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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις πέντε ακόλουθες υποθέσεις. Πρώτον, 

εάν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την εξουθένωση και το άγχος στους 

εκπαιδευτικούς. Δεύτερον, εάν το άγχος προβλέπει την επαγγελματική εξουθένωση καθώς 

επίσης και εάν η αναζήτηση βοηθείας από συναδέλφους διαμεσολαβεί τη σχέση αυτή. 

Τρίτον, εάν η ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών επίσης διαμεσολαβεί  τη σχέση άγχους και 

εξουθένωσης. Τέταρτον, εάν στη σχέση άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης η ψυχική 

ανθεκτικότητα και ο τύπος εκπαίδευσης ασκούν τροποποιητική επίδραση. Πέμπτον εάν 

υπάρχουν διαφορές στην εργασιακή εξουθένωση και το άγχος, μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής 

παιδείας και ειδικής αγωγής. Το δείγμα αποτελούνταν από 414 εκπαιδευτικούς γενικής 

παιδείας και ειδικής αγωγής, ηλικίας 23 έως 63 ετών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω 

ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς για το άγχος, την επαγγελματική εξουθένωση και τη ψυχική 

ανθεκτικότητα. Η έμμεση επίδραση καθώς και η τροποποιητική ανάλυση μελετήθηκε μέσω 

του προγράμματος PROCESS. Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές στα επίπεδα άγχους και 

εξουθένωσης μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας. Επιπλέον, οι 

αναλύσεις έδειξαν ότι το άγχος προβλέπει την επαγγελματική εξουθένωση. Η αναζήτηση 

βοηθείας από συναδέλφους καθώς και η ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών βρέθηκε να 

ασκούν έμμεση επίδραση στη σχέση άγχους και εξουθένωσης. Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα φανέρωσαν θετική τροποποιητική επίδραση της ψυχικής ανθεκτικότητας στην 

παραπάνω σχέση. Τέλος, έγινε φανερό ότι το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται ο 

εκπαιδευτικός (ειδική αγωγή-γενική παιδεία), δεν επηρεάζει τη σχέση άγχους και 

εξουθένωσης. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: άγχος εκπαιδευτικών, επαγγελματική εξουθένωση, συναισθηματική 

εξουθένωση, αποπροσωποποίηση, προσωπική επίτευξη, ψυχική ανθεκτικότητα 
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Abstract 
 

The present study investigates the following assumptions. The first assumption has to do with, 

whether demographic characteristics influence teachers’ burnout and stress levels. Secondly, 

whether stress predicts burn out, as well as whether seeking help from colleagues mediates  

stress and burnout relation. Furthermore, the present study investigates whether teachers’ 

capability of managing a difficult situation in the classroom, mediates the correlation between 

stress and burn out. Moreover the study investigates whether the relation between stress and 

burn out is moderated by teacher resilience and the school type (general or special education). 

In addition, this study focuses on differences between general and special education teachers 

concerning levels of stress and burn out. The sample of this study consisted of 414 teachers, 

aged 23 to 63 years. Data were collected through self-report questionnaires on stress, burn 

out, and teacher resilience. The indirect (mediating) effect as well as the moderating effect 

was studied through the PROCESS program. The results showed differences between stress 

and burnout, comparing special and general education teachers. In addition, data have shown 

that stress predicts burnout. Moreover, results  revealed indirect mediation effect for both peer 

support and the ability to manage difficulties on the relation between stress and burnout. 

Furthermore, the results showed the positive moderating effect of teacher resilience on the 

above relation. Finally, it became clear that the type of education,(special education and 

general education), where the teachers work at, does not affect the correlation between stress 

and burnout. 

 

 

Keywords: teacher stress, professional burnout, emotional burnout, depersonalization, 

personal achievement, teacher resilience 
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Εισαγωγή 

ΚΕΦΑΛΙΑΟ ΠΡΩΤΟ 

Επαγγελματική εξουθένωση ‘’Burn - out’’ 
 

Σε μια εποχή όπου το σύγχρονο τοπίο της διδασκαλίας δέχεται διαδοχικές και 

συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, διέπεται από πολυπλοκότητα και συναισθηματικό φόρτο 

εργασίας, η έρευνα έχει στραφεί στο να βρει απαντήσεις  γιατί συχνά οι εκπαιδευτικοί 

βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση. Είναι πλέον γεγονός ότι εξαιτίας της επαγγελματικής 

εξουθένωσης κάποιοι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, ενώ άλλοι 

καταφέρνουν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να είναι ψυχικά ανθεκτικοί και συνεχώς να 

βελτιώνονται (Gu, 2014). Τα τελευταία χρόνια και όλο και περισσότερες έρευνες εστιάζουν 

στις συνθήκες και στους παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν τη διδασκαλία μια αγχωτική 

διαδικασία.  

Με τον όρο επαγγελματική εξουθένωση περιγράφεται η αρνητική ψυχολογική εμπειρία 

του ατόμου, που αποτελεί απόκριση στο εργασιακό άγχος. Ως γενικός όρος, η εξουθένωση 

αφορά σωματικά, συναισθηματικά και αλληλεπιδραστικά συμπτώματα που προσδιορίζονται 

από τρεις διαστάσεις. Πρώτον, η συναισθηματική εξάντληση, που αναφέρεται στη 

συναισθηματική υπερένταση και κατάπτωση που απορρέει από την εργασία. Δεύτερον, η 

αποπροσωποποίηση, που αναφέρεται στην κυνική στάση που μπορεί να αναπτύξει ο 

εργαζόμενος για τα άτομα που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του (Farber & Miller, 1981). 

Πιο συγκεκριμένα, η αποπροσωποποίηση προκύπτει ως μια μορφή αμυντικής απόσυρσης, 

όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι επαρκείς συναισθηματικοί πόροι (Kokkinos, 2007). Τρίτον, η 

προσωπική επίτευξη, που αφορά στην αίσθηση επάρκειας και επαγγελματικής απόδοσης. 

Κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι η εξουθένωση δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά 

προκύπτει λόγω συσσωρευμένων πιέσεων στον εργασιακό χώρο, οι οποίες με τη σειρά τους 
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δύναται να επηρεάσουν την ψυχολογική ευημερία και να οδηγήσουν σε χαμηλή απόδοση 

στην εργασία (Farber & Miller, 1981). 

 

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική εξάντληση στους 

εκπαιδευτικούς 
Ορισμένα επαγγέλματα είναι πιο επιρρεπή στην επαγγελματική εξάντληση από ότι 

άλλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς 

πληθώρα παραγόντων συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση (Innstrand, Langballe, 

Falkum & Aasland 2011). Αναλυτικά, ερευνητικά έχει βρεθεί ότι τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του εκπαιδευτικού αλλά και το άγχος σχετικά με το επάγγελμά του, 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης της εξάντλησης (Colomeischi, 2015 

Kokkinos, 2007). Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών, μέσα από τη μελέτη του Kokkinos (2007) έγινε φανερό ότι κατά τη μελέτη 

του φαινομένου της επαγγελματικής εξάντλησης (burn-out) των εκπαιδευτικών κρίνεται 

σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε διάσταση της εξάντλησης (burn-out) προβλέπεται από 

διαφορετικές μεταβλητές και για αυτό το λόγο θα πρέπει να αξιολογούνται όλες αυτές, έτσι 

ώστε να επιτευχτεί σωστά ο σχεδιασμός μιας παρέμβασης με στόχο τους εκπαιδευτικούς 

(Kokkinos, 2007). 

Επιπρόσθετα, άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με το άγχος και την επαγγελματική 

εξουθένωση σύμφωνα με έρευνα των Arvidsson, Håkansson, Karlson, Björk και Persson 

(2016) μπορεί να είναι οι αυξημένες απαιτήσεις εργασίας, οι συναισθηματικές απαιτήσεις του 

επαγγέλματος καθώς και η χαμηλή αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών (Arvidsson, Håkansson, 

Karlson, Björk, & Persson, 2016). Επιπλέον, τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής έρευνας του 

Sezer (2018) σχετικά με τους σημαντικότερους παράγοντες άγχους εργασίας, φανέρωσαν ότι 

η συμπεριφορά των μαθητών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική ευημερία – 
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εξάντληση του εκπαιδευτικού (Sezer, 2018). Συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί ότι η 

διαχείριση της μη επιθυμητής συμπεριφοράς των μαθητών, καθώς και οι χρονικοί 

περιορισμοί σε συνδυασμό με το φόρτο εργασίας και τις σχέσεις με συναδέλφους, αποτελούν 

πηγές άγχους που προβλέπουν την εξουθένωση (Kokkinos, 2007).  

 Από την άλλη μεριά, η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της μη επιθυμητής 

συμπεριφοράς από τον εκπαιδευτικό, βρέθηκε να έχει θετική επίδραση στην ικανοποίηση από 

την εργασία και αντίστοιχα αρνητική επίδραση στην εξάντληση (Malinen, & Savolainen, 

2016). Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η θετική αυτό-εικόνα του εκπαιδευτικού έχει 

αποδειχθεί ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί ως μια μορφή αποτελεσματικής αμυντικής 

στρατηγικής ενάντια στον κίνδυνο εξάντλησης, καθώς μέσω αυτής, οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης και 

υψηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης (De Caroli & Sagone, 2012). Σε άλλη έρευνα, η 

αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού βρέθηκε να λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής μεταξύ της αυτό-εικόνας και της εξάντλησης (Zhu, Liu, Fu, Yang, Zhang & 

Shi, 2018). 

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει αναφορικά με το πλαίσιο και το κλίμα ενός 

σχολείου, το οποίο συμπεριλαμβάνει τόσο τις σχέσεις με τους συναδέλφους και τους μαθητές 

όσο και την αλληλεπίδραση με τους γονείς. Διαφορετικές πτυχές του σχολικού κλίματος 

έχουν βρεθεί να σχετίζονται με καθεμία από τις τρεις κύριες διαστάσεις της εξουθένωσης του 

εκπαιδευτικού (burn-out). Η σχέση μεταξύ σχολικού κλίματος και εξουθένωσης έχει βρεθεί 

να διαμεσολαβείται από τα επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, τόσο στη διάσταση της 

συναισθηματικής εξάντλησης όσο και της αποπροσωποποίησης (Grayson, & Alvarez, 2008). 

Επιπρόσθετα η κοινωνική υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο έχει βρεθεί να διαμεσολαβεί τη 

σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και εξάντλησης του εκπαιδευτικού (Ju, Lan, Li, 

Feng & You, 2015). 
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 1.2 Επιπτώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς 
 

Oι εκπαιδευτικοί μέσα από έρευνες διαφαίνεται ότι, όταν κρίνουν και 

αντιλαμβάνονται τον εργασιακό τους φόρτο ως διαχειρίσιμο, με βαση τις προσωπικές τους 

ικανότητες και την υποστήριξη που λαμβάνουν, τότε είναι πιθανότερο να αποφύγουν την 

επαγγελματική εξουθένωση (Albrecht, Johns, Mounsteven & Olorunda, 2009  Bettini, et al., 

2017). Όταν όμως βρίσκουν το φόρτο εργασίας τους αγχωτικό και μη διαχειρίσιμο, είναι 

πιθανό να σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα και να βιώσουν συναισθηματική 

εξουθένωση, καθώς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αισθάνονται ότι έχουν εξαντλήσει την 

ενέργεια τους (Cancio, Larsen, Mathur, Estes, Johns & Chang, 2018). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συναισθηματική εξάντληση διαδραματίζει 

πρωταρχικό ρόλο στην εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι 

παράγοντες άγχους παρεμποδίζουν τη διδακτική διαδικασία και εν συνεχεία παρεμποδίζουν ή 

δυσχεραίνουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Όταν οι εκπαιδευτικοί εξαντλούνται 

συναισθηματικά, ταυτόχρονα αναπτύσσουν ολοένα και πιο αρνητικές στάσεις απέναντι στους 

μαθητές τους -αποπροσωποποίηση- και αισθάνονται μειωμένη αποτελεσματικότητα στην 

εργασία -προσωπική επίτευξη- (Betoret, 2009). Οι εξουθενωμένοι εκπαιδευτικοί είναι πιθανόν 

να αποστασιοποιηθούν από τους μαθητές και τους άλλους εκπαιδευτικούς και να αισθάνονται 

συναισθηματικά κενοί. Είναι πιθανό επίσης, να αισθάνονται αδύναμοι στο να αλλάξουν αυτό 

που τους προκαλεί δυσφορία. Η επαγγελματική εξάντληση μπορεί να έχει αντίκτυπο στην 

ψυχική και σωματική υγεία, να επηρεάζει τις σχέσεις με συναδέλφους και να συνδέεται με 

αρνητικά συναισθήματα για την επαγγελματική ολοκλήρωση. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν 

να αλλάξουν το σχολείο, την οικονομική κατάσταση, το επίπεδο υποστήριξης του πλαισίου, 

τον αριθμό των μαθητών στην τάξη ή τη διαθεσιμότητα των υλικών. Η μόνη δύναμη που 

μπορεί να έχουν είναι η αποφασιστικότητα να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης (Richards, 2012). 
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1.3 Διαφορές εκπαιδευτικών μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 
Όσον αφορά την εξάντληση των εκπαιδευτικών εντοπίζονται βασικές διαφορές 

μεταξύ αυτών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και αυτών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Οι Skaalvik και Skaalvik (2017) σε έρευνα τους εξέτασαν αν παράγοντες άγχους στο σχολικό 

περιβάλλον, όπως προβλήματα πειθαρχίας, πίεση χρόνου και χαμηλό κίνητρο των μαθητών, 

σχετίζονται άμεσα με τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης. Η πίεση χρόνου βρέθηκε να 

είναι πολύ ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της συναισθηματικής εξάντλησης. Η διάσταση 

της αποπροσωποποίησης και προσωπικής ολοκλήρωσης βρέθηκαν να σχετίζονται με τα 

προβλήματα πειθαρχίας και το χαμηλό κίνητρο των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέφεραν συνολικά περισσότερα προβλήματα πειθαρχίας, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας ανέφεραν το χαμηλό κίνητρο των μαθητών ως μεγαλύτερο 

πρόβλημα συγκριτικά με τους πρώτους (Skaalvik, & Skaalvik, 2017).  

Επιπλέον, συγκριτική έρευνα μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διεξήχθη στη Τουρκία, έδειξε ότι τα πιο χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης, μεταξύ των δύο βαθμίδων, βρέθηκαν σε εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Barutçu & Serinkan, 2013). Τέλος, μια πιο πρόσφατη έρευνα 

που διεξήχθη στην Ελλάδα από τους Kroupis, Kourtessis, Kouli, Tzetzis, Derri και 

Mavrommatis (2017) με δείγμα εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, βρέθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονταν παράλληλα και στην πρωτοβάθμια αλλά και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανέφεραν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Εντοπίστηκαν 

βέβαια διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά την ικανοποίηση από την εργασία σχετικά με τις 

συνθήκες εργασίας, την αμοιβή και την εποπτεία που τους παρέχεται (Kroupis, Kourtessis, 

Kouli, Tzetzis, Derri &Mavrommatis, 2017). 
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1.4 Επαγγελματική εμπειρία και εξάντληση 

 
Η επαγγελματική εμπειρία του εκπαιδευτικού έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι 

σχετίζεται με την επαγγελματική εξουθένωση. Σε έρευνα των Innstrand και συνεργατών 

(2011) η μικρή εργασιακή εμπειρία βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με την εξάντληση 

(Innstrand, et al., 2011).  

Σε συγκρητική έρευνα μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης,  τα αποτελέσματα έδειξαν 

ως έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην εμπειρία της εξάντλησης, τους 

ανεπαρκείς μισθούς των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και την ηλικία σε συνάρτηση με την 

επαγγελματική εμπειρία. Συγκεκριμένα, οι νέοι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να είναι περισσότερο 

εξαντλημένοι από τους πιο έμπειρους και μεγαλύτερους ηλιακά συναδέλφους τους (Barutçu 

& Serinkan, 2013). 

Από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλές μελέτες που υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

στην αρχή της καριέρας τους είναι πιο ικανοποιημένοι, καθώς βιώνουν και εσωτερικεύουν με 

διαφορετικό τρόπο τις συνθήκες εργασίας συγκριτικά με τους πιο έμπειρους συνάδελφους 

τους. Ιδιαίτερα ισχυρό παρατηρείται το κίνητρο που σχετίζεται με τις επαγγελματικές τους 

φιλοδοξίες (Chaaban & Du, 2017).  

Επιπρόσθετα, οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί, με μικρή εργασιακή εμπειρία, σε άλλη 

έρευνα των Stoeber και Rennert (2008) δήλωσαν ότι έχουν ιδανικές φιλοδοξίες για τη 

διδασκαλία, θεωρώντας το ως ένα ευγενές επάγγελμα, ενώ στην ίδια έρευνα οι πιο έμπειροι 

εκπαιδευτικοί ήταν πιο ρεαλιστές όσον αφορά το επάγγελμα τους. Αυτό το εύρημα 

επαναλήφθηκε και σε μελέτη των Castro, Kelly και Shih (2010) καθώς σε αντίθεση με τους 

έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί με μικρή επαγγελματική εμπειρία βρέθηκαν να 

αισθάνονται ικανοποιημένοι με τους μαθητές τους και την υποστήριξη των συνεργατών τους, 

καθώς επιδίωκαν συνεχώς να συζητούν και να μαθαίνουν από τους πιο έμπειρους 

συναδέλφους τους ανταλλάσσοντας ιδέες. Σε συμφωνία έρχεται όσον αφορά την στήριξη 
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συναδέλφων και η έρευνα των Caspersen και την Raaen's (2014), όπου βρέθηκε πως η 

υποστήριξη των συνεργατών ήταν περισσότερο σημαντική για τους αρχάριους παρά για 

έμπειρους εκπαιδευτικούς (Caspersen & Raaen's, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Άγχος εκπαιδευτικών 
 

Μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει αποπειραθεί να διερευνήσει τους 

παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών στο εργασιακό 

πλαίσιο. Ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζει η μεταβλητή του άγχους, είτε 

αυτό είναι ενταγμένο στο εργασιακό πλαίσιο, είτε αναφέρεται γενικότερα στην 

καθημερινότητα και στο τρόπο που οι εκπαιδευτικοί το αντιλαμβάνονται.  

Αν και η κοινή γνώμη θεωρεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ως ένα από τα πλέον 

προνομιούχα, λόγω των εκτεταμένων διακοπών και του περιορισμένου διδακτικού ωραρίου, 

τα ερευνητικά δεδομένα το κατατάσσουν στα τρία πιο αγχωτικά επαγγέλματα παγκοσμίως 

(Johnson et al., 2005McShane & Von Glinow, 2005).  

Θεμελιώδης ορισμός του εργασιακού άγχους, ορίζει ότι το άγχος οφείλεται σε 

παράγοντες κινδύνου σε προσωπικό, διαπροσωπικό και οργανωτικό επίπεδο και προκύπτει 

ως αποτέλεσμα ανισορροπίας μεταξύ κινδύνου και προστατευτικών παραγόντων. Όταν οι 

παράγοντες κινδύνου υπερβαίνουν τους προστατευτικούς παράγοντες, η ικανότητα των 

εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες αναστέλλεται και έτσι επέρχεται ως 

αποτέλεσμα το άγχος (Kyriacou, 1987). Ο ορισμός αυτός επικρατεί ακόμη και σήμερα, καθώς 

περιγράφει με σαφήνεια την έννοια. Επιπλέον, μια πιο σύγχρονη προσέγγιση ορίζει το 

εργασιακό άγχος ως απόρροια της απουσίας εργασιακής ικανοποίησης με επιδράσεις στην 

υγεία του ατόμου. Οι βασικότεροι παράγοντες άγχους στο εργασιακό πλαίσιο θεωρείται ότι 

βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιβάλλον του εργαζομένου, όπως οι οργανωτικοί 

περιορισμοί και οι διαπροσωπικές συγκρούσεις στην εργασία (McShane & Von Glinow, 

2005).  
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 Οι πιο σημαντικές πηγές άγχους στους εκπαιδευτικούς σχετίζονται με προβλήματα 

αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με τους μαθητές αλλά και με τους συναδέλφους τους. 

Χαρακτηριστικοί παράγοντες που προκαλούν άγχος είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών 

εντός της τάξης, η χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κατά τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στη τάξη καθώς και η 

πιθανή έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς του εκπαιδευτικού (Antoniou, 

Polychroni&Vlachakis, 2009).  

Μια έρευνα του Richards (2012), με δείγμα 1.201 εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εστίασε σε τρεις 

τομείς σχετικά με το άγχος του εκπαιδευτικού, διερευνώντας τις πηγές άγχους, τις 

εκδηλώσεις άγχους και τις στρατηγικές αντιμετώπισης αυτού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

οι εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη χώρα βίωναν εξαιρετικό άγχος, λόγω ανεπαρκούς 

υποστήριξης και έλλειψης διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση της σχολικής 

πραγματικότητας (Richards, 2012). 

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πολύ συχνά πίεση και άγχος κατά την άσκηση 

του επαγγέλματος τους. Κάποιοι από τους λόγους που ευθύνονται για αυτό είναι οι πιθανές 

συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, όπως εντάσεις με  μαθητές και συναδέλφους, που οδηγούν 

σε πνευματική και σωματική εξάντληση ή απογοήτευση (Yankelevich, Broadfood Gillespie, 

Gillespie & Guidroz, 2012). Όταν αυτή η πίεση που σχετίζεται με την εργασία, δεν 

ανακουφιστεί άμεσα και αποτελεσματικά, οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να χάσουν το πάθος 

τους για την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, βιώνοντας μια κατάσταση ακραίας κόπωσης, 

χάνοντας εντελώς τον ενθουσιασμό τους και επιδεικνύοντας μια παθητική, αρνητική ή 

αδιάφορη στάση απέναντι στους μαθητές τους -αποπροσωποποίηση- (Yu, Wang, Zhai, Dai & 

Yang, 2015). 
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2.1 Παράγοντες που λειτουργούν βοηθητικά στην μείωση του άγχους 

εργασίας 
 

Κρίνεται αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων δύναται να 

μειωθεί αισθητά το άγχος των εκπαιδευτικών. Η έρευνα του Betoret (2009) στην Ισπανία 

φανέρωσε ότι η υποστήριξη του σχολείου με το απαραίτητο σχολικό εξοπλισμό αλλά και 

διδακτικό υλικό, συμβάλει στη μείωσης του κινδύνου εμφάνισης άγχους στους 

εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, η παρουσία στα σχολειά, εξειδικευμένου προσωπικού 

υποστήριξης μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής, επιδρά εξίσου θετικά μειώνοντας την πίεση και το άγχος των εκπαιδευτικών, 

καθώς όλα τα παραπάνω λειτουργούν υποστηρικτικά και βοηθητικά στο έργο τους. Αυτό το 

αποτέλεσμα, ουσιαστικά, υποδηλώνει ότι οι πόροι υποστήριξης του σχολείου θεωρούνται 

σημαντικοί για τους εκπαιδευτικούς. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι τους βοηθούν να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου τους, με αποτέλεσμα να 

διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την εκάστοτε κατάσταση (Betoret, 2009). 

Εν συνεχεία, όσον άφορα το άγχος και την ικανοποίηση από την εργασία των 

εκπαιδευτικών, η αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα φαίνεται να είναι μια 

σημαντική μεταβλητή για την κατανόηση της σχέση αυτής. Δεδομένα από την μελέτη των 

Nathaniel, Sandilos, Pendergast και Mankin (2016) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί που 

αντιλαμβάνονται ότι είναι ικανοί στη διαχείριση δυσκολιών στην τάξη, είναι λιγότερο πιθανό 

να αναφέρουν χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία τους. Από την άλλη μεριά όμως, 

εκπαιδευτικοί που μπορεί να θεωρούσαν ότι ήταν λιγότερο αποτελεσματικοί στη διαχείριση 

της τάξης, βρέθηκαν να είναι πιο επιρρεπείς στην επίδραση του άγχους που σχετίζεται με την 

ικανοποίηση από την εργασία (Nathaniel, et al., 2016). Επιπρόσθετα, όσον αφορά την 

αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα, έρευνα που απευθυνόταν αποκλειστικά σε 

διευθυντές σχολικών μονάδων, αποκάλυψε ότι σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση από την 
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εργασία και αρνητικά με την εξάντληση. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

το εργασιακό άγχος καθώς και η ικανότητα διαχείρισης μιας κατάστασης στο σχολικό 

πλαίσιο, επηρεάζει τόσο τους αρχάριους εκπαιδευτικούς, όσο και τους διευθυντές με χρόνια 

εμπειρίας και υψηλές εργασιακές απαιτήσεις. Αναλυτικά, η αυτό-αποτελεσματικότητα 

βρέθηκε να σχετίζεται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα με την εξάντληση. Οι διευθυντές με 

χαμηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας φανερώθηκε ότι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα και αμφιβολία  όσον αφορά τα καθήκοντα τους, σε σχέση με τους διευθυντές με 

υψηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας. Ο συνδυασμός υψηλής ευθύνης και 

επανειλημμένης αίσθησης αβεβαιότητας και αμφιβολίας είναι μια αγχωτική και ανησυχητική 

κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση και μακροπρόθεσμα σε 

εξουθένωση (Federici & Skaalvik, 2012). 

Ακόμη, κρίνεται αξιοσημείωτο το γεγονός ότι  εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε 

μελέτη των Skaalvik και Skaalvik (2015) παρόλο που ανέφεραν υψηλή ικανοποίηση από την 

εργασία τους, είχαν υψηλό βαθμό άγχους και κατά συνέπεια έδειξαν σοβαρή συναισθηματική 

εξάντληση. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η κύρια πηγή ικανοποίησης από την εργασία 

τους ήταν η αλληλεπίδραση με τα παιδιά, η πραγματική διαδικασία της διδασκαλίας και η 

ανταμοιβή του να βλέπουν τους μαθητές τους να μαθαίνουν και να εξελίσσονται. Έτσι, 

γίνεται φανερό ότι η ικανοποίηση από την εργασία σχετίζεται κυρίως με τα εγγενή οφέλή της, 

ενώ το άγχος σχετίζεται με διάφορους σχολικούς παράγοντες (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στη θετική επίδραση της υποστήριξης 

από συναδέλφους στο άγχος εκπαιδευτικών. Η αντιλαμβανόμενη ικανότητα διαχείρισης μιας 

δύσκολης κατάστασης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό καθώς και η δυνατότητα στήριξης και 

βοήθειας από συναδέλφους για την επίλυση της κατάστασης, έχουν σημαντική επίδραση στο 

άγχος που βιώνουν (Betoret, 2009).  
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Τέλος, στην έρευνα των Prilleltensky, Neff και Bessell (2016) έγινε φανερό πως το 

άγχος του εκπαιδευτικού αποτελεί συλλογική ευθύνη τόσο των διευθυντών όσο και των 

προγραμμάτων κατάρτισης και των σχολικών συμβούλων (Prilleltensky, Neff & Bessell, 

2016). Κρίνεται, δηλαδή αναγκαία η άμεση και ενδελεχής εξέταση του θέματος καθώς και η 

εφαρμογή παρεμβάσεων από όλους τους εμπλεκομένους, με στόχο τόσο την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών όσο και την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Ψυχική ανθεκτικότητα 

 
Η διδασκαλία, όπως διαφαίνεται από την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

θεωρείται μια απαιτητική διαδικασία και μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία 

των εκπαιδευτικών. Η διατήρηση του κίνητρου και της θέλησης των εκπαιδευτικών, τόσο 

γενικότερα όσο και ειδικότερα κατά τα πρώτα στάδια άσκησης του επαγγέλματος, αποτελεί 

σημαντικό ζήτημα ανησυχίας για πολλούς εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο. Η ψυχική 

ανθεκτικότητα του διδακτικού προσωπικού είναι ένας τομέας έρευνας που διερευνά τι ωθεί 

τους εκπαιδευτικούς να σταθούν ενάντια στις προκλήσεις, το άγχος και την εξουθένωση και 

να εξελιχθούν επαγγελματικά (Beltman, Mansfield & Price, 2011). 

 Αρχικά, η ψυχική ανθεκτικότητα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διατηρήσουν τη 

δέσμευσή τους στη διδασκαλία, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις πιθανές 

επαναλαμβανόμενες αποτυχίες (Brunetti, 2006). Η ψυχική ανθεκτικότητα ουσιαστικά 

φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα μιας δυναμικής σχέσης μεταξύ επιμέρους κινδύνων και 

προστατευτικών παραγόντων. Ατομικά χαρακτηριστικά όπως αλτρουιστικά κίνητρα και η 

υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικούς ατομικούς παράγοντες προστασίας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για όσους προετοιμάζουν, 

απασχολούν και εργάζονται με φοιτητές παιδαγωγικών σχολών και νεοδιορισμένων 

εκπαιδευτικών να μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου και να ενισχύσουν τους 

προστατευτικούς παράγοντες, έτσι ώστε να επιτρέπουν στους νέους εκπαιδευτικούς να 

ευδοκιμήσουν κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και όχι απλώς να επιβιώσουν 

(Beltman, et al., 2011).  
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Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν πρέπει να νοείται ως απλό προσωπικό χαρακτηριστικό, 

αλλά ως μια πολύπλοκη διαδικασία, που περιλαμβάνει τόσο προσωπικούς όσο και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Gu & Day, 2013). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται πλέον να 

αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το άγχος και την 

εξάντληση που προέρχεται από το επάγγελμά τους (Kokkinos, 2007). Ουσιαστικά, η ψυχική 

ανθεκτικότητα για τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι απλώς η ικανότητα αντοχής και ευημερίας 

σε αντιξοότητες. Αντιθέτως, επηρεάζεται από τα ατομικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών, την υποστήριξη που δέχονται καθώς και τις ικανότητές τους να διαχειρίζονται 

τα απροσδόκητα γεγονότα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

ότι είναι στενά συνδεδεμένοι με την καθημερινή τους ικανότητα να διατηρούν τους 

εκπαιδευτικούς τους στόχους, αλλά παράλληλα και να διαχειρίζονται με επιτυχία τις 

αναπόφευκτες αβεβαιότητες κατά τη διδασκαλία (Gu, &Day, 2013).  

Εν κατακλείδι, η ψυχική ανθεκτικότητα, εστιάζει στην ικανότητα του ατόμου να 

μπορεί να ανακάμψει γρήγορα από το άγχος, όντας σε θέση να μειώσει την ένταση των 

ανεπιθύμητων καταστάσεων, όπως αρνητικά συναισθήματα, εξάντληση και ψυχοπαθολογικά 

συμπτώματα. Για τους εκπαιδευτικούς, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι πολύ πιο σημαντική 

από την ικανότητα επιβίωσης και ευημερίας σε αντιξοότητες, καθώς περιλαμβάνει την 

ικανότητα να είναι λειτουργικός και παραγωγικός μέσα από την πάροδο του χρόνου στα 

περιβάλλοντα διδασκαλίας (Gibbs & Miller, 2014).  
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3.1 Διαχείριση δυσκολιών και αναζήτηση βοήθειας από συναδέλφους 

 
Ερευνητικά έχει βρεθεί ότι η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποφεύγουν τις 

αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με στρεσογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας τους 

(Richards, Levesque-Bristol, Templin & Graber, 2016). Οι εκπαιδευτικοί κατά το ξεκίνημα 

της καριέρας τους, κρίνεται σκόπιμο να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα και συγκεκριμένα 

να κατανοήσουν τη δυναμική και πολύπλευρη φύση αυτής. Αυτό σημαίνει, όχι μόνο να 

εκτιμήσουν τα προσωπικά δυνατά τους σημεία και τους προσωπικούς τους περιορισμούς, 

αλλά και να αναπτύξουν συνειδητά στρατηγικές αντιμετώπισης, έτσι ώστε να μπορούν να 

προωθήσουν την ανθεκτικότητα τους (Gu, & Day, 2007). 

Τα σχολικά περιβάλλοντα μπορεί να είναι συναισθηματικά υποστηρικτικά και έτσι να 

δημιουργούνται ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων (Mansfield, Beltman, Broadley, & 

Weatherby - Fell, 2016). Συνδυαστικά, η συναισθηματική νοημοσύνη και η κοινωνική 

υποστήριξη στο χώρο εργασίας μπορούν να προστατεύσουν τους εκπαιδευτικούς από την 

επαγγελματική εξουθένωση. Η δημιουργία, δηλαδή, ενός υποστηρικτικού κλίματος μεταξύ 

των εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας προϋποθέτει μειωμένο κίνδυνο εξουθένωσης (Ju, et 

al., 2015).  

Εν συνεχεία, άξιο αναφοράς αποτελεί η έρευνα του Brunetti (2006) με δείγμα 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικά γυμνάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

και αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις, καθώς οι περισσότεροι μαθητές τους προέρχονται 

από μειονοτικές οικογένειες και συχνά δεν είναι η αγγλική μητρική τους γλώσσα. Οι μαθητές 

αυτοί παρουσιάζουν μια σειρά απαιτητικών εκπαιδευτικών αναγκών τόσο για τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τα σχολεία συνολικά. Παρά τις συνθήκες αυτές, ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί παρέμειναν για πολλά χρόνια στην τάξη και κατάφεραν να φέρουν με επιτυχία  

εις πέρας το έργο τους. Η μελέτη αυτή εντοπίζει τρεις παράγοντες που ώθησαν τους 
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εκπαιδευτικούς να παραμείνουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι 

ίδιοι οι μαθητές, η επαγγελματική και προσωπική τους ικανοποίηση καθώς και η υποστήριξη 

από τους συναδέλφους και η άριστη οργάνωση του σχολείο. Γίνεται φανερό ότι η ψυχική 

ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών τους επιτέπει να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να 

επιμείνουν στο έργο τους (Brunetti, 2006). Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί που 

βιώνουν εξουθένωση, νιώθουν διανοητικά κα σωματικά ότι έχουν εξαντληθεί και 

αισθάνονται λιγότερο ικανοί να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές απαιτήσεις στην τάξη 

(Burić, Slišković & Penezić, 2019).  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών 

και σχολικών διευθυντών φαίνεται ότι είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ψυχικά ανθεκτικών 

εκπαιδευτικών, καθώς ο διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη οικοδόμηση της 

κοινωνικής, συναισθηματικής και πνευματικής οργάνωσης του σχολείου. Είναι σημαντικό να 

γίνει κατανοητό ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών είναι εφικτό να καλλιεργηθεί 

και μέσα στο πλαίσιο που ζει και εργάζεται το άτομο (Gu, 2014). Βέβαια, για πολλούς 

εκπαιδευτικούς που καταφέρνουν να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους και τα κίνητρα τους στο 

επάγγελμα καθώς και την ικανότητα να υποβαθμίζουν συχνά τις απρόβλεπτες δυσκολίες του 

σχολείου και της τάξης δεν είναι μια επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα (Patterson & Kelleher, 

2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Παράγοντες στο σχολικό περιβάλλον που επηρεάζουν τον 

εκπαιδευτικό 
 

 4.1 Συμπεριφορά μαθητών 
 

Η πειθαρχία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του σχολικού κλίματος 

που συντελεί στην εξάντληση του εκπαιδευτικού. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή για την τήρηση της από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη (Capone, Joshanloo, 

& Park, 2019). Τα προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ των παιδιών έχουν σημαντική 

επίδραση αρχικά στην σχολική τους παρουσία και εν τέλει επηρεάζουν την ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεών με τους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, οι δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους, τους ωθούν σε υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης 

εργασίας και επαγγελματικής εξάντλησης, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές δεν υποστηρίζονται 

επαρκώς (Kourkoutas, Stavrou, & Plexousakis, 2018).  

Αρκετοί παράγοντες ωθούν τους εκπαιδευτικούς σε εξουθένωση αναφορικά με την 

συμπεριφορά των μαθητών. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί, ότι ένα αγχωτικό περιβάλλον στην 

τάξη με καθημερινές δυσκολίες και προκλήσεις, καθώς και η έλλειψη θετικής ατμόσφαιρας 

στην τάξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εμφάνιση 

επαγγελματικής εξάντλησης μεταξύ των εκπαιδευτικών (Brouwers & Tomic 2000). Το 

σχολικό κλίμα είχε βρεθεί να σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία. Καθώς 

όσο πιο ήρεμο και διαχειρίσιμο κρίνεται το σχολικό κλίμα, τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι 

εκπαιδευτικοί. Αντίστοιχα όμως ισχύει και το αντίστροφο. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

στην έρευνα των Malinen και Savolainen (2016) αξιολόγησαν ως περισσότερο θετικό το 

σχολικό κλίμα στην αρχή του σχολικού έτους, καθώς είχαν υψηλότερη ικανοποίηση από τη 

δουλειά τους συγκριτικά με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η σιγουριά του εκπαιδευτικού 
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στη διαχείριση της συμπεριφοράς είχε θετική επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία 

και αρνητική επίδραση στην εξουθένωση (Malinen, & Savolainen, 2016). Γενικότερα, 

κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι η ικανότητα αντιμετώπισης δυσκολιών παρουσιάζει 

θετική συσχέτιση με την ψυχολογική ευημερία των εκπαιδευτικών, την ικανοποίηση από την 

εργασία και τη δέσμευση με αυτή (Zee & Koomen, 2016).  

 

4.2 Σχολικό κλίμα και σχέσεις με συναδέλφους 
 

Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και οι συνθήκες εργασίας στο σχολικό περιβάλλον 

αποτελούν μια μεταβλητή που διερευνάται πολλά χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο 

σχολείο οι οργανωτικές σχέσεις αναφέρονται στην ποιότητα των σχέσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών, διευθυντή και μαθητών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά το κοινωνικό και 

συναισθηματικό κλίμα του σχολείου. Οι συναδελφικές σχέσεις ως διάσταση του σχολικού 

κλίματος έχει βρεθεί ερευνητικά ότι επηρεάζουν την εξάντληση τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. 

Πρόσφατη έρευνα των Capone και συνεργατών (2019) διερεύνησε την εξάντληση και τους 

συναφείς παράγοντες στους εκπαιδευτικούς, εστιάζοντας συγκεκριμένα στις σχέσεις μεταξύ 

επαγγελματικής εξάντλησης, πεποιθήσεων αποτελεσματικότητας στη διαχείριση δύσκολων 

καταστάσεων στο σχολικό πλαίσιο, στις σχέσεις με συναδέλφους. Τα αποτελέσματα 

φανέρωσαν ότι οι σχέσεις με τους συναδέλφους σχηματίζουν ξεχωριστές δομές, που μπορεί 

να έχουν διαφορετικές συνεισφορές στην πρόβλεψη της εξάντλησης (Capone, et al., 2019).  

Υπάρχουν βέβαια ιδιαίτερες ανησυχίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

συμπεριφορά των παιδιών, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν πηγή άγχους και να επηρεάσουν 

την ανθεκτικότητά τους. Χωρίς την υποστήριξη των συναδέλφων, των διευθυντών και τα 

ατομικά κίνητρα του καθενός ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά. Ως αποτέλεσμα, οι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να αισθάνονται όλο και περισσότερο απομονωμένοι και 



25 
 

αναποτελεσματικοί. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να είναι σημαντικά για να οδηγήσουν 

στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Υπάρχουν, επομένως δυνητικά 

σοβαρές συνέπειες αυτής της απώλειας ανθεκτικότητας, όπως η κακή ψυχική και σωματική 

υγεία του εκπαιδευτικού, ο χρόνος που απουσιάζει από τη δουλειά καθώς και ότι εργάζεται 

σε ένα λιγότερο διαχειρίσιμο μαθησιακό περιβάλλον (Gibbs & Miller, 2014).  

Σε έρευνα των Skaalvik και Skaalvik (2018), βρέθηκε ότι οι εργασιακές απατήσεις 

σχετίζονται με την ευημερία των εκπαιδευτικών, τη δέσμευση και τα κίνητρα για αποχώρηση 

από το επάγγελμα. Η ανάπτυξη κοινών στόχων και αξιών είναι πιθανόν επηρεάσουν τις 

κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Οι απαιτήσεις εργασίας στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην ευημερία τους. Η αξία της 

συνύπαρξης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ευημερία και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών 

(Skaalvik & Skaalvik, 2018).  

 

4.3 Επαγγελματική εμπειρία  
 

Οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να αισθάνονται αυξημένη ψυχολογική πίεση κατά την 

διάρκεια της διδασκαλίας, γεγονός που οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα και αντιλήψεις 

ανεπάρκειας. Ένα από τα ατομικά χαρακτηριστικά που θεωρείται στην παρούσα έρευνα ότι 

σχετίζεται και προβλέπει την εξάντληση των εκπαιδευτικών είναι ο παράγοντας της 

εμπειρίας. Η εξάντληση του εκπαιδευτικού και η αποχώρηση από το επάγγελμα είναι 

ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο για τους νέους εκπαιδευτικούς (Perrone, Player & Youngs, 2019). 

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν συχνά την πρώτη φορά που άσκησαν το επάγγελμα τους μετά 

την αποφοίτησή τους ως σοκαριστική εμπειρία. Ουσιαστικά οι αρχάριοι και οι πεπειραμένοι 

εκπαιδευτικοί διαφέρουν όσον αφορά τα επίπεδα συλλογικής και ανώτερης υποστήριξης και 

συνεργασίας. Επιπρόσθετα, εκτός από τη λήψη χαμηλότερου επιπέδου επαγγελματικής 
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υποστήριξης από τους προϊσταμένους τους, οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί γενικά δεν έχουν το 

θάρρος να εκφράσουν τις ανάγκες τους σε συναδέλφους. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο το 

γεγονός ότι έχει βρεθεί πως οι νέοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους 

συναδέλφους τους (Antoniou, Polychroni&Vlachakis, 2009).  

Εν συνεχεία, σε έρευνα των Castro και συνεργατών του (2010) έγινε φανερό ότι για 

να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μπορεί να 

καταφύγουν σε στρατηγικές αποφυγής. Οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί όμως είναι πιθανό να 

καθυστερούν και να αντιμετωπίσουν δυσκολίες μέχρι να καταφέρουν αναπτύξουν 

στρατηγικές αντιμετώπισης για την εκάστοτε πρόκληση, λόγω έλλειψης εμπειρίας (Castro et 

al., 2010). Αντίστοιχα σε μελέτη των Chaaban και Du (2017) οι έμπειροι εκπαιδευτικοί 

βρέθηκαν να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να αναπτύξουν εξειδικευμένες και 

διαφοροποιημένες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων κάνοντας το καλύτερον δυνατόν για 

τους μαθητές τους (Chaaban & Du, 2017). Όλοι οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν στην αρχή της 

επαγγελματικής τους καριέρας να αντιμετωπίσουν δύσκολες προκλήσεις όσον άφορα τη 

διαχείριση της τάξης και για αυτό το λόγο γίνεται φανερή η ανάγκη υποστήριξης και 

βοηθείας που χρήζουν από τους πιο έμπειρους συναδέλφους, για την αντιμετώπιση και 

διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στη σχολική πραγματικότητα (Gu & Day, 2013). ). Για 

τους παραπάνω λόγους, η ικανότητα των αρχαρίων εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τη 

διδασκαλία τους, κρίνεται σκόπιμο να θεωρείται συλλογική ευθύνη στα σχολεία και όχι 

τυχαία επιλογή του εκάστοτε εκπαιδευτικού (Caspersen & Raaen, 2014).  

Επιπροσθέτως, δεδομένου του υψηλού ποσοστού εγκατάλειψης της θέσης μεταξύ 

νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών, κρίνεται σημαντικό να διερευνηθούν περεταίρω οι λόγοι που 

οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην απόφαση να αποχωρήσουν από το επάγγελμα τους. Ο 

Hong (2012) σε έρευνα του αναφορικά με αυτό το ζήτημα, φανέρωσε σημαντικούς 
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ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα, οι 

πεποιθήσεις και τα συναισθήματά που οδηγούν με διαφορετικό τρόπο στη διαπραγμάτευση 

και την ερμηνεία των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, οι 

νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί που εγκατέλειψαν τη θέση παρουσίασαν μειωμένη 

αυτοπεποίθηση, απέδωσαν τη δυσκολία στην προσωπικότητα τους και βίωσαν 

συναισθηματική εξάντληση. Από την άλλη μεριά, οι νεοδιοριζόμενοι που είχαν περισσότερη 

υποστήριξη και βοήθεια από τους συναδέλφους και τους διευθυντές των σχολείων τους  

παρέμειναν στην θέση τους (Hong, 2012).  

Συνολικά το περιβάλλον διδασκαλίας εμφανίζεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να 

βελτιωθεί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αφοσιωθούν στη 

διδασκαλία (Lam, & Yan, 2011). Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι 

ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Προτείνεται οι διευθυντές των 

σχολείων να έχουν εύλογες προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας συνεπή θετική 

ανταπόκριση και συμμετέχοντας σε συνεργατική επίλυση προβλημάτων (Sadeghi & 

Khezrlou, 2014). Μια πρόταση για την βελτίωση της κατάστασης θα μπορούσε να είναι η 

εφαρμογή μεθόδων για την αξιολόγηση των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών κατά τις 

αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές, καθώς μέσα από αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να 

δομηθούν εξατομικευμένες παρεμβάσεις επίλυσης προβλημάτων (Spilt, Koomen, & Thijs, 

2011). 

4.4 Φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση  

 

Στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού παρατηρείται αυξανόμενη γυναικεία παρουσία. 

Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών φανέρωσαν ότι οι γυναίκες είχαν υψηλότερα επίπεδα 
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επαγγελματικού άγχους και συναισθηματικής εξάντλησης σε σύγκριση με τους άνδρες, όσον 

αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην τάξη και το φόρτο εργασίας (Antoniou, et al., 

2009  Barutçu & Serinkan, 2013Timms, Graham, & Caltabiano, 2006). Σε γενικές γραμμές 

η διδασκαλία θεωρείται πιο πολύ γυναίκειο επάγγελμα (González-Morales, Rodríguez, & 

Peiró, 2010), αφού το επιλέγουν ως επί το πλείστον γυναίκες. Ειδικότερα στην χώρα μας, 

έρευνα των Papastylianou, Kaila και Polychronopoulos (2009) φανέρωσε ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού πληθυσμού 

(69,8). Αξίζει ακόμη να τονισθεί ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί μέσω της ασκήσεως του 

επαγγέλματος αισθάνονται ικανοποίηση παρέχοντας φροντίδα και διδάσκοντας παράλληλα 

τα παιδιά. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να 

εμπλακούν συναισθηματικά στις ανάγκες των μαθητών και έτσι να επιβαρύνουν την 

καθημερινή τους εργασία (Tunde & Oladipo, 2013 Langher, et al., 2017).  

Από την άλλη μεριά όμως, οι άνδρες εκπαιδευτικοί εμφάνισαν πιο υψηλά επίπεδα 

εξάντλησης συγκριτικά με τις γυναίκες σε έρευνα των Rad και Nasir (2010). Το αποτέλεσμα 

αυτό αποδόθηκε στο γεγονός ότι η διδασκαλία θεωρείται πιο πολύ γυναικείο επάγγελμα, 

καθώς η φροντίδα των παιδιών θεωρούνταν από πάντα ευθύνη των γυναικών και για αυτό οι 

άνδρες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Η υψηλή εξάντληση στους 

άνδρες μπορεί κατά συνέπεια να οδηγήσει και αυτή, σε αίσθηση μειωμένης αυτοεκτίμησης 

και δυσαρέσκεια με την εργασία (Rad & Nasir, 2010).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
 

5.1 Συνεργασία εκπαιδευτικών για την ομαλή ένταξη μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές αναγκες στην τάξη γενικής παιδείας 

 

Η εφαρμογή της ένταξης στην εκπαίδευση απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, καθώς το 

σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Τα 

σχολεία γενικά τείνουν να έχουν ως προτεραιότητα την απόκτηση ακαδημαϊκών γνώσεων και 

για αυτό σπάνια προβλέπουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της 

κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η ενσωμάτωση/ένταξη στο σχολείο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, βελτιώνοντας κατά 

συνέπεια την αυτοεικόνα τους. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν 

αυτοπεποίθηση αν και είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των συνομηλίκων τους, ειδικά 

στην κοινωνική και ακαδημαϊκή διάσταση (Cambra & Silvestre, 2003).  

Οι εκπαιδευτικοί σε τάξη γενικής παιδείας με ένα παιδί με διάγνωση Διαταραχής 

Αυτιστικού Φάσματος αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως που συνδέονται με την έλλειψη  

εξειδικευμένης γνώσης και κατά συνέπεια κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που 

πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι ευάλωτοι στην απογοήτευση, 

σε αισθήματα ανικανότητας και έχουν αυξημένη αίσθηση ευθύνης (Antoniou, et al., 2009). 

Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η συμπερίληψη ενός παιδιού σε μια τάξη γενικής 

παιδείας μπορεί να θεωρείται περισσότερο ως απειλή παρά ως πρόκληση για μη κατάλληλα 

καταρτισμένους εκπαιδευτικούς ( Antoniou, et al., 2009  Boujut, Dean, Grouselle, & Cappe, 

2016). 
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 Οι εκπαιδευτικοί σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, από την 

άλλη μεριά, λαμβάνουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέλφους τους και 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης περισσότερες στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων 

που έχουν αποδειχθεί να είναι πιο αποτελεσματικές. Οι εκπαιδευτικοί σε σχολεία ειδικής 

αγωγής έχει βρεθεί πως έχουν καλύτερη προσαρμογή, πιθανώς λόγω της κατάρτισης, της 

εμπειρίας και τις προσαρμοσμένες συνθήκες στην τάξη (Boujut, et al., 2016).  

Εν συνεχεία, εστιάζοντας στην επαγγελματική εξουθένωση, βρέθηκε στην έρευνα των 

Antoniou και συνεργατών (2009) η συναισθηματική εξάντληση να κυμαίνεται σε μέτρια 

επίπεδα σε εκπαιδευτικούς τάξεων γενικής παιδείας και σε χαμηλά επίπεδα σε 

εκπαιδευτικούς από εξειδικευμένα περιβάλλοντα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επιπλέον, 

οι τελευταίοι είχαν χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και μέτρια επίπεδα προσωπικής 

ολοκλήρωσης, φανερώνοντας έτσι ότι προστατεύονταν από την επαγγελματική εξάντληση.  

Βέβαια όσον αφορά την εφαρμογή της ένταξης σε μια τάξη γενικής παιδείας, η 

υποστήριξη και συνεργασία των εκπαιδευτικών έχει καθοριστική σημασία και ενέχει πολλές 

δυσκολίες. Έρευνα των Jurkowski και Müller (2018) διερεύνησε την ανάπτυξη της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των 

μαθητών σε τάξεις συμπερίληψης/ένταξης (παρουσία εκπαιδευτικού της τάξης και 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής ως παράλληλη στήριξη ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες) στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η ανάλυση δεν 

αποκάλυψε καμία αλλαγή ως απόρροια της συνεργασίας των δύο εκπαιδευτικών, καθώς δεν 

υπήρξαν αμοιβαίες επιδράσεις μεταξύ της συμπεριφοράς συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

εντός της ίδιας τάξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δυο εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικός της 

τάξης και εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, δεν μπόρεσαν να εναρμονιστούν και να 

συνεργαστούν αποδοτικά μέσω μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας (Jurkowski, & Müller, 

2018). Το γεγονός αυτό φανερώνει την άμεση ανάγκη διερεύνησης των επιμέρους 
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παραμέτρων της παρούσας σχέσης και την εφαρμογή παρεμβάσεων με στόχο την καλύτερη 

δυνατή συνεργασία των δυο εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την ενταξιακή 

πολιτική στα σχολεία. 

5.2 Εκπαιδευτικοί σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΣΜΕΑ) 

 
Η εξάντληση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή είναι ένα ζήτημα που προκαλεί 

ενδιαφέρον προς διερεύνηση αλλά και ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, λόγω του 

συναισθηματικά απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας. Η μελέτη του Duli (2015) διερεύνησε 

τον πιθανό ρόλο της αντιλαμβανόμενης υποστήριξης συναδέλφων για τη μείωση της 

εξάντλησης σε ένα δείγμα εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ειδικά σχολεία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η υποστήριξη συσχετίζεται αρνητικά τόσο με τη συναισθηματική 

εξάντληση όσο και με την αποπροσωποποίηση (Duli, 2015). Σε άλλες αντίστοιχες έρευνες 

βρέθηκε να συνδέεται θετικά με την προσωπική ολοκλήρωση (Bataineh & Alsagheer, 2012 · 

(Duli, 2015 Platsidou, & Agaliotis, 2008), διότι η συλλογική συνεργασία και στήριξη 

οδηγούν σε υψηλότερο αίσθημα αποδοχής, επιτυχίας και συμμετοχής στην εργασία 

(Platsidou, M. & Agaliotis, 2008). 

Εν συνεχεία, όσον αφορά το άγχος των εκπαιδευτικών λίγα είναι γνωστά για τους 

μηχανισμούς αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. 

Βέβαια μέσα από μια ποιοτική έρευνα των Parker και Martin (2009) έγινε φανερό ότι 

αισθάνονται απομονωμένοι και αναζητούν οφέλη βρίσκοντας υποστήριξη από τους 

συναδέλφους τους. Ως στρατηγικές αντιμετώπισης, επιχειρούν να αλλάξουν είτε την πηγή 

άγχους ή τους ίδιους, δηλαδή προσπαθούν να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε χαλαρές 

δραστηριότητες καθώς και να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική συναισθηματική υποστήριξη 

μέσω οικογένειας, φίλων και συναδέλφων (Parker & Martin, 2009). Αντίθετα σε μη 
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ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης, άλλη έρευνα φανέρωσε ότι αποφεύγουν ή αρνούνται 

την πηγή άγχους (Cancio, et al., 2018). 

Συγκρίνοντας τα επίπεδα άγχους μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γενικής 

παιδείας, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε έρευνα του Lazuras (2006) δήλωσαν χαμηλά 

έως μέτρια επίπεδα εργασιακού άγχους, αλλά συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς γενικής 

παιδείας, είχαν υψηλότερο άγχος εργασίας. Η διαφορά αυτή, πιθανώς να έγκειται στο γεγονός 

ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, οι 

οποίες άπτονται των οργανωτικών πτυχών της δουλειά τους (Lazuras, 2006).  

Έρευνα των Hopman και συνεργατών (2018) επιδίωξε να εξετάσει αν μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, η σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού επηρεάζει τη συναισθηματική 

εξάντληση που βιώνουν. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν 

μια στενή σχέση με τους μαθητές τους αντιμετωπίζουν μειωμένου κίνδυνο συναισθηματικής 

εξάντλησης. Αντίθετα, σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν καταφέρει να χτίσουν μια τόσο 

στενή σχέση με τους μαθητές τους, τα συμπτώματα συναισθηματικής εξάντλησης 

εμφανίστηκαν αυξημένα (Hopman, et al., 2018).  

Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαγή στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις συμπεριφορές των μαθητών που προκαλούν αναστάτωση στην τάξη, 

σχετίζεται άμεσα με αλλαγές στην αντίληψη της αυτό-αποτελεσματικότητας, οι οποίες με τη 

σειρά τους σχετίζονται αρνητικά και με τις τρεις συνιστώσες της εξουθένωσης (Fernet, Guay, 

Senécal & Austin, 2012). Συνολικά, η αντίληψη της αυτό-αποτελεσματικότητας και της 

αυτοεκτίμησης του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της τάξης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

κατά την εκπόνηση παρεμβάσεων τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία 

εξουθένωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών (Brouwers, & Tomic, 2000).  

Συνεχίζοντας, σε έρευνα, οι Kokkinos και Davazoglou (2009)  με δείγμα 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής από όλη την Ελλάδα εξέτασαν το εργασιακό άγχος, τις πηγές 
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άγχους παράλληλα με τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους. Οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θεωρούν τη δουλειά τους μέτρια αγχωτική, εύρημα που έρχεται 

σε συμφωνία με προηγούμενη έρευνα των Platsidou και Agaliotis (2008). Επιπλέον δήλωσαν 

ότι αισθάνονται έντονο άγχος για θέματα που αφορούν το μαθητή, όπως την πρόοδο του, την 

ασφάλεια του καθώς και την κοινωνική ανάπτυξη του. Περισσότεροι από τους μισούς 

εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι η διδασκαλία των παιδιών με αυτισμό καθώς και μαθητών με 

συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες τους προκαλεί άγχος. Η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το επίπεδο σπουδών είναι μεταβλητές που 

βρέθηκαν να επηρεάζουν το επίπεδο άγχους που βιώνουν (Kokkinos & Davazoglou, 2009). 

Εν συνεχεία, μελέτη των Bataineh και Alsagheer (2012) αποσκοπούσε στη 

διερεύνηση της πηγής κοινωνικής υποστήριξης (εποπτικές αρχές, συνάδελφοι, φίλοι, 

οικογένεια) η οποία θα ήταν πιο αποτελεσματική στη μείωση της εξουθένωσης μεταξύ 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν σημαντικούς θετικούς 

συσχετισμούς μεταξύ της υποστήριξης οικογένειας και συναδέλφων και προσωπικής 

ολοκλήρωσης. Δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση 

και η διδακτική εμπειρία δεν σχετίζονταν σημαντικά με καμία από τις τρεις διαστάσεις της 

εξάντλησης. Η σημαντική σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή υποστήριξη και το προσωπικό 

επίτευγμα αντικατοπτρίζει τη σημασία της οικογένειας στην κοινωνία, όπως στην προκειμένη 

περίπτωση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου η οικογένεια είναι η πιο σημαντική μονάδα 

στους Άραβες. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τα ευρήματα της Platsidou και 

Agaliotis (2008) που βρήκε ότι η οικογενειακή υποστήριξη συνδέθηκε θετικά με αίσθηση 

προσωπικής ολοκλήρωσης και στην Ελλάδα.  
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5.3 Τύπος εκπαίδευσης και εξάντληση 
 

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται από τη 

δομή στην οποία απασχολείται ο εκπαιδευτικός, εάν είναι δηλαδή εκπαιδευτικός σε σχολεία 

γενικής παιδείας ή σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ανατρέχοντας σε 

προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα, οι Κόκκινος και Δαβάζογλου (2006) βρήκαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης σε σχέση με συναδέλφους γενικής παιδείας. Αντίθετα 

σε συγκριτική έρευνα των Κολιάδης, Μυλωνάς, Κουμπιάς, Τσιναρέλλης, Βαλσάμη και 

Βάρφη (2003) είχε βρεθεί ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας παρουσιάζουν υψηλότερα 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους της ειδικής αγωγής. 

 Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρείται ότι είναι πιο επιρρεπείς στο 

να παρουσιάσουν εξάντληση, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται το 

επάγγελμά τους. Στην ελληνική βιβλιογραφία για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής οι 

Platsidou και Agaliotis (2008) βρήκαν μεσαία έως χαμηλά επίπεδα εξάντλησης και ανέφεραν 

συγκρατημένα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία τους, τη συνεργασία με τον 

διευθυντή και το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων οι 

ερευνητές απέδωσαν τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο γεγονός ότι κατέχουν μόνιμες 

θέσεις εργασίας (Platsidou, &Agaliotis, 2008). 

  



35 
 

ΚΕΦΑΛΙΟ ΕΚΤΟ 

Παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση του άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών 

 
Με βάση την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται φανερό ότι η διδασκαλία 

θεωρείται ένα αγχωτικό επάγγελμα. Βέβαια κρίνεται αξιοσημείωτο το γεγονός ότι υπάρχουν 

διαθέσιμες παρεμβάσεις για να καταφέρει ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει τόσο το άγχος 

όσο και την εξουθένωση. Στην αίθουσα διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός είναι πιθανό να βιώσει 

υπερβολική πίεση. Οι οικογενειακές ευθύνες σε συνδυασμό με κακές συνθήκες εργασίας 

προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς (Hultell, Melin & Gustavsson, 2013).  

Οι αμφιβολίες για την αυτό-αποτελεσματικότητα, το άγχος και ο φόβος διαπερνούν τη 

σκέψη κυρίως των νέων εκπαιδευτικών. Όσον αφορά την ατομική τους προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση αυτών των συναισθημάτων και την ομαλή προσαρμογή τους, η συνεχής 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για την αντιμετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων στο εργασιακό πλαίσιο. Αποτελεσματικό κρίνεται επίσης τόσο για 

εκπαιδευτικούς με μικρή εμπειρία, όσο και για πιο εμπείρους συναδέλφους τους, η 

δημιουργία ομάδων υποστήριξης. Σε ορισμένες περιοχές, αυτές οι ομάδες μπορούν να λάβουν 

τη μορφή επαγγελματικών μαθησιακών κοινοτήτων. Αυτές οι ομάδες κρίνεται αναγκαίο να 

υπάρχουν σε κάθε σχολείο και οι διευθυντές χρειάζεται να ενισχύουν και να προωθούν το 

σχηματισμό τους (Prilleltensky, et al., 2016). Μέσα από τις ομάδες υποστήριξης  ο 

εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να γνωρίζει ότι και οι άλλοι συνάδελφοι βιώνουν παρόμοιες 

προκλήσεις και δυσκολίες, μέσα από ανοικτές συνομιλίες και διάλογο. Στις ομάδες αυτές 

καθορίζοντας σαφείς στόχους, είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να επαναφέρουν τις 

προσδοκίες τους και να εκπονήσουν ένα πιο αποτελεσματικό σχέδιο εξέλιξης και 

επαγγελματικής πρακτικής (McKay & Barton, 2018). 
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Επιπρόσθετα, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι σε κάποια σχολεία στην Αμερική 

υπάρχουν εργαστήρια με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων αντιμετώπισης άγχους στους 

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, σε μικρές, αγροτικές περιοχές αυτές οι επιλογές δεν είναι πάντα 

διαθέσιμες (Hultell, et al., 2013). Συνολικά κρίνεται σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να συμμετέχουν σε διάφορες 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες, ώστε να αισθάνονται ή να αναγνωρίζουν ότι η συμβολή τους 

στο σχολείο είναι σημαντική (Srivastava, 2017). 

Γενικότερα η ευημερία των εκπαιδευτικών έχει γίνει ένα σημαντικό θέμα προς 

διερεύνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς ενέχει αυξανόμενη πολυμορφία, 

με υψηλές απαιτήσεις και προκλήσεις. Η μελέτη των Ross, Romer και Horner (2012) ανέλυσε 

τη σχέση μεταξύ της ευημερίας των εκπαιδευτικών, της εξουθένωσης και της 

αποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή παρεμβάσεων και υποστηρικτικών θετικών 

συμπεριφορών στο σχολείο μέσω του προγράμματος School-Wide Positive Behavioral 

Interventions and Supports (SWPBIS). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί σε 

σχολεία που εφαρμόζουν SWPBIS είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα εξάντλησης και 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας. Το SWPBIS βρέθηκε  να παρέχει 

ευκαιρίες συνεργασίας και θετικές αλληλεπιδράσεις τόσο με τους συναδέλφους όσο και με 

τους γονείς και τους μαθητές. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τα 

σχολεία, όπου οι εκπαιδευτικοί είναι συχνά απρόθυμοι να εφαρμόσουν νέες πρωτοβουλίες, 

καθώς με υποστήριξη και εκπαίδευση ενισχύεται η ευημερία ολόκληρης της σχολικής 

κοινότητας (Ross, Romer & Horner, 2012).  

Επιπλέον, ενδιαφέρον αποτελεί το εύρημα που φανερώνει ότι η ικανότητα των 

εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν πολλαπλές στρατηγικές αντιμετώπισης συμβάλει στη 

μείωση της συναισθηματικής εξάντλησης στην κοινότητα των εκπαιδευτικών (Austin, Shah 

& Muncer, 2005). Συνολικά, οι από κοινού στρατηγικές αντιμετώπισης μέσω υποστήριξης 
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από συναδέλφους μπορεί να φέρουν θετικό αντίκτυπο στη μείωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς (Pietarinen, Pyhältö, Soini, & Salmela-Aro, 2013). 

Εξίσου σημαντική κρίνεται η ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων με 

στόχο ο εκπαιδευτικός να καταφέρει να μετριάσει τα συναισθήματα εξουθένωσης, 

διατηρώντας έτσι θετικούς κοινωνικούς δεσμούς στο σχολικό πλαίσιο (Bellocchi, 2019). 

Τέλος, εστιάζοντας στις στρατηγικές αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών, η μελέτη των 

Stoeber και Rennert (2008) φανέρωσε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια και τους 

συνεργάτες ήταν οι πιο συχνές στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους των εκπαιδευτικών 

(Stoeber & Rennert, 2008). Επιπλέον, σε μια ποιοτική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, εκπαιδευτικοί πρότειναν λύσεις για την αντιμετώπιση του άγχους μέσα από την 

προσωπική τους εμπειρία. Συγκεκριμένα, πρότειναν πως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να έχει το ρόλο του εκπαιδευτικού, του γονέα και του 

μέντορα για κάθε μαθητή, για αυτό θα πρέπει να ορίσουν ρεαλιστικά όρια σε στη σχέση με 

τους μαθητές τους. Επιπλέον, οι ίδιοι συμβουλεύουν τους συναδέλφους τους να αξιοποιούν 

τον υπόλοιπο χρόνο της μέρας, μετά το πέρας των μαθημάτων του σχολείου, με την 

οικογένεια τους. Τέλος ενισχύουν τη συμμετοχή σε αθλήματα ή εθελοντική εργασία 

(Botwinik, 2007).  
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Η παρούσα έρευνα 
 

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των διαστάσεων της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών τόσο συνολικά 

όσο και συγκριτικά μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής γενικής και γενικής παιδείας. Από την 

παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται φανερό ότι παράγοντες όπως το φύλο, η 

ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το σχολικό κλίμα, οι σχέσεις με τους συναδέλφους, η 

επαγγελματική εμπειρία, η ψυχική ανθεκτικότητα, η ικανότητα διαχείρισης της τάξης και η 

βαθμίδα εκπαίδευσης είναι χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τόσο το εργασιακό άγχος όσο 

και την εξάντληση του εκπαιδευτικού.  

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει γίνει συγκριτική έρευνα μεταξύ εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας εξετάζοντας τις μεταβλητές της εξάντλησης των 

εκπαιδευτικών, του άγχους και της ψυχικής ανθεκτικότητας ταυτόχρονα. Οι περισσότερες 

μελέτες συγκρίνουν δεδομένα εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής με τα αποτελέσματα 

από άλλες αντίστοιχες έρευνες. Η παρούσα έρευνα θα επιδιώξει να εξετάσει αύτη τη σχέση, 

με παράλληλη χρήση ενός εκτεταμένου ερωτηματολογίου δημογραφικών χαρακτηριστικών, 

για να διερευνηθεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων στις σχέσεις αυτές. Το δείγμα της 

έρευνας θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

προερχόμενοι από κλάδους ειδικής αγωγής καθώς και γενικής παιδείας από όλη την Ελλάδα. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ ψυχικής 

ανθεκτικότητας (και τις διαστάσεις αυτής: διαχείριση δυσκολιών και αναζήτηση βοήθειας 

από συναδέλφους), εξάντλησης εκπαιδευτικών και εργασιακού άγχους. Απώτερος σκοπός της 

παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 

γενικής παιδείας. Τα αποτελέσματα αναμένεται να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και να 

συγκρίνουμε τις απαντήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, αναλόγως του πλαισίου και της 
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βαθμίδας στην οποία απασχολούνται. Κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί θα δοθεί η δυνατότητα να αναδιαμορφωθούν μελλοντικά οι παρεμβάσεις με 

στόχο την ευημερία των εκπαιδευτικών. Στόχος θα είναι να μειωθεί ο κίνδυνος εξουθένωσης 

των εκπαιδευτικών, να αυξηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα τους και να βελτιωθούν οι συνθήκες 

στο σχολικό πλαίσιο, διαμορφώνοντας ένα σχολείο καλύτερο τόσο για τους μαθητές όσο και 

για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

 

Υποθέσεις 
 

Με βαση την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται φανερό ότι οι 

δυνατότητες και οι δυσκολίες ανά σχολικό πλαίσιο ποικίλλουν και αντίστοιχα ποικίλλει και ο 

τρόπος που ο εκπαιδευτικός καλείται να τις διαχειριστεί. Για αυτό το λόγο αναμένεται στην 

παρούσα έρευνα να βρεθούν διαφορές όσον αφορά τη σχέση μεταξύ δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την βαθμίδα 

εκπαίδευσης και τον τύπο εκπαίδευσης στις μεταβλητές τους άγχους και της εξουθένωσης 

(Υπόθεση 1). Επιπλέον στην τρέχουσα έρευνα διαφορές αναμένεται να βρεθούν στα επίπεδα 

εξουθένωσης και άγχους μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής 

(Υπόθεση 2).  

Ακόμη, η παρούσα έρευνα επιδιώκει να εξετάσει τη διαμεσολαβητική επίδραση α) της 

αναζήτησης βοήθειας για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο σχολείο και β) την 

ικανότητα επίλυσης δυσκολιών, στη σχέση άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Υποθέτουμε ότι το άγχος εκπαιδευτικών προβλέπει την επαγγελματική εξουθένωση και στις 

τρεις διαστάσεις καθώς και ότι η σχέση αυτή διαμεσολαβείται α) από την αναζήτηση 

βοηθείας από συναδέλφους για την επίλυση δυσκολιών (Υπόθεση 3) και β) από την 

ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στο σχολείο (Υπόθεση 4). 
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Τέλος, θα διερευνηθεί η τροποποιητική επίδραση α) της ψυχικής ανθεκτικότητας και 

β) του τύπου εκπαίδευσης, στη σχέση άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης. Υποθέτουμε 

ότι η ψυχική ανθεκτικότητα τροποποιεί/μειώνει την επίδραση του άγχους στην εξάντληση 

(Υπόθεση 5). Επιπλέον αναμένεται ότι ο τύπος εκπαίδευσης να επηρεάζει τη σχέση άγχους 

και επαγγελματικής εξουθένωσης (Υπόθεση 6). 
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Μεθοδολογία 

Δείγμα 

 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 414 εκπαιδευτικούς (n=127 άνδρες, 

30,2% και n=287 γυναίκες, 69,8% ), ηλικίας 23 έως 63 ετών (M=45,2 SD=9,4). Το 53% 

(n=219) είναι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 47% (n=195) στη 

Δευτεροβάθμια. Αναλυτικά το 71 % (n=284) είναι εκπαιδευτικοί σε σχολικές μονάδες 

γενικής παιδείας, και το υπόλοιπο 29% του δείγματος (n =115) εκπαιδευτικοί παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 23,1% των εκπαιδευτικών του δείγματος είχαν μικρότερη 

από δέκα έτη υπηρεσία (n=95), ενώ το 76,9% είχαν περισσότερο από δέκα χρόνια εμπειρία 

(n= 316). Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα το 

4,1% (n= 17) κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ, το 4,8% (n= 20) έχουν αποφοιτήσει από την Παιδαγωγική 

Ακαδημία, το 41,8% (n=173) έχουν πτυχίο ΑΕΙ, το 4% (n=16) κατέχουν δυο πτυχία ΑΕΙ, το 

40% (n=165) κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, το 3% (n = 12) κατέχουν διδακτορικό 

δίπλωμα και το υπόλοιπο 2,3% (n=11) κατέχουν διπλώματα και μετεκπαιδεύσεις από 

διάφορους φορείς που άπτονται των παιδαγωγικών επιστημών. 

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, το 27,1% (n= 112) είναι 

άγαμοι, το 65,2 (n=270) είναι έγγαμοι, και το 7,4% (n=31) είναι διαζευγμένοι. Εξ αυτών το 

66,3% (n= 270) έχουν παιδιά ενώ το 33,7% (n=137) δεν έχει παιδιά. Τέλος όσον αφορά τον 

τόπο μόνιμης κατοικίας τους, το 7,2% (n =30) διαμένει σε αγροτική περιοχή, το 6,8% (n=28) 

σε ημιαγροτική περιοχή, το 13,8% (n = 57) σε ημιαστική περιοχή, το 42% (n=174) σε αστική 

περιοχή και το 30,2% (n=125) σε αστικό κέντρο. 
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος  

 Ν %  Ν % 

Φύλο Σπουδές 

Άνδρες 124 30,2% Πτυχίο ΤΕΙ 17 4,1% 

Γυναίκες 287 69,8% Παιδαγωγική Ακαδημία 20 4,8% 

Χρόνια υπηρεσίας Πτυχίο ΑΕΙ 173 41,8% 

Έως 10 χρόνια 95 23,1% Δυο πτυχία ΑΕΙ 16 4% 

Πάνω από 10 χρόνια 316 76,9% Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 165 40% 

Βαθμίδα εκπαίδευσης Διδακτορικό Δίπλωμα  12 3% 

Πρωτοβάθμιας 218 53% Άλλο  11 2,3% 

Δευτεροβάθμιας 195 47% Τόπος μόνιμης κατοικίας 

Τύπος εκπαίδευσης Αγροτική περιοχή 30 7,2% 

Γενικής παιδείας 284 71% Ημιαγροτικη περιοχή 28 6,8% 

Ειδικής αγωγής  115 29% Ημιαστική περιοχή 57 13,8% 

Οικογενειακή κατάσταση Αστική περιοχή 174 42% 

Άγαμος/η 112 27,1% Αστικό κέντρο 125 30,2% 

Έγγαμος/η 270 65,2%  

Διαζευγμένος/η 31 7,7% 

Παιδιά 

Με παιδιά 269 66,3% 

Χωρίς παιδιά 136 33,7% 

 

Διαδικασία  
 

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης από τους κλάδους τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής που υπηρετούν 

στα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ένα 

ηλεκτρονικό συγκεντρωτικό ερωτηματολόγιο. Tο δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε από τον 

πληθυσμό με τον παρακάτω τρόπο: Αρχικά αποκτήθηκε πρόσβαση στις επίσημες 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της χώρας. Στη συνέχεια επιλέχτηκε τυχαία ίδιος αριθμός σχολείων από κάθε 

βαθμίδα εκπαίδευσης, από κάθε μία από τις περιφέρειες της χώρας. Στα σχολεία αυτά 

στάλθηκε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που περιλάμβανε ένα εισαγωγικό σημείωμα, έναν 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο που παρέπεμπε στο ερωτηματολόγιο καθώς και ένα ενημερωτικό 
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σημείωμα. Μέσω του ενημερωτικού σημειώματος κλήθηκαν οι παραλήπτες- διευθυντές να το 

προωθήσουν σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.  

Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων. 

Δεν υπήρξε καμία πληρωμή ή άλλο κίνητρο για να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί τα 

ερωτηματολόγια. Η συμπλήρωση τους είχε διάρκεια περίπου 20 λεπτά και η χορήγηση έγινε 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα. Εξαρχής 

ενημερώθηκαν μέσω του εισαγωγικού σημειώματος για το σκοπό της έρευνας και οι ίδιες 

σαφείς οδηγίες δόθηκαν σε όλους. Τέλος δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ανωνυμίας και 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης τονίστηκε η προαιρετική, εθελοντική 

συμμετοχή τους στην έρευνα.  

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τον Μάρτιο έως το Ιούνιο του 2019, στο τέλος δηλαδή 

της σχολικής χρονιάς. Μετά το πέρας της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, ακολούθησε η 

ανάλυσή τους, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) στο οποίο οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και έγινε η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων.  

Ερευνητικά Εργαλεία 
 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Αρχικά από τους 

συμμετέχοντες ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με δημογραφικά στοιχεία, 

με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή τους 

κατάσταση, την εκπαίδευση τους, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και τον τόπο μόνιμης 

κατοικίας. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν άλλα τρία ερωτηματολόγια για τους σκοπούς της 

τρέχουσας έρευνας, τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα. 

Για τη μέτρηση του άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί λόγο επαγγέλματος 

χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο άγχους για τον εκπαιδευτικό - Teacher Stress 
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Inventory - TSI (Fimian,1984). Το Teacher Stress Inventory (TSI) ορίζεται λειτουργικά με 

βάση δέκα παράγοντες, όπου οι πέντε εξ αυτών αντιπροσωπεύουν πηγές άγχους, ενώ οι άλλοι 

πέντε αντιπροσωπεύουν εκδηλώσεις του άγχους. Συνολικά, και οι δέκα παράγοντες 

αντιπροσωπεύουν το άγχος του εκπαιδευτικού. Η κλίματος άγχους για εκπαιδευτικούς που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν μεταφρασμένη και προσαρμοσμένη στα 

ελληνικά από τους Kourmousi, Darviri, Varvogli και Alexopoulos (2015).  

Το Ερωτηματολόγιο άγχους για τον εκπαιδευτικό - Teacher Stress Inventory, 

αποτελείται από 49 στοιχεία και αξιολογεί το εργασιακό άγχος που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 

στα δημόσια σχολεία. Εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρείχαν στοιχεία για την ανάπτυξη της 

κλίμακας. Οι παράγοντες που εστιάζουν στις πηγής άγχους είναι η διαχείριση χρόνου (η 

οποία διερευνά εάν ένας εκπαιδευτικός είναι σε θέση να βρει τον απαραίτητο χρόνο για κάθε 

σημαντική επαγγελματική ή προσωπική ανάγκη), οι εργασιακοί παράγοντες που οδηγούν σε 

άγχος, (πχ. το διδακτικό ή διοικητικό φόρτο εργασίας, το μέγεθος των τάξεων, 

επαγγελματικές ευθύνες κ.λπ.), οι επαγγελματικοί παράγοντες που οδηγούν σε άγχος 

(αγχωτικοί παράγοντες όπως οι ευκαιρίες προώθησης, η αναγνώριση, η εξέλιξη στη 

σταδιοδρομία και τα κέρδη), η πειθαρχία και κινητοποίηση των μαθητών ( εξετάζει αν ένας 

εκπαιδευτικός αισθάνεται ικανός να διατηρεί τον έλεγχο στην τάξη, ενώ παρακινεί τους 

μαθητές του) και η επένδυση στο επάγγελμα (που αξιολογεί τη συμμετοχή ενός 

εκπαιδευτικού και τις πεποιθήσεις του σχετικά με τη δουλειά του / της). Οι παράγοντες που 

εστιάζουν στις εκδηλώσεις του άγχους είναι συναισθηματικές εκδηλώσεις (συναισθηματικές 

αντιδράσεις στο άγχος, π.χ. άγχος και κατάθλιψη κ.λπ.) εκδηλώσεις κόπωσης (φυσικές 

αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στο άγχος π.χ., αλλαγές στον ύπνο, εξάντληση κ.λπ.) 

καρδιαγγειακές εκδηλώσεις (εκδηλώσεις του καρδιαγγειακού συστήματος των εκπαιδευτικών 

στο άγχος, π.χ., αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός κ.λπ.), στομαχικές εκδηλώσεις 
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(γαστρεντερικό σύστημα των εκπαιδευτικών π.χ. κοιλιακοί πόνοι, κράμπες, κ.λπ.) και 

συμπεριφορικές εκδηλώσεις (οι μέθοδοι, δηλαδή, που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να 

αντιμετωπίσουν το άγχος, π.χ. χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων / αλκοόλ, άδεια 

ασθενείας κ.λπ.) Η κλίμακα αυτή αξιολογεί πολυάριθμες αγχωτικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στη δουλειά του εκπαιδευτικού καθώς και στο χώρο του σχολείου. 

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να κρίνουν αν αισθάνονται έτσι όπως περιγράφεται, όσον 

αφορά στην εργασία τους και έπειτα να καθορίσουν την ένταση με την οποία βιώνουν αυτό 

το συναίσθημα, όταν εμφανίζεται, επιλέγοντας τον κατάλληλο βαθμό στην 5-βαθμη κλίμακα. 

Εάν δεν έχουν ποτέ βιώσει αυτό το συναίσθημα ή εάν θεωρούν ότι η δήλωση δεν 

ανταποκρίνεται στη δική τους περίπτωση, καλούνται να επιλέξουν τον αριθμό 1 (δεν 

αισθάνομαι έτσι / δεν εντοπίζω τέτοιο συναίσθημα). Η κλίμακα βαθμολόγησης ήταν μια 5-

βάθμια κλίμακα τύπου Likert όπου: (1) δεν αισθάνομαι έτσι / δεν εντοπίζω τέτοιο 

συναίσθημα, (2) με μικρή ένταση / ήπιο συναίσθημα, (3) με μεσαία ένταση / μέτριο 

συναίσθημα, (4) με μεγάλη ένταση / έντονο συναίσθημα, (5) με πάρα πολύ μεγάλη ένταση / 

υπερβολικά έντονο συναίσθημα. Για παράδειγμα στην ερώτηση: « Αισθάνομαι ανεπαρκώς 

προετοιμασμένος/η για τη δουλειά μου», εάν το άτομο αισθάνεται σε έντονο βαθμό ότι είναι 

ανεπαρκώς προετοιμασμένος/η για τη δουλειά του/της, τότε πρέπει να επιλέξει τον αριθμό 

(5). Στην ερώτηση αντίστοιχα: « Αισθάνομαι ότι, αν μειώσω το βαθμό που προσπαθώ, ή τις 

δεσμεύσεις που αναλαμβάνω θα με αντιμετωπίσουν ως λιγότερο ικανό/ή», εάν δεν έχει νιώσει 

ποτέ έτσι, με συνέπεια να μη μπορεί να εντοπίσει καθόλου ένταση στο αντίστοιχο 

συναίσθημα, τότε πρέπει να επιλέξει τον αριθμό (1). Κατ’ αντίστοιχα μπορεί να επιλέξει την 

αντίστοιχη απάντηση στην διαβαθμισμένη κλίμακα εάν το συναίσθημα είναι πιο έντονο ή 

λιγότερο έντονο ανάλογα με την ερώτηση. 

Στο τέλος αθροίζονται τα αποτελέσματα από κάθε υποκλίθηκα ξεχωριστά και 

διαιρούνται με τον αριθμό των στοιχείων της καθεμίας και έτσι έχουμε το αποτέλεσμα για 
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κάθε έναν από τους παράγοντες της κλίμακας. Αν αθροιστούν όλες οι υποκλίμακες και 

διαιρεθούν με το δέκα (10
 
παράγοντες - 10 υποκλίμακες) τότε προκύπτει το σύνολο της 

κλίμακας. Όσο πιο υψηλό ήταν το σκορ των απαντήσεων, τόσο πιο πολύ εργασιακό άγχος 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Τα σκορ κυμαίνονταν από (1) δείχνοντας καθόλου άγχος, έως (5) 

υψηλό άγχος. Η αξιοπιστία στο ερωτηματολόγιο είχε υψηλό δείκτη alpha=.91. 

Για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το 

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης για Εκπαιδευτικούς της Maslach 

(Maslach Burnout Inventory - Educators Survey; MBI – ES) των Maslach, Jackson & 

Leiter (1996). Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 22 δηλώσεις, οι οποίες κατανέμονται 

σε τρεις υποκλίμακες: συναισθηματική εξουθένωση (9 δηλώσεις), αποπροσωποποίηση (5 

δηλώσεις) και προσωπική επίτευξη (8 δηλώσεις). Για κάθε δήλωση οι εκπαιδευτικοί έπρεπε 

να σημειώσουν σε κλίμακα επτά διαβαθμίσεων όπου: 0) ποτέ, 1) μερικές φορές το χρόνο ή 

λιγότερο, 2) μια φορά το μήνα ή λιγότερο, 3) μερικές φορές το μήνα, 4)μια φορά την 

εβδομάδα, 5) μερικές φορές την εβδομάδα, 6) κάθε μέρα, τη συχνότητα με την οποία έχουν 

νιώσει για το επάγγελμα τους τα αισθήματα που περιγράφει η κάθε δήλωση. Για παράδειγμα, 

η ερώτηση: «Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου προκαλεί συναισθηματική εξάντληση» αφορά 

την υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης, η ερώτηση «Αισθάνομαι ότι οι μαθητές με 

κατηγορούν για μερικά προβλήματα τους» αφορά την κλίμακα της αποπροσωποποίησης και η 

ερώτηση «Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω ήρεμα προβλήματα συναισθηματικής φύσης», αφορά 

την υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης. 

Η βαθμολόγηση της κλίμακας γίνεται με τον υπολογισμό του αθροίσματος των 

απαντήσεων στις δηλώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε υποκλίμακα. Υψηλή βαθμολογία στις 

κλίμακες της συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης και χαμηλή 

βαθμολογία στην κλίμακα προσωπικής επίτευξης είναι ενδεικτική εξουθένωσης. 

Αναλυτικότερα για τη συναισθηματική εξάντληση η αντιστοιχία σκορ – επιπέδου 
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εξουθένωσης διαμορφώνεται ως εξής: χαμηλή :0-16, μέτρια: 17-26 και υψηλή από 27 και 

πάνω. Όσον αφορά την αποπροσωποποίηση, χαμηλή :0-8, μέτρια: 9-13 και υψηλή 

περισσότερο από 14. Επιπλέον στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης, η αντιστοιχία 

είναι αντίστροφη και διαμορφώνεται ως εξής: πάνω από 37 είναι χαμηλή, μέτρια κυμαίνεται 

από 31-36 και 0-30 υψηλή (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). 

Πίνακας 2: Βαθμολόγηση επαγγελματικής εξουθένωσης 

 Συναισθηματική 

εξάντληση 

Αποπροσωποποίηση Προσωπική 

επίτευξη 

Χαμηλή 0-16 0-8 37+ 

Μέτρια 17-26 9-13 31-36 

Υψηλή 26+ 14+ 0-30 

 

 Όσον αφορά στην αξιοπιστία των επιμέρους διαστάσεων της εξουθένωσης, οι τιμές 

του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s alpha για το δείγμα των εκπαιδευτικών της παρούσας 

έρευνας υπολογίστηκαν σε .89 για τη συναισθηματική εξάντληση, .76 για την 

αποπροσωποποίηση και .84 για την προσωπική επίτευξη. 

Για τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας για το Κίνητρο Εκπαιδευτικών- Resilience Scales for Teacher 

Motivation’’ (Kassis, Kourrkoutas, Görich, Meyer, Graf, Hart, 2018) το οποίο προέκυψε 

μέσα από την προσαρμογή δυο κλιμάκων ανθεκτικότητας εκπαιδευτικών, αναδημιουργώντας 

τις κλίμακες Mansfield's et al. (2012) που είχαν μια ποιοτική προσέγγιση σχετικά με την 

ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών για τη διατήρηση των κινήτρων. Η κλίμακα που 

αναπτύχθηκε είναι τύπου Likert τεσσάρων σημείων που κυμαίνεται από 1 έως 4 (διαφωνώ, 

διαφωνώ εν μέρει, συμφωνώ εν μέρει και συμφωνώ) και μετρά την ικανότητα του ατόμου να 

διατηρεί κίνητρα και μια ρεαλιστική και αισιόδοξη στάση, παρά τα αγχωτικά γεγονότα ή 

προβλήματα στο σχολείο.  

Η κλίμακα εστιάζει στην ικανότητά των εκπαιδευτικών να ρυθμίζουν τους στόχους, 

τις προσδοκίες και τις στάσεις τους απέναντί στην εργασία τους υπό δυσμενείς συνθήκες, για 
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παράδειγμα «είμαι σε θέση να διατηρήσω ένα υψηλό επίπεδο κινήτρου και ενθουσιασμό για τη 

δουλειά μου παρά τις δυσκολίες της». Επιπλέον εστιάζει και στην παροχή κοινωνικής 

υποστήριξης από τους συναδέλφους και εστιάζει στην ικανότητα να διατηρήσουν κίνητρα και 

να έχουν μια ρεαλιστική και αισιόδοξη στάση παρά τα αγχωτικά γεγονότα ή τα προβλήματα 

στο σχολείο, για παράδειγμα, «λαμβάνω υποστήριξη από συναδέλφους για να παραμείνω 

θετική και αισιόδοξη ακόμη κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων στο σχολείο ».  

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 48 δηλώσεις, οι οποίες κατανέμονται σε έξι 

υποκλίμακες / παράγοντες : α) τη διαχείριση δυσκολιών στην καθημερινότητα του σχολείου, 

β) την αναζήτηση βοήθειας για καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών /κρίσεων στο πλαίσιο 

του σχολείου, γ) τα κίνητρα σε σχέση με το σχολείο, δ) την αναζήτηση βοήθειας για ενίσχυση 

των κινήτρων σε σχέση με τη δουλειά στο σχολείο, ε) τις επαγγελματικές δεξιότητες στο 

χώρο του σχολείου και στ) την αναζήτηση βοήθειας για την ανάπτυξη επαγγελματικών 

δεξιοτήτων στο σχολείο. Η μετάφραση και την προσαρμογή του ερωτηματολογίου στα 

ελληνικά έγινε από τους Kassis και συνεργάτες (2018). 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής της κλίμακας 

χρησιμοποιήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (confirmatory factor analysis). To 

model fit επιβεβαιώνει τη δομή του μοντέλου, συγκεκριμένα το comparative fit index 

CFI=.893 καθώς και TLI=.887, κυμαίνονται σχεδόν στο .90, φανερώνοντας μια 

ικανοποιητική προσαρμογή καθώς οι προτεινόμενες αποδέκτες τιμές είναι από .90 έως .95 ή 

και παραπάνω. Μικρότερο από .05 RMSEA φανερώνει μια καλή προσαρμογή, ενώ τιμές έως 

.08 φανερώνουν ικανοποιητική προσαρμογή, στην προκειμένη περίπτωση η ανάλυση 

φανέρωσε ικανοποιητική προσαρμογή με RMSEA=.0617. Επιπλέον η ανάλυση φανέρωσε 

ισχυρά στατιστικά σημαντικό χ2 ( χ2= 2743, df=1065, p <.01) επιβεβαιώνοντας την 

αξιοπιστία - αληθοφάνεια του μοντέλου. Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν υπέρ της 

ύπαρξης έξι παραγόντων όπως ακριβώς προτείνεται στο πρωτότυπο ερωτηματολόγιο. 
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Η βαθμολόγηση της κλίμακας γίνεται με τον υπολογισμό του αθροίσματος των 

απαντήσεων στις δηλώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε υποκλίμακα. Για τη συνολική τιμή ανά 

κλίμακα υπολογίζεται ο μέσος όρος όλων των αθροισμάτων στις υποκλίμακες. Υψηλή 

βαθμολογία στην κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά καθώς και στο σύνολο της κλίμακας 

φανερώνει υψηλή ανθεκτικότητα στους εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά στην αξιοπιστία των 

επιμέρους παραγόντων της κλίμακας ψυχικής ανθεκτικότητας, οι τιμές του δείκτη αξιοπιστίας 

Cronbach’s alpha για το δείγμα των εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας υπολογίστηκαν σε: 

α) Διαχείριση δυσκολιών στην καθημερινότητα του σχολείου .80, β) Αναζήτηση βοήθειας για 

καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών /κρίσεων στο πλαίσιο του σχολείου .94, γ) Κίνητρα σε 

σχέση με το σχολείο .86, δ) Αναζήτηση βοήθειας για ενίσχυση των κινήτρων σε σχέση με τη 

δουλειά στο σχολείο .95, ε) Επαγγελματικές δεξιότητες στο χώρο του σχολείου .89, και στ) 

Αναζήτηση βοήθειας για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στο σχολείο .95. 

Αναλύσεις δεδομένων - Στατιστική ανάλυση  
 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για 

να υπολογιστούν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών της έρευνας. Η 

εσωτερική συνοχή των παραγόντων εξετάστηκε με το συντελεστή α του Cronbach. 

Αναλύσεις διακύμανσης για ανεξάρτητες μετρήσεις ως προς έναν παράγοντα 

χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διερευνηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τρεις 

διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης ξεχωριστά καθώς και του άγχους, αναφορικά με 

την οικογενειακή κατάσταση. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα 

προκειμένου να αναζητηθούν διαφορές φύλου, τύπου εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας 

και βαθμίδας εκπαίδευσης και στις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, του 

άγχους και ψυχικής ανθεκτικότητας. 
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Στη φάση της στατιστικής επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαμεσολάβησης (Mediation Analysis) καθώς και τροποιητική 

ανάλυση (Moderation Analysis) έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που 

έχουν τεθεί. Για το μοντέλο διαμεσολάβησης και τροποποίησης χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα PROCESS, ένα ευέλικτο εργαλείο για τη εξέταση μιας σχέσης διαμεσολάβησης 

και αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταβλητών. 
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Αποτελέσματα 
 

 Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

κλιμάκων της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Όπως φαίνεται η αξιοπιστία όλων των 

κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα κυμαίνεται από καλή .76 έως υψηλή  

.95. 

 

Πίνακας 3. Αξιοπιστίες των ερωτηματολογίων της έρευνας (N=414) 

Εργαλεία Στοιχεία Μ.Ο Τ.Α Cronbach’s α 

Άγχος εκπαιδευτικών 

 

49 10,67 2,50 .91 

Συναισθηματική εξάντληση 9 24,2  10,9 .89 

Αποπροσωποποίηση 5 5,3  4,1 .76 

Προσωπική επίτευξη 8 35,6 7,82 .84 

Ψυχική ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών 48 23,3 3,8 .91 

Διαχείριση δυσκολιών στην καθημερινότητα 

του σχολείου 

8 24,8 3,5 .80 

Αναζήτηση βοήθειας για διαχείριση δυσκολιών 8 22,2 5,5 .94 

Κίνητρα σε σχέση με το σχολείο 8 25,1 4,02 .86 

Αναζήτηση βοήθειας για ενίσχυση κινήτρων 8 21,4 5,7 .95  

Επαγγελματικές δεξιότητες στο χώρο του 

σχολείου 

8 26,01 4,01 .89 

Αναζήτηση βοήθειας για ανάπτυξη 

επαγγελματικών δεξιοτήτων 

8 20,6 5,8 .95 

 

Στατιστικοί περιγραφικοί δείκτες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 

γενικής παιδείας  για την επαγγελματική εξουθένωση  
 

Όσον αφορά τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, αυτά υπολογίστηκαν με βαση 

τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το Ερωτηματολόγιο της Maslach. Η 

βαθμολόγηση της κλίμακας γίνεται με τον υπολογισμό του αθροίσματος των απαντήσεων 

στις δηλώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε υποκλίμακα. Αναλυτικά για την συναισθηματική 

εξάντληση η αντιστοιχία σκορ – επιπέδου εξουθένωσης διαμορφώνεται ως εξής: χαμηλή:0-
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16, μέτρια: 17-26 και υψηλή από 27 και πάνω. Όσον αφορά την αποπροσωποποίηση 

διαμορφώνεται σε χαμηλή: 0-8, μέτρια: 9-13 και υψηλή περισσότερο από 14. Τέλος, στην 

υποκλίμακα της προσωπική επίτευξη, η αντιστοιχία είναι αντίστροφη και διαμορφώνεται ως 

εξής: πάνω από 37 χαμηλή και αντίστοιχα μέτρια από 31-36 και υψηλή 0-30. (Maslach, 

Jackson & Leiter, 1996).  

Στο σύνολο του δείγματος στην υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης 

ανεξαρτήτως φύλου, οικογενειακής κατάστασης, εμπειρίας, βαθμίδας εκπαίδευσης και τύπου 

εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες της έρευνας σημείωσαν μέτρια επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης. Αντίστοιχα και στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης βρεθήκαν χαμηλά 

επίπεδα. Τέλος, μέτρια επίπεδα επίσης σημείωσαν και στην προσωπική επίτευξη, με τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας καθώς και τους έγγαμους 

εκπαιδευτικούς να έχουν μέσους όρους μεγαλύτερους από 36, δηλώνοντας έτσι χαμηλή 

προσωπική επίτευξη. Περεταίρω αναλύσεις θα βοηθήσουν να εντοπιστούν οι βαθύτερες 

διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επαγγελματική εξουθένωση. 

Οι στατιστικοί περιγραφικοί δείκτες για τις επιμέρους διαστάσεις της εξουθένωσης σε 

σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τον τύπο εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική βαθμίδα 

και τα έτη υπηρεσίας υπολογίστηκαν και παρουσιάζονται αναλυτικά για το σύνολο του 

δείγματος στον Πίνακα 4. Επιπλέον, ξεχωριστά για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και 

τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

 

 Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την εκπαιδευτική βαθμίδα, και τον 

τύπο εκπαίδευσης στο σύνολο του δείγματος. 

 

 
 

Διαστάσεις εξουθένωσης 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Αποπροσωποποίηση Προσωπική επίτευξη 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Άνδρες 24,02 11,7 6,03 4,6 34,7 9,77 

Γυναίκες 24,29 10,6 5,05 3,8 36,01 6,82 

Έγγαμος/η 24,3 10,6 5,2 3,9 36,4 7,36 

Άγαμος/η 23,4 10,9 5,5 3,9 33,7 7,69 
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Διαζευγμένος/η 25,9 11,7 5,8 4,4 34,6 10,51 

Έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας 22,1 10,1 5,4 4,5 33,7 8,68 

Πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσίας 24,7 11,1 5,3 3,9 36,1 7,47 

Γενική παιδεία 25,2 10,9 5,61 4,2 35,98 7,17 

Ειδική αγωγή 21,9 10,7 4,8 3,7 34,65 9,32 

Πρωτοβάθμια 24,04 10,9 5,7 4,09 36,7 7,47 

Δευτεροβάθμια 23,33 10,9 4,9 4,09 34,4 8,07 

 

 

Πίνακας 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης 

ξεχωριστά σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την εκπαιδευτική βαθμίδα, και τον 

τύπο εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

 

 

 
Συναισθηματική εξάντληση Γενική παιδεία Ειδική αγωγή 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Άνδρας 25,6 11,82 21,95 11,11 

Γυναικά 25,08 10,54 21,88 10,45 

Έγγαμος/η 24,58 11,0 24,07 11,10 

Άγαμος/η 26,39 10,06 19,85 9,41 

Διαζευγμένος/η 28,70 10,65 17,85 12,68 

Έως 10 χρόνια υπηρεσίας 22,66 10,82 21,82 9,76 

Πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας 25,61 10,87 21,98 11,49 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 26,12 10,68 23,23 11,17 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 24,31 11,10 20,36 10,02 

Προσωπική επίτευξη Γενική παιδεία Ειδική αγωγή 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Άνδρας 36,83 6,83 31,26 12,84 

Γυναικά 35,67 7,28 36,69 5,52 

Έγγαμος/η 36,32 7,03 36,44 8,67 

Άγαμος/η 34,38 6,82 33,6 8,81 

Διαζευγμένος/η 36,23 8,68 30,71 15,06 

Έως 10 χρόνια υπηρεσίας 33,91 8,43 33,66 8,92 

Πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας 36,3 6,92 35,61 9,69 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 37,27 6,98 35,58 8,39 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 34,67 7,16 33,42 10,40 

Αποπροσωποποίηση  Γενική παιδεία Ειδική αγωγή 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Άνδρας 6,36 4,9 5,45 4,09 

Γυναικά 5,31 3,9 4,46 3,61 

Έγγαμος/η 5,51 4,06 4,66 3,53 

Άγαμος/η 6,01 4,87 5,02 3,85 

Διαζευγμένος/η 5,68 3,8 5,28 6,01 

Με παιδιά 5,34 3,96 4,51 3,84 

Χωρίς παιδιά 6,43 4,81 5,18 3,83 

Έως 10 χρόνια υπηρεσίας 6,11 5,66 5,04 3,60 

Πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας 5,5 3,94 4,68 4,02 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 6,03 4,16 5,32 3,91 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 5,18 4,23 4,27 3,65 
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Στατιστικοί περιγραφικοί δείκτες ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας 

για το άγχος εκπαιδευτικών  
 

Το άγχος εκπαιδευτικών υπολογίστηκε με βαση τις οδηγίες που παρέχονται στο 

εγχειρίδιο που συνοδεύει το ερωτηματολόγιο. Αναλυτικά αθροίστηκαν τα αποτελέσματα από 

κάθε υποκλίθηκα ξεχωριστά και διαιρέθηκαν με τον αριθμό των στοιχείων της καθεμίας και 

έτσι προέκυψε το αποτέλεσμα για κάθε έναν από τους παράγοντες της κλίμακας. Έπειτα 

αθροίστηκαν όλοι οι μέσοι όροι από τις υποκλίμακες και διαιρέθηκαν με το δέκα (10
 

παράγοντες-10 υποκλίμακες). Όσο πιο υψηλό ήταν το σκορ των απαντήσεων τόσο πιο πολύ 

εργασιακό άγχος προκύπτει ότι βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Σε γενικές γραμμές το άγχος που 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα ερευνά βρέθηκε να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. 

Οι στατιστικοί περιγραφικοί δείκτες για το άγχος εκπαιδευτικών σε σχέση με 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, τον τύπο εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική βαθμίδα και τα έτη 

υπηρεσίας συγκριτικά μεταξύ ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας υπολογίστηκαν και 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6. 

 

 

Πίνακας 6. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του άγχους εκπαιδευτικών σε σχέση με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, την εκπαιδευτική βαθμίδα, και τον τύπο εκπαίδευσης μεταξύ 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας 

 
Άγχος εκπαιδευτικών Γενική παιδεία Ειδική αγωγή 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Άνδρας 2,06 0,55 2,08 0,45 

Γυναικά 2,04 0,43 1,91 0,45 

Έγγαμος/η 2,06 0,47 2,00 0,43 

Άγαμος/η 2,02 0,43 1,91 0,43 

Διαζευγμένος/η 2,14 0,52 2,26 0,78 

Έως 10 χρόνια υπηρεσίας 2,02 0,48 1,94 0,46 

Πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας 2,05 0,47 2,01 0,47 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 1,97 0,47 2,00 0,45 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2,14 0,46 1,96 0,48 
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Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα  

 

Διαφορές ανάλογα με το φύλο στην επαγγελματική εξάντληση 

Με βάση τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας για να εξεταστεί εάν υπάρχουν στατικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών γυναικών ως προς τις τρεις διαστάσεις της 

εξουθένωσης, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα (independent samples t-

test). Αναλυτικά στη συναισθηματική εξάντληση δεν βρεθήκαν ουσιαστικά διαφορές στους 

μέσους όρους μεταξύ ανδρών (Μ= 24,02, SD= 11,7) και γυναικών (Μ= 24,29, SD= 10,6), 

αλλά αν και στην προσωπική επίτευξη βρέθηκε ότι οι γυναίκες είχαν υψηλότερο μέσο όρο 

(Μ=36,01, SD=6,82) από τους άνδρες (Μ=34,7, SD=9,7), αυτή η διαφορά δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική. Μόνο στη διάσταση της αποπροσωποποίησης βρεθήκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους. Συγκεκριμένα ο μέσο όρος των τιμών 

αποπροσωποποίησης των ανδρών του δείγματος (Μ=6,03, SD=4,6) βρέθηκε να είναι 

στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος (t=1,998, df=188,52, p<.05) από τον μέσο όρο των 

γυναικών (Μ=5,05, SD=3,82). Οι άνδρες, λοιπόν, βρέθηκε ότι βιώνουν υψηλοτέρα επίπεδα 

αποπροσωποποίησης σε σχέση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Η διάσταση της 

αποπροσωποποίησης βρέθηκε, λοιπόν, να σχετίζεται με το φύλο ενώ η συναισθηματική 

εξάντληση και η προσωπική επίτευξη όχι. 

Διαφορές ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα 

 Όσον αφορά τη βαθμίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια- δευτεροβάθμια), στη 

συναισθηματική εξάντληση δεν βρεθήκαν στατιστικως σημαντικές διαφορές στους μέσους 

όρους. Στην αποπροσωποποίηση όμως ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Μ=5,8, SD=.29) βρέθηκε να είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος (t=2,06, 

df=371, p <.05) από αυτόν εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=4,90, SD= 4,09). 

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρέθηκε ότι βιώνουν υψηλότερη 

αποπροσωποποίηση σε σχέση με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας. Επιπρόσθετα, ο μέσος 
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όρος στην προσωπική επίτευξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=36,71, 

SD=7,47) είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος (t=2,89, df=381, p<.05) από αυτόν 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=34,42, SD=8,06). Οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας βρέθηκε ότι βιώνουν χαμηλή προσωπική επίτευξη, ενώ οι συνάδελφοι τους 

στη δευτεροβάθμια βιώνουν μέτρια προσωπική επίτευξη. Η αποπροσωποποίηση και η 

προσωπική επίτευξη βρέθηκε να σχετίζεται λοιπόν με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία 

απασχολούνται ενώ η συναισθηματική εξάντληση όχι. 

Διαφορές ως προς την επαγγελματική εμπειρία 

Επιπλέον, όσον αφόρα τα χρονιά υπηρεσίας (έως δέκα χρονιά-πάνω από δέκα χρονιά) 

βρεθήκαν στατιστικως σημαντικές διαφορές στην προσωπική επίτευξη με τους 

εκπαιδευτικούς με παραπάνω από δέκα χρονιά εμπειρίας (Μ=36,18, SD=7,47) να έχουν 

στατιστικως σημαντικά υψηλότερη (t=-2,57, df=382, p <.01) και κατ' επέκταση πιο χαμηλή 

προσωπική επίτευξη από τους συναδέλφους με λιγότερη εμπειρία (Μ=33,76, SD= 8,68), οι 

όποιοι βρέθηκε να βιώνουν μέτρια επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Η επαγγελματική 

εμπειρία, λοιπόν, βρέθηκε να σχετίζεται με την προσωπική επίτευξη ενώ η συναισθηματική 

εξάντληση και η αποπροσωποποίηση δεν σχετίζονται. 

Διαφορές ανάλογα με τον τύπο εκπαίδευσης  

 Εν συνεχεία, όσον αφορά τον τύπο εκπαίδευσης (ειδική αγωγή-γενική παιδεία) 

βρεθήκαν στατικώς σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές στην συναισθηματική εξάντληση. 

Αναλυτικά, o μέσος όρος των τιμών της συναισθηματικής εξάντλησης των εκπαιδευτικών 

γενικής παιδείας (Μ=25,2, SD=10,9) βρέθηκε να είναι ισχυρά στατιστικώς σημαντικά 

υψηλότερος (t=2,6 df=351, p<.01) από αυτόν εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Μ= 21,9, 

SD=10,69). Οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας βρέθηκε να βιώνουν στατιστικως σημαντικά 

υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση σε σχέση με τους συναδέλφους ειδικής αγωγής. Η 
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συναισθηματική εξάντληση, λοιπόν, βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικως σημαντικά με το 

τύπο εκπαίδευσης, ενώ αντίστοιχα η αποπροσωποποίηση και η προσωπική επίτευξη όχι.  

Ειδική αγωγή-γενική παιδεία 

Όσον αφόρα αποκλειστικά και μόνον τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας βρεθήκαν 

στατιστικως σημαντικές διάφορες μόνο στις μέσες τιμές της προσωπικής επίτευξης στην 

εκπαιδευτική βαθμίδα. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος των τιμών της προσωπικής επίτευξης των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής παιδείας (Μ=37,27, SD=6,98) βρέθηκε να είναι 

στατιστικως σημαντικά υψηλότερος (t=2,97, df=260, p<.05) από αυτόν των εκπαιδευτικών 

γενικής παιδείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=34,67, SD=7,16). Οι εκπαιδευτικοί γενικής 

παιδείας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρέθηκε να βιώνουν χαμηλή προσωπική επίτευξη σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι 

βιώνουν μέτρια επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Όσον αφόρα τους εκπαιδευτικούς γενικής 

παιδείας του δείγματος, η προσωπική επίτευξη βρέθηκε να  σχετίζεται με την εκπαιδευτική 

βαθμίδα ενώ η αποπροσωποποίηση και η συναισθηματική εξάντληση όχι. Επιπλέον δεν 

βρεθήκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ φύλου ή εμπειρίας και των τριών 

διαστάσεων της εξουθένωσης. 

Όσον αφόρα αποκλειστικά και μόνο τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής βρεθήκαν 

στατιστικως σημαντικές διάφορες μόνο στις μέσες τιμές της προσωπικής επίτευξης σε σχέση 

με το φύλο. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος των τιμών της προσωπικής επίτευξης των γυναικών 

ειδικής αγωγής (Μ=36,69, SD=5,52) βρέθηκε να είναι ισχυρά στατιστικως σημαντικά 

υψηλότερος (t=-3,051, df=107, p<.01) από αυτόν ανδρών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

(Μ=31,62, SD=12,84). Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βρέθηκε να βιώνουν 

χαμηλή προσωπική επίτευξη, ενώ οι άνδρες εκπαιδευτικοί μέτρια προσωπική επίτευξη. Όσον 

αφόρα λοιπόν τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής του δείγματος, η προσωπική επίτευξη 

βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικως σημαντικά με το φύλο, ενώ η αποπροσωποποίηση και η 
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συναισθηματική εξάντληση όχι. Επιπλέον δεν βρεθήκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις ούτε 

μεταξύ εκπαιδευτικής βαθμίδας ή εμπειρίας και των τριών διαστάσεων της εξουθένωσης στο 

δείγμα της ειδικής αγωγής. 

Διαφορές φύλο, βαθμίδας και τύπου εκπαίδευσης σε σχέση με το άγχος εκπαιδευτικών 

Με βάση τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας για να εξεταστεί εάν υπάρχουν στατικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, βαθμίδας εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια-

δευτεροβάθμιαι) καθώς και τύπου εκπαίδευσης (γενική παιδεία-ειδική αγωγή) στο άγχος 

εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα (independent samples 

t-test). Αναλυτικά το φύλο δεν βρέθηκε να επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά το άγχος, 

αντιθέτως η εκπαιδευτική βαθμίδα (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια εκπαίδευση) καθώς και ο 

τύπος εκπαίδευσης (γενική παιδεία –ειδική αγωγή) βρέθηκε να σχετίζονται στατιστικως 

σημαντικά με αυτό. Ο μέσος όρος των τιμών του άγχους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Μ=2, SD=.46) βρέθηκε να είναι στατιστικως σημαντικά υψηλότερος ( t=-2,73, 

df=411, p <.01) από ότι ο μέσος όρος άγχους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 

εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρέθηκε να βιώνουν στατιστικως σημαντικά 

περισσότερο άγχους από τους συναδέλφους τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίστοιχα 

ο μέσος όρος του άγχους των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας (Μ=2, SD=.47) βρέθηκε να 

είναι στατιστικως σημαντικά υψηλότερος (t=-1,96 df=347, p<.05) από ότι ο μέσος όρος 

άγχους εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί γενικής 

παιδείας, λοιπόν, βρέθηκε να βιώνουν στατιστικως σημαντικά περισσότερο άγχος από τους 

συναδέλφους τους που εργάζονται στην ειδική αγωγή. 

Ειδική αγωγή-γενική παιδεία 

Όσον αφόρα αποκλειστικά και μόνο τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας βρεθήκαν 

στατιστικως σημαντικές διάφορες μόνο στη σχέση άγχους εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικής 

βαθμίδας. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος των τιμών του άγχους των εκπαιδευτικών 
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δευτεροβάθμιας γενικής παιδείας (Μ=2,13, SD= 0,46) βρέθηκε να είναι ισχυρά στατιστικως 

σημαντικά υψηλότερος (t=-2,87, df=281, p<.01) από αυτόν εκπαιδευτικών γενικής παιδείας 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=1,97, SD=0,47). Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης γενικής παιδείας βρέθηκε ότι βιώνουν στατιστικώς σημαντικά περισσότερο 

άγχος από ότι οι συνάδελφοι τους εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, δεν εντοπιστήκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις ούτε μεταξύ 

φύλου και άγχους αλλά ούτε και μεταξύ επαγγελματικής εμπειρίας στην γενική παιδεία. 

Όσον αφόρα αποκλειστικά και μόνο τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής βρεθήκαν 

στατιστικως σημαντικές διάφορες μόνο στο φύλο. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος των τιμών του 

άγχους των ανδρών ειδικής αγωγής (Μ=2,08, SD=0,45) βρέθηκε να είναι στατιστικως 

σημαντικά υψηλότερος (t=1,91, df=113, p <.05) από αυτόν γυναικών εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής (Μ=1,91, SD=0,45). Οι άνδρες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βρέθηκε να έχουν 

στατιστικως σημαντικά υψηλότερο άγχος από τις γυναίκες ειδικής αγωγής. Επιπλέον, δεν 

εντοπιστήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικούς βαθμίδας και άγχους 

αλλά ούτε και μεταξύ επαγγελματικής εμπειρίας και φύλου. 

Διαφορές φύλου, ηλικίας, βαθμίδας εκπαίδευσης, τύπου εκπαίδευσης στην ψυχική 

ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών  

Η εκπαιδευτική βαθμίδα βρέθηκε να έχει στατιστικως σημαντικές διαφορές στους 

μέσους όρους της ψυχικής ανθεκτικότητας, συγκεκριμένα ο μέσος όρος αστής ψυχικής 

ανθεκτικότητας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μ=23,7, SD= 3,7) βρέθηκε να 

στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος (t=21,89 df=348, p<.05) από τον μέσο όρο συναδέλφων 

δευτεροβάθμιας. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λοιπόν, βρέθηκε ότι έχουν 

υψηλοτέρα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας από τους συναδέλφους τους στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον διαφορές εντοπιστήκαν στους μέσους όρους και όσον 

αφόρα τα χρονιά υπηρεσίας, με τους εκπαιδευτικούς με λιγότερο από δέκα χρονιά υπηρεσίας 
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(Μ=24,1, SD=4,2) να έχουν μέσο όρο ψυχικής ανθεκτικότητας (t=2,06 df=349, p<.05) 

στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο από ότι οι εκπαιδευτικοί με παραπάνω χρονιά εμπειρίας. 

Ξεχωριστές αναλύσεις δεν φανέρωσαν στατιστικως σημαντικές διαφορές στον τύπο 

εκπαίδευσης, δηλαδή σε εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και εδικής αγωγής. 

Διαφορές φύλου, ηλικίας, βαθμίδας εκπαίδευσης, τύπου εκπαίδευσης στην αναζήτηση 

βοήθειας 

Όσον αφόρα την αναζήτηση βοήθειας από τους συναδέλφους, την υποκλίμακα 

δηλαδή της ψυχικής ανθεκτικότητας που αναφέρεται στις σχέσεις με συναδέλφους, ο μέσος 

όρος των τιμών της αναζήτησης βοήθειας για καλύτερη διαχείριση δυσκολιών στο σχολείο σε 

εκπαιδευτικούς με λιγότερο από δέκα χρόνια υπηρεσίας (Μ=23,2, SD=5,7) βρέθηκε να είναι 

στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος (t=1,89 df=400, p<.05) από αυτόν εκπαιδευτικών με 

περισσότερα από δέκα χρόνια υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί με μικρή εμπειρίας, βρέθηκε να 

αναζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό βοήθεια από συνάδελφους σε σχέση με εκπαιδευτικούς με 

μεγαλύτερη από δέκα χρονιά εμπειρία. Εν συνεχεία, ο μέσος όρος των τιμών της αναζήτησης 

βοήθειας για καλύτερη διαχείριση δυσκολιών στο σχολείο, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Μ=22,8, SD=5,4) βρέθηκε να είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος 

(t=1,968 df=399, p<.05) από αυτόν εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, λοιπόν, βρέθηκε ότι αναζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό βοήθεια 

από συναδέλφους συγκριτικά με συναδέλφους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ξεχωριστές 

αναλύσεις δεν φανέρωσαν στατιστικως σημαντικές διαφορές ξεχωριστά σε εκπαιδευτικούς 

γενικής παιδεία και εδικής αγωγής. 

H επίδραση οικογενειακής κατάστασης στις επιμέρους διαστάσεις της 

εξουθένωσης και στο άγχος 
 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης της οικογενειακής κατάστασης των εκπαιδευτικών 

στις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης διενεργήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής 
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κατεύθυνσης (One-way ANOVA), όπου δεν διαπιστώθηκε καμία διάφορα αναφορικά με την 

οικογενειακή κατάσταση και τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης, ούτε και της 

διάστασης της αποπροσωποποίησης στους εκπαιδευτικούς. Αντιθέτως φάνηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην προσωπική επίτευξη (F=3,434, p<.05). Συγκεκριμένα, οι 

διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση καθώς και οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί τόσο 

γενικής όσο και ειδικής αγωγής βιώνουν οριακά χαμηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης. 

Αντίστοιχα οι άγαμοι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής παιδείας καθώς και οι διαζευγμένοι 

εκπαιδευτικοί ειδικά αγωγής βιωθούν μέτρια επίπεδα προσωπικής επίτευξης, με τους 

τελευταίους να έχουν οριακά υψηλή προσωπική επίτευξη. 

Αντίστοιχα για τη διερεύνηση της επίδρασης της οικογενειακής κατάστασης των 

εκπαιδευτικών στο άγχος εκπαιδευτικών, στην ψυχική ανθεκτικότητα καθώς και στην 

αναζήτηση βοήθειας για διαχείριση δυσκολιών διενεργήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης (One-way ANOVA), όπου δεν διαπιστώθηκε καμία διάφορα αναφορικά με την 

οικογενειακή κατάσταση σε καμία από τις παραπάνω μεταβλητές. 

Συσχετίσεις μεταβλητών  
 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί, ότι για τη συνέχεια των αναλύσεων 

της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί το συνολικό σκορ της κλίμακα του άγχους αντί για τις μέσες 

τιμές όπως ορίζει η κλίμακα, καθώς και οι υπόλοιπες μεταβλητές της έρευνας  υπολογίζονται 

με αντίστοιχο τρόπο. 

Ηλικία 

Με βάση τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ ηλικίας και των τριών διαστάσεων της εξουθένωσης, του 

άγχους καθώς και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η ηλικία των εκπαιδευτικών δεν βρέθηκε να 

σχετίζεται με το άγχος, ενώ παράλληλα όσον αφορά την επαγγελματική εξάντληση βρέθηκε 



62 
 

να σχετίζεται μόνο με τη διάσταση της προσωπικής επίτευξης θετικά (r=.198, p<.01). 

Βρέθηκε, λοιπόν, ότι όσο μεγαλύτερος είναι ηλιακά ο εκπαιδευτικός τόσο μεγαλύτερη 

αναμένεται να είναι η προσωπική επίτευξη που βιώνει. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με 

το άγχος, τη συναισθηματική εξάντληση την αποπροσωποποίηση και την ψυχική 

ανθεκτικότητα δε βρέθηκαν 

Άγχος και οι τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης 

Το άγχος βρέθηκε να σχετίζεται θετικά και ισχυρά στατιστικώς σημαντικά με την 

συναισθητική εξάντληση (r=.570, p<.01), αρνητικά με την προσωπική επίτευξη (r= -.172, 

p<.01) και θετικά με την αποπροσωποποίηση (r=.409, p<.01). Βρέθηκε λοιπόν, ότι όσο 

αυξάνεται το άγχος τόσο αυξάνεται η συναισθηματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση 

ενώ μειώνεται η προσωπική επίτευξη.  

Διαχείριση δυσκολιών, αναζήτηση βοήθειας για διαχείριση δυσκολιών και άγχος 

Η διαχείριση δυσκολιών βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με το άγχος με μια ισχυρή 

στατιστικώς σημαντικά αρνητική συσχέτιση (r= -.151, p<.01). Το ίδιο εντοπίστηκε και στην 

αναζήτηση βοήθειας για τη διαχείριση δυσκολιών της καθημερινότητας (r=-.150, p<.01). Τα 

αποτελέσματα φανέρωσαν λοιπόν, ότι όσο αυξάνεται το άγχος στους εκπαιδευτικούς τόσο 

μειώνεται η ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών καθώς και η αναζήτηση βοήθειας για τη 

διαχείριση δυσκολιών.  

Διαχείριση δυσκολιών, αναζήτηση βοήθειας για διαχείριση δυσκολιών και 

επαγγελματική εξουθένωση 

Όσον φορά τη διαχείριση δυσκολιών βρέθηκε ισχυρή στατιστικώς σημαντική 

αρνητική συσχέτιση με την συναισθηματική εξάντληση (r=-.265, p<.01), θετική με την 

προσωπική επίτευξη (r=369, p<.01) και αρνητική με την αποπροσωποποίηση (r=-.182, 

p<.01). Το ίδιο βρέθηκε και για την αναζήτηση βοήθειας για τη διαχείριση δυσκολιών στην 

καθημερινότητα, αρνητική συσχέτιση με την συναισθηματική εξάντληση (r=-.210, p<.01), 
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θετική με την προσωπική επίτευξη (r=176, p<.01) και αρνητική με την αποπροσωποποίηση 

(r=-.122, p<.05). Τα αποτελέσματα φανέρωσαν λοιπόν, ότι όσο αυξάνει η συναισθηματική 

εξάντληση τόσο μειώνεται η ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών και η αναζήτηση βοήθειας. 

Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και για τη διάσταση της αποπροσωποποίησης. Ενώ αντίθετα 

όσο αυξάνεται η προσωπική επίτευξη τόσο βελτιώνεται η διαχείριση δυσκολιών και η 

αναζήτηση βοήθειας. 

Ψυχική ανθεκτικότητα άγχος και διαστάσεις εξουθένωσης 

Όσον αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα βρέθηκε ισχυρώς στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση με την προσωπική επίτευξη (r=.344, p<.01) και αρνητική ισχυρως 

στατιστικά σημαντική σχέση με την αποπροσωποποίηση (r=-.136, p<.01) και την 

συναισθηματική εξάντληση (r=-.232 p<.01). Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι όσο αυξάνεται 

η ψυχική ανθεκτικότητα τόσο μειώνεται η συναισθηματική εξάντληση και η 

αποπροσωποποίηση και αντίστοιχα αυξάνεται η προσωπική επίτευξη. Επιπρόσθετα όσον 

αφορά το άγχος βρέθηκε ισχυρως στατιστικά αρνητική σχέση (r=-.172, p<.01) μεταξύ άγχους 

και ψυχικής ανθεκτικότητας. Αναλυτικά, εντοπίζεται ότι όσο αυξάνεται η ψυχική 

ανθεκτικότητα τόσο μειώνεται το άγχος που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.  

Στον παρακάτω Πινάκα 7, παρατίθενται συνοπτικά οι συσχετίσεις των κύριων 

μεταβλητών της τρέχουσας έρευνας. 

Πίνακας 7. Συσχετίσεις μεταξύ συναισθηματικής εξάντλησης, προσωπικής επίτευξης, 

αποπροσωποποίησης, ψυχικής ανθεκτικότητας, διαχείρισης δυσκολιών, αναζήτησης βοήθειας 

και άγχος εκπαιδευτικών 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.Συναισθηματική εξάντληση 1 .562** -.248** -.265** -.210** .570** -.232** 

2. Αποπροσωποποίηση .562** 1 -.186** -.182** -.122* .409** -.136* 

3. Προσωπική επίτευξη -.248** -.186** 1 .327** .184** -.172** .344** 

4. Διαχείριση δυσκολιών -.265** -.182** .327** 1 .371** -.151** .647** 

5. Αναζήτηση βοήθειας για 

διαχείριση δυσκολιών 
-210** -.122* .184** .371** 1 -.150** 

.842** 

6. Άγχος .570** .409** -.172** -.151** -.150** 1 -.172** 

7. ψυχική ανθεκτικότητα -.232** -.136* .344** .647** .842** -.172** 1 

*p<.05, **p<.01 
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Διαμεσολαβητική ανάλυση (mediation analysis) 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε α) η αναζήτηση βοήθειας για διαχείριση δυσκολιών και β) η 

ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών ως διαμεσολαβητής μεταξύ του άγχους και των τριών 

διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως ορίζει η υπόθεση, με τη χρήση του 

PROCESS. 

Σε γενικές γραμμές σε ένα διαμεσολαβητικό μοντέλο, η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ 

ασκεί μια επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή Υ μέσω ενός ή περισσοτέρων μεταβλητών, 

που διαμεσολαβούν αυτή τη σχέση και ονομάζονται διαμεσολαβητές Μ. Στο απλό 

διαμεσολαβητικό μοντέλο, το a είναι ο συντελεστής για το Χ, σε ένα μοντέλο που προβλέπει 

το Μ από το Χ, και το b και c΄ είναι οι συντελεστές σε ένα μοντέλο πρόβλεψης του Υ από το 

Μ και το Χ, αντίστοιχα. Το c΄ ποσοτικοποιεί την άμεση επίδραση της Χ, ενώ το a και b 

ποσοτικοποιεί την έμμεση επίδραση της Χ στην Υ, μέσω της Μ. Η έμμεση επίδραση των ab, 

είναι απλώς η διαφορά της συνολικής και έμμεσης επίδρασης του Χ: ab= c-c΄ (Hayes, 2009). 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη , η ανάλυση διαμεσολάβησης έδειξε ότι το 

άγχος προβλέπει την επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών καθώς επίσης και ότι η 

αναζήτηση βοηθείας από συναδέλφους για τη διαχείριση δυσκολιών διαμεσολαβεί μερικώς 

τη σχέση άγχους σε δυο από τις τρεις διαστάσεις της, συγκεκριμένα την συναισθηματική 

εξάντληση και την προσωπική επίτευξη. Αναλυτικά φανερώθηκε ότι το άγχος έχει επίδραση 

στην συναισθηματική εξάντληση [c: B= 2,539, SE=.202, BCa CI(2,14, 2,93). Μετά την 

επίδραση της αναζήτησης βοήθειας από συναδέλφους για διαχείριση δυσκολιών ως 

διαμεσολαβητή [ a: B=-.290, SE=.133, BCa CI (-.552, -.028); b: B= -.279, SE=.090, BCa CI 

(-.458, -.100)] η άμεση επίδραση του άγχους στην συναισθηματική εξάντληση μειώνεται [c: 

B= 2,458, SE=.199, BCa CI(2,066, 2,849). Η έμμεση επίδραση του άγχους στην 

συναισθηματική εξάντληση μέσω της αναζήτησης βοήθειας από συναδέλφους για διαχείριση 
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δύσκολων καταστάσεων [ B=.081, BCa CI (.006,.192)] αναδεικνύει μερική διαμεσολάβηση 

από την αναζήτηση βοήθειας από συναδέλφους. (Εικόνα 1)  

 

Εικόνα 1. Η έμμεση επίδραση του άγχους στη συναισθηματική εξάντληση μέσω της αναζήτησης βοήθειας από 

συναδέλφους για τη διαχείριση δυσκολιών (Η άμεση επίδραση του άγχους στην συναισθηματική εξάντληση 

μέσω της αναζήτησης βοήθειας από συναδέλφους για τη διαχείριση δυσκολιών στην παρένθεση). 

 

a    b 

 

 

 

 

 

Εν συνεχεία η ανάλυση διαμεσολάβησης έδειξε ότι το άγχος ασκεί επίδραση και στη 

διάσταση της προσωπικής επίτευξης, όπου B= -.537, SE=.159, BCa CI(-.850, -.225). Μετά 

την επίδραση της αναζήτησης βοήθειας από συναδέλφους για τη διαχείριση δύσκολων 

καταστάσεων στο σχολειό ως διαμεσολαβητή [a: B = -.382, SE =.129, BCa CI(-.637, -.1273); 

b:B=.225, SE=.072, BCa CI(.082,.368)] η άμεση επίδραση του άγχους στην προσωπική 

επίτευξη μειώθηκε σημαντικά [c:B= -.451, SE=.160, BCa CI(-.766, -.137)]. Η έμμεση 

επίδραση του άγχους στην προσωπική επίτευξη μέσω της αναζήτησης βοήθειας από 

συναδέλφους για διαχείριση δυσκολιών[B=-.086, BCa CI(-.215, -.025)] αναδεικνύει μερική 

διαμεσολάβηση από την αναζήτηση βοήθειας για διαχείριση δυσκολιών (Εικόνα 2)  

  

Άγχος  

Αναζήτηση βοήθειας για 

διαχείριση δυσκολιών 

στο σχολείο 

 

Συναισθηματική εξάντληση 

B= -.2903, SE=.133, BCa CI (-.552, -.028) B= -.279, SE=.090, BCa CI (-.458, -.100) 

C’=.081, CI (.006,.192) 

[c: = 2,458, CI(2,066, 2,849)] 
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 Εικόνα 2. Η έμμεση επίδραση του άγχους στη προσωπική επίτευξη μέσω της αναζήτησης βοήθειας για τη 

διαχείριση δυσκολιών (Η άμεση επίδραση του άγχους στην προσωπική επίτευξη μέσω της αναζήτησης βοήθειας 

για τη διαχείριση δυσκολιών στην παρένθεση). 

 

a    b 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά την ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών του εκπαιδευτικού, η ανάλυση 

διαμεσολάβησης έδειξε ότι διαμεσολαβεί μερικώς τη σχέση άγχους και των τριών 

διαστάσεων την επαγγελματικής εξουθένωσης. Αναλυτικά, φανερώθηκε ότι το άγχος έχει 

επίδραση στην συναισθηματική εξάντληση [c :B=2,535, SE=.207, BCa CI(2,127, 2,944). 

Μετά την επίδραση της ικανότητας του εκπαιδευτικού στη διαχείριση δυσκολιών ως 

διαμεσολαβητή [a: B= -.223, SE=.095, BCa CI(-.411, -.034); b: B=-.565, SE=.141, BCa CI(-

.844, -.286)] η άμεση επίδραση του άγχους στην συναισθηματική εξάντληση μειώθηκε 

[c:B=2,409, SE=.209, BCa CI (1,997, 2,821). Η έμμεση επίδραση του άγχους στην 

συναισθηματική εξάντληση μέσω της ικανότητας του εκπαιδευτικού στη διαχείριση 

δυσκολιών [B=.126, BCa CI (.017,.286)] αναδεικνύει μερική διαμεσολάβηση από την 

ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών του εκπαιδευτικού (Εικόνα 3)  

 

  

Προσωπική επίτευξη Άγχος 

Αναζήτηση βοήθειας για 

διαχείριση δυσκολιών 

στο σχολείο 

  

a: B= -.382, SE=.129, BCa CI (-.637, -.127) 
b: B=.225, SE=.072, BCa CI (.082,.368) 

 C’= -.086, CI (-.215, -.025) 

[c: = -.451, CI (-.766, -.137)] 
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Εικόνα 3. Η έμμεση επίδραση του άγχους στη συναισθηματική εξάντληση μέσω της ικανότητας του 

εκπαιδευτικού στη διαχείριση δυσκολιών (Η άμεση επίδραση του άγχους στην συναισθηματική εξάντληση μέσω 

της ικανότητας του εκπαιδευτικού στη διαχείριση δυσκολιών στην παρένθεση). 

 

a    b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν συνεχεία, η ανάλυση διαμεσολάβησης έδειξε ότι το άγχος έχει επίδραση και στη 

διάσταση της προσωπικής επίτευξης: B= -.545, SE=.163, BCa CI(-.866, -.223). Μετά την 

επίδραση ικανότητας του εκπαιδευτικού στη διαχείριση δυσκολιών στο σχολείο ως 

διαμεσολαβητής [a:B= -.243, SE=.088, BCa CI (-.417, -.0700); b:B=.681, SE=.131, BCa 

CI(.421, .940)] η άμεση επίδραση του άγχους στην προσωπική επίτευξη μειώθηκε σημαντικά 

[c:B= -.378, SE=.166, BCa CI(-.706, -.051). Η έμμεση επίδραση του άγχους στην προσωπική 

επίτευξη μέσω της ικανότητας του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις στο 

σχολειό [B=-.166, BCa CI(-.340, -.047)] αναδεικνύει μερική διαμεσολάβηση από την 

ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών του εκπαιδευτικού (Εικόνα 4 ).  

  

Άγχος  

Ικανότητα του εκπαιδευτικού 

στη διαχείριση δυσκολιών στο 

σχολείο 

 

Συναισθηματική εξάντληση 

 B= -. 223, SE=.095, BCa CI (-.411, -.034) B= -.565, SE=.141, BCa CI (-.844, -.286) 

C’=.126,CI (.017,.286)] 

[c:= 2,409, CI(1,997, 2,821)] 
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Εικόνα 4. Η έμμεση επίδραση του άγχους στη προσωπική επίτευξη μέσω της ικανότητας του εκπαιδευτικού 

διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων στο σχολειό (Η άμεση επίδραση του άγχους στην προσωπική επίτευξη 

μέσω της ικανότητας του εκπαιδευτικού διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων στο σχολειό στην παρένθεση). 

 

 

 

a    b 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος η ανάλυση διαμεσολάβησης έδειξε ότι το άγχος έχει επίδραση και στη 

διάσταση της αποπροσωποποίησης: B=.684, SE=.094, BCa CI(.498, .870). Μετά την 

επίδραση ικανότητας του εκπαιδευτικού στη διαχείριση δυσκολιών στο σχολείο ως 

διαμεσολαβητή [a:B= -.197, SE=.090, BCa CI(-.376, -.019); b:B=-.153,SE=.053, BCa CI(-

.2590, -.0471)] η άμεση επίδραση του άγχους στην αποπροσωποποίηση μειώθηκε σε μικρό 

βαθμό [c:B=.653, SE=.095, BCa CI(.466,.841). Η έμμεση επίδραση του άγχους στην 

αποπροσωποποίηση μέσω της ικανότητας του εκπαιδευτικού στη διαχείριση δύσκολων 

καταστάσεων στο σχολείο[B=.030,BCa CI(.004,.080)] αναδεικνύει μερική διαμεσολάβηση 

από την ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών του εκπαιδευτικού (Εικόνα 5 )  

 

  

B=.681, SE=.131, BCa CI (.421, .940) 

Άγχος 

Ικανότητα του εκπαιδευτικού 

στη διαχείριση δυσκολιών στο 

σχολείο 

 

  Προσωπική επίτευξη 

 B= -.243, SE=.088, BCa CI (-.417, -.070) 

 C’= -.166, CI (-.340, -.047) 

[c= -.378, CI (-.706, -.051)] 
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 Εικόνα 5. Η έμμεση επίδραση του άγχους στην αποπροσωποποίηση μέσω της ικανότητας του εκπαιδευτικού 

διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο σχολείο (Η άμεση επίδραση του άγχους στην αποπροσωποποίηση μέσω 

της ικανότητας του εκπαιδευτικού διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο σχολείο στην παρένθεση). 

 

a    b 

 

 

 

 

 

 

Τροποποιητική ανάλυση ( moderation analysis) 

 

 Εν συνεχεία ακολουθεί η τροποποιητική ανάλυση ( moderation analysis ) η οποία 

χρησιμοποιείται με στόχο να διερευνηθεί εάν το μέγεθος της επίδρασης μιας μεταβλητής σε 

μια άλλη μεταβλητή μεταβάλλεται από τα επίπεδα μιας τρίτης μεταβλητής ή σύνολο 

μεταβλητών. Η τρίτη μεταβλητή αναφέρεται ως τροποποιητική μεταβλητή, η επίδρασή της 

χαρακτηρίζεται ως αλληλεπίδραση και μπορεί να είναι είτε κατηγορική είτε ποσοτική 

μεταβλητή (Hayes, 2012). Συγκεκριμένα στην παρούσα έρευνα θα διερευνηθεί η τροποιητική 

επίδραση της ψυχικής ανθεκτικότητας (ποσοτική μεταβλητή) στη σχέση άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς επίσης και η τροποποιητική επίδραση του τύπου 

εκπαίδευσης, ειδική αγωγή - γενική παιδεία (κατηγορική μεταβλητή), στη σχέση άγχους και 

επαγγελματικής εξάντλησης  

Η τροποποιητική ανάλυση στην πρώτη υπόθεση φανέρωσε ότι η ψυχική 

ανθεκτικότητα στους εκπαιδευτικούς επηρεάζει τη σχέση άγχους και προσωπικής επίτευξης, 

με την ψυχική ανθεκτικότητα να τροποποιεί/επηρεάζει τη σχέση στατιστικώς σημαντικά 

(b=.088, t= 1,936, p<.05). Αυτή η αλληλεπίδραση αναλύθηκε περαιτέρω με ξεχωριστή 

Άγχος 

Ικανότητα του 

εκπαιδευτικού στη 

διαχείριση δυσκολιών στο 

σχολείο 

 

  
Αποπροσωποποίηση 

B= -.197, SE=.090, BCa CI (-.376, -.019) B= -.153, SE=.053, BCa CI (-.259, -.047) 

 C’=.030, CI (.004,.080) 

[c=.653, CI (.466,.841)] 
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ανάλυση παλινδρόμησης. Χωρίστηκε το δείγμα με βάση την τροποποιητική μεταβλητή 

(ψυχική ανθεκτικότητα) σε δυο ομάδες, συγκεκριμένα σε 2 τυπικές αποκλίσεις (SD) πάνω 

από το μέσο όρο και αντίστοιχα 2 τυπικές αποκλίσεις (SD) κάτω από το μέσο όρο. Μετά τη 

μετατροπή αυτή πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης για κάθε επίπεδο της 

μεταβλητής οι οποίες απεικονίζονται στη γραφική αναπαράσταση στο Σχήμα 1 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό αλληλεπίδρασης Soper (2006).  

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο περισσότερο άγχος είχαν οι 

εκπαιδευτικοί τόσο μικρότερη προσωπική επίτευξη δήλωναν στη συνθήκη χαμηλής ψυχικής 

ανθεκτικότητας (b = -.073, p <.01), ενώ στη συνθήκη της υψηλής ψυχικής ανθεκτικότητας 

(b=.384, p>.05), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο αυξάνεται το άγχος τόσο αυξάνεται και η 

προσωπική επίτευξη του εκπαιδευτικού. Γίνεται φανερό ότι η ψυχική ανθεκτικότητα 

τροποποιεί την σχέση άγχους και προσωπικής επίτευξης όπως αναπαριστάται και γραφικά. Η 

προσωπική επίτευξη μειώνεται όσο το άγχος αυξάνεται σε εκπαιδευτικούς με χαμηλή ψυχική 

ανθεκτικότητα, ενώ αντίθετα, σε εκπαιδευτικούς με υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα η 

προσωπική επίτευξη αυξάνεται έστω και αν παράλληλα αυξάνεται και το άγχος. Επομένως 

φαίνεται ότι η ψυχική ανθεκτικότητα επιδρά θετικά στην προσωπική επίτευξη των 

εκπαιδευτικών. 

 

Σχήμα 1. Γραφική αναπαράσταση της τροποποιητικής επίδρασης της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχέση 

μεταξύ άγχους και προσωπικής επίτευξης εκπαιδευτικών 

(Σημ.: pros: προσωπική επίτευξη, t res_t: ψυχική ανθεκτικότητα, agxos: άγχος εκπαιδευτικών) 
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Η ανάλυση της τροποποιητικής επίδρασης δεν φανέρωσε στατιστικά σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις στη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης ούτε στη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης. Το αποτέλεσμα αυτό φανερώνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν 

επηρεάζει τη σχέση άγχους και συναισθηματικής εξάντλησης ούτε και τη σχέση άγχους και 

αποπροσωποποίησης. Γίνεται φανερό ότι κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθούν άλλοι πιθανοί 

παράγοντες που μπορεί να δράσουν υποστηρικτικά και βοηθητικά σε αυτές τις παραμέτρους 

της εξουθένωσης όσον αφορά τη σχέση τους με το άγχος. 

Εν συνεχεία διενεργήθηκε τροποποιητική ανάλυση διαμεσολάβησης με στόχο να 

διερευνηθεί εάν ο τύπος εκπαίδευσης (ειδική αγωγή – γενική παιδεία) επηρεάζει και 

τροποποιεί τη σχέση άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης. Η ανάλυση αυτή δεν 

φανέρωσε στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις, γεγονός που φανερώνει ότι ο τύπος 

εκπαίδευσης δεν επηρεάζει/τροποποιεί στατιστικώς σημαντικά την σχέση άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Επομένως το πλαίσιο εκπαίδευσης στο οποίο 

δραστηριοποιείται ο εκπαιδευτικός δε φάνηκε να επηρεάζει τη σχέση άγχους και 

επαγγελματικής εξάντλησης που βιώνει. 
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Συζήτηση 
 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ της επαγγελματικής εξάντλησης 

των εκπαιδευτικών, του εργασιακού άγχους και της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και τις 

διαστάσεις αυτής, δηλαδή της διαχείρισης δυσκολιών και της αναζήτησης βοήθειας από 

συναδέλφους για τη διαχείριση δυσκολιών. Παράλληλα διερευνήθηκε και η επίδραση 

δημογραφικών χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν βρεθεί ερευνητικά ότι επηρεάζουν τις 

παραπάνω υπό μελέτη μεταβλητές. Ακολούθως, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να 

συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς και μεταξύ 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας. 

 Απώτερος σκοπός της τρέχουσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραπάνω 

παραγόντων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αναδιαμορφωθούν μελλοντικά οι 

παρεμβάσεις με στόχο την ψυχολογική ευημερία των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

αποσκοπούσε συνολικά στη βελτίωση των εφοδίων και των δεξιοτήτων που κατέχουν καθώς 

και του τρόπου που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί το επάγγελμα τους. Ουσιαστική επίσης 

κρίνεται, ως απόρροια των ευρημάτων της παρούσης έρευνας, η εδραίωση ενός κλίματος 

συνεργασίας και υποστήριξης στο εργασιακό πλαίσιο, όπου ασκούν οι εκπαιδευτικοί το 

επάγγελμα τους. Τόσο οι παρεμβάσεις όσο και οι συνολικές αλλαγές που προέκυψαν από τα 

τρέχοντα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δυσκολίες των 

εκπαιδευτικών.  Έχουν ως στόχο τη μείωση του κινδύνου εξουθένωσης και επιδιώκουν τη 

βελτίωση των συνθηκών του σχολικού περιβάλλοντος. 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας δεν επιβεβαιώθηκε 

πλήρως η πρώτη υπόθεση, καθώς το φύλο βρέθηκε να σχετίζεται μόνο με τη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης, ενώ σημαντικές συσχετίσεις δεν βρεθήκαν στις άλλες δυο διαστάσεις 

της εξουθένωσης. Συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

βιώνουν στατιστικώς σημαντικά υψηλοτέρα επίπεδα αποπροσωποποίησης σε σχέση με τις 
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γυναίκες εκπαιδευτικούς. Το εύρημα αυτό συμφωνεί εν μέρει με αντίστοιχο εύρημα των 

Bataineh και Alsagheer (2012), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δημογραφικές μεταβλητές όπως το 

φύλο δεν σχετίζονται σημαντικά με καμία από τις τρεις διαστάσεις της εξάντλησης. 

Επιπλέον, προηγούμενες έρευνες που εστίαζαν στη διερεύνηση της σχέσης φύλου και 

επαγγελματικής εξάντλησης έχουν επίσης μερική συμφωνία με την παρούσα, καθώς 

παρουσιάζουν τόσο κοινά όσο και αντικρουόμενα ευρήματα. Συγκεκριμένα οι Innstrand και 

συνεργάτες (2011), οι De Caroli και Sagone, (2012) καθώς και οι Barutçu και Serinkan 

(2013) σε έρευνες τους φανέρωσαν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλότερα 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους άνδρες εκπαιδευτικούς, χωρίς όμως 

σημαντικές διαφορές στις άλλες διαστάσεις της εξουθένωσης. Εύρημα σύμφωνο με τα 

δεδομένα της παρούσας έρευνας εντοπίζεται στους Rad και Nasir (2010) όπου βρέθηκε 

υψηλή εξάντληση στους άνδρες εκπαιδευτικούς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 

μειωμένη αυτοεκτίμηση και σε δυσαρέσκεια με την εργασία. 

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και όσον αφόρα την εκπαιδευτική βαθμίδα και την 

εξουθένωση, αναφορικά με την υπόθεση της έρευνας, η όποια επιβεβαιώνεται εν μέρει. 

Συγκεκριμένα η διάσταση της αποπροσωποποίησης και της προσωπικής επίτευξης βρέθηκε 

να σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία εργάζεται ο 

εκπαιδευτικός, ενώ η συναισθηματική εξάντληση όχι. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της 

έρευνας φανέρωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βιώνουν υψηλότερη 

αποπροσωποποίηση σε σχέση με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας βρέθηκε να έχουν υψηλότερους μέσους όρους και κατ’ επέκταση βιώνουν 

χαμηλή προσωπική επίτευξη, ενώ οι συνάδελφοι τους στη δευτεροβάθμια βιώνουν μέτρια 

προσωπική επίτευξη. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με μια συγκριτική 

έρευνα μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διεξήχθη 
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στη Τουρκία, η οποία έδειξε ότι τα πιο χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 

εντοπίζονται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Barutçu & Serinkan, 2013). 

Εν συνεχεία, μόνο η διάσταση της προσωπικής επίτευξης βρέθηκε να σχετίζεται 

στατιστικώς σημαντικά με την επαγγελτική εμπειρία. Αναλυτικά, τα ευρήματα φανέρωσαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί με παραπάνω από δέκα χρονιά εμπειρία βιώνουν χαμηλή προσωπική 

επίτευξη σε σχέση με τους συναδέλφους τους με λιγότερη εμπειρία, οι όποιοι βρέθηκε να 

έχουν μέτρια επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Αντίστοιχα, σε έρευνα των Innstrand και 

συνεργατών (2011) διαπιστώθηκε ότι η επαγγελματική εμπειρία σχετίζεται θετικά με την 

εξάντληση, καθώς όσο πιο πολύ επαγγελματική εμπειρία έχει ο εκπαιδευτικός τόσο 

υψηλότερη εξάντληση βιώνει. Επίσης και στην έρευνα των Desouky και Allam (2017) 

φανερώθηκε ότι το άγχος και τα ποσοστά εξουθένωσης είναι σημαντικά υψηλότερα μεταξύ 

των γυναικών με υψηλή επαγγελματική - διδακτική εμπειρία. Στην προκειμένη περίπτωση 

βέβαια, η υπόθεση της έρευνας επιβεβαιώνεται εν μέρει καθώς βρέθηκε συσχέτιση μονό σε 

μια εκ των τριών διαστάσεων της εξάντλησης. Σε προηγούμενες έρευνες, βέβαια έχουν 

βρεθεί αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή η επαγγελματική εξάντληση βρέθηκε να είναι 

ιδιαίτερα συχνή για τους νέους εκπαιδευτικούς (Perrone, et al., 2019) οι οποίοι έχοντας μικρή 

εμπειρία παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους (Antoniou, et al., 2009), 

φανερώνοντας έτσι μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ εμπειρίας και εξάντλησης. 

Ακόμη, στην παρούσα έρευνα μόνο η διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης 

βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικως σημαντικά με τον τύπο εκπαίδευσης, ενώ αντίστοιχα όσον 

αφορά τη διάσταση της αποπροσωποποίησης και της προσωπικής επίτευξης δεν βρέθηκαν 

στατιστικές σημαντικές συσχετίσεις. Οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας βρέθηκε να βιώνουν 

υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση σε σχέση με τους συναδέλφους ειδικής αγωγής, όπως 

ακριβώς στην συγκριτική μελέτη μεταξύ ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας των Κολιάδης 
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και συνεργατών (2003). Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής 

παιδείας  μέτρια επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, εύρημα σύμφωνο με την έρευνα των 

Antoniou, Polychroni και Kotroni (2009) στην Ελλάδα, οι οποίοι εντόπισαν εξίσου μέτρια 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε εκπαιδευτικούς τάξεων γενικής παιδείας και 

χαμηλά σε εκπαιδευτικούς από εξειδικευμένα περιβάλλοντα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, οι τελευταίοι είχαν χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και μέτρια επίπεδα 

προσωπικής ολοκλήρωσης, εν αντιθέσει με την παρούσα ερευνά οπού δεν εντοπιστήκαν 

σημαντικές συσχετίσεις. Είναι αξιοσημείωτο βέβαια ότι στην παρούσα ερευνά δεν 

εντοπιστήκαν σημαντικές συσχετίσεις με την αποπροσωποποίηση.  

Εστιάζοντας στην εδική αγωγή, έρευνα που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής στην Ελλάδα από τους Platsidou και Agaliotis, (2008) φανέρωσε ότι οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν μεσαία έως χαμηλά επίπεδα εξάντλησης, εύρημα που έρχεται επίσης σε πλήρη 

συμφωνία με την παρούσα έρευνα. Τα ευρήματα αυτά, όμως έρχονται σε αντίθεση με την 

έρευνα των Κόκκινος και Δαβάζογλου (2006), η οποία εντόπισε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

εκπαίδευσης παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους συναδέλφους της γενικής παιδείας.  

Τα ευρήματα της τρέχουσας έρευνας επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι κατά τη μελέτη 

του φαινομένου της επαγγελματικής εξάντλησης των εκπαιδευτικών κρίνεται σκόπιμο να 

λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, καθώς 

κάθε διάσταση της εξάντλησης προβλέπεται από διαφορετικές μεταβλητές, οι οποίες πρέπει 

να αξιολογούνται ξεχωριστά (Kokkinos, 2007).  

Όσον αφορά την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στην επαγγελματική 

εξουθένωση εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι οι διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί 

στην γενική εκπαίδευση καθώς και οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί τόσο γενικής όσο και ειδικής 

αγωγής βιώνουν οριακά χαμηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Αντίστοιχα οι άγαμοι 
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εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής παιδείας καθώς και οι διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής βρέθηκε ότι βιώνουν μέτρια επίπεδα προσωπικής επίτευξης, με τους τελευταίους να 

έχουν οριακά υψηλή προσωπική επίτευξη. Σε προηγούμενες έρευνες η μεταβλητή της 

οικογενειακής κατάστασης συχνά ήταν διερευνητική και οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η 

οικογενειακή κατάσταση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της εξουθένωσης 

(Dorman, 2003; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Σε μια ποιοτική έρευνα των Gamsjäger 

και Buschmann (1999) μια παντρεμένη γυναίκα εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής δήλωσε 

ότι εξαντλείται τόσο πολύ στη δουλειά της που και όταν πηγαίνει σπίτι δεν της έχει απομείνει 

ενέργεια για την οικογένεια της, εύρημα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την 

παρούσα έρευνα. Από την άλλη πλευρά, στην ίδια έρευνα των Gamsjäger και Buschmann 

(1999) επίσης φάνηκε ότι οι παντρεμένοι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτοι 

στην εξάντληση σε σχέση με τους διαζευγμένους ή άγαμους. Ενδεικτικά μια εκπαιδευτικός 

ειδικής αγωγής δήλωσε ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή ο γάμος της αποτελεί πλεονέκτημα, 

καθώς όταν πηγαίνει σπίτι, μιλάει και επικοινωνεί με το σύζυγό της, γεγονός που της λείπει 

όλη τη μέρα στο σχολειό. Ουσιαστικά όπως δηλώνουν σε ερευνά τους οι Greenglass, 

Fiksenbaum και Burke (2001), ο γάμος αποτελεί ένα είδος κοινωνικής υποστήριξης από μόνο 

του, και μπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά από το κάθε άτομο. 

Εν συνεχεία, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν αποκάλυψαν κάποια σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και επαγγελματικής εξουθένωσης σε καμία από τις τρεις 

διαστάσεις. Αντίστοιχα και οι Arvidsson και συνεργάτες (2016) σε έρευνα τους εντόπισαν ότι 

η ηλικία δεν συνδέεται με την αύξηση των επίπεδων εξάντλησης. Εν αντιθέσει, οι Desouky 

και Allam (2017) εντόπισαν συσχέτιση μεταξύ άγχους και ηλικίας στις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, η έρευνα των Perrone και συνεργατών (2019) εντόπισε 

αρνητική σχέση μεταξύ ηλικίας και εξάντλησης καθώς βρέθηκε ότι η εξάντληση του 

εκπαιδευτικού και η αποχώρηση από το επάγγελμα είναι πιο συχνή στους νέους 
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εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχα οι Antoniou και συνεργάτες σε έρευνα τους (2009) βρήκαν ότι οι 

νεότεροι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης. Το παραπάνω εύρημα κρίνεται αξιοσημείωτο, καθώς θα πρέπει να γίνει 

σαφές ότι η ηλικία δεν ταυτίζεται απολυτά με την εργασιακή εμπειρία, καθώς υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ξεκινούν την καριέρα σε μεγαλύτερη ηλικία 

συγκριτικά με το μέσο όρο.  

Εστιάζοντας στην μεταβλητή του άγχους, αυτή δεν βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά 

με το φύλο στην παρούσα έρευνα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με έρευνα των Antoniou 

και συνεργάτες (2009), στην οποία βρέθηκε ότι τα επίπεδα άγχους που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το φύλο. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα 

φανέρωσαν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είχαν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού άγχους 

σε σύγκριση με τους άνδρες (Antoniou, Polychroni &Vlachakis, 2009  Timms, Graham & 

Caltabiano, 2006).  

Επίσης, όσον αφορά τον τύπο εκπαίδευσης (γενική παιδεία –ειδική αγωγή) στην 

παρούσα έρευνα βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις με το άγχος. Συγκεκριμένα, 

οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας βρέθηκε ότι βιώνουν περισσότερο άγχος από τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Αντιθέτως, οι Κολιάδης και συνεργάτες (2003) 

σε έρευνα τους βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

βιώνουν περισσότερο άγχος συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στη γενική παιδεία. 

Αντίστοιχο εύρημα εντοπίζεται στην έρευνα του Lazuras (2006) όπου βρέθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δήλωσαν χαμηλά έως μέτρια επίπεδα εργασιακού άγχους, αλλά 

συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας, είχαν υψηλότερο άγχος εργασίας. Στην 

παρούσα έρευνα τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής δηλώσαν μέτρια επίπεδα άγχους. 
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Συνεχίζοντας, όσον αφορά την εργασιακή εμπειρία και το άγχος δεν βρέθηκαν 

σημαντικές συσχετίσεις στην παρούσα έρευνα, ενώ στην έρευνα των Desouky και Allam 

(2017) εντοπίστηκε υψηλότερο άγχος και εξάντληση μεταξύ των γυναικών με υψηλή 

επαγγελματική - διδακτική εμπειρία.  

Επιπλέον, στην τρέχουσα έρευνα εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 

αφορά τα χρονιά υπηρεσίας και την ψυχική ανθεκτικότητα. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί με 

λιγότερο από δέκα χρονιά υπηρεσίας βρέθηκε να έχουν υψηλότερη ψυχική ανθεκτικότητα 

από τους συναδέλφους τους με παραπάνω χρονιά εμπειρίας. Αυτό σημαίνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί κατά το ξεκίνημα της καριέρας τους, κρίνεται σκόπιμο να αναπτύξουν ψυχική 

ανθεκτικότητα (Mansfield, Beltman, Broadley&Weatherby-Fell, 2016). 

Εν συνεχεία, στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με μικρή εργασιακή 

εμπειρία έχουν υψηλότερη ψυχική ανθεκτικότητα και αναζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

βοήθεια από συνάδελφους σε σχέση με εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη εμπειρία. Αντίστοιχα 

ευρήματα παρατηρούνται σε έρευνα των Chaaban και Du (2017) όπου έγινε φανερό ότι οι 

αρχάριοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι και σίγουροι όταν συνεργάζονται με  

συναδέλφους και όχι όταν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους.  

Αναφορικά με τις συσχετίσεις των μεταβλητών, η ψυχική ανθεκτικότητα βρέθηκε να 

έχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση με την προσωπική επίτευξη και αρνητική σχέση με 

την αποπροσωποποίηση και την συναισθηματική εξάντληση. Όσο αυξάνεται, δηλαδή, η 

ψυχική ανθεκτικότητα τόσο μειώνεται η συναισθηματική εξάντληση και η 

αποπροσωποποίηση και αντίστοιχα αυξάνεται η προσωπική επίτευξη. Επιπρόσθετα, όσον 

αφορά το άγχος βρέθηκε ισχυρώς στατιστικά αρνητική σχέση μεταξύ άγχους και ψυχικής 

ανθεκτικότητας. Αναλυτικά, όσο αυξάνεται η ψυχική ανθεκτικότητα τόσο μειώνεται το άγχος 

που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Αντίστοιχα δεδομένα έχουν βρεθεί σε έρευνα των Burić, 

Slišković & Penezić (2019) όπου εντοπίστηκε ότι συνολικά τα υψηλά επίπεδα 
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αντιλαμβανόμενης ανθεκτικότητας προβλέπουν χαμηλά επίπεδα αρνητικών συναισθημάτων. 

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί καλούνται πλέον να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα για να 

μπορέσουν να ξεπεράσουν το άγχος και την εξάντληση  που προέρχεται από το επάγγελμά 

τους (Kokkinos, 2007).  

Ως συνέχεια των παραπάνω ευρημάτων, η παρούσα έρευνα φανερώνει τη θετική 

επίδραση της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχέση άγχος και επαγγελματικής εξάντλησης, σε 

μια εκ των τριών διαστάσεων της. Ουσιαστικά, η επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης 

αναδεικνύει την τροποποιητική επίδραση που ασκεί η ύπαρξη υψηλής ανθεκτικότητας στη 

σχέση άγχος και προσωπικής επίτευξης. Αναλυτικά, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα διατηρούν υψηλή προσωπική επίτευξη παρά 

την ύπαρξη άγχους, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς με χαμηλή ψυχική ανθεκτικότητα οι 

οποίοι όσο αυξάνεται το άγχος αντίστοιχα τόσο μειώνονται τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης 

που βιώνουν. 

Επιβεβαιώνοντας τις αρχικές υποθέσεις της έρευνας, το άγχος βρέθηκε να σχετίζεται 

θετικά με την συναισθητική εξάντληση, αρνητικά με την προσωπική επίτευξη και θετικά με 

την αποπροσωποποίηση. Αναλυτικά εντοπίστηκε ότι όσο αυξάνεται το άγχος τόσο αυξάνεται 

και η συναισθηματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση και μειώνεται η προσωπική 

επίτευξη. Ενώ ο άγχος βρέθηκε να προβλέπει την επαγγελματική εξάντληση, όπως και σε 

άλλες προηγούμενες έρευνες (Betoret, 2009Colomeischi, 2015Desouky & Allam, 

2017Kokkinos, 2007). 

Όσον αφορά την ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών και την αναζήτηση βοήθειας 

εντοπίστηκε αρνητική συσχέτιση με το άγχος. Υπάρχει, δηλαδή ισχυρή σχέση μεταξύ αυτών 

των δύο μεταβλητών και του άγχους καθώς όσο αυξάνεται το άγχος του εκπαιδευτικού, τόσο 

μειώνεται η ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών. Αντίστοιχα το ίδιο παρατηρείται και στην 

αναζήτηση βοήθειας. Εύρημα σύμφωνο με τον Richards (2012) όπου τα αποτελέσματα της 
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έρευνας του έδειξαν ότι η πιο συνηθισμένη αιτία υψηλού άγχους σε εκπαιδευτικούς είναι η 

ανεπαρκής υποστήριξη και οι μειωμένοι διαθέσιμοι πόροι για την η αντιμετώπιση των 

απαιτήσεων της σχολικής πραγματικότητας.  

Ακολούθως, όσον αφορά την επαγγελματική εξάντληση και την ικανότητα 

διαχείρισης δυσκολιών βρέθηκε ισχυρά στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την 

συναισθηματική, θετική με την προσωπική επίτευξη και αρνητική με την 

αποπροσωποποίηση. Όπως και στην έρευνα των Malinen και Savolainen (2016) η 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της συμπεριφοράς βρέθηκε να έχει θετική επίδραση 

στην ικανοποίηση από την εργασία και αντίστοιχα αρνητική επίδραση στην εξάντληση.  

Αντίστοιχα ευρήματα εντοπίστηκαν και για την αναζήτηση βοήθειας για τη διαχείριση 

δυσκολιών στην καθημερινότητα. Αναλυτικά φανερώθηκε αρνητική συσχέτιση με την 

συναισθηματική εξάντληση, θετική με την προσωπική επίτευξη και αρνητική με την 

αποπροσωποποίηση. Όσο αυξάνεται η συναισθηματική εξάντληση τόσο μειώνεται η 

αναζήτηση βοήθειας. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και για τη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η προσωπική επίτευξη τόσο αυξάνεται η 

αναζήτηση βοήθειας. Τα ευρήματά δείχνουν ότι η υποστήριξη από συναδέλφους συσχετίζεται 

αρνητικά με τη συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση (Duli, 2015). 

Αντίστοιχα σε άλλες μελέτες η υποστήριξη βρέθηκε να συνδέεται θετικά με την προσωπική 

ολοκλήρωση (Platsidou, & Agaliotis, 2008 ·Bataineh & Alsagheer, 2012), διότι η συλλογική 

συνεργασία και στήριξη φάνηκε ότι οδηγούν σε υψηλότερο αίσθημα αποδοχής, επιτυχίας και 

συμμετοχής στην εργασία (Platsidou, M. & Agaliotis, 2008). Επίσης η δημιουργία ενός 

υποστηρικτικού κλίματος μεταξύ των εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας προϋποθέτει 

μειωμένο κίνδυνο εξουθένωσης (Ju, et al., 2015). 

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη συμφωνία με την παρούσα έρευνα, η οποία 

μέσα από τις υποθέσεις της διερεύνησε περεταίρω τη σχέση αυτών των παραγόντων. 
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Συγκεκριμένα οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας περί διαμεσολάβησης της σχέσης άγχους 

και επαγγελματικής εξουθένωσης από την αναζήτηση βοήθειας από συναδέλφους και την 

ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών φανερώνουν ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί βιώνουν έντονο 

άγχος και απευθυνθούν για βοήθεια σε συνάδελφους, τότε μειώνεται η συναισθηματική 

εξάντληση και αυξάνεται η προσωπική τους επίτευξη. Το εύρημα αυτό φανερώνει την 

ανάγκη παρέμβασης με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την 

εδραίωση ομάδας αλληλοβοηθείας και υποστήριξης στα σχολεία, έτσι ώστε να μειωθεί τόσο 

το άγχος όσο και η εξάντληση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, όσον άφορα την ικανότητα 

διαχείρισης δυσκολιών, γίνεται φανερό ότι όταν οι εκπαιδευτικοί  βιώνουν άγχος για μια 

κατάσταση αλλά είναι ικανοί να τη διαχειριστούν, τότε η συναισθηματική εξάντληση και η 

αποπροσωποποίηση μειώνονται, ενώ αυξάνεται η προσωπική επίτευξη. Το εύρημα αυτό 

αντανακλά την ανάγκη σωστής κατάρτισης των εκπαιδευτικών καθώς και συνεχής εποπτείας 

και στήριξης από ειδικούς, όπως σχολικούς ψυχολόγους, συμβούλους και εξειδικευμένα 

σεμινάρια, με στόχο να είναι έτοιμοι και σίγουροι να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις 

στο σχολείο. 

Η τελευταία υπόθεση της έρευνας εξέτασε εάν ο τύπος εκπαίδευσης (ειδική αγωγή –

γενική παιδεία) τροποποιεί τη σχέση άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών. Η ανάλυση αυτή δεν οδήγησε σε στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις, 

φανερώνοντας ότι ο τύπος εκπαίδευσης δεν επηρεάζει αυτή τη σχέση. Το γεγονός αυτό 

φανερώνει την ανάγκη δομημένης, ολιστικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών, μέσω 

υποστηρικτικού πλαισίου, σεμιναρίων εξειδίκευσης  και καθοδήγηση από ειδικούς, 

αναλογικά με τις αναγκες και τις προκλήσεις του πλαισίου στο οποίο εργάζονται ο κάθε 

εκπαιδευτικός. Απώτερος στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι η  ψυχολογική ευημερία και  

εξέλιξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. 
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Προεκτάσεις της τρέχουσας έρευνας 
 

Η τρέχουσα μελέτη παρέχει κάποιες ουσιαστικές κατευθύνσεις όσον αφορά 

παρεμβάσεις και αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη σχολική κοινότητα με στόχο τους 

εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι το άγχος που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί οδηγεί σε επαγγελματική εξάντληση, όμως μέσω της αναζήτησης βοήθειας από 

συναδέλφους για τη διαχείριση δυσκολιών, η επαγγελματική εξάντληση βρέθηκε ότι 

μειώνεται. Επιπρόσθετα μέσω της ικανότητας του ατόμου να διαχειριστεί μια δύσκολη 

κατάσταση η επίδραση του άγχους στην εξάντληση επίσης βρέθηκε να μειώνεται. Γίνεται 

λοιπόν φανερό, ότι με βαση τα ευρήματα αυτά, η υποστήριξη και αλληλοβοήθεια 

συναδέλφων καθώς και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη. 

Στόχος αυτών των ενεργειών θα είναι να νιώθουν οι εκπαιδευτικοί πιο σίγουροι και ικανοί 

όσον άφορα τη διαχείριση δυσκολιών στο σχολειό, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο 

εξουθένωσης.  

Συνολικά η επαγγελματική εξουθένωση ασκεί αρνητική επίδραση τόσο στην 

προσωπική όσο και στην κοινωνική ζωή του ατόμου, την απόδοση στην εργασία του καθώς 

και στη σωματική και ψυχική του υγεία. Οι παρεμβάσεις για την ανακούφιση από την 

εξάντληση και την προώθηση της ψυχολογικής ευημερίας του, μπορεί να λάβουν χώρα είτε  

σε ομαδικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο (Maslach & Leiter, 2016). Για αυτό το λόγο 

προτείνεται ως απόρροια της τρέχουσας έρευνας η ομαδική παρέμβαση, εδραιώνοντας 

ομάδες υποστήριξης συναδέλφων. Αντίστοιχα σε προσωπικό επίπεδο προτείνεται η συνεχής 

επιμόρφωση και η εξατομικευμένη παρέμβαση με ψυχολόγο οπού και εάν κρίνεται σκόπιμο. 

Το γεγονός ότι ο τύπος εκπαίδευσης, ειδική αγωγή ή γενική παιδεία, βρέθηκε στην παρούσα 

έρευνα να μην επηρεάζει τη σχέση άγχους και εξάντλησης, φανερώνει την ολιστική 

προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί σαν παρέμβαση στα ελληνικά σχολεία. Δίνοντας 

ταυτόχρονα έμφαση στις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας καθώς και στις 
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εξατομικευμένες προκλήσεις και δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο κάθε 

εκπαιδευτικός.  

Τα τρέχοντα ευρήματα δείχνουν την αναγκαιότητα συλλογικής υποστήριξης και 

αλληλοβοήθειας που απαιτείται μεταξύ συναδέλφων στα σχολεία. Όπως αναφέρεται και σε 

προηγούμενες έρευνες τόσο για εκπαιδευτικούς με μικρή εμπειρία όσο και για πιο εμπείρους 

συναδέλφους τους, η δημιουργία ομάδων υποστήριξης είναι πολύ βοηθητική. Οι ομάδες είναι 

σημαντικό να υπάρχουν σε κάθε σχολείο και οι διευθυντές αυτών να ενισχύουν και να 

προωθούν το σχηματισμό τους (Prilleltensky, et al., 2016). Οι ομάδες υποστήριξης μπορεί να 

είναι βοηθητικές καθώς ο εκπαιδευτικός μέσω αυτών, θα είναι σε θέση να γνωρίζει ότι και οι 

άλλοι συνάδελφοι βιώνουν παρόμοιες προκλήσεις και δυσκολίες. Στις ομάδες αυτές 

καθορίζοντας σαφείς στόχους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τις 

προσδοκίες τους και να δομήσουν ένα πιο αποτελεσματικό σχέδιο εξέλιξης και 

επαγγελματικής πρακτικής (McKay & Barton, 2018). 

Συνεχίζοντας, σύμφωνα με τα τρέχοντα ευρήματα έγινε φανερή η σπουδαιότητα της 

ψυχικής ανθεκτικότητας για τη μείωση του κίνδυνου εμφάνισης επαγγελματικής 

εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα έρευνα φανέρωσε την θετική επίδραση που 

επιφέρει στη σχέση άγχους και εξάντλησης η ψυχική ανθεκτικότητα. Σε συνδυασμό με τη 

διαμεσολαβητική επίδραση που ασκεί στη σχέση αυτή η ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών. 

Γίνεται φανερή η παρουσία εκπαιδευτικών στα σχολεία με πιστή στον εαυτό τους και στις 

ικανότητες τους, όντας εξοπλισμένοι με ψυχική ανθεκτικότητα από νωρίς στην καριέρα τους. 

Η έρευνα, λοιπόν, προτείνει ότι η έναρξη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών, είναι σημαντικό 

να οριζεται από τις προπτυχιακές σπουδές τους και να συνεχίζει η εκπαίδευση, ενημέρωση 

και κατάρτιση τους, καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Με βαση 

τους Beltman, Mansfield και Price (2011) υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για όσους 

προετοιμάζουν, απασχολούν και εργάζονται με έμπειρους επαγγελματίες αλλά και νέους 
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εκπαιδευτικούς να μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου και να ενισχύσουν τους 

προστατευτικούς παράγοντες. Στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι να νιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί ευχαριστημένοι και αποδοτικοί στη δουλειά τους. Όπως προτείνουν και οι 

Κόκκινος και Δαβάζογλου, (2006), η κατάρτιση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, θα πρέπει να εστιάζει στην εκμάθηση εύρους δεξιοτήτων σε πολλαπλά 

επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι δεξιότητες που καλούνται να μάθουν θα πρέπει να 

αφορούν αφενός, τη διαχείριση προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, καθώς και 

δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθησης γονέων και μαθητών. 

Κλείνοντας άξιο αναφοράς κρίνεται ότι το κλειδί της κατάλληλης παρέμβασης 

βρίσκεται στις αντιλαμβανόμενες πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών περί ψυχικής 

ανθεκτικότητας και αποτελεσματικότητας στον επαγγελματικό τους τομέα. Βέβαια, είναι 

πιθανό να υπάρχουν περιπτώσεις όπου για διαφόρους λόγους η πίστη ενός εκπαιδευτικού 

στην αποτελεσματικότητα του μπορεί να είναι προσωρινά διαβρωμένη ή μειωμένη. Σε τέτοιες 

στιγμές, η παρουσία ψυχολόγου – συμβούλου στο σχολικό πλαίσιο κρίνεται βοηθητική, 

καθώς μέσα από ατομική δουλειά με τον εκπαιδευτικό μπορεί να τον βοηθήσει να 

επαναπροσδιορίσει την κατάσταση. Η συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να ενισχύσει την 

πεποίθησή αποτελεσματικότητάς στη διαχείριση της τάξης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν και να μάθουν μέσα από την εμπειρία τους, 

διαμορφώνοντας έτσι εφικτά, κατάλληλα και ρεαλιστικά αποτελέσματα (Gibbs & Miller, 

2014).  

Επιπρόσθετα, καθοριστικός κρίνεται ο ρόλος του συμβούλου - σχολικού ψυχολόγου 

για την αντιμετώπιση προβληματικών μορφών συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Ο ειδικός 

σύμβουλος γνωρίζοντας ότι για κάθε παιδί απαιτείται κατανόηση της αιτίας της 

προβληματικής συμπεριφοράς του, μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση της κατάλληλης  

παρέμβασης για κάθε περίπτωση. Επιπλέον, ο σύμβουλος θα αποτελεί το διαμεσολαβητή και 
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υποστηριχτή του παιδιού, καθώς θα ανακουφίσει μέρος του άγχους που προκαλεί την 

αποδιοργανωτική συμπεριφορά, μειώνοντας παράλληλα και το άγχος του εκπαιδευτικού. Ο 

ρόλος του συμβούλου στο σχολικό πλαίσιο θα εστιάζει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, με στόχο να αναπτυχθεί μια παραγωγική και λειτουργική 

σχέση μεταξύ όλων των μελών του σχολικού πλαισίου (Kourkoutas, Stavrou, & Plexousakis, 

2018).  
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Περιορισμοί της έρευνας 
 

Όσον αφορά τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας , ένας εξ αυτών θα μπορούσε 

να θεωρηθεί το μέγεθος του δείγματος (Ν=414). Σε σχέση με άλλες αντίστοιχες μελέτες 

κρίνεται ως ικανοποιητικό, όμως για να γίνει πιο διεξοδική και ενδελεχής διερεύνηση της 

επίδρασης δημογραφικών παραγόντων στις υπό μελέτη μεταβλητές, προτείνεται ένα 

μεγαλύτερο δείγμα. Επιπλέον, περιορισμός της έρευνας θα μπορούσε να αποτελεί η αναλόγια 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας. Συγκεκριμένα το δείγμα της τρέχουσας 

έρευνας αποτελείται από 71% (n=284) εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες γενικής παιδείας, 

και 29% (n =115) εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.  

Ένας ακόμη περιορισμός της παρούσης, αποτελεί το γεγονός ότι έγινε χρήση 

αποκλειστικά και μονό ερωτηματολόγιων αυτοαναφοράς, τα οποία τείνουν να αυξήσουν την 

υποκειμενικότητα των δεδομένων.  

Μια μελλοντική έρευνα κρίνεται σκόπιμο να εξετάσει πιο συγκεκριμένα διαφορές 

μεταξύ ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας τόσο συνολικά όσο και ειδικότερα, εστιάζοντας 

στους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Επιπλέον, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αποτελούσε η πιο λεπτομερής σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι εργάζονται με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές αναγκες, δηλαδή να διερευνηθούν 

διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 

εκπαιδευτικούς σε τμήματα ένταξης και εκπαιδευτικούς που εργάζονται ως παράλληλη 

στήριξη. Η έρευνα αυτή θα έχει ενδιαφέρον να εξετάσει τους επιμέρους παράγοντες οι οποίοι 

επιδρούν ανά πλαίσιο στις μεταβλητές τους άγχους και της επαγγελματικής εξάντλησης, 

όπως οι συνθήκες εργασίας, οι απαιτήσεις και ο φόρτος εργασίας. Τέλος, υποστηρικτικά θα 

ήταν σκόπιμο να διενεργηθεί και μια ποιοτική ερευνά, ως συνέχεια της παρούσης, με στόχο 

να εξεταστούν εις βάθος και από μια πιο υποκειμενική σκοπιά οι δυσκολίες και οι προκλήσεις 
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που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εντός της 

σχολικής τάξης. 
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 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Υπεύθυνη έρευνας: 

Σπυρίδου Ραφαηλία, Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια  Ειδικής Αγωγής 

 

 

Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα,  

 

Η παρούσα έρευνα  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και η ολοκλήρωσή της εξαρτάται από τη δική σας βοήθεια. Στο ερωτηματολόγιο δεν 

υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Παρακαλώ απαντήστε ελεύθερα και αυθόρμητα, με όσο το 

δυνατόν περισσότερο ειλικρίνεια, επιλέγοντας την απάντηση με την οποία συμφωνείτε περισσότερο.  

Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα 

ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και όλες οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της έρευνας. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή και το χρόνο σας. 

 

Φύλο:   Άνδρας    

Γυναίκα  

 

 

Ηλικία____ έτη 

 

 

Χρόνια υπηρεσίας:____ έτη  

 

 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια   
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Γενική παιδεία   Ειδική αγωγή   Τμήμα ένταξης   Παράλληλη στήριξη  

 

 

Σπουδές: 
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 παιδαγωγική Ακαδημία 
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 μεταπτυχιακό δίπλωμα 

 διδακτορικό δίπλωμα 
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Οικογενειακή κατάσταση:   Άγαμος/η         Έγγαμος/η      

         Διαζευγμένος/η    Χήρος/α 

           

                                             με παιδιά     χωρίς παιδιά 

 

 

Τόπος μόνιμης  κατοικίας:    Αγροτική περιοχή (500-2000 κάτοικοι) 
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Ποιες από τις παρακάτω συμπεριφορές θεωρείτε ως πρόβλημα που καλείστε να αντιμετωπίζετε 

συχνά μέσα στην τάξη; 

 

 Λεκτική επιθετικότητα ανάμεσα στα παιδιά 

 Σωματική επιθετικότητα ανάμεσα στα παιδιά 

  Επιθετικότητα  από εκπαιδευτικούς προς παιδιά  

 Επιθετικότητα ή βίαιη συμπεριφορά παιδιών προς 

εκπαιδευτικούς 

 Επιθετικότητα ή βίαιη συμπεριφορά γονιών προς 

εκπαιδευτικούς 

  Χρήση αλκοόλ από τους μαθητές 

 Χρήση ναρκωτικών από τους μαθητές 

 Παραβατική συμπεριφορά 

Έλλειψη προσοχής 

 Τεμπελιά  

 Ανυπακοή  

 Αταξία 

 Αδιαφορία 

 Θρασύτητα  

 Μοναχικότητα-Απόσυρση  

 

 

 

 

 

Με βάση την εμπειρία σας τον τελευταίο χρόνο στο σχολείο παρακαλώ απαντήστε σε κάθε πρόταση όσον αφορά 

το (α) πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε καθώς και το (β) πόσο σημαντικό είναι το κάθε ζήτημα για εσάς 

προσωπικά 

 

(α) 1=διαφωνώ απόλυτα 2= διαφωνώ 3= ούτε διαφωνώ / ούτε συμφωνώ 4= συμφωνώ 5= συμφωνώ απόλυτα 

 

 

Οι συνάδελφοί μου στο σχολείο είναι συνεργάσιμοι και πρόθυμοι να  

βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. 

 

1   2   3   4   5 

Στο σχολείο οι συνάδελφοί μου συμπεριφέρονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια 

 

1   2   3   4   5 

Όσοι έχουν θέση εξουσίας στο σχολείο  δείχνουν εμπιστοσύνη στους-στις 

δασκάλους- ες/καθηγητές-τριες 

 

1   2   3   4   5 

Το σχολείο μου παρέχει τον εξοπλισμό και τα μέσα που χρειάζομαι για να 

κάνω σωστά τη δουλειά μου 

 

1   2   3   4   5 
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1 . Διαχείριση δυσκολιών στην καθημερινότητα του σχολείου: απαντήστε στις ακόλουθες δηλώσεις 

σημειώνοντας την απάντηση με την οποία συμφωνείτε περισσότερο. 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Είμαι σίγουρος ότι κάνω τη δουλειά μου, ως 

δάσκαλος, με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. 

    

2. Δεν παίρνω πολύ προσωπικά τα προβλήματα που 

συναντώ στο σχολείο 

    

3. Ακόμη κι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα στο 

σχολείο, δεν χάνω την αίσθηση του χιούμορ. 

    

4. Παρά τις αγχωτικές καταστάσεις που βιώνω στο 

σχολείο, έχω την ικανότητα να αποστασιοποιύμαι. 

    

5. Νοιάζομαι για την ψυχοσωματική μου υγεία.     

6. Είμαι σε θέση να προσαρμόζομαι στους 

διαφορετικούς ρόλους που απαιτεί τη δουλειά μου. 

    

7. Είμαι πρόθυμος να ενσωματώνω στη δουλειά μου 

νέες ιδέες και προτάσεις 

    

8. Είμαι ικανός να ελέγχω τα συναισθήματά μου στις 

δύσκολες στιγμές. 

    

 

2. Αναζήτηση βοήθειας για καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών/κρίσεων στο πλαίσιο του 

σχολείου:: απαντήστε στις ακόλουθες δηλώσεις σημειώνοντας την απάντηση με την οποία 

συμφωνείτε περισσότερο. 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Οι συνάδελφοι μου με υποστηρίζουν, ώστε να 

κάνω τη δουλειά μου ως δάσκαλος , με τον 

καλύτερο τρόπο. 

    

2. Οι συνάδελφοι μου με υποστηρίζουν ώστε να 

μην παίρνω τα προβλήματα στο σχολείο πολύ 

προσωπικά. 

    

3. Με την υποστήριξη των συναδέλφων μου 

καταφέρνω να αποστασιοποιούμαι από τις 

ψυχοφθόρες καταστάσεις  στο σχολείο. 

    

4.  Οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν επειδή 

ενδιαφέρονται για το καλό μου 

    

5.  Οι συνάδελφοι μου με υποστηρίζουν 

προκειμένου να σκέφτομαι  (αναστοχάζομαι) για 

τις πρακτικές μου στη δουλειά.  

    

6. Οι συνάδελφοι μου με υποστηρίζουν 

προκειμένου να προσαρμόζομαι στους 

διάφορους ρόλους που απαιτεί η δουλειά μου.  

    

7. Οι συνάδελφοι μου με υποστηρίζουν 

προκειμένου να ενσωματώνω στη δουλειά μου 

νέες ιδέες και προτάσεις 

    

8. Με την υποστήριξη των συναδέλφων μου, 

καταφέρνω να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τα 

συναισθήματα μου σε δύσκολες φάσεις 

    



101 
 
 

3. Κίνητρα σε σχέση με το σχολείο: απαντήστε στις ακόλουθες δηλώσεις σημειώνοντας την 

απάντηση με την οποία συμφωνείτε περισσότερο. 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Ως επί το πλείστον, παραμένω θετικός και 

αισιόδοξος ακόμη και σε στρεσογόνες/ 

αγχωτικές καταστάσεις στο σχολείο 

    

2. Ακόμη και σε δύσκολες φάσεις στο σχολείο, 

εστιάζω κυρίως στη μάθηση και στη βελτίωση, 

και όχι μόνο στα προβλήματα. 

    

3. Βάζω ρεαλιστικούς στόχους ως δάσκαλος     

4.  Οι προσδοκίες μου από το σχολείο είναι 

ρεαλιστικές.  

    

5. Μπορώ και διατηρώ μια θετική προσέγγιση στη 

δουλειά μου ακόμη κι όταν είμαι πολύ 

πιεσμένος εργασιακά. 

    

6. Είμαι σε θέση να διατηρώ υψηλά τα κίνητρα 

και τον ενθουσιασμό μου για τη δουλειά, παρά 

τις όποιες δυσκολίες της. 

    

7. Είμαι σε θέση να διαχειρίζομαι χωρίς να 

ταράσσομαι και να αγχώνομαι υπερβολικά τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες στο σχολείο.  

    

8. Έχω μακροπρόθεσμους στόχους σε σχέση με 

την επαγγελματική μου καριέρα. 

    

 

 

4. Αναζήτηση βοήθειας για ενίσχυση των κινήτρων σε σχέση με τη δουλειά στο σχολείο: 

απαντήστε στις ακόλουθες δηλώσεις σημειώνοντας την απάντηση με την οποία συμφωνείτε 

περισσότερο. 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Οι συνάδελφοι μου με υποστηρίζουν προκειμένου 

να διατηρώ μια θετική και αισιόδοξη στάση ακόμα 

και στις πιο αγχωτικές καταστάσεις στο σχολείο.  

    

2. Οι συνάδελφοι μου με υποστηρίζουν προκειμένου 

να εστιάζω στη μάθηση και στην εξέλιξη και να 

μην επικεντρώνομαι μόνο στα προβλήματα.  

    

3. Οι συνάδελφοι μου με βοηθούν να  αναπτύξω 

ρεαλιστικούς στόχους ως εκπαιδευτικός.  

    

4. Με την υποστήριξη των συναδέλφων μου, οι 

προσδοκίες μου για το σχολείο είναι ρεαλιστικές . 

    

5. Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να διατηρώ μια 

θετική προσέγγιση στη δουλειά, όσο δύσκολο και 

αν είναι κάποιες φορές.  

    

6. Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να διατηρώ τα 

κίνητρα και τον ενθουσιασμό μου για τη δουλειά 

μου, παρά τις δυσκολίες  
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7. Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να αντέχω και να 

μην αγχώνομαι υπερβολικά εξαιτίας των 

προβλημάτων και των δυσκολιών στο σχολείο.  

    

8. Οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν ώστε να 

μπορώ να έχω μακροπρόθεσμους στόχους σε σχέση 

με την επαγγελματική μου καριέρα.  

    

 

5. Επαγγελματικές δεξιότητες στο χώρο του σχολείου: Σας παρακαλώ  απαντήστε στις ακόλουθες 

δηλώσεις σημειώνοντας την απάντηση με την οποία συμφωνείτε περισσότερο.. 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Είμαι ικανός να ανταποκρίνομαι και να 

προσαρμόζομαι  στις ανάγκες κάθε μαθητή και της 

τάξης γενικότερα. 

    

2. Διευκολύνω την αποτελεσματική μάθηση.     

3. Ο τρόπος διδασκαλίας μου είναι αρκετά 

αποτελεσματικός γιατί δίνει ώθηση στην εξέλιξη 

και τη μάθηση. 

    

4. Είμαι αφοσιωμένος στη διδασκαλία και τη μάθηση 

των μαθητών μου. 

    

5. «Σκέφτομαι» και «αναστοχάζομαι» σχετικά με τις 

πρακτικές που ακολουθώ.  

    

6. Διαχειρίζομαι τη διδακτική ώρα αποτελεσματικά, 

προσφέροντας μια ποικιλία από μαθησιακές 

εμπειρίες.  

    

7. Όταν αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα στο σχολείο 

μπορώ πολύ γρήγορα να σκεφτώ εναλλακτικούς 

τρόπους επίλυσης αυτού του προβλήματος.  

    

8. Έχω ισχυρές διαπροσωπικές επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 

    

6. Αναζήτηση βοήθειας για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στο σχολείο: Σας παρακαλώ 

απαντήστε στις ακόλουθες δηλώσεις σημειώνοντας την απάντηση με την οποία συμφωνείτε 

περισσότερο. 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Με την υποστήριξη των συναδέλφων  μου 

καταφέρνω να ανταποκρίνομαι και να 

προσαρμόζομαι στις ανάγκες του κάθε μαθητή και 

όλης της τάξης.  

    

2. Προκειμένου να γίνομαι πιο αποτελεσματικός στη 

διδασκαλία, δέχομαι υποστήριξη από τους 

συνάδελφους μου.  

    

3. Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να είμαι πιο 

αποτελεσματικός στη διδασκαλία, δίνοντας μου 

ώθηση και κίνητρα για εξέλιξη και μάθηση. 

    

4.  Οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν στο να 

παραμένω συνεπής και αφοσιωμένος στους στόχους  

για τους μαθητές μου. 

    

5. Οι συνάδελφοι μου με υποστηρίζουν προκειμένου 

να σκέφτομαι  και να αναστοχάζομαι για τις 

πρακτικές μου.  
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6. Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να διαχειρίζομαι το 

χρόνο διδασκαλίας πιο αποτελεσματικά, ώστε να 

παρέχω στους μαθητές μία ποικιλία μαθησιακών 

εμπειριών 

1    

7. Με τη βοήθεια των συναδέλφων μου, όταν 

αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στο σχολείο, μπορώ να 

σκεφτώ γρήγορα  εναλλακτικές και 

αποτελεσματικές  λύσεις  

    

8. Επίσης, με τη βοήθεια των συναδέλφων μου, έχω 

αναπτύξει ισχυρές δεξιότητες διαπροσωπικής 

επικοινωνίας. 

    

 

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε περιπτώσεις που προκαλούν στον εκπαιδευτικό ανησυχία και 

προβληματισμό. Παρακαλώ αναγνωρίστε αν κάποιοι από τους αναφερόμενους παράγοντες προκαλούν 

σε εσάς, κατά την παρούσα περίοδο, στρες. Διαβάστε κάθε δήλωση προσεκτικά και αποφασίστε αν 

αισθάνεστε έτσι όπως περιγράφεται, όσον αφορά στην εργασία σας.  Κατόπιν, καθορίστε την ένταση με 

την οποία βιώνετε αυτό το συναίσθημα, όταν εμφανίζεται, κυκλώνοντας τον κατάλληλο βαθμό στην 5-

βαθμη κλίμακα. Εάν δεν έχετε ποτέ βιώσει αυτό το συναίσθημα ή εάν θεωρείται ότι η δήλωση δεν 

ανταποκρίνεται στη δική σας περίπτωση, κυκλώστε τον αριθμό 1 (δεν αισθάνομαι έτσι/δεν εντοπίζω 

τέτοιο συναίσθημα). Η διαβάθμιση της κλίμακας εμφανίζεται στην κορυφή της κάθε σελίδας.  

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ  

 

ΕΡ. 11 Με πόση ένταση αισθάνεστε ότι: (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ) 

          ΔΕΝ 

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ 

ΕΤΣΙ 

(Δεν εντοπίζω 

τέτοιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ  

ΕΝΤΑΣΗ 

(Ήπιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΕΣΑΙΑ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Μέτριο 

συναίσθημα) 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Έντονο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Υπερβολικά 

έντονο 

συναίσθημα) 

      1. Αναλαμβάνω με ευκολία υπερβολικά πολλές 

δεσμεύσεις. 

1 2 3 4 5 

      2. Αν οι άλλοι κάνουν πράγματα με υπερβολικά 

αργό ρυθμό, γίνομαι ανυπόμονος/η.                                      

1 2 3 4 5 

      3. Αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω περισσότερα 

από ένα πράγμα τη φορά. 

1 2 3 4 5 

      4. Ο χρόνος που έχω για να απολαμβάνω κάτι ή 

για να χαλαρώνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

είναι λίγος. 

1 2 3 4 5 

      5. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων,  εγώ σκέφτομαι 

άσχετα θέματα. 

1 2 3 4 5 

6. Όταν σπαταλώ το χρόνο μου, δεν νοιώθω καλά. 1 2 3 4 5 

7.Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να κάνω αυτά 

που έχω να κάνω. 

1 2 3 4 5 

8. Μιλάω γρήγορα 1 2 3 4 5 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΡΕΣ  

 

Με πόση ένταση αισθάνεστε ότι: (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ) 

          ΔΕΝ 

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ 

ΕΤΣΙ 

(Δεν εντοπίζω 

τέτοιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ  

ΕΝΤΑΣΗ 

(Ήπιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΕΣΑΙΑ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Μέτριο 

συναίσθημα) 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Έντονο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Υπερβολικά 

έντονο 

συναίσθημα) 

      9. Ο χρόνος που έχω, για να προετοιμαστώ για 

τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις μου, είναι 

λίγος.   

1 2 3 4 5 

       

10. Ο όγκος της δουλείας που έχω να κάνω, 

είναι μεγάλος.                                      

1 2 3 4 5 

      11.Ο ρυθμός της σχολικής ημέρας είναι πού 

γρήγορος. 
1 2 3 4 5 

      12. Ο αριθμός των μαθητών μου είναι πολύ 

μεγάλος. 
1 2 3 4 5 

      13. Οι προσωπικές μου προτεραιότητες 

μεταβάλλονται, ανάλογα με τα χρονικά 

περιθώρια. 

1 2 3 4 5 

14. Η εργασία μου περιλαμβάνει πολλή 

γραφειοκρατική δουλεία. 
1 2 3 4 5 

 

  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΡΕΣ  

Με πόση ένταση αισθάνεστε ότι: (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ) 

          ΔΕΝ 

ΑΙΣΘΑΝΟΜ

ΑΙ ΕΤΣΙ 

(Δεν εντοπίζω 

τέτοιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ  

ΕΝΤΑΣΗ 

(Ήπιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΕΣΑΙΑ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Μέτριο 

συναίσθημα) 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Έντονο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Υπερβολικά 

έντονο 

συναίσθημα) 

      15. Δεν έχω ευκαιρίες για προαγωγή και για 

επαγγελματική ανέλιξη. 
1 2 3 4 5 

       

16.Δεν σημειώνω πρόοδο στο επάγγελμά μου 

τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα.                                       

1 2 3 4 5 

      17. Χρειάζομαι περισσότερο κύρος και σεβασμό 

στη δουλειά μου. 
1 2 3 4 5 

      18. Δεν αμείβομαι επαρκώς για τη δουλειά που 

κάνω. 
1 2 3 4 5 

      19. Μου λείπει η αναγνώριση για την παραπάνω 

δουλειά, ή/και την καλή απόδοση που έχω στη 

διδασκαλία μου 

1 2 3 4 5 
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Αισθάνομαι απογοητευμένος/η….  

 

                ΔΕΝ 

ΑΙΣΘΑΝΟΜ

ΑΙ ΕΤΣΙ 

(Δεν εντοπίζω 

τέτοιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ  

ΕΝΤΑΣΗ 

(Ήπιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΕΣΑΙΑ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Μέτριο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Έντονο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Υπερβολικά 

έντονο 

συναίσθημα) 

20. ...λόγω προβλημάτων πειθαρχίας στην 

τάξη μου  
1 2 3 4 5 

       

21. ...που πρέπει να παρακολουθώ και να 

προσέχω τη      συμπεριφορά των μαθητών.                      

1 2 3 4 5 

      22. ...επειδή μερικοί μαθητές, αν 

προσπαθούσαν, θα τα κατάφερναν καλύτερα.  
1 2 3 4 5 

      23. ... προσπαθώντας να διδάξω μαθητές που 

δεν έχουν διάθεση για μάθηση. 
1 2 3 4 5 

      24. ... επειδή το τι αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα δεν είναι επαρκώς καθορισμένο. 
1 2 3 4 5 

25. ...όταν η εξουσία μου ακυρώνεται από τους 

μαθητές μου ή από τη διοίκηση 
1 2 3 4 5 

 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Με πόση ένταση αισθάνεστε ότι: (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ) 

          ΔΕΝ 

ΑΙΣΘΑΝΟΜ

ΑΙ ΕΤΣΙ 

(Δεν εντοπίζω 

τέτοιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ  

ΕΝΤΑΣΗ 

(Ήπιο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΜΕΣΑΙΑ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Μέτριο 

συναίσθημα) 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Έντονο 

συναίσθημα) 

ΜΕ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ 

(Υπερβολικά 

έντονο 

συναίσθημα) 

      26. Οι προσωπικές μου απόψεις δεν ακούγονται σε 

ικανοποιητικό βαθμό. 
1 2 3 4 5 

       

27. Δεν έχω έλεγχο στις αποφάσεις που λαμβάνονται 

σχετικά με     ζητήματα της τάξης ή του σχολείου.  

1 2 3 4 5 

      28. Η εργασία μου δεν με διεγείρει συναισθηματικά ή 

πνευματικά. 
1 2 3 4 5 

      29. Δεν έχω ευκαιρίες επαγγελματικής βελτίωσης. 1 2 3 4 5 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Όταν έχω στρες ... 

 

30. ... νιώθω ανασφάλεια.     1       2       3       4       5 

31. ... νιώθω ευάλωτος/η.     1       2       3       4       5  

                                  

32. ... νιώθω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω.    1       2       3       4       5                                  

33. ... νιώθω κατάθλιψη.       1       2       3       4       5                      

34. ... νιώθω ανησυχία.       1       2       3       4       5  

                      

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΠΩΣΗΣ  

 

Όταν έχω στρες ... 

 

35. ... κοιμάμαι περισσότερο από το συνηθισμένο.    1       2       3       4       5                       

36. ... χρονοτριβώ.       1       2       3       4       5  

            

37. ... κουράζομαι πολύ γρήγορα.      1       2       3       4       5                                                     

38. ... εξαντλούμαι σωματικά.      1       2       3       4       5                                             

39. ...νιώθω αδύναμος/η σωματικά.     1       2       3       4       5                     

 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Όταν έχω στρες... 

 

40. ... νιώθω ότι ανεβαίνει η πίεσή μου.     1       2       3       4       5                       

41. ... νιώθω ότι η καρδιά μου χτυπάει πολύ δυνατά ή  

      πολύ γρήγορα.       1       2       3       4       5                                       

42. ... νιώθω ότι η αναπνοή μου είναι πολύ γρήγορη ή ρηχή.  1       2       3       4       5         

 

ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Όταν έχω στρες... 

 

43. ... πονάει το στομάχι μου (ή η κοιλιά μου) για πολλή ώρα.  1       2       3       4       5        

44. ... παθαίνω κράμπες (ταυτόχρονο σφίξιμο και πόνος) 

      στο στομάχι.       1       2       3       4       5                                   

45. ... έχω καούρες στο στομάχι (στομαχικά οξέα).      1       2       3       4       5                         

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Όταν έχω στρες... 

 

46. ... παίρνω φάρμακα χωρίς τη συνταγή γιατρού.   1       2       3       4       5                      

47. .... παίρνω φάρμακα με συνταγή γιατρού.   1       2       3       4       5                      

48. ... καταναλώνω οινοπνευματώδη ποτά.   1       2       3       4       5                       

49. ... παίρνω αναρρωτική άδεια.     1       2       3       4       5                                  
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Ο σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να εξακριβώσει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

κρίνουν το επάγγελμά τους και τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζονται στενά. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 22 δηλώσεις που περιγράφουν συναισθήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα. 

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά κάθε μία από τις δηλώσεις και αποφασίστε αν έχετε ποτέ αισθανθεί 

κατ’ αυτό τον τρόπο για το επάγγελμά σας. Αν δεν έχετε ποτέ αισθανθεί σύμφωνα με τον τρόπο που 

περιγράφει η δήλωση, κυκλώστε τον αριθμό 0. Αν έχετε όμως έχετε αισθανθεί σύμφωνα με τον τρόπο 

που περιγράφει η δήλωση, δηλώστε το πόσο συχνά κυκλώνοντας έναν αριθμό από το 1 ως το 6 οι 

οποίοι αντιστοιχούν στις παρακάτω συχνότητες: 

 

 

 

 

1.Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου προκαλεί συναισθηματική εξάντληση ………0 1   2   3   4   5   6 

 

 2.Αισθάνομαι εξουθενωμένος /η στο τέλος μιας εργάσιμης μέρας ……………… ... 0 1   2   3   4   5   6 

 

 3.Αισθάνομαι κουρασμένος/ η όταν σηκώνομαι το πρωί και έχω  

να αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα στη δουλειά ……………………………………… 0 1   2   3   4   5   6 

 

 4.Μπορώ εύκολα να κατανοήσω το πώς αισθάνονται οι 

 μαθητές μου για διάφορα πράγματα ………………………………………………. 0 1   2   3   4   5   6 

 

 5.Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς μαθητές σαν να είναι  

απρόσωπα αντικείμενα …………………………………………………………….  0  1   2   3   4   5   6 

 

 6.Το να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα πραγματικά μου προκαλεί ένταση……  0  1   2   3   4   5   6 

 

 7.Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των μαθητών μου ………   0 1   2   3   4   5   6 

 

8.Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με εξουθενώνει ………………………………….  0 1   2   3   4   5   6 

 

 9. Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου επιδρά θετικά στη ζωή των άλλων ανθρώπων …  0 1   2   3   4   5   6 

 

10. Έχω γίνει ασυμπαθής στους ανθρώπους από τότε που ξεκίνησα αυτή τη 

δουλειά………………………………………………………………………………..0 1   2   3   4   5   6 

 

11. Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με κάνει όλο και πιο σκληρό /ή συναισθηματικά 

………………………………………………………………………………………. 0 1   2   3   4   5   6 

 

 12. Αισθάνομαι γεμάτος /η ενέργεια ………………………………………………  0 1   2   3   4   5   6 

 

13. Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με απογοητεύει ………………………………... 0  1   2   3   4   5   6 

 

14. Αισθάνομαι ότι δουλεύω υπερβολικά σκληρά στη δουλειά μου ……………….. 0 1   2   3   4   5   6 

 

15. Πραγματικά αδιαφορώ για το τι συμβαίνει σε μερικούς μαθητές ……………… 0 1   2   3   4   5   6 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Ποτέ Μερικές 

φορές το 

χρόνο ή 

λιγότερο 

Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Μερικές 

φορές το 

μήνα 

Μια φορά 

την 

Εβδομάδα 

Μερικές 

φορές την 

εβδομάδα 

Κάθε μέρα 
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16. Αισθάνομαι ότι το να δουλεύω άμεσα με τους ανθρώπους μου προκαλεί 

υπερβολικό στρες …………………………………………………………………... 0 1   2   3   4   5   6 

 

17. Δημιουργώ εύκολα άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου …………………. 0  1   2   3   4   5   6 

 

18. Αισθάνομαι ενθουσιασμό έχοντας συνεργαστεί στενά με τους μαθητές………. 0 1  2    3    4  5   6 

 

19. Έχω πετύχει αξιόλογα πράγματα σ’ αυτό το επάγγελμα  ……………………… 0 1   2   3   4   5   6 

 

20. Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει στα όρια μου ……………………………………… 0 1   2   3   4   5   6 

 

21. Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω ήρεμα προβλήματα συναισθηματικής φύσης…. 0 1   2   3   4   5   6 

 

22. Αισθάνομαι ότι οι μαθητές με κατηγορούν για μερικά προβλήματά του ……… 0 1   2   3   4   5   6 
 

 

 

 


