται σε πολλές μελέτες, υψηλότερη ενσυναίσθηση 

από τους άνδρες, όταν όμως οι άνδρες φοιτητές της Νοσηλευτικής σε μία μελέτη των Penprase 

et al., (2015), είχαν συγκριθεί με άνδρες φοιτητές άλλων ειδικοτήτων όπως της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και Επιστήμης των Υπολογιστών, των 

Παιδαγωγικών και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών καθώς και των Επιστημών της Υγείας και των 

Κοινωνικών Επιστημών, παρουσίασαν υψηλότερη ενσυναίσθηση. Σύμφωνα δε με τους πιο πάνω 

μελετητές, η Ενσυναίσθηση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση ανδρών για καριέρα 

στη Νοσηλευτική. Ακόμη αναφέρουν ότι άνδρες Νοσηλευτές είναι όχι μόνο καλοί φροντιστές, 

αλλά παράλληλα διαθέτουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων σε 

σύνθετο περιβάλλον και επιδεικνύουν δυνατά χαρακτηριστικά στην οργάνωση, σχεδιασμό και 

εφαρμογή της φροντίδας. Είναι γεγονός ότι όπως φαίνεται στη διαφορετικότητα των φύλων σε 

κάποια υπερτερούν οι γυναίκες και σε κάποια άλλα υπερτερούν οι άνδρες, γι’ αυτό και τα δύο 
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φύλα θα πρέπει να αντικρίζονται από την θεώρηση της συμπλήρωσης του ενός από το άλλο και 

όχι ότι το ένα βρίσκεται  απέναντι στο άλλο, (Hojat, 2016). 

Τα υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης στις γυναίκες μπορούν να ερμηνευθούν και σε 

μεθοδολογικούς ερευνητικούς όρους. Για παράδειγμα οι Jolliffe & Farrington (2006) αναφέρουν 

ότι συνήθως οι γυναίκες επιτυγχάνουν υψηλότερα σκορ, ιδιαίτερα σε ερωτηματολόγια. 

Προσθέτουν ότι δεν είναι βέβαιοι ότι αυτό οφείλεται σε μία πραγματική διαφορά στην  

Ενσυναίσθηση ή είναι αποτέλεσμα του ότι άνδρες και γυναίκες ανταποκρίνονται στα 

ερωτηματολόγια σύμφωνα με τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων ή είναι μία παράμετρος της 

κοινωνικής επίδρασης στο χώρο της εργασίας. H Jones (1989) αναφέρει σχετικά με τα πιο πάνω 

ότι μία πιθανή εξήγηση είναι ότι τα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματιολόγια μπορεί να 

επηρεάζονται από τις απαιτήσεις των χαρακτηριστικών του εργαλείου. Ακόμη από τις διαφορές 

των  φύλων και των προσδοκιών σε σχέση με την Ενσυναίσθηση. Επιπρόσθετα οι άνδρες και οι 

γυναίκες είναι πολύ πιθανό να διαφέρουν στο πως παρουσιάζουν τον εαυτό τους στους άλλους. 

Οι γυναίκες για παράδειγμα πιστεύουν ότι αναμένεται από αυτές να είναι ενσυναισθητικές και 

γι’ αυτό και εκφράζουν υψηλότερη ενσυναίσθηση παρόλο που  είναι φανερό ότι είναι αυτή που 

αξιολογείται (Rueckert, 2011). Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε από διάφορους «Το Φαινόμενο 

του Πυγμαλίωνα» (The Pygmalion  Effect). Το φαινόμενο υποστηρίζει ότι ο κόσμος αντιδρά ή 

δραστηριοποιείται με τρόπους που να συμορφώνεται στις  προσδοκίες που αναμένονται από 

αυτούς, όπως είναι τα κοινωνικά πρότυπα και κατ’ επέκταση  οι ρόλοι των φύλων, (Rogers et al., 

2016). Με άλλα λόγια οι θετικές προσδοκίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα με ένα θετικό τρόπο 

και  οι αρνητικές προσδοκίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα με ένα αρνητικό τρόπο. Όταν 

αναμένουνε συγκεκριμένες συμπεριφορές από τους άλλους , συνήθως δρούμε με τέτοιο τρόπο 

ώστε οι αναμενόμενες συμπεριφορές να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επισυμβούν              

( Rosenthal & Babad, 1985). 

 Το φαινόμενο της διαφοράς των φύλων θα μπορούσε να εξηγηθεί και με την 

Εξελικτική Θεωρία της Γονικής Επένδυσης.  

Oι γυναίκες εκφράζουν υψηλότερη Ενσυναίσθηση, πιθανό λόγω του μητρικού ενστίκτου 

τους απέναντι στα βρέφη τους (Hojat et al., 2003a,b). H Εξελικτική Θεωρία της Γονικής 

Επένδυσης (Evolutionary Parental investment theory) μπορεί να είναι μία ερμηνεία της 

υψηλότερης Ενσυναισθησης στις γυναίκες (Wang, 2016; Santos et al., 2016).  Η  θεωρία 
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αναφέρει ότι οι μητέρες αναμένεται να αναπτύξουν ένα δυνατό αίσθημα φροντίδας και ακόμη 

δεξιότητες συναισθηματικής αντιληπτικότητας για να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα 

συναισθήματα και τις ανάγκες των απογόνων τους για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους 

(Fisher, 2015; Magalhaes et al., 2011). Κρατώντας το βρέφος τους στα χέρια τους, αυξάνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό το μεταξύ δεσμό τους, αυτό επιτρέπει   επιπρόσθετα την ανάπτυξη μιας 

ικανότητας να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές εκφράσεις του προσώπου του παιδιού, 

ιδιαίτερα τις αρνητικές. Αυτή η προσαρμογή διευκολύνει την  ενδυνάμωση της σχέσης με το 

παιδί που οδηγεί με ασφάλεια στην  ανάπτυξή του. Η στάση αυτή επιτρέπει ακόμη στη μητέρα 

να φροντίζει και να προστατεύει το παιδί σε δύσκολες καταστάσεις και να διασφαλίζει την 

επιβίωσή του. Οι γυναίκες επιπρόσθετα είναι ικανές να αναπτύξουν και να διατηρήσουν 

κοινωνικά δίκτυα που προσφέρουν κοινωνική προστασία στους απογόνους τους. (Buss 

etal.,2011). Η προσφορά στους απογόνους, είναι πιθανά παράλληλη με την προσφορά 

Ενσυναίσθησης όπως εκφράζεται στους ασθενείς. 

Τα ευρήματα  της ποσοτικής ερευνας, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, έδειξαν σημαντικές 

διαφορές στα σκορ ενσυναίσθησης ανάμεσα στα δύο φύλα, με τις γυναίκες να έχουν υψηλότερα, 

γι’ αυτό η συζήτηση με τη χρήση Ομάδων Εστίασης διαλεύκαναν το θέμα ακόμη περισσότερο.  

Ενδιαφέρον είναι ότι  η συζήτηση κυρίως  εκ μέρους των γυναικών επικεντρώθηκε εκτός από τα 

στερεότυπα των φύλων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, με έντονη αναφορά και για το μητρικό 

ένστικτο, φαινόμενο που είναι από τη φύση της η γυναίκα  προικισμένη και ικανή να φροντίζει 

άλλα άτομα όπως κάνει και με τους  δικούς της απογόνους.  

 Από κοινωνιολογικής και ψυχοδυναμικής άποψης 

Οι γυναίκες είναι   στη δική μας κοινωνία  οι πρώτοι φροντιστές των βρεφών και των μικρών 

παιδιών γι’ αυτό τα αγόρια οδηγούνται στην εμπειρία των ανθρωπίνων σχέσεων διαφορετικά 

από τα κορίτσια, έτσι είναι ικανά να αποχωριστούν από τη μητέρα τους με ένα διαφορετικό 

τρόπο απο τα κορίτσια γιατί φυσιολογικά είναι διαφορετικά από αυτή. Τα νεαρά κορίτσια 

πιθανά να βιώνουν ένα αγώνα σχετικά με  θέματα αποχωρισμού και αυτονομίας από τη μητέρα 

με μία αμφιθυμική προσκόλληση σε αυτή λόγω της προσδοκίας τους να ταυτοποιηθούν μαζί της 

για την απόκτηση  της θηλυκής γυναικείας ταυτότητάς τους. Κατ’ επέκταση δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη του εαυτού τους   σε ένα περιβάλλον συνεχών και στενών σχέσεων 

(Chodorow, 1978a, 1978b). Ο Cohut (1984) περιγράφει την ανάπτυξη των ενσυναισθητικών 
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ικανοτήτων από αυτή τη σχέση με τη μητέρα.  Η γυναικεία ταυτότητα γίνεται αναγνωρίσιμη 

μέσω της ταυτοποίησης, ενώ η αρρενωπότητα μέσω χωρισμού.  Η ανάπτυξη της γυναίκας 

επικεντρώνεται στη συνέχεια  και την αλλαγή, στη διαμόρφωση παρά την αντικατάσταση και το 

χωρισμό (Gilligan, 1982). Η γυναικεία αίσθηση διαμορφώνεται σε ένα πλαίσιο σχέσεων. Είναι 

μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αναπτύσσεται η Ενσυναίσθηση, όπου  η σχέση μητέρας – κόρης 

παρέχει ένα πρότυπο για την οικοδόμηση Ενσυναισθητικών σχέσων και είναι μέσα σε αυτή την 

πρόδρομη σχέση που οι γυναίκες μαθαίνουν και ασκούν την Ενσυναισθηση. (Miller, 1976, 

Surrey 1984). Είναι επομένως ένα γυναικείο χαρακτηριστικό (Duarte et al., 2016) 

Τα αγόρια ενθαρρύνονται να είναι ανταγωνιστικά, να επιδιώκουν την πρωτοκαθεδρία και την 

εξουσία και να συγκρατούν τα συναισθήματά τους. Τα κορίτσια ενθαρρύνονται να δίνουν 

προσοχή στη συνασθηματική έκφραση των άλλων  και έτσι γρήγορα εκφράζονται 

συναισθηματικά σαν αποτέλεσμα της κοινωνικοποίησής τους (Jordan et al., 1983). 

 

 Η σεξουαλική ταυτοποίηση  

Σύμφωνα με το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Freud (το ανέπτυξε 

κατά τη διάρκεια της ερμηνείας των ονείρων) το παιδί γύρω στο 4ο έτος της ηλικίας του, κατά 

το φαλλικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, αρχίζει να παρουσιάζει μία ενστικτώδη 

ερωτική ορμή για σεξουαλική συνεύρεση  με τον γονέα του αντιθέτου φύλου.  Ταυτόχρονα όμως 

αντιλαμβάνεται τον γονέα του σαν απειλητικό και παντοδύναμο και νοιώθει άγχος γι’ αυτές του 

τις επιθυμίες, το άγχος του ευνουχισμού όπως αποκαλείται. Αυτή η επιθυμία κρατείται εκτός 

συνειδητού επιπέδου γιατί απωθείται στο ασυνείδητο. Ο όρος  Οιδιπόδειο σύμπλεγμα 

προέρχεται από τον χαρακτήρα του Οιδίποδα Τύραννου στο έργο του αρχαίου τραγωδού 

Σοφοκλή, (από την τριλογία  Οιδίπους Τύραννος, Οιδίπους επί Κολωνώ και Αντιγόνη) ο οποίος 

σκότωσε τον πατέρα του τον Λάιο και παντρεύτηκε την μητέρα του Ιοκάστη.  

«….σύ δε μη φοβού ές τα νυμφεύματα μητρός, πολλοί γαρ βροτών 

ήδη καν ονείρασιν ξυνηυνάσθησαν μητρί….» 

(Σοφοκλή, Οιδίπους Τύρρανος, από Αντωνίου και συνεργάτες, 1984:311) 
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«….και συ μη τρέμεις της μητέρας σου τους γάμους, πολλοί 

με τη μητέρα τους έχουν πλαγιάσει στ’ όνειρα τους….» 

(Σοφοκλή, Οιδίπους Τύρρανος, από Ηλιοφώτου & Κουτστελίνη, 2011:61-στίχος 986) 

Στον αρχαίο Ελληνικό μύθο ο Οιδίπους είχε εγκαταληφθεί αμέσως μετά τοντοκετό του, γιατί 

έφερε οιδηματώδη πόδια, από όπου προέρχεται και το όνομα του Οιδίπους,  γι’αυτό και δεν 

γνώρισε τους γονείς του, παρά μόνο μετά που σκότωσε τον πατέρα του και παντρεύτηκε την 

μητέρα του, όταν δε το έμαθε έβγαλε τα μάτια του και τυφλώθηκε. Το ανάλογο στάδιο για τα 

κορίτσια ονομάστηκε Σύμπλεγμα τη Ηλέκτρας, από τον μαθητή του Freud, Carl Jung, όρος ο 

οποίος και έχει καθιερωθεί. Σύμφωνα με αυτό το σύνδρομο το κορίτσι ανακαλύπτει ότι δεν έχει 

πέος, χωρίς δε αυτό δε μπορεί να κατακτήσει τη μητέρα και έτσι επανακατευθύνει τις επιθυμίες 

της προς τον πατέρα της, σε ένα ανταγωνισμό με την μητέρα της για την αναπλήρωση της 

απουσίας του πέους.Τόσο το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα όσο και το σύμπλεγμα της Ηλέκτρας 

λύνεται με την ταυτοποίηση του αγοριού με τον πατέρα και του κοριτσιού με την μητέρα 

(Παρασκευόπουλος, 1985:182-3ος Τόμος). 

Επίσης συνεισφέρει στη διαφορετικότητα των φύλων σε σχέση με την ενσυναίσθηση, όπου     η  

Φρουδική ταυτοποίηση ενέπνευσε ένα Βρεττανό Ψυχίατρο-Ψυχαναλυτή τον John Bowlby 

(1988), να ασχοληθεί με την Ενσυναίσθηση στις ψυχιατρικές διαταραχές και να αναπτύξει τη 

δική του θεωρία για την ταυτοποίηση. Περιέγραψε παιδιά που βίωσαν από νωρίς μη-συνεχή 

φροντίδα ή βίωσαν από νωρίς παραμέληση ή κακοποίηση και που στην εξεληκτική τους πορεία 

ανάπτυξαν ρηχές συναισθηματικές σχέσεις και μία ανικανότητα για ενσυναισθητικές σχέσεις με 

άλλους. Αυτό υπογραμίζει την σημασία της συναιθηματικής ταυτοποίησης και στην επίδρασή 

της στην  υγιή ανάπτυξη ενσυναισθητικής συμπεριφοράς. Οι απόψεις του δείχνουν μία 

ξεκάθαρη σχέση και αναγνώριση της Φρουδικής θεωρίας (Baron-Cohen, 2006). 

Η ταυτοποίηση στην Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης (Bandura, 1977) επέρχεται με την 

παρατήρηση και την μίμηση προτύπων. Αυτή η θεωρία πιστεύει ότι η μάθηση είναι γνωστική 

διεργασία που λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και μπορεί να συμβεί   απλά μέσω 

παρατήρησης ή άμεσης καθοδήγησης, ακόμη και στην απουσία επνάληψης ή άμεσης ενίσχυσης.  
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Συνοπτικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι η κόρη έχει μία στενή σχέση με την μητέρα η οποία είναι 

άμεση και η ταυτοποίηση επέρχεται σε ένα περιβάλλον στενών σχέσεων. Το αγόρι ταυτοποιείται 

με τον πατέρα του, ο οποίος είναι τυπικά τον περισσότερο καιρό απών. Αυτή η ταυτοποίηση 

γίνεται με την παρέμβαση ενός αφηρημένου ρόλου που μείωνει την ενσυναισθητική παρουσία 

και τη δύναμη των άμεσων συναισθημάτων. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κοινωνικοποίησης -της 

παιδικής και σεξουαλικής ταυτοποίησης- αναπτύσοονται διαφορές στον τρόπο που γυναικες και 

άνδρες μαθαίνουν να είναι ενσυναισθητικοί (Jordan et al., 1983). Οι άνδρες βρίσκουν την 

γνωσιακή πλευρά της ενσυναισθητικής διεργασίας πιο άνετη και πιο προσβάσιμη για αυτούς. Οι 

δε γυναίκες βρίσκουν το συναισθηματικό βίωμα αυτής της εμπειρίας πιο οικείο και λιγότερο 

απειλητικό (Jones, 1989). 

Οι γυναίκες όχι μόνο αυτοπροσδιορίζουν τον εαυτό τους στο πλαίσιο των σχέσων, αλλά τα 

επίπεδα της ευθύνης και της φροντίδας είναι βασικές οργανωτικές αρχές γι΄αυτές. Ακόμη η 

ηθική ανάπτυξή τους διατυπώνεται με όρους ευθύνης και φροντίδας, την Ηθική της Φροντίδας  

όπως την αποκαλέι η Gilligan (1982).   

 H Ηθική-Δεοντολογική  

Εκτός από τη Γνωσιακή, Συναισθηματική και τη Συμπεριφορική ή Επικοινωνιακή διάσταση 

της Ενσυναίσθησης, προστίθεται από διάφορους ερευνητές και η Ηθική –Δεοντολογική  (Βarret-

Lennard, 1981). Μόνο όταν τα αλτρουιστικά κίνητρα (McCamant, 2006, Feigin et al., 2014) για 

αντιμετώπιση των αναγκών του ατόμου/ασθενή είναι παρόντα στην προ-ενσυναισθητική 

κατάσταση/περίσταση θα ενεργοποιηθούν τα επόμενα στάδια του Μοντέλου. Η διεργασία λήψης 

ηθικών  αποφάσεων επηρεάζεται αρνητικά σε διαταραχές που σχετίζονται με την 

Ενσυναίσθηση, όπως η Αντικοινωνική – Ψυχοπαθητική διαταραχή, γιατί είναι η 

συναισθηματική έκφραση  που εξαρθρώνεται/διασπάται κατά την πορεία λήψης ηθικών 

αποφάσεων (Domes et al., 2013; Blair et al., 1997).  Η ηθική-δεοντολογική διάσταση είναι πολύ 

σημαντική και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την έκφραση της Ενσυναίσθησης στις δε γυναίκες 

καθορίζεται απο τα υψηλό επίπεδα της συναισθηματικότητας και εκφράζεται με ηθικούς όρους 

(Koleva et al., 2014). Η Gilligan (1982), πολλά χρόνια πρίν, κατέληξε στο συμπερασμα μετά 

από επίμονη μελέτη ότι οι γυναίκες αναπτύσσουν την ηθική τους, διαφορετικά απο τους άνδρες 

και έτσι η λήψη αποφάσεων για ηθικά θέματα έχει διαφορετική προοπτική. Οι γυναίκες 

οργανώνουν τις απόψεις τους για τη λήψη ηθικών αποφάσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ευθύνης  και 
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φροντίδας (ethic  of care - perspective of care) σε αντίθεση με τους άνδρες που επικεντρώνονται 

στην ηθική των δικαιωμάτων και της αυτονομίας (ethic of justice- perspective of justice). 

Προσθέτει ότι η ηθική που βασίζεται στην δικαιοσύνη - Θεωρία του Kolberg, 1972 -  δε 

λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ηθική (context free), σε 

αντίθεση με την ηθική της φροντίδας που λαμβάνει υπόψη το σχετικό περιβάλλον (contextual 

approach) και κατ’ επέκταση τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτό με τα προβλήματα, τις 

ταλαιπωρίες και τις ανάγκες φροντίδας τους. H πρώτη μιλά για ισονομία, αμοιβαιότητα, 

δικαιοσύνη κα δικαιώματα, η δεύτερη για κοινωνική ευαισθησία και σύνδεση, φροντίδα και 

ενσυναισθητική αντίδραση. (Koleva, 2014;  Magalhaes et al., 2011). Η Φροντίδα και η 

Δικαιοσύνη σαν ηθικές προοπτικές δεν είναι αντίθετες, αλλά και όχι το ίδιο. Η δικαιοσύνη δεν 

είναι αναγκαστικά εναντίον της φροντίδας και η φροντίδα δεν είναι αναγκαστικά απόμακρη από 

την δικαιοσύνη. Αυτές οι προοπτικές μπορεί να συνδιαστούν μία κάθε φορά αλλά όχι και οι δύο 

μαζί. Η Gilligan (1977) για να το εξηγήσει αυτό χρησιμοποίησε την έννοια αποστασιοποίηση – 

αποσύνδεση. Η αποσύνδεση από την πλευρά της δικαιοσύνης είναι προτέρημα, αξία, αλλά 

γίνεται πρόβλημα στα πλαίσια της φροντίδας. Οι δύο προοπτικές δεν απορρίπτουν η μία την 

άλλη παρά μόνο η μία είναι πίσω από το πρόβλημα και η άλλη μπροστά. Η γυναίκα ασχολείται 

με τη φροντίδα σε μεγαλύτερο βαθμό από τον άνδρα ώστε εκφράζει και σε μεγαλύτερο βαθμό 

την ενσυναισθητική της συμπεριφορά, χωρίς να απορρίπτει την δικαιοσύνη στα πλαίσια της 

φροντίδας. Ο άνδρας το αντίστροφο ασχολείται σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δικαιοσύνη γι’ αυτό 

και είναι σε κάποιο βαθμό αποστασιοποιημένος και κατ’ επέκταση εκφράζει συγκριτικά 

χαμηλότερα επίπεδα ενσυναισθητικής συμπεριφοράς, αλλά  δεν απορρίπτει τη φροντίδα. Η 

Ηθική διάσταση της Ενσυναίσθησης έχει ανάγκη και τις δύο παραμέτρους της. Τα ευρήματα 

δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη ενσυναίσθηση, αλλά και οι άνδρες έχουν 

ικανοποιητική, αλλά συνάμα είναι όχι μόνο καλοί φροντιστές, αλλά διαθέτουν και υψηλού 

επιπέδου δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων σε σύνθετο περιβάλλον καθώς και 

επιδεικνύουν δυνατά χαρακτηριστικά στην οργάνωση, σχεδιασμό και εφαρμογή της φροντίδας, 

στοιχεία απαραίτητα για ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό Σύστημα Υγείας, (Penprase et al., 

2015).   Μπορεί να φανταστεί κάποιος ένα Σύστημα Υγείας χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη ή χωρίς 

ποιοτική και άμεση φροντίδα. Η μία παράμετρος συμπληρώνει την άλλη εναλλακτικά. 

 Κάποιοι άλλοι μελετητές (Rueckert et al., 2011) εισηγούνται ότι οι διαφορές των φύλων 

όσον αφορά την Ενσυναίσθηση επικεντρώνονται στη Συναισθηματική Ενσυναίσθηση 
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Αυτό δημιουργεί την πιθανότητα να οφείλονται σε διαφορές της συναισθηματικής τους 

αντίδρασης. Ακόμη στις γυναίκες η Ενσυναίσθηση επηρεάζεται από τις σχέσεις τους με τα άλλα 

άτομα, όπως και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και άλλοι 

μελετητές ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη αντιληπτικότητα των συναισθημάτων και είναι σε 

μεγαλύτερο βαθμό δεκτικές συναισθηματικών μηνυμάτων,  (Santos et al., 2016; Hojat et al., 

2003α,β) είναι δε σε καλύτερη θέση να αναπτύξουν και ν’ αξιοποιήσουν διαπροσωπικές σχέσεις, 

να προσφέρουν μεγαλύτερη συναισθηματική υποστήριξη από τους άντρες, έχουν την τάση να 

έχουν πιο ανθρώπινη συμπεριφορά, μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και σε  μεγαλύτερο 

βαθμό προσφορά φροντίδας (Santos et al., 2016). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναικείας συναισθηματικής αλλά και ηθικής 

Ενσυναισθητικής συμπεριφοράς είναι η της Αντιγόνης στη γνωστή τραγωδία «Αντιγόνη του 

Σοφοκλή», που είναι συνέχεια του έργου «Επτά  επι Θήβας του Αισχύλου». Στη Θήβα βασιλιάς 

ήταν ο Ετεοκλής, ο δε Πολυνείκης επιτέθηκε εναντίον της πόλης του της Θήβας για να πάρει την 

βασιλεία. Ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης που ήταν αδέλφια (οι δύο γιοί του Οιδίποδα) 

μονομάχησαν και αλληλοσκοτώθηκαν. Ο νέος ηγεμόνας της πόλης ο  Κρέοντας δίνει διαταγή να 

μείνει άταφος ο Πολυνείκης, αδελφός της Αντιγόνης,  γιατί στράφηκε ενάντια στην Πατρίδα 

του. Η Αντιγόνη θα έλθει αντιμέτωπη και θα συγκρουστεί με τον Κρέοντα, γιατί το συναίσθημα 

και η ηθική της προστάζουν σεβασμό στον νεκρό, φροντίδα του νεκρού, συναίσθημα που θα 

εκφρασθεί με την ταφή του αδελφού της και σεβασμό που θα εκφρασθεί με την ταφή του 

νεκρού και ηθικό σεβασμό στους άγραφους  νόμους των Θεών για ταφή των νεκρών, που είναι 

μονιμότεροι και έχουν υπερχρονική αξία και ισχύ. Ο Κρέοντας εκφραζει την σκληρότητα και το 

μίσος που επικρατεί στην ψυχή του, ενώ η Αντιγόνη εκφράζει την αγάπη. Για να στηρίξει την 

επιλογή της, φέρνει τα επιχειρήματα, ότι η Θεία τιμωρία είναι σκληρότερη από κάθε ανθρώπινη. 

Ο θάνατος είναι η φυσική κατάληξη της ζωής. Ο πρόωρος θάνατος είναι κέρδος για κάποιο που 

ζεί μέσα στη δυστυχία. Η παραμέληση του καθήκοντος για φροντίδα του νεκρού  αδελφού της, 

θα ήταν γι΄αυτή πολύ πιο οδυνηρή από το θάνατο. 

Τα επιχειρήματα της Αντιγόνης έχουν ψυχολογικό και συναισθηματικό χαρακτήρα. Πρόβαλλαν, 

στην αρχή σαν κίνητρο την αδελφική αγάπη και το χρέος απέναντι στο νεκρό (συναίσθημα), στη 

συνέχεια εκφράζει κυρίως λογικά επιχειρήματα και προβάλλει την πίστη της στους άγραφους 

ηθικούς νόμους. Αναπτύσσεται έτσι μία ασυνέπεια στη συμπεριφορά της, συναισθηματική και 
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λογική ταυτόχρονα. Η ασυνέπεια όμως είναι φαινομενική, γιατί επικαλείται όχι τον ανθρώπινο 

νόμο, αλλά τον άγραφο ηθικό νόμο. Δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην αδελφική αγάπη και 

τον ανθρώπινο νόμο. Ο άγραφος ηθικός νόμος καλύπτει και την αδελφική αγάπη, είναι συνάμα 

συναισθηματικός αλλά και ηθικός. (Πατάκης & Πετρόπουλος, 1988 : 245-246) ). Η Φροντίδα 

και η Δικαιοσύνη σαν ηθικές προοπτικές δεν είναι αντίθετες, αλλά και όχι το ίδιο. Η δικαιοσύνη 

δεν είναι αναγκαστικά εναντίον της φροντίδας και η φροντίδα δεν είναι αναγκαστικά απόμακρη 

από τη δικαιοσύνη. Αυτές οι προοπτικές μπορεί να συνδιαστούν μία κάθε φορά αλλά όχι και οι 

δύο μαζί. Ο άγραφος ηθικός νόμος καλύπτει και τη φροντίδα και τη δικαιοσύνη. Η γυναίκα 

ασχολείται με την φροντίδα σε μεγαλύτερο βαθμό από τον άνδρα, με αυτό τον τρόπο εκφράζει 

και σε μεγαλύτερο βαθμό την ενσυναισθητική της συμπεριφορά, χωρίς να απορρίπτει την 

δικαιοσύνη στα πλαίσια της φροντίδας. 

 

 Τη διαφορετικότητα των φύλων υποστηρίζει σε κάποιο βαθμό και η μελέτη της 

Νευροβιολογικής βάσης της Ενσυναίσθησης.  

Η ψυχολογική, κοινωνική, ηθική και σεξουαλική άποψη της διαφοράς των φύλων κυριάρχισε σε 

πολύ μεγάλο βαθμό πριν το 2000. Τα τελευταία 20 χρόνια με την ανάπυξη της τεχνολογίας και 

το αυξημένο ενδιαφέρον για την νευρολογική υπόσταση της Ενσυναίσθησης, άρχισε σε 

μεγαλύτερο βάθος η μελέτη της διαφορετικότητας των φύλων.  

Μελέτες σε ζώα και σε νεαρό ανθρώπινο πληθυσμό (βρέφη και παιδιά) παρουσιάζουν ενδείξεις 

ότι η διαφορετικότητα των φύλων όσον αφορά την ενσυναίσθηση έχει φυλογενετική και 

οντολογική βιολογική βάση και δεν είναι απόλυτα προιόν πολιτισμικών συνισταμένων που 

καθορίζονται από την κοινωνικοποίηση (Christov-Moore et al., 2014). Αυτή η προσέγγιση 

ενθαρρύνθηκε κατά κάποιο τρόπο από την ανακάλυψη των νευρώνων καθρεφτών στους 

πίθηκους και την περιοχή των νευρώνων στους ανθρώπους που μπορεί να είναι η βάση της 

Ενσυναίσθησης. Αυτοί οι νευρώνες έχουν την ιδιότητα να ενεργοποιούνται τόσο όταν ένα άτομο 

παρατηρεί ένα φαινόμενο όσο και όταν ένα άλλο άτομο κάνει την ίδια πράξη. Το σύστημα των 

νευρώνων καθρεφτών συνδέεται με συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου (Rizzolatti & 

Craighero, 2004; Singer , 2006) και μία άλλη δε σημαντική δραστηριότητα αυτών των νευρώνων 

σε σχέση με την Ενσυναίσθηση είναι ότι ενεργοποιούνται όχι μόνο με την παρατήρηση ενός 
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γεγονότος αλλά και με ένα επιλεκτικό τρόπο στην ακρόαση του ήχου αυτής της δραστηριότητας. 

Αυτοί οι νευρώνες ονομάζονται οπτικοακουστικοί νευρώνες καθρέφτες. Tα ευρήματα οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι αυτή η ενεργοποίηση μπορεί να είναι πολυπαραγοντική και κατ’ επέκταση 

κατά τη διάρκεια μίας ενσυναισθητικής εμπειρίας στα άτομα, μπορεί να ενεργοποιείται 

πολλαπλή δραστηριότητα από πολλά κανάλια όπως οπτικά, απτικά και ακουστικά (Kohler at al., 

2002).      

Οι Rueckert & Naybar (2008) παρατήρησαν, αποκλειστικά στις γυναίκες, συσχέτιση μεταξύ της 

ενεργοποιησης του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου και της Ενσυναίσθησης. Επίσης 

μεγαλύτερη συναισθηματική αντίδραση από τις γυναίκες, υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα 

νευρο-απεικονιστικών μελετών. Παρόμοια ευρήματα παρατήρησαν και οι Schulte-Ruther et al., 

(2008), ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα στο δεξιό μετωπιαίο λοβό, 

ενώ οι οι άνδρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη δράση στο αριστερό. Ερμήνευσαν το φαινόμενο ότι 

οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συναισθηματική συμμετοχή και ότι το ανθρώπινο 

σύστημα των νευρώνων καθρεφτών δραστηριοποιείται με τη συναισθηματική αντίληψη των 

άλλων ατόμων. Οι Derntl et al.,  (2010) παρατήρησαν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

δραστηριότητα από τους άνδρες σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, όσον αφορά  διάφορες 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αναγνώριση και βίωση συναισθημάτων. 

Μελέτες  σε βρέφη παρατήρησαν ενδείξεις ότι το  γυναικείο φύλο παρουσιάζει  μεγαλύτερη 

εγκεφαλική ενεργοποίηση σε διάφορες ενσυναισθητικές δραστηριότητες όπως συναισθηματική 

μεταδοτικότητα στο κλάμα, στη νεογνική μίμηση και στην κοινωνική αναφορά και γενικά 

κοινωνικό ενδιαφέρον και ευαισθησία. Αυτές οι μελέτες συμπεραίνουν αποκλεισμό των 

πολιτισμικών παραγόντων σαν κύρια αιτία της διαφορετικότητας των φύλων, τουλάχιστον στα 

βρέφη. Ακόμη υποστηρίζουν ότι τα πρότυπα της διαφορετικότητας των φύλων σε σχέση με την 

Ενσυναίσθηση αυξάνουν υπέρ των γυναικών με την ηλικία. Στα γονίδια επίσης αποδίδουν άλλες 

μελέτες τη διαφορετικότητα (Chakrabarti et al., 2006). Μελέτες  με δίδυμα υποστηρίζουν αυτή 

την ένδειξη ότι οι ενσυναισθητικές δεξιότητες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γενετικής αιτιολογίας 

(Christov-Moore et al.,  2014). 

 Ένα άλλο σημαντικό πεδίο έρευνας είναι ο πιθανός ρόλος ενός νευροκινητικού παράγοντα της 

Οκυτοκίνης, η οποία είναι ένα ενδογενές νευροπεπτίδιο που συνδέεται θετικά με την 

ενσυναισθητική ικανότητα και την γενναιοδωρία (Domes et al., 2007). Άλλες νευροβιολογικές  
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μελέτες υποστηρίζουν ότι εγκεφαλικά κυκλώματα, ενεργοποιούν τουλάχιστον δύο τύπους 

Ενσυναίσθησης, την Γνωστική και Συναισθηματική, δεδομένα που είναι σύμφωνα με την 

επικρατούσα θεώρηση της Ενσυναίσθησης (Zaki & Ochsuer, 2012). 

Παρόλα αυτάοι έρευνες που ασχολήθηκαν με τη μελέτη περιοχών του εγκεφάλου που είχαν 

σχέση με την ενσυναίσθηση είναι περιορισμένες και τούτο γιατί σε κάποιο βαθμό είναι 

πολυδάπανες και χρονοβόρες διότι ακόμη περιλαμβάνουν μικρό αριθμών συμμετεχόντων 

κάνοντας την αναγνώριση σημαντικών διαφυλετικών διαφορών δύσκολη σε μία και μόνη 

μελέτη.  

Συμπερασματικά αν και όχι όλες, οι περισσότερες  μελέτες υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες 

παρουσιάζουν υψηλότερη Ενσυναίσθησηαπό τους άνδρες. Η υψηλότερη Ενσυναίσθηση είναι 

αποτέλεσμα της  διαφορετικότητας των φύλων και  οφείλονται σε εσωτερικούς αναπτυξιακούς 

λόγους ή σε εξωτερικούς που έχουν σχέση με τους ρόλους των φύλων και τα στερεότυπα, 

ιδιαίτερα της μητρότητας και της συνάφειάς της με τη φροντίδα,  γι’ αυτό και οι γυναίκες 

σπαταλούν περισσότερο χρόνο με τους ασθενείς και ακολουθούν μία τύπου φροντίδα 

επικεντρωμένη στον άρρωστο ή ακόμη νοιώθουν ότι η Ενσυναίσθηση είναι ένα γυναικείο 

χαρακτηριστικό. Αυτή η απόψη υποστηρίζεται και στο πως αναπτύσσονται σε ηθικό πλαίσιο και 

ότι οι άνδρες ακολουθούν μία πιο λογική παρά συναισθηματική προσέγγιση σε σχέση με τις 

γυναίκες. Aκόμη υποστηρίζεται και από νευροβιολογικές μελέτες.  

Η άποψη που έχει εκφρασθεί  πιο πάνω σε αυτή την εργασία, ότι η διαφορά των φύλων είναι 

σύνθετης πολυπαραγοντικής αιτιολογίας υποστηρίζεται και από πρόσφατα ερευνητικά 

ευρήματα. Συγκεκριμένα σε μία πρόσφατη ερευνητική εργασία (Warrier et al., 2018) ευρήματα 

έδειξαν ότι η Ενσυναίσθηση ενός ατόμου οφείλεται μερικώς σε γενετικούς παράγοντες, σε ένα 

ποσοστό περίπου 10%. Ακόμη επιβεβαιώθηκε ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερη 

Ενσυναισθηση συγκριτικά με τους άνδρες χωρίς όμως να εντοπισθούν διαφορές στα δύο φύλα 

σχετικά με τα γονίδια που έχουν σχέση με την Ενσυναίσθηση. Σύμφωνα δε με τους πιο πάνω 

ερευνητές το φαινόμενο  μία  γυναίκα να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ενσυναισθητική οφείλεται 

σε μη-γενετικούς βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι η ορμονική επίδραση ή σε διαφορετική 

ανατροφή και κοινωνικοποίηση. Επομένως η υψηλότερη Ενσυναίσθηση που παρατηρείται στις 

γυναίκες σε πλείστες τόσες μελέτες όπως και στην παρούσα τεκμηριώνονται από τη 

βιβλιογραφία που επεξηγεί τη διαφορετικότητα άνδρα-γυναίκας σε ψυχολογικούς, 
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ψυχοδυναμικούς,  κοινωνικούς, ηθικούς, σεξουαλικούς και νευροβιολογικούς παράγοντες και  

είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμενα.  

Οι διαφορές της Ενσυναίσθησης μεταξύ των δύο φύλων είναι κοινό φαινόμενο πολλών μελετών, 

παρόλο τούτου παρατηρείται σε κάποιες να μην  παρουσιάζουν τους άνδρες να υπολείπονται 

από τις γυναίκες,  όπως οι Yucel & Acar (2016) Τουρκία, στην Φυσιοθεραπεία, οι Yang & Fu 

(2018) Μαλαισία, στην Διαιτολογία, οι Li et al., (2015) Κίνα, οι Jeon & Cho (2015) Κορέα, οι 

Hall et al., (2015) Βρετανία, στη Φαρμακευτική. Ελάχιστες δε μελέτες δείχνουν τους άνδρες με 

πιο υψηλότερη συγκριτικά με τις γυναίκες (Hasan et al., 2013a, Μαλαισία, Φαρμακευτική). 

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτή η διαφορά της Ενσυναίσθησης μεταξύ των δύο 

φύλων είναι παγκόσμιο φαινόμενο παρόλο που οι μελέτες έγιναν  σε χώρες με διαφορετικά 

κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, οικονομικά ακόμη και θρησκευτικά δεδομένα. Μεγάλη 

πιθανότητα είναι αυτή η διαφορά να μην επικεντρώνεται στις ίδιες αιτιολογίες. Σίγουρα όμως σε 

όλες τις χώρες η γονική παρουσία, ιδιαίτερα της μητέρας, η σεξουαλική ταυτοποίηση, 

ανεξάρτητα αν αυτή αναφέρεται στην Ψυχαναλυτική ή την Κοινωνική Θεώριση, το Σύνδρομο 

του Πυγμαλίωνα, κοινωνικοί παράγοντες της συγκεκριμένης χώρας  και νευροβιολογικοί 

παράγοντες επιδρούν για το τελικό αποτέλεσμα. 

β. Διαφορές στις στάσεις της  Ενσυναίσθησης με βάση την Ηλικία 

Το δείγμα της έρευνας ήταν 858 φοιτητές , άντρες 270 / 31.5% και γυναίκες 588 / 68.5%. 

Το 22.2% ήταν κάτω των 19 χρόνων (n=192). Το 56.2%  ήταν ηλικίας από 19-21 χρόνων 

(n=487).  Το 15.1% ήταν μεταξύ 22 και 24 ετών (n=131).  Μεταξύ 25-27 ετών ήταν ποσοστό 

2.9% (n=25),  μεταξύ 28–30 χρόνων ήταν 2.3% (n=20 ) και πάνω από 31+ ήταν 1.3% (n=11). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό κατείχαν οι ηλικίες 19-21 ετών και το μικρότερο οι ηλικίες πάνω από 31 

χρόνων.  

Έγινε Ανάλυση Διασποράς (ANOVA), όπου φάνηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά  σημαντικές 

διαφορές στα σκορ ενσυναίσθησης ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικίες (F=0.930, p-

value=0.446>5%). Να σημειωθεί ότι η ανάλυση έγινε ομαδοποιώντας τους φοιτητές πάνω των 

28 σε μια κατηγορία, λόγω των μικρών αριθμών φοιτητών μεγαλύτερων ηλικιών, για πιο 

αξιόπιστη στατιστική ανάλυση, αλλά η ανάλυση έγινε και με τις αρχικές κατηγοριοποιήσεις 

αλλά και πάλι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με άλλες ερευνητικές εργασίες, που δεν παρατήρησαν 

σημαντικές διαφορές στην ενσυναίσθηση ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικίες, όπως των Petrucci 

et al., (2016), Williams et al., (2015), Yanik & Saygili, (2014), Ward et al., (2012), Boyle et al., 

(2009), Hojat et al., (2002a,b). 

Οι  Fields et al., 2011 δεν παρατήρησαν διαφορές στην Ενσυναίσθηση στις ηλικίες 20-29 και 30-

39, αλλά παρατήρησαν για τις ηλικές πέραν των 40 ετών στατιστικά σημανικά πιο υψηλή 

ενσυναίσθηση. Οι Nunes et al., 2011 παρατήρησαν υψηλότερη στις ηλικίες πέραν των 27 ετών, 

συγκριτικά με τις πιο μικρές ηλικίες. Το ίδιο αναφέρουν και οι Wilson et al., 2012, ότι οι 

φοιτητές πάνω από 27 ετών παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερη από τους νεότερους Οι 

Williams et al., 2014a, παρατήρησαν υψηλότερη στις ηλικίες 26-30 και 31-35 και πάνω από 45 

ετών, συγκριτικά με τις ηλικίες κάτω των 25 ετών. Οι Williams et al., 2014b, παρατήρησαν πιο 

υψηλή στις ηλικίες 25-29, 35-39 και 45-49 συγκριτικά με τις άλλες ηλικίες.  Ακόμη οι Chen et 

al., 2015, Wilson et al., 2012,  Ouzouni & Nakakis 2012,  αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία φοιτητές/τριες φανερώνουν  υψηλότερη ενσυναίσθηση. 

Παρόλο που τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, υποστηρίζονται και από ευρήματα άλλων 

σημαντικών εργασιών, κρίνεται σκόπιμο να συζητηθεί το θέμα σε κάποια έκταση ακόμη για την 

άντληση επιπρόσθετης πληροφόρησης για όλο το ηλικιακό εύρος σε σχέση με την 

Ενσυναίσθηση.   

Από μία αναπτυξιακή άποψη η Εσυναίσθηση αναπτύσσεται κυρίως στην παιδική και εφηβική 

ηλικία (Zahn-Waxler et al., 1992; Eisenberg & Fabes, 1998). Άλλοι μελετητές κυρίως στον 

τομέα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας αναφέρουν ότι συνεχίζεται να αναπτύσσεται ακόμη μέχρι 

τη μέση ηλικία και ακόμη μέχρι το γήρας, αλλά όχι με τον ίδιο γραμμικό τρόπο (McAdams & 

Olson, 2010). Πώς αλλάζει όμως η Ενσυναίσθηση κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής; Η 

βιβλιογραφία παρέχει συγκρουόμενα ευρήματα. Αυτά αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες 

διακατέχονται από καλύτερη ενσυναισθητική αντιληπτικότητα συγκριτικά με τους νεαρούς 

ενήλικες (Gross et al., 1997), ενώ αναφέρουν ότι οι ικανότητές τους να επεξεργαστούν σύνθετες 

συναισθηματικές πληροφορίες μειώνονται (Labouvie-Vief & Marquez, 2004). Συγκριτικά 

μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων ενηλίκων οι Phillips et al., (2002), αναφέρουν ότι οι νεότεροι 

ενήλικες εκφράζουν περισσότερη Ενσυναίσθηση σε σχέση με τους μεγαλύτερους.  Άλλες 

μελέτες όμως αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά της Ενσυναίσθησης σε σχέση με 
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την ηλικία σε ένα μεγάλο δείγμα με ηλικιακό εύρος 18-87 έτη, που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1903 

και 1972 (Diehl t al., 1996).  Τα ίδια αποτελέσματα αναφερουν και οι Eysenck et al., (1985) σε 

ένα επίσης μεγάλο δείγμα 16-89 ετών που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1897 και 1968. Άλλες μελέτες 

αναφέρουν μία αρνητική σχέση μεταξύ ηλικίας και Ενσυναίσθησης (Gruhn et al., 2008), 

αναφέρουν δηλαδή ότι οι μεγαλύτεροι  εκφράζουν λιγότερη Ενσυναίσθηση σε σχέση με τους 

νεότερους ενήλικες.  

Τα ευρήματα μιας ερευνητικής εργασίας των  O’Brien et al., (2012) αναφέρουν ότι οι μέσης 

ηλικίας ενήλικες εκφράζουν υψηλότερη ενσυναισθητική αντιληπτικότητα συγκριτικά με τους 

νεότερους και γηραιότερους ενήλικες. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτά τα 

απoτελέσματα οφείλονται στην ηλικία ή στη χρονική oμαδική σειρά (due to cohort). Οι Gruhn et 

al., (2008) σε μία συγχρονική αλλά συνάμα και διαχρονική τους μελέτη που διήρκεσε 12 έτη με 

πληθυσμό που ήταν ηλικιακά 10-87 ετών  παρατήρησαν αποκλίνοντα ευρήματα. Η συγχρονική 

ανάφερε μία αρνητική σχέση μεταξύ ηλικίας και ενσυναίσθησης και η διαχρονική  ανέφερε 

καμία ηλικιακή σχέση στη μείωση της Ενσυναίσθησης. Με αυτά τα δεδομένα κατέληξαν στο 

συμπερασμα   ότι τα αποτελέσματα  στην αυοεκφραζόμενη Ενσυναίσθηση, οφείλονται στην 

χρονική ομάδα (cohort) παρά στην ηλικία, με τις γηραιότερες χρονικές σειρές να εκφράζουν 

χαμηλότερη συγκριτικά με τις νεότερες. 

Επιπρόσθετα εγκεφαλικές αλλαγές στο εγκεφαλικό κύκλωμα που υποστηρίζει την 

Ενσυναίσθηση μπορεί να διαφοροποιήσουν την ηλικιακή αλλαγή. Οι Decety & Michalska 

(2010) αναφέρουν ευρήματα που δηλώνουν ηλικιακά σχετιζόμενες αλλαγές στην αμυγδαλή, 

supplementary motor area και posterior insula όταν είχαν αντιμετωπισθεί από τους 

συμμετέχοντες της μελέτης τυχαίες επώδεινες καταστάσεις. 

Από θεωρητικής άποψης η Δυναμική Θεωρία της Ολοκλήρωσης πιθανό να δίνει κάποια 

ερμηνεία στη σχέση ηλικίας και Ενσυναίσθησης. Ο/Η Labouvie-Vief (2009b) που ανέπτυξε 

αυτή την θεωρία αναφέρει ότι  Ενσυναίσθηση είναι μια σύνθετη υπόθεση η οποία αναπτύσσεται 

κατά την διάρκεια της ζωής σε ένα σχήμα καμπάνας (ανάποδου inverse-U-shape). Προσθέτουν 

ότι η συναισθηματική διάσταση βασίζεται σε μία βασική γνωσιακή διάσταση που αναπτύσσεται 

από μια απλή μορφή σε μια  πιο σύνθετη, που ολοκληρώνεται με την εμπειρία. Έτσι 

παρουσιάζει μία ανάπτυξη στη νεαρή ηλικία του κυκλου ζωής, λόγω της γνωσιακής ανάπτυξης 

μέχρι τη μέση ηλικία και λόγω συσσωρευμένης εμπειρίας. Στη συνέχεια σε πιο μεγάλη όμως 
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ηλικία αρχίζει να μειώνεται η βιολογική και γνωσιακή λειτουργικότητα που επηρεάζουν και τη 

συναισθηματική  διάσταση η οποία μπορεί να παλινδρομήσει σε πιο απλά συναισθηματικά 

σχήματα (Labouvie-Vief et al., 2009a) 

Η Δυναμική Θεωρία της Ολοκλήρωσης διερευνά την ανάπτυξη της γνωσιακής -

συναισθηματικής σύνθεσης και πρσθέτει ότι γενικά τα ευρήματα εισηγούνται ότι από την 

εφηβεία μέχρι τη μέση ενήλικη ζωή η γνωσιακή  διάσταση είναι αρκετά σύνθετη αλλά 

ισορροπημένη, μετά όμως από αυτή την ηλικία αρχίζει να μειώνεται και επηρεάζει και τη 

συναισθηματική διαστάση και κατ’ επέκταση είναι συνεπής με τα ηλικιακά σχετιζόμενα 

ελλείματα της Ενσυναίσθησης. 

Οι Labouvie-Vief et al.,  (1989) σε μία συγχρονική τους εργασία παρατήρησαν την ανάπτυξη 

του σχήματος καμπάνας (ανάποδου inverse-U-shape) και τους συμμετέχοντες στο τέλος της 

μέσης ηλικίας (50-60 ετών) να εκφράζονται συναιθηματικά  με ένα πιο έντονο, περιεκτικό και 

χρωματικό τόνο. Τα ίδια ευρήματα αναφέρουν και οι O’ Brien et al., (2012) 

Μία άλλη θεωρία που θα μπορούσε να εξηγήσει τις όποιες ηλικιακές διαφορές στην 

Ενσυθναίσθηση είναι η Κοινωνικο-συναισθηματική Επιλεκτική Θεωρία η οποία  ισχυρίζεται 

ότι ο χρόνος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην επιλογή και στην επιδίωξη κοινωνικών στόχων. 

Αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε από τους Carstensen et al., (1999) και δίνει ιδιαίτερη σημασία στον 

καθορισμό προτεραιοτήτων οσον αφορά τους στόχους που έχει η ηλικιακή σχέση, ιδιαίτερα 

όταν οι ορίζοντες χρονικά στενεύουν. Συγκεκριμένα  όταν το τέλος πλησιάζει και τα 

ενδιαφέροντα μειώνονται, οι  στόχοι του παρόντος σχετίζονται με τη συναισθηματική ευημερία 

η οποία αποκτά σημασία προκαλώντας το μεγαλύτερο ηλικιακά άτομο να επενδύσει  χρόνο και 

ενέργεια στη ρύθμιση των συναισθημάτων του (Lockenhoff & Carstensen, 2004;  Richter & 

Kunzmann 2011). Όταν η ρύθμιση των συναισθημάτων είναι πρωταρχικός στόχος, οι άνθρωποι 

είναι πολύ επιλεκτικοί στην επιλογή των κοινωνικών τους σχέσεων, σχεδόν πάντα προτιμούν 

κοινωνικούς συντρόφους που είναι φιλικοί σε αυτούς διότι με αυτούς τα συναισθήματα είναι 

προβλεπτά και κατά το πλείστον θετικά. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι κυρίως 

προσανατολισμένοι στο παρόν  και ενδιαφέρονται λιγότερο από τους νέους και της μέσης 

ηλικίας για το μακρινό μέλλον, ενδιαφέρονται για το εδώ και τώρα (Carstensen et al.,1999) και 

έχουν την τάση να βασίζονται περισσότερο σε στερεότυπες πληροφορίες (Blanchard-Fields et 

al., 1999). Βασιζόμενοι σε αυτή την θεωρία θα μπορούσε κάποιος να πεί ότι οι μεγαλύτεροι στην 
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ηλικία άνθρωποι γίνονται πιο σταθεροί αλλά πιο φειδωλοί στην ενσυναισθητική συμπεριφορά 

τους. 

Οι προαναφερθείσες θεωρίες παρέχουν μία λογική θεωρητική βάση σχετικά με τις ηλικιακές 

διαφορές στη γνωσιακή κα συναισθηματική διάσταση της Ενσυναίσθησης, δεν αναφέρουν όμως 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να μετριάσουν την ηλικιακή αλλαγή στην γνωσιακή 

και συναισθηματική ενσυναισθητική λειτουργικότητα. Οι Richter & Kunzmann (2011) 

αναφέρουν ότι υπάρχουν ευρήματα ότι και τα γνωσιακά ελλείμματα μειώνονται αν ο σκοπός και 

οι οδηγίες είναι ηλικιακά κατάλληλα σχεδιασμένες. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες και ειδικά τη 

Δυναμική Θεωρία της Ολοκλήρωσης τόσο οι νεότεροι όσο και οι γηραιότεροι, μπορεί να 

εκφράζουν  χαμηλότερη από αυτούς της μεσαίας ηλικίας.  

Η ηλικιακή ομάδα της παρούσας εργασίας αποτελείται κυρίωςαπο νεαρά άτομα κάτω των 28 

χρόνων, με Μ.Ο. η Ενσυναίσθησής τους να είναι 100.6 / SD=13,7 όπου ηλικιακά τα 

αποτελέσματα θεωρούνται ικανοποιητικά και   είναι συνεπή με την πιο πάνω θεωρία και  με τα 

ευρήματα άλλων ερευνητικών εργασιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Σύμφωνα με τη θεωρία 

αναμένεται να βελτιωθούν με την ηλικιακή εξέλιξη, βέβαια και με τη βοήθεια σχετικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αναδύεται είναι η υψηλότερη 

ενσυναισθητική εκφραστικότητα να παρατηρείται κατά τη μέση ηλικία. Αυτό είναι βοηθητικό 

στην ηλικιακή επιλογή των υπό εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα ένας από τους  σκοπούς της 

παρούσας εργασίας είναι η εκπαιδευτική βελτίωση της Ενσυναίσθησης στους επαγγελματίες 

υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η βελτίωση των εκπαιδευτκών προγραμμάτων, δεν αφορά 

μόνο τους Προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και τους Μεταπτυχιακούς και τους εργαζόμενους όλων 

των ηλικιών, ιδιαίτερα τα προγράμματα επιμόρφωσης. Ένας μεγάλος αριθμός των εργαζομένων 

στα επαγγέλματα υγείας είναι κυρίως κάτω από την αρχική μέση ηλικία κατ’ επέκταση σχετικά 

επιμορφωτικά και άλλης μορφής εκπαιδευτικά προγράμματα κρίνονται αναγκαία την κατάλληλη 

ηλικιακά χρονική περίοδο. Ακόμη και τα γνωσιακά ελλείμματα μπορούν να μειωθούν αν οι 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις είναι ηλικιακά κατάλληλα σχεδιασμένες. Σε αυτό σημαντικό ρόλο 

θα διαδραματίσει η εκπαίδευση στην Ενσυναίσθηση που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 

σχετική ηλικία, τα ενδιαφέροντα και άλλους συγκεκριμένους παράγοντες που έχουν σχέση 

μεταξύ άλλων με τον εκπαιδευτή και τις μεθόδους του και σίγουρα για να βοηθήσει στη 
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βελτίωση των ενσυναισθητικών συμπεριφορών πρέπει πρώτα και κύρια να είναι ο ίδιος 

ενσθυναισθητικός. 

γ. Ο ρόλος της οικογένειας και η επιλογή του κλάδου  σπουδών 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους 867 φοιτητές/τριες οι οποίοι συμμετείχαν στη 

μελέτη οι 614 (M=100.8/SD=13.6)  απάντησαν ότι είχαν σαν πρώτη επιλογή  τους το 

συγκεκριμένo κλάδο και οι 253 (M=100.2/SD=13.7) ότι δεν είχαν σαν  πρώτη τους επιλογή το 

συγκεκριμένo κλάδο. Φάνηκε από τα ευρήματα, ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των φοιτητών για τους οποίους ο κλάδος είναι η πρώτη επιλογή σε σχέση με 

αυτούς που δεν ήταν.  

Δυστυχώς πολύ ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν στην διεθνή βιβλογραφία για να γίνει η σχετική 

σύγκριση και η συζήτηση για το θέμα και λόγω διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων  και 

μεθόδου εισαγωγής στις Ανώτατες σχολές. Υπάρχουν χώρες για παράδειγμα  όπως η Αγγλία που 

εισέρχονται στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των εξετάσεων GCE, άλλες χώρες της 

κεντρικής Ευρώπης, όπως η Αυστρία εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Στην Κύπρο 

όπως και στην Ελλάδα εισάγονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διοργανώνονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και η εισαγωγή γίνεται ανάλογα με την σειρά επιλογής και τις διαθέσιμες 

θέσεις. Μία  μελέτη των  Ουζούνη και Νακάκη (2012) που έγινε στην Ελλάδα με ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα παρόμοιο με το δικό μας  αναφέρει ότι οι φοιτητές/τριες της 

Νοσηλευτικής που  είχαν σαν δική τους πρώτη επιλογή να σπουδάσουν Νοσηλευτική, 

εκφράζουν στατιστικά υψηλότερη Ενσυναίσθηση. Στην παρούσα εργασία δεν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ αυτών που έχουν επιλέξει με αυτούς που δεν έχουν επιλέξει σαν πρώτη τους 

επιλογή τη Νοσηλευτική και τις άλλες τέσσερεις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα εργασία. 

Όσον αφορά το θέμα της επίδρασης της οικογένειας στην επιλογή του κλάδου σπουδών,  461 

φοιτητές / τριες απάντησαν ότι εχουν συγγενή στον τομέα υγείας (Μ.Ο.=100.2/S.D.=13.4) και οι 

406 (Μ.Ο =101.1/S.D=14.0) απάντησαν όχι. Από τα ευρήματα, φάνηκε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ενσυναίσθηση, μεταξύ των φοιτητών πού είχαν μέλος της 

οικογένειάς του, το οποίο να εργαζόταν στον Τομέα της Υγείας σε σχέση με αυτούς που δεν 

είχαν.  
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Δεδομένα υπάρχουν ελάχιστα στην διεθνή βιβλογραφία για να γίνει η σχετική σύγκριση και η 

συζήτηση για το θέμα. Απάντηση στο όλο θέμα θα μπορούσε να δωθεί μετά την μελέτη των 

παραγόντων που επηρεάζουν την λήψη των αποφάσεων σχετικά με την επιλογή Πανεπιστημίου 

και κλάδου σπουδών. 

 Οι αποφάσεις σχετικά με την εισδοχή στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε ποιό Πανεπιστήμιο 

και  ποιός κλάδος σπουδών θα επιλεγεί, είναι από τις πιο σημαντικές στη ζωή του ατόμου, γιατί 

σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζουν την επαγγελματική, την κοινωνική εξέλιξη και γενικά τη ζωή 

του ατόμου. Η διεργασία για τη λήψη της σχετικής απόφασης ποτέ δεν είναι απλή και εύκολη 

και η διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους δύσκολα μπορεί να υπολογισθεί. Διάφοροι 

παράγοντες επηρεάζουν την όλη απόφαση, όπως είναι η φήμη και η τοποθεσία του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, επίσης οι πηγές πληροφόρησης, οι δε πιο συχνές ήταν τα 

Πανεπιστημιακά προσπέκτους ηλεκτρονικά και έντυπα καθώς  και η οικογένεια και οι φίλοι. Οι 

επίδοξοι φοιτητές/τριες από πιο χαμηλές κοινωνικοοικονομικές ομάδες, συμβουλεύονται πιο 

λίγες πηγές πληροφόρησης και γι’ αυτές η απόσταση από το σπίτι είναι σημαντικός παράγοντας. 

Σε μία έρευνα η Briggs (2006), στη Σκωτία κάλεσε τους  φοιτητές/τριες 6 Πανεπιστήμιων να 

βαθμολογήσουν 22 παράγοντες, σε μία σειρά σημαντικότητας, σχετικά με την επιλογή σπουδών. 

Οι τρείς πρώτοι παράγοντες ήταν η φήμη του Ακαδημαικού Ιδρύματος, η απόσταση από το σπίτι 

και η τοποθεσια του Ιδρύματος. Το κόστος σπουδών περιλαμβανόταν μέσα στους 22 

παράγοντες, αλλά όχι μέσα στους πρώτους δέκα. Σε μία μελετη στη Αγγλία, οι Dunnett et al., 

(2012) παρατήρησαν σαν πρώτους παράγοντες, το πρόγραμμα σπουδών και τη φήμη του 

Πανεπιστημίου, το δε κόστος ήταν το λιγότερο σημαντικό. Ενδιαφέρον είναι να επισημανθεί, 

πολλά χρόνια πρίν οι Hooley et al., (1981) είχε παρατηρήσει σχεδόν του ίδιους παράγοντες,όπως 

την καταλληλότητα του προγράμματος, την τοποθεσία του Πανεπιστημίου, την  Ακαδημαική 

του φήμη, την  απόσταση από το σπίτι, τον τύπο του Πανεπιστημίου (παλαιός ή μοντέρνος) και 

τις  συμβουλές των γονέων και των δασκάλων. Στις ΗΠΑ παρόμοια αποτελέσματα επίσης 

παρατηρήθηκαν, όπως η ακαδημαική φήμη, η τοποθεσία, το πρόγραμμα σπουδών και οι 

εργασιακές/επαγγελματικές ευκαιρίες  (Moogan & Baron, 2003). Σε μία παρόμοια μελέτη από 

τον Μing (2010), στη Μαλαισία παρατηρήθηκαν σχεδόν οι ίδιοι παράγοντες, όπως τοποθεσία 

(υπάρχουν φοιτητές που αναζητούν  εκπαιδευτικό ίδρυμα κοντά στο σπίτι τους ή στο χώρο 

εργασίας τους), Ακαδημαικό πρόγραμμα (η διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος 

προτίμησης) η φήμη του Ιδρύματος (η εικόνα και η φήμη), οι εκπαιδευτικές διευκολύνσεις 
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(όπως οι τάξεις διδασκαλίας, τα εργαστήρια και η βιβλιοθήκη), το κόστος σπουδών (σήμερα 

θεωρείται απο τους πιο σημαντικούς παράγοντες (Joseph & Joseph. 1998), στο παρελθόν 

βρισκόταν στη χαμηλότερη βαθμίδα της κλίμακας (Huston, 1979), η παρεχόμενη οικονομική 

βοήθεια (η οικονομική βοήθεια που προσφέρεται απο το Πανεπιστήμιο, είναι σημαντικός 

παράγοντας επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος) και οι εργασιακές ευκαιρίες (οι φοιτητές 

έλκονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα που δίδουν εργασιακές/επαγγελματικές ευκαιρίες 

εργόδοτησης και καριέρας). Παρόμοια αποτελέσματα παρετήρησε και η Fernadez (2010), σαν 

την καλή φήμη, τις επαρκείς εγκαταστάσεις, διαθεσιμότητα προγραμμάτων και προγράμματα 

που θα ταιριάζουν στον φοιτητή. 

Ακόμη ανεξάρτητα από τις πηγές πληροφόρησης, η επιρροή της οικογένειας και των φίλων είναι 

πολύ μεγάλη (Diamond et al., 2012). Στην παρούσα εργασία από τους 867 φοιτητές / τριες, οι 

461 απάντησαν ότι εχουν συγγενή στον τομέα υγείας. Τα ευρήματα όμως δεν έδειξαν στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα είτε υπερ της μίας ομάδας ή της άλλης. Η ίδια εικόνα παρατηρήθηκε 

και με την πρώτη ή δεύτερη επιλογή κλάδου σπουδών, από τους 867 φοιτητές/τριες οι 614 

απάντησαν ότι είχαν σαν πρώτη επιλογή  τους τον συγκεκριμένo κλάδο και οι 253 ότι δεν είχαν 

σαν  πρώτη τους επιλογή τον συγκεκριμένo κλάδο. Φάνηκε από τα ευρήματα, ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φοιτητών για τους οποίους ο κλάδος είναι η πρώτη 

επιλογή σε σχέση με αυτούς που δεν ήταν.  Η μελέτη των  Ουζούνη και Νακάκη (2012) που 

έγινε στην Ελλάδα, αναφέρει το αντίθετο, ότι οι φοιτητές/τριες που έκφρασαν ότι έτυχαν 

συναισθηματικής υποστήριξης απο την οικογένειά τους παρουσίασαν στατιστικά υψηλότερη 

Ενσυναίσθηση. Ακόμη αναφέρει ότι οι φοιτητές/τριες της Νοσηλευτικής που  είχαν σα δική τους 

πρώτη επιλογή να σπουδάσουν Νοσηλευτική και πάλιν εκφράζουν στατιστικά υψηλότερη 

Ενσυναίσθηση. 

Απο τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν αναφερθεί πιο πάνω φαινεται ότι η οικογένεια και 

οι φίλοι επιδρούν στην επιλογή σπουδών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι έχει επιδράσει στην 

Κυπριακή οικογενειακή πραγματικότητα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα; για να 

καταλήξουμε σε σωστό συμπέρασμα πρέπει να δουμε τους τρόπους με τους οποίους επιδρά η 

οικογένεια. 

Η γονική επίδραση στην μαθησιακή συμπεριφορά των παιδιών τους, βασίζεται στο στυλ της 

οικογένειας και στις γονικές υποκινητικές πρακτικές. Η γονική εμπλοκή κυρίως σχετίζεται με 
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ένα ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων που έχουν σχέση με τα Ακαδημαικά κίνητρα, τις στάσεις, την 

πειθαρχία, την ακαδημαική επιτυχία και τις συμπεριφορές μελέτης, όπως είναι ο χρόνος που 

διατίθεται  για μελέτη (Nokali et al., 2010, Gottftied εt al., 2009). Οι υποκινητικές πρακτικές 

σύμφωνα με τις διάφορες μελέτες διακρίνονται σε πρακτικές εσωτερικών κινήτρων που 

ενθαρρύνουν την ευχαρίστηση της συμμετοχής στη μαθησιακή διεργασία και παρέχουν ηθική 

συμπαράσταση στις δυσκολίες  και στις πρακτικές εξωτερικών κινήτρων που επικεντρώνονται 

σε αμοιβές ή τιμωρίες (Niu, 2016). Οι πειραματικοί ψυχολόγοι αναφέρουν ότι τα εξωτερικά 

κίνητρα με την μορφή ακόμη και των αμοιβών υπονομεύουν τα εσωτερικά κίνητρα για μάθηση 

(Decietal., 2001). Τα ευρήματα του θετικού ρόλου της γονικής συμμετοχής περιλαμβάνουν 

συζήτηση και βοήθεια με τη σχολική εργασία, παροχή συμβουλών σε εκπαιδευτικές αποφάσεις 

και συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες (Lee & Browen, 2006). Ακόμη δείχνουν σεβασμό 

στη ατομικότητά του, του αναγνωρίζουν δικαιώματα και σέβονται τις ιδιαίτερες προτιμήσεις 

του.Αυτός ο γονικός ρόλος μπορεί όμως να μην είναι μόνο  θετικός,  μπορεί και να είναι 

αρνητικός. Οι γονείς παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εξελικτική πορεία των παιδιών τους.Τα 

παιδιά είναι πολύ πιθανό να μιμηθούν τις συμπεριφορές των γονιών τους είτε θετικές είτε 

αρνητικές. Αυτά που παιρνούν στα παιδικά τους χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον όπου απατείται 

υπακοή και συμμόρφωση και δε λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και επιθυμίες 

τους, που ζούν μέσα στη βία, χρησιμοποιείται η προβολή της δύναμης και της αυθεντίας είναι 

πολύ πιθανό να αναπτύξουν αντικοινωνικές συμπεριφορές που έχουν σχέση με χαμηλή 

ενσυναίσθηση ή το αντίθετο (Marshall & Marshall, 2011) Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα 

περιβάλλον με γονείς που εκφράζουν θετικούς ρόλους, που λύνουν τις διαφορές τους με μη-

βίαιους τρόπους, χρησημοποιούν την προτροπή και τη λογική εξέταση των πραγμάτων, 

αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, τα κίνητρα που 

αναπύσσουν είναι εσωτερικά, αυτά της μάθησης, της δημιουργικότητας και της 

αυτοπραγματωσης.Το αντίθετο μία αυταρχική γονική συμπεριφορά για επιλογή από τον επίδοξο 

φοιτητή/τρια ενός συγκεκριμένου κλάδου σπουδών με τηχρήση εξωτερικών κινήτρων με τη 

μορφή των αμοιβών ή των ποινών, «Πήγαινε για να βρείς δουλειά, με καλό μισθό διαφορετικά 

θα είσαι άνεργος…και δυστυχής…» μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα η πρώτη επιλογή να είναι 

της οικογένειας και όχι του ίδιου, η επιλογή  να μη συνοδεύεται με υψηλή ενσυναισθητική 

εκφραστικότητα. Αυτή η τοποθέτηση είναι ίσως και η απάντηση στα ερωτήματα κατά πόσο το 

γονικό περιβάλλον επηρεάζει τους φοιτητές/τριες να εκφράζουν ή όχι υψηλή ενσυναίσθηση. 
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Μία απάντηση - διασαφήνηση ίσως δίδουν και οι ίδιοι οι φοιτητές στις  Ομάδες Εστίασης που 

ακολούθησαν την ποσοτική έρευνα. Η συζήτηση στο πόσο έχει επηρεάσει η οικογένεια και ο 

ευρύτερος κύκλος των φοιτητών/τριων στην επιλογή τους και ενδεχομένως και στην ανάπτυξη 

μιάς μεγαλύτερης ευαισθησίας στα προβλήματα και τις ανάγκες των ασθενών, είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα όπως φάνηκε όπου οι φοιτητές/τριες αναφέρουν εκτός των άλλων τον θετικό ή 

αρνητικό  ρόλο μοντέλου στο δικό τους οικογενειακό περιβάλλον.  Σημαντικό στοιχείο επίσης 

παρουσιάζει η αναγνώριση εκ μέρους των φοιτητών της σημασίας που έχει η οικογένεια στην 

ανάπτυξη αξιών και τη δημιουργία ανθρώπων οι οποίοι να νοιάζονται και να βοηθούν  τους 

άλλους  

Στη συζήτηση με θέμα την επιλογή των σπουδών στη Νοσηλευτική, οι συμμετέχοντες τόνισαν 

ότι αν είναι  πρώτη ή δεύτερη ή τελευταία  επιλογή , αυτό δεν παίζει ρόλο στο να αναπτύξουν 

υψηλότερη ενσυναίσθηση. Ανέφεραν ακόμη ότι μπορεί να είναι η πρώτη σου επιλογή και στη 

συνέχεια να μη σου αρέσει ή το αντίθετο. Παρολαυτά τονίστηκε ότι αν κάποιος δεν 

ακολουθήσει την πρώτη του επιλογή, η απογοήτευση δεν θα του επιτρέψει να αναπτύξει ένα 

βαθμό ενσυναίσθησης που να τον βοηθά να εκπληρώνει καλύτερα το ρόλο του  ως 

επαγγελματίας υγείας. 

Μία απάντηση στο όλο θέμα μπορούσε να δώσει και το θεωρητικό Οικονομικο-κοινωνικό 

Μοντέλο όπου η επιλογή ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και κατ’ επέκταση ενός 

προγράμματος σπουδών,  μπορεί να γίνει  (α) στα πλαίσια του Οικονομικού Μοντέλου (β) του 

Κοινωνικού Μοντέλου και (γ) Σε ένα συνδιασμό των δύο. (Khairani & Razak, 2013; Fernandez, 

2010). Τα Οικονομικά Μοντέλα της επένδυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, δίνουν έμφαση σε 

μία λογική συμπεριφορά για τη λήψη αποφάσεων. Οι φοιτητές επιλέγουν ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα στην αξία που κάθε ίδρυμα δίδει στην σχέση κόστους και αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων. Η λογική στο Οικονομικό Μοντέλο είναι ότι ο φοιτητής θα επιλέξει το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, αν τα κέρδη, το όφελος θα είναι περισσότερα απο την επιλογή ενός άλλου 

ιδρύματος. Αυτό το Μοντέλλο δίνει έμφαση στους οικονομικούς παράγοντες όπως είναι το 

εισόδημα της οικογένειας, τα δίδακτρα και η οικονομική βοήθεια (Hossler et al., 1999)                         

Τα Κοινωνικά Μοντέλα αναφέρονται σε μία διεργασία που θεωρούν τους καθοριστικούς 

παράγοντες να αναπτύσσονται κατά τη διαρκεια της ζωής του φοιτητή. Σύμφωνα με αυτή την 

κοινωνιολογική προσέγγιση οι μεταβλητές  της συμπεριφοράς του φοιτητή (Ακαδημαικά 
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αποτελεσματα), αντεπιδρούν με τις μεταβλητές του περιβάλλοντός του (οικογενειακό, κοινωνικό 

επίπεδο). Αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη για την αντίληψη των τρόπων που τα δομικά 

εμπόδια και ευκαιρίες καθορίζουν τον προσανατολισμό σε σχέση με την επιλογή. Το ατομικό 

σύστημα επηρεαζεται από τις σκέψεις, τα πιστεύω και τις αντιλήψεις, όπως και από 

πολιτισμικούς παράγοντες (Horvat, 2001). Ο Συνδυασμός Οικονομικού και Κοινωνιολογικού 

Μοντέλου, συνδυάζει τη λογική του Οικονομικού Μοντέλλου και τα κοινωνικά συμπεριφορικά  

στοιχεία του Κοινωνικού Μοντέλου στη λήψη της απόφασης για την επιλογή Πανεπιστημίου και 

κλάδου σπουδών    (Joseph & Joseph, 2000). Υπάρχουν διάφορα Μοντέλα, όπως του Jackson 

(1982), του Chapman (1981), των Hossler & Gallagher (1987), των Hanson & Littens (1989) 

κ.α. 

Εδώ θα γίνει μία σύντομη αναφορά για το Μοντέλλο του Jackson (1982) γιατί επικρατεί η 

άποψη ότι ερμηνεύει και τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Αυτό το Μοντέλο σηζητά το 

βάρος διαφόρων παραγόντων και εισηγείται ότι η επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος 

περιλαμβάνει 3 φάσεις: (α) Τη φάση της προτίμησης, που περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές 

φιλοδοξίες και στάσεις του φοιτητή σχετικά με την Πανεπιστημιακή πορεία οι οποίες 

καθοδηγούνται από το επίπεδο της Ακαδημαικής επιτυχίας και του οικογενειακού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος (η επίδραση της οικογένειας, των φίλων, του σχολείου)  (β) Τη φάση 

του αποκλεισμού κατά την οποία αρχίζει να αποκλείει διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα 

δίδακτρα, η τοποθεσία του Ιδρύματος και η ακαδημαική ποιότητα  είναι απο τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες. Η οικογένεια είναι σημαντικός παράγοντας πληροφόρησης,  και (γ) 

Τη φάση της αξιολόγησης, όπου κάνει την τελική επιλογή του, που βασίζεται σε παράγοντες 

όπως η εργασιακή προοπτική, το συγκεκριμένο Πανεπιστημίο και το σχετικό κόστος. 

Το Μοντέλο εισηγείται ότι η οικογένεια και η Ακαδημαική φήμη ασκούν κρίσιμο ρόλο. Το 

Μοντέλο αναφέρει ότι η επιλογή βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε κοινωνικούς παράγοντες 

στα αρχικά στάδια και σε οικονομικούς στο τέλος (Khairani & Razak, 2013; Fernandez, 2010).  

Σημαντική επηρροή  ασκεί  η οικογένεια για λόγους οικονομικούς και τοποθεσίας του 

Πανεπιστημίου και σίγουρα αν διαθέτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο οικονομικός 

επηρεασμός είναι πολύπλευρος και έχει σχέση με το κόστος, την απόσταση της τοποθεσίας του 

Πανεπιστημίου από το σπίτι και για οικονομικούς λόγους που έχουν σχέση με την εργοδότηση 

και επαγγελματική αποκατάσταση. Η επιλογή της οικογένειας μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτή 
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του φοιτητή, αλλά αυτός επιλέγει στο τέλος αυτή της οικογένειας και όχι την δική του αφ’ ενός 

μεν για να ικανοποιήση την οικογένεια και αφετέρου για βιοποριστικούς εργασιακούς, 

επαγγελματικούς λόγους. Η εργασιακή αποκατάσταση σε καιρούς οικονομικά δύσκολους είναι 

σημαντικός παράγοντας. Επιλέγει για παράδειγμα τη Νοσηλευτική γιατί η οικογένειά του τον 

επηρεάζει ότι θα εξασφαλίσει εργασία με σχετικά καλές αμοιβές,  αλλά ο ίδιος θα προτιμούσε 

άλλη επιλογή (σύμφωνα με  την κοινωνιολογική προσέγγιση οι μεταβλητές  της συμπεριφοράς 

του φοιτητή -Ακαδημαικά αποτελεσματα-, αντεπιδρούν με τις μεταβλητές του περιβάλλοντός 

του - οικογενειακό κοινωνικό επίπεδο. Τα δομικά εμπόδια και οι ευκαιρίες καθορίζουν τον 

προσανατολισμό σε σχέση με την επιλογή. Το ατομικό σύστημα του φοιτητή επηρεάζεται από 

τις σκέψεις, τα πιστεύω και τις αντιλήψεις του,  όπως και από πολιτισμικούς παράγοντες.  

Οι Tamayo et al., (2016) αναφέρουν ότι οι φοιτητές που αισθάνονται πίεση – καταναγκασμό για 

να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα υγείας, εκφράζουν χαμηλότερη Ενσυναίσθηση. Διάφοροι δε 

μηχανισμοί συνδέουν αυτό τον καταναγκασμό με καταθλιπτική συναισθηματική Ενσυναίσθηση 

που μπορεί να αυξήσει το στρες, το άγχος και γενικά την δυστυχία στην επιλεχθείσα καριέρα. Το 

αντίθετο οι Yanik & Saygili (2014) σε μία εργασία τους παρατήρησαν, ότι οι φοιτητές που 

επιλέγουν την Νοσηλευτική (ή άλλο επάγγελμα υγείας) με τη  δική τους θέληση, εκφράζουν 

υψηλότερη  Ενσυναίσθηση σε σχέση με αυτούς που έχουν επιλέξει το επάγγελμα σχεδόν με τη 

θέληση τους ή χωρίς τη θέληση τους. Οι φοιτητές που επιλέγουν τη Νοσηλευτική με την θέληση 

τους, θα έχουν ερευνήσει το Νοσηλευτικό επάγγελμα, τους ρόλους και τις ευθύνες του 

Νοσηλευτή, προτού να πάρουν την απόφασή τους. 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να ερμηνευθούν και τα αποτελέσματα της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας όπου δεν παρουσιάζονται διαφορές στην Ενσυναίσθηση,οπότε αυτοί που 

είχαν σαν πρώτη επιλογή τη Νοσηλευτική ή άλλο επάγγελμα υγείας και που είχαν άτομο στην 

οικογένεια να εργάζεται σε επάγγελμα υγείας δεν παρουσίασαν διαφορές στην Ενσυναίσθησης 

τους. σε αντίθεση με την μελέτη των Ουζούνη και Νακάκη (2012). Ένας παράγοντας που  έχει 

αναφερθεί προηγούμενα  είναι οι δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα σε μία οικογένεια, 

αυταρχικές ή δημοκρατικές, στοργικές ή απορριπτικές, διαλεκτικές ή καταναγκαστικές που 

επηρεάζουν και ανάλογα το αποτέλεσμα. 

Θα μπορούσε να πεί κάποιος ότι τόσο το Μοντέλο που έχει συζητηθεί όπως και οι 

ψυχοκοινωνικές δυναμικές της οικογένειας που έχουν αναφερθεί επισημαίνονται ίσως με 
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διαφορετικό λεκτικό και από τους φοιτητές μας που συμμετείχαν στις Εστιασμένες Ομάδες 

αυτής της μελέτης. 

5.7. H ενσυναίσθηση ως απαραίτητο συστατικό της φροντίδας: 

 Σύμφωνα με τα ευρήματα της ποσοτικής φάσης της έρευνας κρίθηκε αναγκαία η 

περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση σε δεδομένα ποιοτικής μορφής, με τη χρήση Ομάδων 

Εστίασης (Focus Groups). 

Η Ενσυναίσθηση αποτελεί κεντρικό στοιχείο στη σχέση του επαγγελματία υγείας και του 

ατόμου/ασθενή. Μελέτες έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση, που εκφράζουν οι επαγγελματίες υγείας, 

έχει άμεση σχέση με θετικά κλινικά αποτελέσματα στους ασθενείς (Ηojat, 2011a). Ενδείξεις 

ενσυναισθητικής συμμετοχής στη φροντίδα ασθενή/ατόμου οδηγούν σε καλύτερη διάγνωση και 

πρόγνωση, καλύτερη ανταπόκριση  στη θεραπεία (DiMatteo et al., 1993), αυξημένη 

ικανοποίηση και μειωμένα παράπονα από μέρους του ασθενή (Zachariae et al., 2003; Levinson 

et al., 1997; Βeckman et al., 1994). Ακόμη  περιλαμβάνουν αντιμετώπιση και μείωση του 

ψυχολογικού στρες, του άγχους και της κατάθλιψης. Επίσης  διαχείριση του πόνου, 

συναισθηματική προσαρμογή σε χρόνια πορεία του προβλήματος καθώς και στη διατήρηση 

ελπίδας και αντοχής (Kirk, 2007). Επιπρόσθετα  βελτίωση της αυτό-εικόνας και μείωση των 

επιπλοκών (Hojat et al., 2011;  Del Canale et al., 2012). 

Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που έγιναν στους φοιτητές στα πλαίσια  των Ομάδων Εστίασης, 

αφορούσε στη δική τους αντίληψη και τη γνώμη τους για την ενσυναίσθηση. Οι φοιτητές 

απαντούσαν πάντα έχοντας στο μυαλό τους και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η καλλιέργεια 

της ενσυναίσθησης αποτελεί σημαντική αξία στη Νοσηλευτική και απαραίτητο στοιχείο της 

φροντίδας.Πρόσθεσαν επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί και χρειάζεται μεγάλη 

προσπάθεια να κατανοήσεις τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που υποφέρει  εκφράζοντας στην 

θέση της Ενσυναίσθησης την Ταυτοποίηση, αλλά με την έννοια της Ενσυναίσθησης.  

Η ενσυναίσθηση πρέπει  να διαφοροποιείται από την Ταύτιση.  Στην  Ταύτιση το άτομο  γίνεται  

πιο συναισθηματικό και υιοθετεί ρόλο που διαρκεί περισσότερο από την ενσυναίσθηση γιατί 

έχει την επιθυμία να γίνει όπως κάποιος άλλος και έτσι δημιουργείται ένας πολύ στενός 

συναισθηματικός δεσμός.«Η Ταύτιση είναι ένας γνωστικός μηχανισμός που λειτουργεί 
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ασυνείδητα, με το άτομο να προσπαθεί να αντιγράψει κάποιο άλλο» (Golstein and Michaels, 

1985:19) 

Από την άλλη φάνηκε ότι οι φοιτητές αντιλαμβάνονται ότι η ενσυναίσθηση θα πρέπει να 

συνδέεται και με τη διατήρηση μία απόστασης ασφαλείας από τον ασθενή  η οποία στόχο έχει 

να προστατεύσει το νοσηλευτή από το συναισθηματικό φορτίο το οποίο προκαλεί πολλές φορές 

η φροντίδα ατόμων που πάσχουν. 

Αρκετοί φοιτητές εξέφρασαν την άποψη του επαγγελματικού ρόλου, που μπορεί να εκφρασθεί 

με την ανάπτυξη μιας συναισθηματικής απόστασης και αποφεύγοντας την έντονη 

Ενσυναίσθηση. Ο έλεγχος των συναισθημάτων συνδέεται με τη διατήρηση αυτής της 

απόστασης. Μερικοί φοιτητές εξέφρασαν την άποψη ότι είναι σημαντικό να βρούν την 

ισορροπία μεταξύ απόστασης και ενσυναίσθησης σε σχέση με τους ασθενείς. Βέβαια 

εκφράστηκε και η άποψη ότι η ανάπτυξη της ψηλής ενσυναίσθηση με συνδιασμό με την 

αποστασιοποίηση σε μια  θεραπευτική σχέση ασθενή-επαγγελματία μπορεί στη θεωρία να 

φαίνεται εφικτή αλλά στην πράξη δύκολα επιτυγχάνεται, δεν ήταν όμως βέβαιοι που θα πρέπει 

να τραβήξουν τη γραμμή, για να να διατηρήσουν και την δική τους ψυχολογική ισορροπία.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι σκέψεις, οι απόψεις και oι προβληματισμοί, όσον αφορά 

στο βαθμό της Ενσυναίσθησης που θα εκφράζεται (πόσο) , πότε θα πρέπει  η γραμμή να 

τραβηχθεί, πόσο κοντά, σε ποιά απόσταση, όμως δεν αποτελούν προβληματισμούς μόνο των 

δικών μας φοιτητών/τριών αλλά και άλλων σε διάφορες άλλες χώρες (Eikeland et al., 2014). 

Αυτοί οι προβληματισμοί θα πρέπει να αντικρισθούν στα πλάισια της πορείας της 

επαγγελματικής ωρίμανσης.  Oι Karnieli-Miller et al., (2011), σε μία ανάλυσή τους για τα 

στοιχεία του Άτυπου Προγράμματος, για τον επαγγελματισμό, αναφέρουν  ότι οι εμπειρίες των 

φοιτητών στα  πλαίσια του εκπαιδευτικού-μαθησιακού περιβάλλοντος, που συνδέονταν με τον 

επαγγελματισμό ήταν η αριστεία, η ηγεσία και οι δεξιότητες και αυτές που περιελάμβαναν τις 

διαδράσεις επαγγελματία-κλινικού πριβάλλοντος συνδέονταν με το σεβασμό, την ευθύνη και 

υπευθυνότητα, τον αλτρουισμό (την ηθική διάσταση της Ενσυναίσθησης), την τιμιότητα και την 

ακεραιότητα. Βιώματα επικοινωνίας και εργασίας έχουν σαφή διασύνδεση για τη μάθηση σε 

σχέση με τον επαγγελματισμό. Οι Crandall & Marion (2009) αναφέρουν ντοκουμέντα για το ότι 

η Ενσυναισθητική επικοινωνία επηρεάζει θετικά τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα οι αποτελεσματικές 

διαδράσεις με τους ασθενείς και με τους δικούς τους, όπως και με τους εργαζόμενους στο 
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Σύστημα Υγείας (Wilkinson & Wade, 2009). Το αντίθετο η χαμηλή ενσυναίσθηση  συνδέεται με 

πολιτισμικές προτιμήσεις, τον βαθμό ωριμότητας και τις εμπειρίες της ζωής ή με τα 

επικοινωνιακά πρότυπα. Ακόμη μπορεί να είναι το αποτέλεσμα περιορισμένων ευκαιριών 

φροντίδας με τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πορείας. Οι Hojat et al., (2009a) 

υποστηρίζουν ότι η Ενσυναίσθηση είναι κυρίως γνωσιακή και δευτερευόντως συναισθηματική, 

που εκφράζει σε μεγαλύτερο βαθμό την συμπάθεια. Η έκφραση της Ενσυναίσθησης σε αυτό το 

πλαίσιο είναι περισσότερο αντικειμενική και ακριβής, διανοητική διάσταση παρά 

συναισθηματική, έχει σε μεγαλύτερο βαθμό θετικές επιδράσεις στον επαγγελματία, με τη μορφή 

της προσωπικής ανάπτυξης και εργασιακής ικανοποίησης. Αυτή η προσέγγιση  που είναι 

ουσιαστικά Ενσυναισθητική, δημιουργεί μία πιο παραγωγική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ 

του επαγγελματία και του ασθενή. Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ βοηθητική και για τον φοιτητή 

να βλέπει τα πράγματα όπως είναι και όχι με μια συμπάθεια που τον σπρώχνει και τον διατηρεί 

σε μία φάση ταυτοποίησης. Η διανοητική διάσταση της Ενσυναίσθησης βοηθά τον φοιτητή/τρια 

στην αποστασιοποίηση στον κατάλληλο χρόνο, και διατηρεί και την ψυχολογική του διάσταση 

σε λιγότερο βαθμό ευάλωτη. Η Ενσυναίσθηση σα γνωσιακή δεξιότητα μορεί να εκπαιδευθεί. 

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η εκπαίδευση, με την χρήση κατάλληλων ρόλων 

μοντέλου, με θετικά βιώματα από τον κλινικό χώρο και υποστήριξη από το προσωπικό των 

διαφόρων κλινικών, μία δε  σχέση επικεντρωμένη στην φροντίδα θα είναι πολύ ευεργετική. 

Αυτή η σχέση φροντίδας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσωπικότητες των συμμετεχόντων, 

το ότι τα συναισθήματα είναι σημαντικό μέρος αυτής της σχέσης και  ότι αυτή η σχέση είναι 

αμοιβαία και ηθικά αναγκαία (Beach & Inui, 2006). 

Η πιο πάνω προσέγγιση εκφράζεται με μία όμως ψυχοδυναμική ανάλυση και από τους  Golsdein 

& Michaels (1985), οι οποίοι  περιέγραψαν τέσσερεις φάσεις της Ενσυναισθητικής διεργασίας. 

Η πρώτη φάση αποκαλείται Αναγνώριση (Identification). Σε αυτή τη φάση ο επαγγελματίας 

χάνει την αντίληψη του εαυτού του και απασχολείται με την προσωπικότητα και την κατάσταση 

του άλλου ατόμου. Η δεύτερη φάση αποκαλείται Ενσωμάτωση-Ταυτοποίηση  (Incorporation) και 

παρέχει την ευκαιρία της γνωριμίας του άλλου ατόμου, τα δε συναισθήματα και των δύο 

συσσωματώνονται-ταυτοποιούνται. Η Τρίτη φάση αποκαλείται Αντανάκλαση (Reverberation), 

οπότε αναπτύσσεται διάδραση μεταξύ του πραγματικού εαυτού και του εαυτού που έχει 

ταυτοποιηθεί.. Στην τελική φάση ο επαγγελματίας αποσύρεται από την υποκειμενική συμμετοχή 

και ανακτά την ταυτότητά του. Αυτή η φάση αποκαλείται  Αποσύνδεση-Αποστασιοποίηση  
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(Detachment), που σημαίνειεπιστροφή στην αντικειμενική παραγματικότητα, όπου ο 

φοιτητής/τρια και αυριανός επαγγελματίας  πρέπει να διατηρεί μία ισορροπία μεταξύ 

αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας, (Ανάλυση της θεωρίας γίνεται στη σελ. 29) 

Συμπερασματικά φάνηκε ότι οι φοιτητές έχουν αντιληφθεί επαρκώς την έννοια της 

Ενσυναίσθησης και τη σημαντικότητά της στη σχέση ασθενή-επαγγελματία υγείας, τουλάχιστο 

σε θεωρητικό επίπεδο. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης 

έχουν ερμηνευθεί με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στο δείγμα αφού συμμετείχαν μόνο φοιτητές 

νοσηλευτικής, και επίσης όσον αφορά την υποκειμενικότητα και τους περιορισμούς δεδομένων 

ποιοτικής μορφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1. Θετικά και Χρησιμότητα της μελέτης 

Η εργασία αυτή είναι είναι η πρώτη στο είδος της στην Κυπριακή Δημοκρατία και 

δημιουργεί  μία εθνική βάση δεδομένων, αφού  διερεύνησε ένα θέμα που δε μελετήθηκε ξανά στην 

Κύπρο και κατέληξε σε συμπεράσματα για τις στάσεις των φοιτητών όσον αφορά την 

ενσυναίσθηση.  Αυτό αναμένεται να αποτελέσει και το ερέθισμα για περαιτέρω μελέτες. 

Αναμένεται επίσης  ότι τα ευρήματα της παρούσας εργασίας  θα αξιοποιηθούν από τα Ανώτατα  

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προκειμένου να βελτιώσουν  και να ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των σπουδών επαγγελμάτων υγείας. Ακόμη με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης η 

οποία θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναμένεται ότι θα 

αυξηθεί και θα βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. 

 Επιπρόσθετα αυτή η εργασία προσθέτει στην διεθνή βιβλιογραφία γιατί  οι συγκριτικές μελέτες 

ανάμεσα στους φοιτητές διαφόρων επαγγελμάτων υγείας είναι ελάχιστες. Ειδικότερα στο βαθμό 

της γνώσης που έχει ο συγγραφέας, για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο επίπεδο γίνεται μελέτη που να 

περιλαβάνει τη Νοσηλευτική, Φαρμακευτική, Διαιτολογία-Διατροφολογία, Φυσικοθεραπεία και 

Λογοθεραπεία. Μερικές δε από αυτές τις ειδικότητες παρουσιάζουν ελάχιστη ερευνητική εργασία 

στο θέμα. 

Θετικό στοιχείο της έρευνας ήταν και ο συνδιασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας, 

γεγονόςτο οποίο ενίσχυσε και εμβάθυνε τα αποτελέσματα. Επίσης δεν πρέπει να παραβλεφθεί, η 

μελέτη των απόψεων των φοιτητών δύο  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενός Δημόσιου 

Πανεπιστημίου και ενός Ιδιωτικού, που συμβάλλει στην κατανόηση και βελτίωση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των δύο Ιδρυμάτων. Η μελέτη των διαφόρων κλάδων 

επαγγελμάτων υγείας θα αποτελέσει την απαρχή στενότερων συνεργασιών και συνεργειών 

μεταξύ των επαγγελμάτων τα οποία έχουν ένα κοινό στόχο, τη βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας 

στη χώρα, μέσω μιας σημαντικής παραμέτρου που είναι η φροντίδα. 

Τέλος σημαντικό στοιχείο θεωρείται και η  μετάφραση, η πολιτισμική προσαρμογή και η 

εγκυροποίηση στην Ελληνική γλώσσα ενός Εργαλείου  αξιολόγησης της Ενσυναισθησης του 

JSE-HPS προς όφελος της όλης επιστημονικής κοινότητας, γιατί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

όχι μόνο για την αξιολόγηση των στάσεων της Ενσυναίσθησης των φοιτητών/τριων διαφόρων 
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επιστημών υγείας αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Ακόμη σε παρεμβατικά προγράμματα για 

την διερέυνηση των στάσεων Ενσυναίσθησης πριν την επιλογή των μελλοντικών επαγγελματιών 

υγείας. Η τελική διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εργαλείου έγινε με διάφορους 

τρόπους όπως για παράδειγμα την εγκυρότητα προσώπου, τη χρησιμοποίηση του δείκτη 

εγκυρότητας περιεχομένου (Content Validity Index) και τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση.  

Με την εισαγωγή του Εθνικού Σχεδιου Υγείας η ενδοεπαγγελματική συνεργασία θα καταστεί 

πιο αναγκαία και επιτακτική  λόγω των κατευθυντηρίων οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (WHO, 2010). Θα υπάρχει ανάγκη για μετάφραση, εγκυροποίηση και χρήση εργαλείων 

που να αξιολογούν διαπροσωπικές σχέσεις Επαγγελματιών Υπηρεσιών Υγείας σε διαφορετικό 

πολιτισμικό περιβάλλον. Η διαθεσιμότητα του Jefferson Scale of Empathy – Health Professions 

Students (JSE-HPS) στην Ελληνική γλώσσα θα επιτρέψει σε ερευνητές από  διάφορα 

επαγγέλματα υγείας να ασχοληθούν ερευνητικά με το θέμα. 

 

6.2. Περιορισμοί της Μελέτης 

Οι αδυναμίες και οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας επικεντρώνονται στο συγχρονικό της 

χαρακτήρα. Το σημαντικότερο μειονέκτημά της είναι ότι σχεδιάστηκε σα συγχρονική μελέτη 

επισκόπησης.  Ο λόγος επιλογής της συγχρονικής μελέτης ήταν οι χρονικοί περιορισμοί για την 

συμπληρωσή της στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής. Οι μελέτες αυτές δεν επιτρέπουν την 

εξερεύνηση της δυναμικής φύσης της υπο μελέτη έννοιας και πότε στην συγκεκριμένη χρονική 

περίπτωση η εκπαίδευση διαφοροποιεί την Ενσυναίσθηση, ακόμη δε είναι αδύνατη η 

αξιολόγηση της κλινικής εμπειρίας. 

Μία διαχρονική εργασία που να μελετά μία ή περισσότερες ομάδες επιστημών υγείας από το 

πρώτο εξάμηνο  μέχρι το τελευταίο του εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορεί να αναλύσει τις 

διαφοροποιήσεις που επέρχονται στην Ενσυναίσθηση κατά τα  διάφορα στάδια της εκπαίδευσης, 

την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τις μεθόδους εκπαίδευσης και γενικά θα βοηθούσε στην 

κατανόηση της εξελικτικής πορείας της Ενσυναίσθησης των φοιτητών/τριων και θα συνέβαλλε 

με συγκεκριμένους τρόπους σε πιθανές αναγκαίες αλλαγές. Επίσης η χρησιμοποίηση του 

συγκεκριμένου εργαλείου έδωσε τη δυνατότητα να διερευνηθούν οι στάσεις των φοιτητών, ενώ 

θα μπορούσε ταυτόχρονα να μετρηθεί και το καθαυτό επίπεδο της ενσυναίσθησης. Όμως κατά 

τη φάση των σπουδών θεωρήθηκε σημαντικότερο να αξιολογηθεί σε αυτή τη  μορφή, αφού 

αναμένεται ότι η ενσυναίσθηση θα καλλιεργηθεί με την εκπαίδευση η οποία και θα συμβάλει 
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στη δημιουργία ενσυναισθητικών επαγγελματιών υγείας. Γιαυτό και θα ήταν ενδιαφέρον μέσα 

στα πλαίσια μίας διαχρονικής μελέτης να διερευνηθούν πέρα από τις στάσεις, και τα επίπεδα 

ενσυναίσθησης που ενδεχομένως θα έχουν αναπτύξει οι φοιτητές ενώ θα έχουν ήδη γίνει 

επαγγελματίες. 

Ένα άλλο μειονέκτημα που θα πρέπει να αναφερθεί είναι η συμμετοχή στις Ομάδες Εστίασης 

μόνο φοιτητών της Νοσηλευτικής. Αυτό έγινε για λόγους ευκολίας όπως για παράδειγμα η 

ευκολότερη πρόσβαση αλλά και για το λόγο του ότι οι φοιτητές Νοσηλευτικής αποτελούσαν τη 

μεγαλύτερη ομάδα και παρουσίασαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στο ερωτηματολόγιο της 

ενσυναίσθησης.Τέλος  θα πρέπει να υπογραμιστεί ότι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πιθανό να 

επηρεάζεται απότο ότι άμεσες συγκρίσεις με άλλες εργασίες περιπλέκονται από διαφορές στον 

ερευνητικό σχεδιασμό,  τις μεθόδους, το μέγεθος και την ηλικία του υπο μελέτη  πληθυσμού, τα 

εφαρμοζόμενα μέτρα και άλλους παράγοντες. Συγκρίσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι 

μερικές φορές δύσκολο να γίνουν λόγω εννοιολογικών διαφορών στην έννοια Ενσυναίσθηση, 

στις διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων και διδακτικών προσεγγίσεων καθώς και σε 

πολιτισμικές, κοινωνικο-οικονομικές και άλλες διαφορές. 

6.3. Συμπεράσματα και Εισηγήσεις 

 

Ένα από τα κύρια συμπέρασματα που προκύπτει από την παρούσα εργασία είναι η 

αναγνώριση της ανάγκης για περαιτέρω αξιολόγηση και βελτίωση της Ενσυναίσθησης. 

Σημαντικός δε θα είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης.  

Η διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση των φοιτητών σε διαφορετικά διαστήματα κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους και ακόμη κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, μπορεί 

να δώσει μία αντικειμενική εικόνα  της Ενσυναίσθησης στους φοιτητές/τριες και αυριανούς 

επαγγελματίες υγείας. Ακόμη σημαντικό είναι να μελετηθούν και τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

των ατόμων που έλκονται στα επαγγέλματα υγείας. 

Βοηθητικό επίσης θα ήταν να μελετηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα γνωστικά εκείνα 

αντικείμενα που προάγουν την Ενσυναίσθηση στους φοιτητες/ όπως και η αποτελεσματικότητα 

της ίδιας της ενσυναίσθησης στο επαγγελματικό πλαίσιο της φροντίδας και σίγουρα οι δομές του 

κλινικού χώρου και ο εκπαιδευτικός ρόλος του δασκάλου της κλινικής εκπαίδευσης. 
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Η επανάληψη της μελέτης με τη συμμετοχή και των ίδιων των ασθενών στην αξιολόγηση 

τωνφοιτητών/τριων και επαγγελματιών σε περισσότερες ειδικότητες όπως η Ιατρική, 

Εργοθεραπεία,Κοινωνική Εργασία, Ακτινοθεραπεία, κ.α. καθώς και με τη συμμετοχή και άλλων 

Πανεπιστημίων θα δώσει ώθηση στο θέμα. Εξάλλου η μελέτη των απόψεων των ασθενών οι 

οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες της φροντίδας θα δώσει μια περισσότερο αντικειμενική 

εικόνα του τι παραγματικά βιώνουν, αισθάνονται, αντιλαμβάνονται και εισπράττουν από τους 

επαγγελματίες υγείας. Επίσης η εξέταση και η μελέτη της ενσυναίσθησης σε σχέση με συναφείς 

έννοιες όπως για παράδειγμα η συμπονετική φροντίδα, οι συμπεριφορές φροντίδας, η 

ικανοποίηση από τη φροντίδα και η ποιότητα φροντίδας των απόψεων τόσο των επαγγελματιών, 

των φοιτητών όσο και των αασθενών, θα μπορούσε να φωτίσει ακόμα περισσότερο τη γνώση 

και την κατανόηση της   έννοιας. 

Στη μελέτη αυτή που είναι η πρώτη που γίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία  δίνεται μία πρώτη 

εικόνα της Ενσυναίσθησης στους  φοιτητές /τριες σε πέντε ειδικότητες των Επιστημών Υγείας. Τα 

ευρήματα της μελέτης μαρτυρούν ικανοποιητικά σκορ ενσυναίσθησης. 

Παρόλααυτάσυγκρινόμενα με αποτελέσματα άλλων χωρών είναι χαμηλότερα. Έτσι 

παρουσιάζεται ευρύπεδίο βελτίωσης. Πιθανά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  

μεγαλύτερη ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων  όπως π.χ., χρήση βιωματικών μεθόδων, 

παρεμβατικού τύπου εργαστήρια, βελτίωση του κλινικού μαθησιακού περιβάλλοντος, έκθεση σε 

θετικά μοντέλα κλινικών εκπαιδευτών και κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών προ της 

ένταξής τους και υποστήριξής τους σε όλη τη διάρκεια της άσκησης  στον κλινικό χώρο. Αυτές 

και άλλες αλλαγές στην εκπαίδευση που θα βελτιώνουν την αντιληπτικότητα των  φοιτητών θα 

βοηθήσουν στην ενσυναισθητική εμπλοκή τους με τα άτομα/ασθενείς και θα  βελτιώσουν τα 

κλινικά αποτελέσματα.   

Ένα σημαντικό εύρημα της παρούσας μελέτης σχετικά με την Ενσυναίσθηση κατά κλάδο,είναι ότι 

τα υψηλότερα σκορ ενσυναίσθησης σημειώθηκαν από φοιτητές/τριες της Νοσηλευτικής, της 

Διαιτολογίας και της Λογοθεραπείας   ενώ οι φοιτητές στη Φαρμακευτική και την 

Φυσικοθεραπεία σημείωσαν χαμηλότερα. Διάφορες ερμηνείες στην περίπτωση αυτή θα 

μπορούσαν να δοθούν, όπως το ότι η επιλογή αυτών των ειδικοτήτων ίσως να σχετίζεται με 

καθορισμένες ενσυναισθητικές προσωπικότητες οι οποίες ενδεχομένως να ελκύονται 
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περισσότερο από τις συγκεκριμένες ειδικότητες, υπόθεση η οποία υποστηρίζεται από αρκετούς 

θεωρητικούς και ερευνητές (π.χ. Hojat 2014). 

Μία άλλη εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε 

κλάδου και η έμφαση η οποία δίνεται στο  θεωρητικό αλλά και στο κλινικό επίπεδο, όπως  στο 

βαθμό στον οποίο οι φοιτητές εκτίθενται και καθοδηγούνται σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων 

με τους ασθενείς κατά την κλινική τους άσκηση. Ειδικά η συχνότητα της επαφής των φοιτητών 

με την κλινική πραγματικότητα εφόσον το επιβάλλει το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα η 

επίβλεψή τους από ενσυναισθητικούς «Δασκάλους και Μέντορες» οι οποίοι συμπεριφέρονται ως 

μοντέλα ρόλου, να έχουν επηρεάσει τους φοιτητές σε μεγάλο βαθμό. Φυσικά αυτές οι απόψεις  

είναι εντελώς προσωπικές και υποθετικές και χρήζουν περισσότερης μελέτης και έρευνας και με 

τη χρήση και ποιοτικής μεθοδολογίας. 

Πτώση της ενσυναίσθησης στη Νοσηλευτική κατά 7 (επτά) και πλέον μονάδων, παρατηρείται στο 

τρίτο έτοςσυγκριτικά με το δεύτερο έτος. Αυτή η πτώση είναι σύμφωνη με ευρήματα άλλων 

ερευνητικών εργασιών και αναφέρεται σε  διάφορες χώρες και επαγγέλματα υγείας (Neumann., 

2011; Hojat et al., 2009b). Πιθανή αιτιολογία αυτής της πτώσης στο τρίτο έτος, αναφέρονται η 

μη επαρκής προετοιμασία από το θεωρητικό μέρος για έκφραση ενσυναισθητικής συμπεριφοράς 

στα πλαίσια της αντιμετώπισης αυξημένων απαιτήσεων του ρόλου τους ή  από μη επαρκή 

υποστήριξη από τους Κλινικούς Εκπαιδευτές ή  τους Μέντορες τους που οι ίδιοι δεν εκφράζουν 

την κατάλληλη ενσυναισθητική συμπεριφορά σε αυτά τα πλαίσια.Επιπρόσθετα μειωμένο χρόνο, 

άγχος σε σχέση με τους ασθενείς και απουσία υποστήριξης από μη- ενσυναισθητικούς 

συναδέλφους.Mπορεί επίσης να οφείλεται σε απουσία καταλλήλων ρόλων μοντέλου, πίεση 

χρόνου και παράγοντες από την πλευρά των ασθενών και  του περιβάλλοντος. Συνάμα  

αναφέρεται ότι σημαντικός παράγοντας είναι η αυξητική τάση των φοιτητών να βασίζονται στην 

τεχνολογία, μειώνοντας τις δυνατότητές τους και την σημασία των ανθρώπινων διαντιδράσεων. 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι αιτίες για το φαινόμενο αυτό πιθανό να είναι 

περισσότερο σύνθετες. Μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι υπερ-ταυτοποίηση με τους ασθενείς, 

προκαλώντας μεγαλύτερη καταπόνηση στους φοιτητές λόγω  της νοσηρότητας και 

θνησιμότητας που παρατηρείται στον κλινικό χώρο. Αυτό στην εξέλιξη τους αναγκάζει να 

αποστασιοποιούνται στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Με αυτό τον 

τρόπο υποφέρει και η ενσυναισθητική συμπεριφορά προς τους ασθενείς, Ακόμη  κρίσιμη 
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εμπειρία κατά την κλινική πρακτική είναι το αίσθημα της αυξημένης ευθύνης για τον ασθενή 

που συχνά καθοδηγείται από τις μη-ρεαλιστικές προσδοκίες, οι οποίες στη συνέχεια τους 

απογοητεύουν με αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση και την πτώση της Ενσυναίσθησης. Το 

φαινόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, δηλαδή οι φοιτητές να υπερ-ταυτοποιούνται με τους 

ασθενείς και στην συνέχεια να αποστασιοποιούνται στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν 

τον εαυτό τους, έχει αναφερθεί έντονα στις Ομάδες Εστίασης. 

Η καταπόνηση των φοιτητών μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματική εξουθένωση, πτώση στην 

ποιότητα ζωής και ακόμη κατάθλιψη. Με άλλα λόγια το αποτέλεσμα αυτής της σύνθετης 

αιτιολογίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά  ένας τρόπος επιβίωσης και αυτό-προστασίας και 

μηχανισμός διαχείρισης του στρες και του άγχους που συνοδεύουν την καταπόνηση και 

εξουθένωση. Αυτός ο αρνητικός μηχανισμός διαχείρισης ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευόμενοι αφήνονται μόνοι χωρίς υποστήριξη. Αφήνονται μόνοι να διαχειριστούν το στρες 

και το άγχος τους, όπως επίσης τα αισθήματα ανασφάλειάς τους και συνάμα με τους φόβους 

τους για Ακαδημαϊκή αποτυχία και δυσκολία να προσπελάσουν το υλικό των εξετάσεων.  

Στις Ομάδες Εστίασης όπου ένας από τους στόχους ήταν να γίνει εμβάθυνση σε αυτό το θέμα οι 

απόψεις των φοιτητών όσον αφορά στην πτώση της ενσυναίσθησης, φάνηκε ότι σχετίζοναι με τα 

πιο πάνω και ιδιαίτερα με το βαθμό δυσκολίας των σπουδών κατά το τρίτο έτος και διαίτερα των 

θεωρητικών μαθημάτων, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να συγκντρωθούν στην κλινική άσκηση. 

Συγκεκριμένα οι φοιτητές σχολίασαν το βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων του τρίτου έτους, στα 

οποία αναλώνεται όλη η ενέργεια και η προσοχή τους, χωρίς να τους αφήνει περιθώρια 

επικέντρωσης στον ασθενή και τα πραγματικά του προβλήματα, αντιμετωπίζοντας την 

κατάσταση από μια κυρίως θεωρητική οπτική γωνία. Αντίθετα δήλωσαν ότι στο τέταρτο έτος 

συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θα κάνουν σε όλη τους τη ζωή και 

προσπαθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες να τους κάνουν ικανούς 

επαγγελματίες 

Το πόσο το πρόγραμμα σπουδών τους βοήθησε να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση είναι ένα άλλο 

θέμα το οποίο συζητήθηκε κατά την διάρκεια των Ομάδων Εστίασης, όπου έδωσαν 

ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών δε θεωρήθηκε από αυτούς ότι 

έχει συμβάλει σημαντικά στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, όμως σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα βιώματα και οι εμπειρίες του κάθε ατόμου. 
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Η απάντηση για την αποφυγή της πτώσης και συγχρόνως τη βελτίωση της Ενσυναίσθησης 

πιθανό να είναι αυτή που έδωσαν οι ίδιοι   οι φοιτητές δηλαδή ότι θα ήθελαν μια περισσότερο 

βιωματική και συμμετοχική προσέγγιση, σχολιάζοντας και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας του 

θέματος. Ιδιαίτερα δε τονίστηκε η σημασία της πρακτικής στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια 

αξιών και τη γνώση η οποία θα πρέπει να εμπεδώνεται στον κλινικό χώρο,. 

Μερικές παρεμβάσεις που πιθανό να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου είναι η 

έγκαιρη προετοιμασία από την τάξη για την κλινική ασκηση, τα προβλήματά της και τρόπους 

αντιμετώπισης. Κατάλληλο υποστηρικτικό σύστημα με τη συμμετοχή των κλινικών 

εκπαιδευτών και των συναδέλφων των Μονάδων. Ακόμη συμβουλευτική υποστήριξη και 

ανακατανομή των υποχρεώσεων άσκησης στους κλινικούς χώρους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ισορροπούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος με τις δυνατότητες των φοιτητών/τριων. Είναι 

φανερό όταν απουσιάζει το υποστηρικτικό σύστημα οι απαιτήσεις αυξάνονται και το 

περιβάλλον είναι στρεσσογόνο θα υπάρχει χρήση αρνητικών μηχανισμών χειρισμού και 

προσαρμογής που αναφέρθηκαν πιο πάνω, με αποτέλεσμα πτώση της Ενσυναίσθησης. 

Ένα από τα ενδιαφέροντα αυτής της εργασίας είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων δύο 

διαφορετικών μορφών Πανεπιστημίου, ενός Δημοσίου και ενός Ιδιωτικού. Ο μόνος κλάδος που 

είναι κοινός και στα δύο πανεπιστήμια είναι της Νοσηλευτικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους φοιτητές της Νοσηλευτικής των 

δύο πανεπιστημίων γεγονός το οποίο ενδεχομένως να οφείλεται στην ομοιότητα των δύο 

αναλυτικών προγραμμάτων τα οποία ελέγχονται από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Κύπρου και είναι σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία η οποία καθορίζει το 

περιεχόμενο και την έκταση της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης. 

Η διερεύνηση του θέματος σε δύο διαφορετικά ιδρύματα οφείλεται στην υπόθεση ότι η διαφορά 

του τρόπου εισδοχής των φοιτητών θα επηρέαζε τα επίπεδα ενσυνναίσθησης με την έννοια ότι 

στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο η εισδοχή εξαρτάται από το βαθμό επιτυχίας του υποψήφιου σε 

κάποιο κλάδο ο οποίος μπορεί και να μην αποτελεί την πρώτη του επιλογή και να μην 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές του επιθυμίες. Αντίθετα στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο η επιλογή 

του κλάδου αποτελεί συνειδητή και άμεση επιλογή του ατόμου. Τα αποτελέσματα όμως δεν 

έδειξαν διαφορές στην Ενσυναίσθηση στα δύο Πανεπιστήμια.  
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Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η κλινική πρακτική και των δύο Πανεπιστημίων που 

γίνεται στους ίδιους κλινικούς χώρους και κυρίως στα κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, όπου το 

πρόγραμμα κλινικής πρακτικής που ακολουθείται είναι το  ίδιο όπως και το κλινικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό, ακόμη  και το και ιδρυματικό περιβάλλον    

Mόνο το φύλο από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι επηρεάζει την Ενσυναίσθηση. 

Tα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη ενσυναίσθηση. Κατά μέσο όρο 

μεταξύ  ενός άνδρα και μιας γυναίκας υπάρχει αύξηση κατά 7  και πλέον μονάδες στην 

ενσυναίσθηση. Τα ευρήματα αυτά είναι  σύμφωνα με άλλες ερευνητικές εργασίες, όπου οι 

γυναίκες παρουσιάζουν σταθερά υψηλότερη ενσυναίσθηση, με διάφορες εκδόσεις του Jefferson 

Scale of Empathy. Συγκεκρμένα με φοιτητές της Νοσηλευτικής και άλλων ειδικοτήτων 

περιλαμβανομένων της Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, Διαιτολογίας και Λογοθεραπείας,  

Ιατρικής και Οδοντιατρικής. 

Το φαινόμενο θα μπορούσε να ερμηνευθεί με ένα σύνθετο τρόπο, με μία  σύνθεση ψυχολογικών, 

κοινωνικών, ηθικών, σεξουαλικών και νευροβιολογικών  απόψεων. Αν και όχι όλες, οι 

περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερη Ενσυναίσθηση 

από τους άνδρες. Το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της  διαφορετικότητας των φύλων και  

οφείλονται σε εσωτερικούς αναπτυξιακούς λόγους ή σε εξωτερικούς που έχουν σχέση με τους 

ρόλους των φύλων και τα στερεότυπα, ιδιαίτερα της μητρότητας και της συνάφειάς της με τη 

φροντίδα,  γι’ αυτό και οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο με τους ασθενείς και 

ακολουθούν μία τύπου φροντίδα επικεντρωμένη στον ασθενή, ή ακόμη το ότι η Ενσυναίσθηση 

είναι ένα γυναικείο χαρακτηριστικό. Αυτή η απόψη υποστηρίζεται και στο πως αναπτύσσονται 

σε ηθικό πλαίσιο και ότι οι άνδρες ακολουθούν μία πιο λογική παρά συναισθηματική 

προσέγγιση σε σχέση με τις γυναίκες. Aκόμη υποστηρίζεται και από νευροβιολογικές μελέτες.  

Η συζήτηση στις Ομάδες Εστίασης διαλεύκαναν το θέμα ακόμη περισσότερο.  Ενδιαφέρον είναι 

ότι  η συζήτηση κυρίως  εκ μέρους των γυναικών επικεντρώθηκε εκτός από τα στερεότυπα των 

φύλων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, με ιδιαίτερη αναφορά και για το μητρικό ένστικτο, 

φαινόμενο που είναι από τη φύση της η γυναίκα  προικισμένη και ικανή να φροντίζει άλλα 

άτομα όπως κάνει και με τους  δικούς της απογόνους. 
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτή η διαφορά στην Ενσυναίσθηση μεταξύ των δύο φύλων 

είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παρατηρείται σε χώρες με διαφορετικά κοινωνικά, πολιτισμικά, 

πολιτικά, οικονομικά ακόμη και θρησκευτικά δεδομένα.  

Συμπερασματικά, η υψηλότερη Ενσυναίσθηση που παρατηρείται σε πλείστες τόσες άλλες 

μελέτες όπως και στην παρούσα, τεκμηριώνονται από τη βιβλιογραφία που επεξηγεί τη 

διαφορετικότητα άνδρα-γυναίκας σε ψυχολογικούς, ψυχοδυναμικούς,  κοινωνικούς, ηθικούς, 

σεξουαλικούς και νευροβιολογικούς παράγοντες που  είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμενα.  

Σε σχέση  με την ηλικία, παρόλο που η παρούσα εργασία δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 

στην ενσυναίσθηση ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικίες, καλό θα ήταν σε μελλοντική ερευνητική 

εργασία, δεδομένου και των ευρημάτων της βιβλιογραφίας, να  μελετηθεί το φαινόμενο 

περιλαμβάνοντας στο δείγμα και μεγαλύτερες ηλικίες, τόσο με ποσοτική αλλά και ποιοτική 

προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει σημαντικά την εκπαίδευση στην Ενσυναίσθηση 

που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την σχετική ηλικία, τα ενδιαφέροντα και άλλους 

συγκεκριμένους παράγοντες που έχουν σχέση μεταξύ άλλων με τον εκπαιδευτή και τις μεθόδους 

του. 

Όσον αφορά στην πρώτη επιλογή κλάδου σπουδώνόπως επίσης και  στο θέμα της επίδρασης της 

οικογένειας στην επιλογή του κλάδου σπουδών, πολύ ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν στην διεθνή 

βιβλιογραφία. Στην παρούσα μελέτη τα ευρήματα της ποσοτικής αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ αυτών που έχουν επιλέξει με αυτούς που δεν έχουν επιλέξει σαν πρώτη τους 

επιλογή την Νοσηλευτική και τις άλλες τέσσερις ειδικότητες που περιλαμβάνονται 

στημελέτη.Το ίδιο αναφέρεται και για την επίδραση της οικογένειας στην επιλογή του κλάδου 

σπουδώνδεν παρατηρούνται δηλαδή διαφορές μεταξύ αυτών που ανέφεραν ότι είχαν μέλος της 

οικογένειάς τους το οποίο εργαζόταν σε επάγγελμα Υγείας, σε σχέση με αυτούς που απάντησαν 

το αντίθετο.Η ποιοτική προσέγγιση προχωρεί και δίδει κάποιες ερμηνείες.Οι φοιτητές/τριες 

αναφέρουν εκτός των άλλων το θετικό ή αρνητικό  ρόλο μοντέλου στο δικό τους οικογενειακό 

περιβάλλον, με άλλα λόγια οι δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα σε μία οικογένεια, αυταρχικές 

ή δημοκρατικές, στοργικές ή απορριπτικές, διαλεκτικές ή καταναγκαστικές επηρεάζουν και 

ανάλογα το αποτέλεσμα. Το θέμα χρήζει περαιτέρω έρευνας τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής. 

Η μελλοντική μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως το κοινωνικο-
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οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, το επίπεδο σπουδών και την μόρφωσης της, καθώς και το 

ηλικιακό εύρος της. 

Συμπερασματικά μετά απο αναστοχαστική σκέψη και κρίση θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο 

βασικός σκοπός της παρούσης εργασίας έχει επιτευχθεί. Για πρώτη φορά στη χώρα μας 

γνωρίζουμε τις στάσεις της Ενσυναίσθησης σε 5 ειδικότητες Επαγγελμάτων Υγείας. Τα 

αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά αλλά με περιθώριο βελτίωσης και αυτό είναι από τις πιο 

σημαντικές συνδρομές αυτής της μελέτης, όπου και σημαντικός θα είναι ο ρόλος της 

εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά την πτώση της Ενσυναίσθησης στο τρίτο έτος της Νοσηλευτικής, θα πρέπει να 

μελετηθεί μήπως είναι φαινόμενο της συγκεκριμένης ομάδας ή επαναλαμβανόμενο, ή και 

διεθνές φαινόμενο. Ανάλογα θα πρέπει να ληφθούν και τα κατάλληλα προληπτικά και 

διορθωτικά μέτρα. 

 Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα των φοιτητών/τριων σε σχέση με την Ενσυνάισθηση, την 

οικογενειακή υποστήριξη και την πρώτη επιλογή μία μελοντική ερευνητική εργασία τόσο 

ποσοτική όσο και ποιοτική, ίσως να μπορέσει να φωτίσει περισσότερο αυτές τις παραμέτρους. 

Σχετικά με  την υψηλότερη Ενσυναίσθηση που παρατηρήθηκε στις φοιτήτριες, το φαινόμενο δεν 

θα πρέπει να μας ανησυχήσει γιατί και οι άνδρες  είναι αρκετά καλοί σε άλλες παραμέτρους της 

φροντιδας, γιαυτό τα δύο φύλα δεν πρέπει να αντικρισθούν σαν ανταγωνιστικά αλλά σαν 

συναγωνιστικά, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο με ένα εναλακτικό τρόπο. 

Τέλος, πιθανές εισηγήσεις  που προτείνονται και μπορούν να εφαρμοστούν και στηνεκπαίδευση 

των φοιτητών/τριωντων Επιστημών Υγείας και θα μπορούσαν να  βελτιώσουν την 

αντιληπτικότητα του εκπαιδευομένου για τις προοπτικές, τα βιώματα και συναισθήματα του 

ατόμου / ασθενή και θα εκφράσουν με ένα ενσυναισθητικό τρόπο αυτή την αντιληπτικότητα 

παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Μελέτη και βελτίωση των γνωστικών εκείνων αντικειμένων που θα μπορούσαν να 

προάγουν την Ενσυναίσθηση.  

 Το μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει όλες τις ευκαιρίες για την ενθάρρυνση 

και την ενίσχυση της Ενσυναισθητικής συμπεριφοράς.  
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 Προετοιμασία από την τάξη για τον κλινικό χώρο, τα προβλήματά του και τον τρόπο 

λειτουργίας του. 

 Με την ενσωμάτωση εκπαιδευτικών στρατηγικών στην τάξη που θα  ενισχύσουν την 

ικανότητα των φοιτητών να συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη στις σχέσεις τους με 

τον ασθενή.   

 Βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των  εκπαιδευομένων μέσω βιωματικής 

μάθησης, με τη χρήση και οπτικοακουσικού υλικού.  Βιτεογράφηση ενσυναισθητικών 

συμπεριφορών- πάντα με τη συγκατάθεση του ασθενή-μεταξύ εκπαιδευομένου και 

ασθενή. Ακόμη και χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας όπως η Εικονική πραγματικότητα 

για να βιώσουν οι φοιτητές πραγματικές ρεαλιστικές κλινικές καταστάσεις ώστε να τους 

βοηθήσουν να βελτιώσουν την Ενσυναίσθησή τους και μέσω της αναγνώρισης 

Ενσυναισθητικών ευκαιριών με τους ασθενείς. 

 Εκπαίδευση των Μεντόρων και των Κλινικών εκπαιδευτών ώστε να επιδεικνύουν ένα 

θετικό ρόλο μοντέλου.  

 Κλινικοί Εκπαιδευτές  πρέπει να επιλέγονται άτομα που θα έχουν την παιδεία, τη 

θέληση και τις ικανότητες να γίνουν πρότυπα - μοντέλα εκπαίδευσης. 

 Υπόκριση ρόλου από τους εκπαιδευόμενους, για την βελτίωση της ενσυναισθητικής 

τους αντιληπτικότητας και της ευαισθησίας τους στις φυσικές και ψυχο-κοινωνικο-

διανοητικές ανάγκες των ασθενών. 

 Ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να διαβάζουν λογοτεχνία και τέχνες, έτσι ώστε να 

βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να εμπλουτίσει τις γνώσεις, το ενδοψυχικό δυναμικό του 

και κατ’ επέκταση την αυτογνωσία του και την ενσυναισθητική του συμπεριφορά. 

 Επιβράβευση των εκπαιδευομένων -στα πλαίσια της τελικής αξιολόγησης- που έχουν 

αντιληφθεί και εκφράσει σωστά τον Ενσυναισθητικό τους ρόλο που στο τέλος θα 

συνδράμει και στην επαγγελματική τους καταξίωση. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους για θετικούς τρόπους χειρισμού του 

στρες, του άγχους και γενικά της καταπόνησης. 

Οι Εκπαιδευτικοί της Νοσηλευτικής και των άλλων Επιστημών Υγείας, έχουν επαγγελματική, 

ηθική και κοινωνική υποχρέωση να προετοιμάσουν τους αυριανούς επαγγελματίες υγείας ώστε 

να είναι σε θέση να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό  στην ικανοποίηση των αναγκών υγείας  

του ατόμου, της οικογένειας  και του ευρύτερου  κοινωνικού συνόλου. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ 
NM 

NicosMiddleton 

 

Reply |  

Thu 9/22/2016, 8:01 PM 

You;  

Αγαπητέ κ Καραγιάννη, 
  
Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και το αίτημα να σας δοθεί έγκριση να διανέμετε το ερωτηματολόγιο 
της μελέτης σας στους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής αλλά και του Τμήματος Επιστημών 
Αποκατάστασης. Δεν γνωρίζω εάν επικοινωνήσατε με την Πρόεδρο του συγκεκριμένου Τμήματος, Δρ 
Κάκια Πετεινού, επομένως της προωθώ το μήνυμα σας όπως και τη δική μου απάντηση, με την 
εισήγηση να δουν το αίτημα θετικά. 
  
Δεδομένου της σημαντικότητας της συγκεκριμένης μελέτης, αντιμετωπίζουμε  το αίτημα πολύ θετικά, 
νοουμένου ότι θα γίνει ο κατάλληλος συντονισμός των δραστηριοτήτων ώστε 

(α) να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του ωρολογίου 
προγράμματος των φοιτητών,  
(β) γίνει έγκαιρα προγραμματισμός της επίσκεψης σας στο Πανεπιστήμιο μας ώστε να ενημερωθούν οι 
διδάσκοντες των μαθημάτων και 
(γ) διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή των φοιτητών πέραν από ανώνυμη είναι εθελοντική.  
  
Παρακαλώ να ενημερώσετε πότε (ημέρα και ώρα) προγραμματίζετε να επισκεφτείτε το Πανεπιστήμιο 
μας, ώστε το Τμήμα να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις και να ενημερώσει τόσο τους 
διδάσκοντες όσο και τους φοιτητές για την επίσκεψη. 
  
Να ευχηθώ καλή επιτυχία, και να παρακαλέσω όταν η μελέτη ολοκληρωθεί να μας κοινοποιήσετε τα 
κύρια σας ευρήματα, τα οποία είμαι σίγουρος θα είναι πολύ ενδιαφέροντα.  
  
  
Nicos Middleton, BSc MSc PhD 
Associate Professor  
Health Research Methodology & Biostatistics 

Department Head, Director of Doctoral Programme 

Dean, School of Health Sciences 

  
Department of Nursing, School of Health Sciences 
Cyprus University of Technology 
15, Vragadinou Str, 3041 Limassol, Cyprus 
Tel: +357-25002796, Email: nicos.middleton@cut.ac.cy 
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                                                                                                                              Γεώργιος 

Καραγιάννης, 

                                                                                                                              Άργους 5α, 

Στρόβολος-Λευκωσία 

Τηλ. 99488497 

E-mail: karayiannis@live.com 

5.9.2016 

Πρόεδρο 

Τμήματος Νοσηλευτικής, 

Σχολής Επιστημών Υγείας 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Αξιότιμε  Κύριε, 

 

Είμαι φοιτητής του Διδακτορικού Προγράμματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Η διδακτορική μου εργασία έχει σκοπό την « Διερεύνηση της Ενσυναίσθησης των 

Προπτυχιακών φοιτητών της Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας στην Κυπριακή 

Δημοκρατία». 

Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου της ενσυναίσθησης και η σύγκριση τους  

μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων επιστημών υγείας καθώς και των διαφορετικών ετών 

σπουδών.Συγκεκριμένα της Νοσηλευτικής και της Λογοθεραπείας στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και της  Νοσηλευτικής,της Φαρμακευτικής, της Φυσικοθεραπείας, της 

Διαιτολογίας & Διατροφολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Διάφορες ερευνητικές εργασίες έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της ενσυναίσθησης στη 

φροντίδα των ασθενών και κατά συνέπεια την καλλιέργεια της έννοιας αυτής στους φοιτητές της 

Νοσηλευτικής και άλλων Επαγγελμάτων Υγείας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι 

πλείστες όμως έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνές επίπεδο δεν εξέτασαν συγκριτικά την 

Ενσυναίσθηση μεταξύ των διαφόρων Επιστημών Υγείας και στην Κύπρο δεν υπάρχουν μέχρι 

σήμερα δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες  για το θέμα αυτό.  

 

Για την επιτυχία της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, θα ήθελα να επιτρέψετε στους 

φοιτητές του Προγράμματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου σας να συμμετάσχουν σε αυτή 
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την ερευνητική εργασία με την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωση θα 

διαρκέσει λιγότερο από 15 λεπτά και θα λάβει χώρα την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου – 

Νοεμβρίου 2016. Η διανομή των ερωτηματολογίων θα γίνει στο τέλος του μαθήματος και δεν θα 

επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του. 

H συνεργασία των φοιτητών είναι ιδιαίτερα  σημαντική για την επιτυχία του σκοπού της έρευνας 

αυτής. Γι’ αυτό βεβαιώνουμε ότι όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας (ερευνητής και 

Συμβουλευτική Επιτροπή) τα οποία συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση αυτής της έρευνας, 

είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε  την ανωνυμία τους και να κρατήσουμε απόλυτη 

εχεμύθεια για τις απαντήσεις τους. Στο ερωτηματολόγιο εξάλλου όπως θα δείτε  δεν απαιτείται 

να σημειωθεί ούτε το ονοματεπώνυμο τους ούτε και τη διεύθυνση τους. 

Σχετική συγκατάθεση έχει παραχωρηθεί από την Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και έχει 

ενημερωθεί η Επιτροπή Διαφύλαξης Προσωπικών Δεδομένων. 

Η συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από: 

Δρ Ρούπα Ζωή, Καθηγήτρια, (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Δρ Παπασταύρου Ευριδίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια(Μέλος), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Δρ Νούλα Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Μέλος), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

Ελπίζοντας σε θετική απάντηση, 

Με Εκτίμηση, 

 

 

Γεώργιος Καραγιάννης (βασικός ερευνητής) 

Επιστημονικός Συνεργάτης & 

Φοιτητής του Διδακτορικού Προγράμματος  Νοσηλευτικής,  

Σχολή Επιστημών& Μηχανικής 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Τηλ. 99488497 

E-mail: karayiannis@live.com 
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                                                                                                                              Γεώργιος 

Καραγιάννης, 

                                                                                                                              Άργους 5α, 

Στρόβολος-Λευκωσία 

Τηλ. 99488497 

E-mail: karayiannis@live.com 

5.9.2016 

Πρόεδρο 

Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, 

Πρόγραμμα Λογοθεραπείας, 

Σχολής Επιστημών Υγείας, 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Αξιότιμη Κυρία, 

 

Είμαι φοιτητής του Διδακτορικού Προγράμματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Η διδακτορική μου εργασία έχει σκοπό την « Διερεύνηση της Ενσυναίσθησης των 

Προπτυχιακών φοιτητών της Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας στην Κυπριακή 

Δημοκρατία». 

Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου της ενσυναίσθησης και η σύγκριση τους 

μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων επιστημών υγείας καθώς και των διαφορετικών ετών 

σπουδών.Συγκεκριμένα της Νοσηλευτικής και της Λογοθεραπείας στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και της  Νοσηλευτικής,της Φαρμακευτικής, της Φυσικοθεραπείας, της 

Διαιτολογίας & Διατροφολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Διάφορες ερευνητικές εργασίες έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της ενσυναίσθησης στη 

φροντίδα των ασθενών και κατά συνέπεια την καλλιέργεια της έννοιας αυτής στους φοιτητές της 

Νοσηλευτικής και άλλων Επαγγελμάτων Υγείας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι 

πλείστες όμως έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνές επίπεδο δεν εξέτασαν συγκριτικά την 

Ενσυναίσθηση μεταξύ των διαφόρων Επιστημών Υγείας και στην Κύπρο δεν υπάρχουν μέχρι 

σήμερα δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες  για το θέμα αυτό.  
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Για την επιτυχία της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, θα ήθελα να επιτρέψετε στους 

φοιτητές του Προγράμματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου σας να συμμετάσχουν σε αυτή 

την ερευνητική εργασία με την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωση θα 

διαρκέσει λιγότερο από 15 λεπτά και θα λάβει χώρα την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου – 

Νοεμβρίου 2016. Η διανομή των ερωτηματολογίων θα γίνει στο τέλος του μαθήματος και δεν θα 

επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του. 

H συνεργασία των φοιτητών είναι ιδιαίτερα  σημαντική για την επιτυχία του σκοπού της έρευνας 

αυτής. Γι’ αυτό βεβαιώνουμε ότι όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας (ερευνητής και 

Συμβουλευτική Επιτροπή) τα οποία συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση αυτής της έρευνας, 

είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε  την ανωνυμία τους και να κρατήσουμε απόλυτη 

εχεμύθεια για τις απαντήσεις τους. Στο ερωτηματολόγιο εξάλλου όπως θα δείτε  δεν απαιτείται 

να σημειωθεί ούτε το ονοματεπώνυμο τους ούτε και τη διεύθυνση τους. 

Σχετική συγκατάθεση έχει παραχωρηθεί από την Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και έχει 

ενημερωθεί η Επιτροπή Διαφύλαξης Προσωπικών Δεδομένων. 

Η συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από: 

Δρ Ρούπα Ζωή, Καθηγήτρια, (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Δρ Παπασταύρου Ευριδίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Μέλος), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Δρ Νούλα Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Μέλος), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

Ελπίζοντας σε θετική απάντηση, 

Με Εκτίμηση, 

 

Γεώργιος Καραγιάννης (βασικός ερευνητής) 

Επιστημονικός Συνεργάτης & 

Φοιτητής του Διδακτορικού Προγράμματος  Νοσηλευτικής,  

Σχολή Επιστημών& Μηχανικής 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Τηλ. 99488497 

E-mail: karayiannis@live.com 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Απάντηση Γραφειου Επιτρόπου Προστασίας 

ΔεδομένωνΠροσωπικού Χαρακτήρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Α. Έντυπο Πληροφορημένης Συγκατάθεσης 

Β.Το ερωτηματολόγιο JSE –HPS στην Ελληνική περιλαμβανομένων 

Δημογραφικών στοιχείων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Βεβαίωση Παραχώρησης Χρήσης του 

ΕρωτηματολογίουJSE –HPS 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥJEFFERSON SCALE OF EMPATHY – HPVersion 

From: empathy svc (empathy@jefferson.edu)  
Sent: Wednesday, May 04, 2016 8:52:55 PM 

To: 
 
GEORGE KARAYIANNIS (karayiannis@live.com) 
 

Cc: 
MohammadrezaHojat (Mohammadreza.Hojat@jefferson.edu); Jonathan Cass 
(Jonathan.Cass@jefferson.edu); 'a.exarchos@gmail.com' (a.exarchos@gmail.com)  

 
 
Attached you will find the HPS-version of the Jefferson Scale of Empathy in English. As mentioned we do not have a 
translated version of the scale in your language but are sending you the HP version to assist you in creating your 
translation of the HPS-version. 
The HP-version of the JSE scale was translated into Greek by Dr. Exarchos. Both English and translated versions of 
the scale are attached. You may contact the author for information about their studies (email address is in the Cc 
line) or if you have questions about the translations. Please note that we cannot endorse the accuracy of any 
translation. We suggest that you compare the translated version with the original English version to judge if the 
translation is accurate. You are welcome to improve the accuracy of the translation if deemed necessary. 
  
You have our permission to translate the scale for your not-for-profit research given that the following conditions 
are met: 

1.      We ask that you send us copy of the translated version you use in your project. 
2.     You may use the translated version only for the one research study you describe to us. Any new use of the scale 

must be communicated to us for granting permission. 
3.     This copyright information must be printed on all copies you use in your project: 

© Thomas Jefferson University, 2001 All rights reserved  
Jefferson, as the sole copyright holder, maintains the copyright for granting or declining permission for any 
additional use of any and all versions of the JSE. 

4.     We must be informed if any other researcher wants to use the translated scale; again, permission to use any 
translation of the JSE may be given only by us. 
We strongly suggest the back-translation procedure if you modify or translate the scale to assure the accuracy of 
translation ( attached). Also attached is the User’s Guide. In addition to instructions for administering the JSE, it 
gives a detailed account of the creation of the JSE, its evolution and validity studies, etc., written by Dr. Hojat. It 
also contains an extensive bibliography. 
When you send a copy of the translated version, I will send the scoring algorithm to you.  
Please keep us informed of your progress and I look forward to hearing from you! 
Best, 
  
Shira Carroll 
Empathy Project Coordinator 
Center for Research in Medical Education & Health Care 
Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University 
1015 Walnut Street, Curtis Bldg., Suite 319 
Philadelphia, PA 19107 
P:215-955-9458 
F: 215-923-6939 
empathy@jefferson.edu 
Jefferson.edu/ScaleofEmpathy 
  

mailto:karayiannis@live.com
mailto:empathy@jefferson.edu
http://jefferson.edu/ScaleofEmpathy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΤοΑγγλικόΕρωτηματολόγιο Jefferson Scale of 

Empathy -HPS 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ: Ενημέρωση  Επιτροπής Βιοηθικής σχετικά με 

τις Ομάδες Εστίασης- 
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Γεώργιος Καραγιάννης, 

Άργους 5Α, 

2042, Στρόβολος,  

Λευκωσία. 

Τηλ : 99488497  

Εmail: karayiannis@live.com 

21, Μαρτίου, 2018 

 

Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Βιοηθικής, Κύπρου 

cnbc@bioethics.gov.cy    

 

Θέμα: Διδακτορική Διατριβή με τίτλο  “Διερεύνηση της Ενσυναίσθησης των Φοιτητών της 

Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία” 

 

Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω σχετικά με την πιο πάνω ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή σας στις 28.7.2016 και με Αρ. Φακ: ΕΕΒΚ ΕΠ 2016.01.96,  ότι σύμφωνα με τα 
ευρήματα της ποσοτικής φάσης της έρευνας κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω μελέτη και 
εμβάθυνση σε δεδομένα ποιοτικής μορφής, με την χρήση Ομάδων Εστίασης(FocusGroups). 

Οι ομάδες εστίασης θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλες αίθουσες του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συνολικά θα συσταθούν  και θα 
λειτουργήσουν δύο ανεξάρτητες Ομάδες Εστίασης με παρόμοια σύνθεση, μια ομάδα με 8 - 10 
φοιτητές Νοσηλευτικής του τρίτου και του τέταρτου έτους από κάθε Πανεπιστήμιο. Η 
στρατολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει με ανοικτή πρόσκληση προς τους φοιτητές και θα 
επιλεγούν οι πρώτοι 10 που θα δηλώσουν, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια επιλογής 
πέραν του έτους σπουδών.Η συμμετοχή θα είναι εθελοντική, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για 
τους στόχους της μελέτης και θα διασφαλιστεί η ανωνυμία και εμπιστευτικότητα των 
συζητήσεων με τη χρήση ψευδώνυμων. Η  διάρκεια συζήτησης σε κάθε Ομάδαθα είναι 
περίπου 90λεπτά. 

Τις Ομάδεςθα συντονίσει , επαγγελματίας υγείας με διδακτορικό τίτλο, μεγάλη εμπειρία στη 
διαχείριση τέτοιων Ομάδων, ο οποίος θα παρουσιάσει τις ερωτήσεις και ενθαρρύνει τα μέλη 
να συνεισφέρουν στην συζήτηση. Ο συντονιστής δεν θα έχει εμπλοκή, ούτε συμμετοχή στην 
επιλογή των συμμετεχόντων, ούτε στο σχεδιασμό της έρευνας και τούτο για να αποφευχθούν 
οποιαδήποτε φαινόμενα άσκησης επιρροής και επηρεασμού των συμμετεχόντων από τις  

mailto:karayiannis@live.com
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απόψεις, τις ιδέες, και τις προκαταλήψεις που πιθανό να  έχει. Το δεύτερο άτομο, ο 
παρατηρητής θα στηρίζει τον Συντονιστή και θα ηχογραφεί τις συζητήσεις. Θα παρατηρεί 
επίσης τις αντιδράσεις και την συμπεριφορά των συμμετεχόντων και γενικά την μη-λεκτική 
επικοινωνία και θα τις καταγράφει. 

Το περιεχόμενο των ηχογραφήσεων θα απομαγνητοφωνηθεί και θα φυλαχθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή, ενώ μόνο η ερευνητική ομάδα θα έχει πρόσβαση σε αυτό. Οι ηχογραφήσεις  και το 
περιεχόμενο των απομαγνητοφωνήσεων μετά την ανάλυση των δεδομένων θα καταστραφεί. 

Η έναρξη της διεργασίας των Ομάδων εστίασης θα χαρακτηρίζεται απόσύντομη ενημέρωση 
για το σκοπό της συνάντησης και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν  να υπογράψουν 
το έντυπο πληροφορημένης συγκατάθεσης και ακόμη να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο με τα 
δημογραφικά τους στοιχεία.Θα τονισθεί ότι η συμμετοχή τους είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ. Η ανωνυμία θα διατηρηθεί σε όλη την διάρκεια των Ομαδικών συζητήσεων, όπως 
επίσης και κατά την ηχογράφηση.  

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα επικεντρωθεί σε θεματολογία που πηγάζει από την 
στατιστική ανάλυση της ποσοτικής έρευνας. 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

I.Δεδομένου ότι τα ευρήματα έδειξα πτώση της Ενσυναίσθησης στην Νοσηλευτική κατά το 

τρίτο έτος και βελτίωση κατά το τέταρτο, οι φοιτητές /τριες θα κληθούν να συζητήσουν και να 

εκφράσουν τις απόψεις τους: 

α. Πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την έννοια της ενσυναίσθησης 

β. Για ποιους λόγους κατά την άποψη τους τα επίπεδα της ενσυναίσθησης στους φοιτητές 

νοσηλευτικής μειώνονται κατά  το τρίτο έτος των σπουδών τους; 

γ. Ποιοι παράγοντες συνέτειναν στην βελτίωση κατά το τέταρτο έτος; 

δ. Πως νομίζουν ότι το σύστημα εκπαίδευσης βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου της 

ενσυναίσθησης και πως θα ήθελαν οι ίδιοι να βελτιώσουν τα επίπεδα τους; 

II. Δεδομένου ότι τα ευρήματα έδειξαν ότι οι φοιτήτριες παρουσίασαν στατιστικά πιο ψηλά 

επίπεδα Ενσυναίσθησης θα κληθούν και πάλι να συζητήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις 

τους και το ερώτημα που θα τεθεί είναι: 

Πως εξηγούν οι φοιτητές / τριες  το φαινόμενο ότι οι φοιτήτριες παρουσιάζουν ψηλότερα 

επίπεδα ενσυναίσθησης σε σχέση με τους συμφοιτητές τους; 

Τέλος θα ήθελα να τονίσω  ότι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων αυτής της μορφής σε 

συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία και τις αναλύσεις που έγιναν, θα προσφέρει 



336 
 

χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα συμβάλουν στην κατανόηση ενός φαινόμενου το οποίο 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.  

 

Με Εκτίμηση,  

Γεώργιος Καραγιάννης, 

Διδακτορικός φοιτητής, 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: Ενημέρωση Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και 

ΤΕΠΑΚ σχετικά με τις Ομάδες Εστίασης 
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                                                                                                                        Γεώργιος Καραγιάννης, 

Άργους 5Α, 

2042, Στρόβολος,  

Λευκωσία. 

Τηλ : 99488497  

Εmail: karayiannis@live.com 

                                                                                                               15, Μαρτίου, 2018 

Κα Ρούπα, 

Καθηγήτρια, 

Πρόεδρο Προγράμματος Νοσηλευτικής, 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

 

Θέμα: Διδακτορική Διατριβή με τίτλο  “Διερεύνηση της Ενσυναίσθησης των Φοιτητών της 

Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία” 

 

Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω σχετικά με την πιο πάνω ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε 

από το Τμήμα  σας στις 13.10.2016 και γίνεται σε συνεργασία του Πανεπιστημίου σας με το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ,  ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης κρίθηκε 

αναγκαία η περαιτέρω μελέτη εμβάθυνση σε δεδομένα ποιοτικής μορφής μέσω της διεξαγωγής 

δύο ομάδων εστίασης σε φοιτητές Νοσηλευτικής. Η μία Ομάδα θα διεξαχθεί στο δικό σας 

Τμήμα σε ημερομηνία που εσείς θα αποφασίσετεκαι η άλλη στο ΤΕΠΑΚ. 

 

Με Εκτίμηση,  

 

Γεώργιος Καραγιάννης, 

Διδακτορικός φοιτητής, 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 

mailto:karayiannis@live.com
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                                                                                                                        Γεώργιος Καραγιάννης, 

Άργους 5Α, 

2042, Στρόβολος,  

Λευκωσία. 

Τηλ : 99488497  

Εmail: karayiannis@live.com 

                                                                                                               15, Μαρτίου, 2018 

 

Κα Παπασταύρου, 

Αν. Καθηγήτρια, 

Πρόεδρο Προγράμματος Νοσηλευτικής, 

ΤΕΠΑΚ. 

 

Θέμα: Διδακτορική Διατριβή με τίτλο  “Διερεύνηση της Ενσυναίσθησης των Φοιτητών της 

Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία” 

 

Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω σχετικά με την πιο πάνω ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε 

από το Τμήμα  σας στις 22.9.2016 και γίνεται σε συνεργασία του Πανεπιστημίου σας με το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ,  ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης κρίθηκε αναγκαία η 

περαιτέρω μελέτη εμβάθυνση σε δεδομένα ποιοτικής μορφής μέσω της διεξαγωγής δύο ομάδων 

εστίασης σε φοιτητές Νοσηλευτικής. Η μία Ομάδα θα διεξαχθεί στο δικό σας Τμήμα σε 

ημερομηνία που εσείς θα αποφασίσετεκαι η άλλη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 

Με Εκτίμηση,  

 

Γεώργιος Καραγιάννης, 

Διδακτορικός φοιτητής, 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

mailto:karayiannis@live.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: Δημογραφικά Στοιχεία και έντυπο 

Πληροφορημένης Συγκατάθεσης για τη Διεξαγωγή των 

Εστιασμένων Ομάδων 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Στα πιο κάτω πεδία, παρακαλώ σημειώστε με ν τα δημογραφικά στοιχεία σας. Σε κάθε δήλωση  

σημειώστε μόνο μία απόκριση 

Ηλικία: 

 <19  19-21  22-24  25-27  28-30  31-33  34-36 

 37- 39  40-42  43-45  46-48  19-51  >51 

 

Φύλο: 

 Άρρεν    Θήλυ 

 

Ποιο είναι το πρόγραμμα των σπουδών σας;   

 Νοσηλευτική    Φαρμακευτική   

Φυσικοθεραπεία    Λογοθεραπεία    

 Διαιτολογία /Διατροφολογία   

 

 

Έτος σπουδών στο πιο πάνω πρόγραμμα: 

 1ον έτος  2ον έτος  3ον έτος   4ον έτος  >4ον έτος 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΤΑΘΕΣΗΣ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Ερευνητές: Καραγιάννης Γ., Ρούπα Ζ., Παπασταύρου Ε., Νούλα Μ. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρούπα Ζωή PHD., Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών Νοσηλευτικής, για 

την σημασία και αναγκαιότητα της Ενσυναίσθησης, στους Επαγγελματίες Υγείας 

 

Θα σας δοθεί ερωτηματολόγιο στο οποίο θα απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν τα  

Δημογραφικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια θα λάβετε μέρος σε συζήτηση η οποία θα 

ηχογραφείται.  

 

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και μπορείτε να αρνηθείτε ή να διακόψετε σε 

οποιοδήποτε στάδιο της συζήτησης χωρίς να έχετε οποιανδήποτε επίπτωση.  

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν καταγράφεται σε αυτό οποιοδήποτε στοιχείο  

που θα μπορούσε να προσδιορίσει την ταυτότητα σας. Επιπλέον, η ανωνυμία, η 

εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών θα προστατευθούν κατά τη διάρκεια 

και μετά το τέλος της εργασίας αυτής. Η Συμμετοχή σας στην έρευνα δεν εμπεριέχει 

οποιοδήποτε κίνδυνο ψυχολογικό ή κοινωνικό, αλλά ούτε θα επιφέρει οποιοδήποτε 

πλεονέκτημα ή όφελος.  

 
 
-------------------------- 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  

 

Αφού έχω ενημερωθεί για τα πιο πάνω  και αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να λάβω 

απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα που έθεσα, συνειδητά  αποφάσισα να αποδεχτώ 

να συμμετέχω στην συζήτηση αυτή.  

 

Ημερομηνία:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

“Η  τεκμηρίωση της Ενσυναίσθησης  στους  φοιτητές Νοσηλευτικής & άλλων 
Επιστημών Υγείας: Συστηματική Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”, δημοσιεύθηκε 
στο ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, 2017 (αποδελτιώνεται στην EBSCO) 
 
“Exploration of empathy in Nursing and Health Care students”, submitted to 
Nursing Education  in Practice, 2018 (indexed in Medline), awaiting for decision 
 
«Θεωρητική προσέγγιση της διαφοράς της ενσυναίσθησης ανάμεσα στα δύο 
φύλα» υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, 2019 
(αποδελτιώνεται στην EBSCO) 
 
“ Translation and cultural validation of the Greek Version of the Jefferson Empathy 
Scale” υποσυγγραφήκαιδημοσίευσηστο Nursing Measurement, 2019 (indexed in 
Medline) 
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Συγγρα

φέας 

Χρονολο

γία 

Χώρα 

Σκοπός Σχεδιασμός 

Δείγμα 

(μέγεθος, επιλογή 

χαρακτηριστικά) 

Συλλογή 

δεδομένων 
Αναλύσεις Αποτελέσματα 

1. 

Ozcan     

  et al., 

 2010,  

Toυρκία 

Η 

Αξιολόγηση 

των 

ενσυναισθη

τικών 

δεξιοτήτων 

και τάσεων 

των 

φοιτητών 

της 

Νοσηλευτι-

κής κατά 

την 

διάρκεια 

των 

σπουδών 

τους 

ΣυγχρονικήΜε

λέτη (Cross-

sectional 

study) 

και 

Διαχρονική 

Μελέτη (A 

longitudinal 

study) 

Ο πληθυσμός της Μελέτης 

ήταν φοιτήτριες της 

Νοσηλευτικής. Συμμετείχαν 

438 (94%) στην Συγχρονική 

Μελέτη και 81 στη 

Διαχρονική Μελέτη 

1.The 

Empathic 

Communicati

on Skills 

Scale (ECSS) 

& 

 2.The 

Empathic 

Tendency 

Scale (ETS)  

Περιγραφική, 

Αναλυτική, 

επαγωγική 

στατιστική. 

Έγινε Χρήση 

του 

στατιστικού 

πακέτου 

SPSS 

(SPSSInc., 

Chicago, IL, 

USA); 

(version 13 )    

p< 0.05.  

 

Τα ευρήματα έδειξαν  

βελτίωση με το Scale 

ECSS(EmpathicCommunic

ationSkills) και μείωση με 

το ETS 

(EmpathicTendencyScale) 

τόσο στην  Συγχρονική 

Μελέτη, όσο και την 

Διαχρονική Μελέτη. 

Οι φοιτητές του 4ου έτους 

παρουσίασαν αντίθετα 

αποτελέσματα (p<0.05) 
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2. 

Ouzouni     

     & 

Nakakis., 

  2012,  

Eλλάδα 

Η 

Διερεύνηση 

των 

επιπέδων 

της 

Ενσυναίσθη

-σης  και 

άλλους 

σχετικούς 

παράγοντες  

στους 

φοιτητές 

Νοσηλευτι-

κής 

Περιγραφική – 

Συγχρονική 

Μελέτη 

(Descriptive, 

Cross-

sectional 

survey) 

279 φοιτητές νοσηλευτικής, 

ενός T.Ε.Ι., στην Ελλάδα; 

του 1oυ,3ου,4ου και 6ου 

εξαμήνου 

the Jefferson 

Scale of 

Nursing 

Students 

Empathy. 

 

Περιγραφική, 

Αναλυτική, 

επαγωγική 

στατιστική. 

p< 0.05.  

Έγινε Χρήση 

του 

στατιστικού 

πακέτου 

SPSS (V17)  

1.Γενικά οι φοιτητές της 

Νοσηλευτικής 

παρουσίασαν μέτρια 

επίπεδα Ενσυναίσθησης 

Μ= 88.63           

S.D=8.93 

P<0.001 

 

3. 

 Ward      

  et al., 

 2012, 

 HΠΑ. 

Διερεύνηση 

της 

διαφορο-

ποίησης 

των  

επίπεδων 

της 

ενσυναίσθη

Διαχρονική 

Μελέτη 

(Longitudonal

study) 

(Προμέτρηση/

Μετα-μέτρηση  

στην αρχή και 

στο τέλος του 

214, προπτυχιακοί φοιτητές 

της Νοσηλευτικής, στο 

Jefferson School of Nursing, 

Philadelphia, USA. 

The Jefferson 

Scale of  

Empathy. 

 

Περιγραφική, 

Αναλυτική, 

επαγωγική 

στατιστική. 

Στατιστικό 

πακέτο? 

Παρατηρήθηκε  στατιστικά 

πτώση, που (δεν ήταν 

όμως πρακτικά σημαντική 

για όλους του φοιτητές) 

Σημαντική ήταν επίσης η 

μείωση για τους φοιτητές 

με κλινική εμπειρία γιατί 

είχαν εκτεθεί στο κλινικό 
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σης κατά τη 

διάρκεια 

ενός 

ακαδημαϊ-

κού έτους 

(πριν την 

έναρξη και 

στο τέλος), 

στους 

φοιτητές 

της 

Νοσηλευτι-

κής 

ακαδημαϊκού 

έτους 2006-

2007) 

περιβάλλον. 

Δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφορά σε 

σχέση με τις ηλικίες των 

φοιτητών 

4. 

Cunico    

  et al., 

  2012,  

 Iταλία. 

Στο κατά 

πόσο ένα 

συγκεκρι-

μένο 

εκπαιδευτι-

κό 

πρόγραμμα  

θα 

βελτιώσει 

Διαχρονική 

Μελέτη 

Κοορτής  

Γίνεται  χρήση 

Παρεμβατικής

=ΠΟ 

(παρακολούθη

ση 

σεμιναρίων, 

Συμμετείχαν 221 φοιτητές 

στην έναρξη =Το 

(ΠΟ=Παρεμβατική 

Ομάδα=150, ΟΕ=Ομάδα 

Ελέγχου=71). 

Παρατηρήθηκε σταδιακή 

μείωση μέχρι το τελευταίο 

(3ο έτος των σπουδών)  

Η Ιταλική 

έκδοση του 

Balanced 

Emotional 

Empathy 

Scale (BEES) 

 

Περιγραφική, 

Αναλυτική, 

επαγωγική 

στατιστική. 

p< 0.05.  

Έγινε Χρήση 

του 

στατιστικού 

πακέτου 

Η Τελική Αξιολόγηση 

έδειξε ότι  μόνο οι 

γυναίκες της παρεμβατικής 

Ομάδας βελτίωσαν 

σημαντικά τα επίπεδα της 

Συναισθηματικής 

Ενσυναίσθησης   
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τις 

Ενσυναισθη

τικές 

δεξιότητες 

των 

φοιτητών 

της 

Νοσηλευτι-

κής, κατά 

την 

διάρκεια 

των 3 

χρόνων 

σπουδών 

τους 

εργαστηρίων) 

σε μικρές 

ομάδες και της 

Ομάδας 

Ελέγχου=ΟΕ, 

με 

αλλεπάλληλες 

μετρήσεις 

SPSS 

(version 

16.0) 

(SPSS Inc., 

Chicago, IL, 

USA). 

p=0.05) 

5. 

McKena 

et  al., 

2012,  

Aυστραλ

ία 

Αξιολόγηση 

επίπεδων  

Ενσυναίσθη

σης σε 

προπτυχια-

κούς 

φοιτητές 

ΣυγχρονικήΜε

λέτη (A cross-

sectional 

study) 

Από τους  458 φοιτητές του 

προγράμματος 

Νοσηλευτικής ενός 

Πανεπιστημίου της 

Αυστραλίας συμμετείχαν 

στην Μελέτη 106, 23% του 

όλου Νοσηλευτικού 

1. Τhe 

Jefferson 

Scale of 

Physician 

Empathy 

(JSPE) 

&  2.  

Περιγραφική, 

Αναλυτική, 

επαγωγική 

στατιστική. 

Χρήση του 

Στατιστικού 

πακέτου 

Όλο οι συμμετέχοντες 

φανέρωσαν καλά επίπεδα 

Ενσυναίθησης  

Παρατηρήθηκε κάποια 

σημαντική διαφορά μεταξύ 

των στάσεων των 

συμμετεχόντων απέναντι 
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της 

Νοσηλευτι-

κής, σε 

σχέση με 5 

συγκεκριμέ

νες ιατρικές 

καταστά-

σεις. 

*Νοητική 

Ανεπάρκεια 

*Τερματική 

Νόσος 

*Χρήση 

Ουσιών   

*Χρόνιος 

πόνος  

*Οξεία 

Ψυχική 

Διαταραχή   

πληθυσμού(92.5% ήταν 

γυναίκες)     

Medical 

Condition 

Regard Scale 

(MCRS) 

3.Μία 

σύντομη 

σειρά 

Δημογραφι-

κών 

ερωτήσεων. 

SPSS 

(Version 

17.0, 

Chicago, IL, 

USA) 

p-value<0.05 

των ασθενών των 5 

Ιατρικών καταστάσεων    

6. 

Ahmed 

Mousa., 

Η 

αξιολόγηση 

της 

Συγχρονική – 

Διερευνητική

Μελέτη 

204 φοιτητές του 8ου 

εξαμήνου του Ακαδημαϊκού 

έτους 2012-2013, που 

1.Ερωτηματο

λόγιο για τα 

Κοινωνικο-

Περιγραφική, 

Αναλυτική, 

επαγωγική 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι 

όλοι οι φοιτητές πέτυχαν 

σημαντικά πολύ ψηλά 
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2015,  

Aίγυ-

πτος 

Ενσυναίσθη

σης στους 

προπτυχια-

κούς 

φοιτητές 

της 

Νοσηλευτι-

κής πριν και 

μετά την 

συμπλήρω-

ση μίας 

εκπαιδευτι-

κής 

εμπειρίας 

στην 

ψυχιατρική 

Νοσηλευτι-

κή και την 

Ψυχική 

Υγεία. 

(Α cross-

sectional 

exploratory 

research 

design) 

ενεγράφησαν στο 

Πρόγραμμα της 

ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 

και της Ψυχική Υγείας, στο 

Τμήμα Νοσηλευτικής του 

Πανεπιστημίου της 

Αλεξάνδρειας.  

Δημογραφικά   

και την 

προηγούμενη 

εμπειρία των 

φοιτητών με 

την Ψυχική 

Υγεία 

2 Emotional 

Empathic 

Tendency 

Scale. (EETS) 

 

 

 

 

 

 

στατιστική. 

Χρήση του 

Στατιστικού 

πακέτου 

SPSS 

(Version 

20.0, 

Chicago, IL, 

USA) 

 

επίπεδα Ενσυναίσθησης 

μετά την Ψυχιατρική 

Νοσηλευτική τους 

εμπειρία  

εβδομάδα. 
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7. 

Sheehan

et al., 

2013, 

USA 

Διερεύνηση 

των 

αποτελέσμα

των, ενός  

επιλεγόμε-

νου Νοσηλ. 

μάθηματος 

στην 

Ενσυναίσθη

ση, στους 

Προπτυχια-

κούς 

φοιτητές 

της 

Νοσηλευτι-

κής. 

Η Μελέτη είχε 

την μορφή της 

Προ-

Μέτρησης, 

Μετα-

Μέτρησης, 

επαναλαμβανό

μενης σε 5 

Ομάδες 

φοιτητών, για 

μία περίοδο 5 

ετών. 

 

  117 από τους 125 φοιτητές 

επέλεξαν να συμπληρώσουν 

το Προ-προγράμματος 

Ερωτηματολόγιο και 99 

συμπλήρωσαν το Μετά-

Προγράμματος 

Ερωτηματολόγιο, μεταξύ 

των ετών 2008-2012. 

 

Jefferson 

Scale of 

Empathy, 

Nursing 

Student 

Version R 

 

Περιγραφική, 

Αναλυτική, 

επαγωγική 

στατιστική. 

Χρήση του 

Στατιστικού 

πακέτου 

SPSS 

(Version 

15.0, 

Chicago, IL, 

USA) 

 

Γενικά τα δεδομένα 

έδειξαν ότι τα επίπεδα της 

Ενσυναίσθησης 

βελτιώθηκαν κατά μέσο 

όρο 7.02 βαθμούς από την 

έναρξη μέχρι το τέλος του 

προγράμματος, 
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Συγγραφέ

ας 

χρονολογία 

Χώρα 

 

Σκοπός Σχεδιασμός 
Δείγμα 

(μέγεθος, επιλογή χαρακτηριστικά) 

Συλλογή 

δεδομένω

ν 

Αναλύσει

ς 
Αποτελέσματα 

1.  

  M Boyle     

    et al.,             

     2009 

Aυστραλία,  

 

Καθορισμός 

των επιπέδων 

Ενσυναίσθη-

σης μεταξύ  

φοιτητών 6 

διαφόρων 

επαγγελμάτων 

υγείας, σε ένα 

Πανεπιστήμιο 

της 

Αυστραλίας 

ΣυγχρονικήΜελέ

τη (Cross 

Sectional study) 

459, φοιτητές του 1 ου(135),2ου (234) και 

3ου(139) έτους σπουδών 

*Παραϊατρική(120) 

*Νοσηλευτική(107) 

*Μαιευτική (52) 

*Εργασιοθεραπεία  (92) 

*Φυσιοθεραπεία(109) 

*Επιστήμες Υγείας(69) 

Τhe 

Jefferson 

Scale of 

Empathy–

Health 

Profession

al (JSE-

HP) 

Περιγρα-

φική και 

αναλυτι-

κή 

στατιστι-

κή. 

 Χρήση 

του 

πακέτου 

SPSS(V1

7) 

p=0.002 

Δεν 

παρατηρήθη-

καν σημαντικές 

διαφορές 

μεταξύ των 

χρόνων 

σπουδών και 

ειδικότητας 

σπουδών. 

Oi φοιτήτριες 

παρουσίασαν 

ψηλότερα 

επίπεδα από 

τους φοιτητές  

 

 

2.Nunes      

   et al., 

   2011 

  West     

  Indies   

(Trinidad        

     and      

 Tobago), 

 

Aξιολόγηση 

των επιπέδων 

της  

Ενσυναίσθησ

ης μεταξύ  

φοιτητών 5 

διαφόρων 

επαγγελμάτων 

υγείας, πριν 

την έναρξη 

και μετά  την 

λήξη του 1ου 

ΣυγχρονικήΜελέ

τη (Cross 

Sectional study) 

355 φοιτητές στην έναρξη και 366 

φοιτητές στην λήξη του 1ου έτους 

εκπαίδευσης 

*Φαρμακευτική (102) (29%)(Έναρξη) 

104 (28%) (Λήξη)  

*Οδοντιατρική 24 (7%) 25 (7%)  

* Κτηνιατρική 36 (10%) 37 (10%)   

*Νοσηλευτική 31 (9*) 38 (10*)   

*Ιατρική162 (45%) 162 (44%)  

Τhe 

Jefferson 

Scale of 

Empathy–

Health 

Profession

al (JSE-

HP) 

Περιγρα-

φική και 

αναλυτι-

κή 

στατιστι-

κή. 

 Χρήση 

του 

πακέτου 

SPSS(V1

6) P<0.01 

Στην 

επαναληπτική 

αξιολόγηση ο 

Μ.Ο. της 

Ενσυναίσθη-

σης 

παρουσίασε 

μείωση και  

στις  5 

επαγγελματικές 

ειδικότητες. 

Η μείωση στην 
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έτους 

εκπαίδευσης, 

σε ένα 

Πανεπιστήμιο 

των 

WestIndies 

Ιατρική, 

Νοσηλευτική 

και 

Οδοντιατρική 

παρουσίασε 

σημαντική 

στατιστική 

διαφορά. Οι  

φοιτήτριες 

παρουσίασαν 

ψηλότερα 

επίπεδα από 

τους φοιτητές 

3.Wilson     

   et al., 

  2012 

Aγγλία,        

Σύγκριση των 

επιπέδων της 

Ενσυναίσθη-

σης μεταξύ 

φοιτητών 

Επαγγελμά-

των Υγείας 

(Φαρμακευτι-

κής & 

Νοσηλευτικής

) και 

Φοιτητών 

Μη-

Επαγγελμά-

των Υγείας 

(Νομικής), 

μεταξύ 1ου και 

3ου έτους. 

Συγκριτική 

Μελέτη 

(Comparative 

Study) 

*Συμμετείχαν 282 Προπτυχιακοί 

φοιτητές ενός Πανεπιστημίου  

*76 % (n = 190) ήταν γυναίκες και 

24% (n=  60) άντρες. 

* Οι φοιτητές επελέγησαν τυχαία  από 

1 από τις 6 σειρές φοιτητών.  

 

Τhe 

Jefferson 

Scale of 

Physician 

Empathy–-

Student 

Version 

(JSPE-S) 

???? *Oι φοιτητές 

της 

Νοσηλευτικής 

& Φαρμακευτι-

κής 

παρουσίασαν 

σημαντικά πιο 

ψηλά επίπεδα 

από τους της 

Νομικής 

*Οι φοιτητές 

του 3ου έτους 

της 

Φαρμακευτι-

κής 

παρουσίασαν 

ψηλότερα 

επίπεδα από 

του 1ου έτους 

της 
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Φαρμακευτι-

κής. Το 

αντίθετο 

παρουσίασαν 

οι φοιτητές της 

Νοσηλευτικής 

* Δεν 

παρατηρήθη-

καν σημαντικές 

διαφορές 

μεταξύ 1ου και 

3ου έτους της 

Νομικής. 

* Οι γυναίκες 

παρουσίασαν 

ψηλότερα 

επίπεδα 

Ενσυναίσθη-

σης 

*Οι φοιτητές 

ηλικίας πάνω 

από 27 ετών 

παρουσίασαν 

ψηλότερα 

επίπεδα από 

τους 

νεαρότερους   

4. Williams    

     et al., 

    2014a 

Αυστραλία,       

 

Αξιολόγηση 

της φύσης και 

έκτασης της 

ενσυναίσθη-

σης στους 

φοιτητές της 

Διαχρονική 

Μελέτη 

(Longitudinal 

study)  

948 φοιτητές του 1ου, 2ου και 3ου έτους 

σπουδών στο Monash University 

μεταξύ 2008–2010. 

*Νοσηλευτική 411 /43.4% 

*Μαιευτική 188  /19.7 %  

*Παραϊατρική 349 /36.9% 

Τhe 

Jefferson 

Scale of 

Empathy–

Health 

Profession

Περιγρα-

φική και 

αναλυτι-

κή 

στατιστι-

κή. 

Οι φοιτητές 

της Μαιευτικής 

παρουσίασαν 

ψηλότερα 

επίπεδα 

ενσυναίσθησης 
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παραϊατρικής, 

της 

νοσηλευτικής 

και της 

μαιευτικής 

στο 

Πανεπιστήμιο 

Monash της 

Αυστραλίας 

al 

version(JS

E-HP) 

 Χρήση 

του 

πακέτου 

SPSS(V1

9) 

Οι φοιτητές 

του 2ου& 3ου 

έτους 

παρουσίασαν 

ψηλότερα 

επίπεδα από 

αυτούς του 1ου 

έτους. 

Οι φοιτητές 

ηλικίας 26-30 

και 31–35 

χρόνων 

κατέγραψαν 

ψηλότερα 

επίπεδα από 

τους 

νεαρότερους. 

Οι  φοιτήτριες 

παρουσίασαν 

ψηλότερα από 

τους  φοιτητές. 

5. Williams     

     et al., 

    2014b 

Αυστραλία,        

Η εξέταση 

των επιπέδων 

της 

Ενσυναίσθη-

σης των 

φοιτητών 8 

Επιστημών 

Υγείας, από 2 

μεγάλα 

Πανεπιστήμια 

της 

Αυστραλίας. 

ΣυγχρονικήΜελέ

τη (Cross 

Sectional study 

Συνολικά 1111 φοιτητές από 2 

Πανεπιστήμια (Monash University & 

Edith Cowan University) 

εγγεγραμμένων σε 8 διαφορετικά 

Επαγγέλματα Υγείας 

α. Παραϊατρική   

β. Μαιευτική  

γ. Νοσηλευτική  

δ. Παραϊατρική / Νοσηλευτική 

 ε. Εργοθεραπεία      

 ζ. Φυσιοθεραπεία  

 η. Ιατρική  

Τhe 

Jefferson 

Scale of 

Empathy–

Health 

Profession-

student 

version 

(JSE-HP-

S)  

Περιγρα-

φική και 

αναλυτι-

κή 

στατιστι-

κή. 

 Χρήση 

του 

πακέτου 

SPSS(V 

?) 

P-value 

Δεν 

παρατηρήθη-

καν στατιστικά 

σημαντικές 

διαφορές 

μεταξύ των 2 

πανεπιστημίων  

 Γενικά 

παρατηρήθηκε 

μια πτωτική 

τάση στα 

επίπεδα της 
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 θ. Διατροφολογία - Διαιτολογία  

 

<0.05  Ενσυναίσθη-

σης από το 

πρώτο στο 

τελευταίο έτος 

στα πλείστα 

επαγγέλματα, 

αλλά χωρίς 

στατιστικά 

σημαντική 

διαφορά.  

Tα επίπεδα 

Ενσυναίσθη-

σης των 

Γυναικών ήταν 

σημαντικά 

ψηλότερα από 

αυτά των 

αντρών.  

Οι φοιτητές 

των 

μεγαλύτερων 

ηλικιών 

παρουσίασαν 

ψηλότερα 

επίπεδα. 
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6. Petrucci     

      et al., 

     2016 

    Iταλία,  

 

Σύγκριση των 

επιπέδων 

Ενσυναίσθησης 

μεταξύ φοιτητών 

11, 

επαγγελμάτων 

υγείας, σε ένα 

Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο 

της Ιταλίας. 

Συγκριτική –  

Συγχρονική 

Μελέτη (A 

Comparative  

Cross- 

Sectional 

study) 

502 φοιτητές του 1ου 

έτους σε 12 Ε.Υ. 

*Νοσηλευτική 

*Φυσιοθεραπεία 

*Νευροψυχοκινητική  

  θεραπεία  

*Μαιευτική   

*Τεχνικές   

Ψ.Αποκατάταστασης 

*Orthotics and 

Βοηθός  

  Οφθαλμολογίας  

*Περιβαλλοντικές και    

  Εργασιακές τεχνικές     

  Πρόληψης   

* Στοματική Υγιεινή   

 *Τεχνικός   

  Βιοιατρικού     

  Εργαστηρίου  

*Εργασιοθεραπεία   

*Διατροφολογία-   

   Διαιτολογία  

Τhe Jefferson 

Scale of 

Empathy–

Health 

Professional 

(JSE-HP)  

Περιγραφική 

και αναλυτική 

στατιστική. 

 Χρήση του 

πακέτου 

SPSS(V19) 

Οι φοιτητές της 

Νοσηλευτικής 

παρουσίασαν 

ψηλότερα επίπεδα 

Ενσυναίσθησης,  

από τους των 

άλλων 

επαγγελμάτων 

Υγείας 

Οι  φοιτήτριες 

παρουσίασαν 

ψηλότερα επίπεδα 

από τους φοιτητές 
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Συγγραφέας 

Χρονολογία 

Χώρα 

 

Σκοπός 

 

Σχεδιασμός-

Παρεμβάσεις 

Δείγμα 

(μέγεθος, 

επιλογή 

χαρακτηριστικά) 

 

Συλλογή 

δεδομένων 

 

Αναλύσεις 

 

Αποτελέσματα 

 

 

1. Ozcan        

     et al 

    2012 

 Κων/πολη        

  Τουρκία 

Αξιολόγηση των 

επιπέδων 

Ενσυναίσθησης 

Μετά από μια 

σειρά διαλέξεων 

στην 

Ενσυναίσθηση 

και στις 

Δεξιότητες 

Επικοινωνίας 

Ο Σχεδιασμός 

ήταν  Οιονεί-

πειραματικός 

(quasi-

experimental) με 

Προ-μέτρηση & 

Μετα-μέτρηση,  

Το πρόγραμμα 

περιλάμβανε 10 

ώρες διαλέξεων 

στην 

Ενσυναίσθηση 

και στις 

Δεξιότητες 

Επικοινωνίας, σε 

5 διαδοχικές 

εβδομαδιαίες 

παρουσιάσεις 

των 2 Ωρών.  

226, πρωτοετείς 

φοιτητές μίας 

Ιατρικής και μίας 

Νοσηλευτικής 

σχολής, σε ένα 

Τουρκικό 

Πανεπιστήμιο τις 

περιόδους 2008-

2009 & 2009-

2010 

1.The Empathic 

Communication 

Skills Scale 

(ECSS) 

2.The Empathic 

Tendency Scale 

(ETS)  

Περιγραφική 

και αναλυτική 

στατιστική. 

 Χρήση του 

πακέτου 

SPSS(V15) 

p<0.05 

 

Όλοι οι φοιτητές 

παρουσίασαν 

στατιστικά 

σημαντικά 

ψηλότερα 

αποτελέσματα 

στην τελική 

εφαρμογή και 

στις 2 κλίμακες. 

 

2.Briggs         

  et  al, 

  2012,  

  ΗΠΑ 

Aξιολόγηση των 

επιπέδων της 

Ενσυναίσθησης 

μετά την θέαση 

ενός φιλμ 

 Ο Σχεδιασμός 

ήταν  Οιονεί-

πειραματικός 

(quasi-

experimental) με 

εργαστηριακή 

προβολή ενός 

φιλμ με 

Πειραματική (20 

Ο πληθυσμός 

περιλάμβανε 40 

φοιτητές της 

Νοσηλευτικής (20 

στο πρώτο έτος 

και 20 στο 

τελευταίο έτος), 

στο Πανεπιστήμιο 

Kentucky των 

Αξιολόγηση πριν 

και μετά από το 

εργαστήριο με το 

JSE-HP (St. 

Version) 

Περιγραφική 

και αναλυτική 

στατιστική. 

 Χρήση του 

πακέτου 

SPSS(V??) 

Τα 

αποτελέσματα 

παρουσιάζουν 

στατιστικά 

σημαντική 

βελτίωση των 

επιπέδων της 

Ενσυναίσθησης 

στην 
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φοιτητές) & 

Ομάδα Ελέγχου 

(19 φοιτητές) με 

Προ-μέτρηση & 

Μετα-μέτρηση. 

 

ΗΠΑ. Πειραματική 

Ομάδα. 

Kαμία 

στατιστική 

διαφορά δεν 

παρατηρήθηκε 

στα επίπεδα 

μεταξύ της 2ης 

και 3ης 

χορήγησης, τόσο 

για την Ομάδα 

Ελέγχου, όσο και 

για την 

Πειραματική 

3.Williams    

    et al 

   2015 

Αυστραλία 

Αξιολόγηση των 

επιπέδων 

ενσυναίσθησης, 

των 

προπτυχιακών 

φοιτητών 12, 

Επιστημών 

Υγείας, μετά την 

συμμετοχή τους 

σε ένα 

εργαστήριο για 

την 

Ενσυναίσθηση 

Προ-μέτρηση & 

Μετα-μέτρηση 

της 

εργαστηριακής 

συμμετοχής. 

Το πρόγραμμα 

περιλάμβανε 2 

ώρες 

εκπαιδευτικό 

εργαστήριο για 

την 

Ενσυναίσθηση 

293 φοιτητές από 

12 προγράμματα 

Επιστημών 

Υγείας 

*Νοσηλευτικής 

*Παραϊατρικής  

*Διαιτολογίας  

*Εργοθεραπείας 

*Ν. παραϊατρικής  

*Ιατρικής 

*Ραδιογραφίας 

*Ραδιοθεραπείας 

*Μαιευτικής 

*Φυσιοθεραπείας 

*Βιοιατρικής 

*Ποδολογίας σε 4 

πανεπιστήμια της 

Αυστραλίας.  

Αξιολόγηση πριν 

και μετά από το 

εργαστήριο με το 

JSE-HP 

Περιγραφική 

και αναλυτική 

στατιστική. 

 Χρήση του 

πακέτου 

SPSS(V20) 

p<0.0001) 

Τα 

αποτελέσματα 

έδειξαν 

στατιστικά 

σημαντική 

βελτίωση των 

επιπέδων της 

Ενσυναίσθησης 

Για όλους τους 

συμμετέχοντες.  
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4.   Chen        

     et al, 

    2015, 

    ΗΠΑ 

 

Η αξιολόγηση 

επιπέδων 

Ενσυναίσθησης 

μετά την 

συμμετοχή σε 

ένα παιχνίδι 

υπόδυσης ρόλου. 

Ο Σχεδιασμός 

ήταν  Οιονεί-

πειραματικός, με 

Προ-μέτρηση & 

Μετα-μέτρηση. 

Το πρόγραμμα 

περιλάμβανε την 

υπόδυση ρόλου 

ενός ατόμου 

γεροντικής 

ηλικιάς (the 

geriatric 

simulation 

game) σε ένα 

εργαστήρι 

διάρκειας 3 

ωρών 

58, προπτυχιακοί 

φοιτητές της 

Νοσηλευτικής σ’ 

ένα Πανεπιστήμιο 

στις ΗΠΑ 

Αξιολόγηση πριν 

και μετά από το 

εργαστήριο με: 

1.Kiersma-Chen 

Empathy Scale 

(KCES). 

2.Jefferson Scale 

of Empathy - 

Health 

Professions 

Students (JSE-

HPS) 

3.Aging 

Simulation 

Experience 

Survey. 

 

Περιγραφική 

και αναλυτική 

στατιστική. 

 Χρήση του 

πακέτου 

SPSS(V21)  

Όλοι οι φοιτητές 

παρουσίασαν 

στατιστικά 

ψηλότερα 

επίπεδα στη  

Μετα-μέτρηση, 

σε σχέση με την 

Προ-μέτρηση 

και για τα  2 

εργαλεία 

(KCES&JSE-

HPS) 

Παρατηρήθηκε 

όμως στατιστικά 

σημαντική 

βελτίωση για το 

KCES, μετά την 

συμπλήρωση του 

GMG -Geriatric 

Medication-

Game 

 

 

 

 


