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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία διερευνά τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και 

ικανοποίησης σε 180 εκπαιδευτικούς γενικής και 180 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Δύο 

εργαλεία αυτό-αναφοράς, η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach 

(Maslach Burnout Inventory, MBI) και η Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης του 

Spector (Job Satisfaction Survey, JSS), χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή 

δεδομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης ενώ τα επίπεδα της επαγγελματικής τους ικανοποίησης 

κυμαίνονται από μέτρια έως υψηλά. Οι δάσκαλοι εμφανίζουν επίσης σχετικά χαμηλά 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, πολύ χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης, 

ενώ καταγράφονται σχετικά υψηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Αναφορικά με 

την επαγγελματική ικανοποίηση, χαμηλά επίπεδα προκύπτουν από τον μισθό, τις 

προοπτικές προαγωγής και τις πρόσθετες παροχές. Μέτρια ικανοποιητικές είναι οι 

συνθήκες λειτουργίας και οι ενδεχόμενες ωφέλειες, ενώ η επίβλεψη, η φύση της 

εργασίας, οι συνεργάτες και η επικοινωνία είναι πηγές υψηλής  επαγγελματικής 

ικανοποίησης για τους εκπαιδευτικούς. Το φύλο, η ειδικότητα και  το είδος της 

σχέσης εργασίας δεν διαφοροποίησαν σημαντικά τα επίπεδα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης, αλλά η ηλικία και η προϋπηρεσία 

φαίνεται να ασκούν κάποια επίδραση. 

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματική ικανοποίηση, 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. 
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ABSTRACT 

The present paper investigates the levels of burnout and job satisfaction 

among 180 general and 180 special education teachers of the primary education 

sector, in relation to their demographic characteristics. Two self-reference scales, 

Maslach Burnout Inventory (MBI) and Spector’s Job Satisfaction Survey (JSS), were 

used for data collection. The results show that teachers experience low levels of 

burnout, while job satisfaction levels range from moderate to high. Teachers also 

demonstrate relatively low levels of emotional exhaustion, very low levels of 

depersonalization, while relatively high levels of personal accomplishment are 

recorded. In regards to job satisfaction, low levels derive from pay, promotion 

prospects and fringe benefits. Operating conditions and contingent rewards are 

moderately satisfactory, while supervision, nature of work, coworkers and 

communication are sources of high job satisfaction for teachers. Burnout and job 

satisfaction do not significantly differentiate in terms of sex, specialization and type 

of employment contract, but age and years of experience appear to have an impact on 

them. 

 

 

 

 

Keywords: burnout, job satisfaction, general education teachers, special education 

teachers. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

 Στις μέρες μας το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό 

από τη φύση του, θεωρείται για πολλούς λόγους ένα από τα πιο στρεσογόνα 

επαγγέλματα με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος επαγγελματικής εξουθένωσης 

των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, σε καθημερινή βάση εκτός από τη διδασκαλία 

ο εκπαιδευτικός καλείται να διαχειριστεί προβλήματα που αφορούν το πρόγραμμα 

σπουδών, το αναλυτικό πρόγραμμα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις σχέσεις με τους 

μαθητές, τους γονείς αλλά και τους συναδέλφους. Απόρροια αυτών των συνθηκών 

εργασίας είναι η εκδήλωση άγχους, η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης και η 

εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης. Χρήσιμο θα ήταν να ξεκαθαριστεί πως ο 

όρος επαγγελματική εξουθένωση (burnout) δεν είναι συνώνυμος με τον όρο 

εργασιακή πίεση (job stress), τον όρο κόπωση (fatigue), αποξένωση (alienation)       

ή/ και κατάθλιψη (depression), καθώς για χρόνια υπήρξε σύγχυση των όρων αυτών.    

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ένα ποσοστό περίπου 30% των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων παρουσιάζει συμπτώματα επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Antoniou et al., 2006. Capel, 1991). Για τα ελληνικά δεδομένα, οι 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί αναφορικά με την επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών είναι λίγες. Σημαντικό είναι όμως πως τα γενικά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσής τους κυμαίνονται από μέτρια ως και χαμηλά εν 

συγκρίσει με άλλες χώρες (Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος, 2007. Platsidou & 

Agaliotis, 2008). Παράλληλα, σε συνάρτηση με την επαγγελματική εξουθένωση 

πολλοί ερευνητές διεθνώς, έχουν μελετήσει τις τελευταίες δεκαετίες και την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τόσο από το χώρο εργασίας του όσο 

και από το περιβάλλον και τις συνθήκες. Η επαγγελματική ικανοποίηση θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ως  στόχος εν τέλει αφού επηρεάζει σημαντικά πολλές καθημερινές 

λειτουργίες της ζωής του ανθρώπου (Klassen & Chiu, 2010).     

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς επίσης και τις 

κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στην 

καθημερινή τους ζωή η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης αλλά και επαγγελματικής ικανοποίησης των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της 

έρευνας αυτής είναι να επικαιροποιήσει παλαιότερα ευρήματα καθώς επίσης και να 
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δώσει μια πλήρη εικόνα για τα σημερινά δεδομένα. Παράλληλα, σημαντικό κρίνεται 

να δοθεί μια ξεκάθαρη εικόνα για τυχόν διαφορές που προκύπτουν στα διάφορα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος ως προς την επαγγελματική εξουθένωση 

ή/και την επαγγελματική ικανοποίηση..  

Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Πιο 

συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος το οποίο απαρτίζουν δυο κεφάλαια ερευνάται το 

θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας αναφορικά με την επαγγελματικής εξουθένωση και 

επαγγελματική ικανοποίηση σύμφωνα με όσα έχουν ερευνηθεί τα προηγούμενα 

χρόνια. Αρχικά, γίνεται ιστορική αναδρομή και αποσαφηνίζεται ο όρος 

«επαγγελματική εξουθένωση», αναλύονται τα θεωρητικά μοντέλα και οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις. Επίσης, αναφέρονται οι παράγοντες που συμβάλουν στην 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών και εξετάζονται τα συμπτώματα και 

οι επιπτώσεις της. Τέλος, γίνεται αναφορά σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

στον διεθνή χώρο και αλλά και την ελληνική πραγματικότητα σχετικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου 

μέρους της μελέτης αυτής, γίνεται ιστορική αναδρομή και παρουσιάζεται ο όρος 

«επαγγελματική ικανοποίηση», καθώς επίσης αναλύονται τα θεωρητικά μοντέλα και 

οι θεωρητικές προσεγγίσεις. Επίσης, αναφέρονται  οι παράγοντες που συμβάλουν 

στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, οι επιπτώσεις έλλειψής της και 

τέλος, αναφέρονται έρευνες από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από έξι κεφάλαια και αποτελεί  το 

ερευνητικό τμήμα της μελέτης. Αναλυτικά, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται ο 

σκοπός, οι στόχοι και οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, 

αναλύεται ο ερευνητικός σχεδιασμός και η μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας 

έρευνας μέσα από την περιγραφή του δείγματος, την ανάλυση των ερευνητικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος την παρουσίαση της διαδικασίας 

διεξαγωγής της έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσματα όπως 

αυτά προέκυψαν από τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Στο έκτο κεφάλαιο  

γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και σύνδεσή τους με την προϋπάρχουσα 

θεωρία. Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα και τέλος στο όγδοο 

κεφάλαιο οι αδυναμίες της έρευνας όπως επίσης γίνονται και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη.   
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ΜΕΡΟΣ Α. 

1. Η Επαγγελματική Εξουθένωση. 

1.1. Ιστορική Αναδρομή & Ορισμοί.  

Λόγω των συνεχών μεταβολών στην επαγγελματική ζωή των εργαζομένων 

της σύγχρονης εποχής, η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα θέμα αρκετά επίκαιρο. 

Παρόλα αυτά οι απαρχές της εμφάνισής της βρίσκονται αρκετές δεκαετίες πίσω. Η 

έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση άρχισε την δεκαετία του 1970. Αν και η 

επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται να είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με 

αμερικάνικη προέλευση, η σημασία της διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα 

στη Σουηδία και την Ολλανδία η εξουθένωση λειτουργεί ως ιατρική διάγνωση 

κοινωνικά αποδεκτή ενώ σε άλλες χώρε είναι μη ιατρική ετικέτα με ελάχιστο κύρος 

αναφορικά με τη ψυχιατρική διάγνωση. Τέλος, ενώ σε πολλές χώρες υπάρχουν 

πολλές ισοδύναμες έννοιες, προτιμάται το αγγλικό Burnout παγκοσμίως.   

Από την αρχή της έρευνας γύρω από το θέμα αυτό, το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωση παρατηρήθηκε σε ανθρώπινες υπηρεσίες. Η μεταφορά 

όμως της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν άργησε να επεκταθεί από τις έντονα 

απαιτητικές θέσεις σε υπηρεσία και σε άλλες θέσεις με λιγότερες απαιτήσεις που 

απαιτούσαν όμως δημιουργικότητα ή παροχή συμβουλών (Schaufeli, Leiter & 

Maslach, 2009). Από την άλλη οι Cherniss και Kranz (1983) διέκριναν πως στα 

μοναστήρια αλλά και τα πρότυπα εκπαιδευτήρια Montessori η επαγγελματική 

εξουθένωση δεν υφίσταντο. Έτσι τόνισαν πως λόγω της κοινωνικής δέσμευσης και 

της επαφής με το συλλογικό καλό στις δομές αυτές εμποδίζεται η εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης.    

Το πεδίο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει ερευνηθεί αρκετά από 

διάφορους μελετητές. Παρακάτω γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας 

«επαγγελματική εξουθένωση» καθώς έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισμοί με 

κάποια κοινά αλλά και διαφορετικά σημεία. Πιο συγκεκριμένα, ο ψυχολόγος 

Freudenberger (1974) χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο Burnout 

περιγράφοντας με τον τρόπο αυτόν ομοιότητες που ο ίδιος παρατήρησε στη 

συμπεριφορά εργαζομένων στα ιδρύματα όπου εργαζόταν κι ο ίδιος (Dworkin, 2001). 

Έτσι όρισε την επαγγελματική εξουθένωση ως μια σωματική αλλά και ψυχική 
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εξάντληση του ατόμου η οποία προέρχεται από την παρατεταμένη χρήση των 

ενεργειακών του αποθεμάτων. Το άτομο γίνεται άκαμπτο και εμποδίζει την πρόοδο 

και τις αλλαγές λόγω του ότι όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί μια προσπάθεια την 

οποία το άτομο δεν είναι σε θέση να καταβάλει (Θεοφίλου, 2009).  Κατά τον 

Freudenberger  η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα ψυχοσωματικό σύνδρομο που 

χαρακτηρίζεται από τρεις συνιστώσες: 1. την ψυχική εξάντληση, 2. το αίσθημα 

αποπρoσωποποίησης και 3. τη μειωμένη αποτελεσματικότητα στον επαγγελματικό 

τομέα.     

Παράλληλα, η κοινωνική ψυχολογική ερευνήτρια Maslach -της οποίας το 

όνομα έχει ταυτιστεί με την επαγγελματική εξουθένωση- περιγράφει πως η 

επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης 

κατά την οποία ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον του, δεν είναι ικανοποιημένος 

από την εργασία και την παραγωγικότητα και γενικά αναπτύσσει μια αρνητική εικόνα 

για τον εαυτό του (Papastylianou, Kaila & Polychonopoulos, 2009). Βασισμένη στη 

θεωρία που ανέπτυξε ο  Freudenberger και εξελίσσοντάς την, δημιούργησε σε 

συνεργασία με τη Jackson (1981, 1986) το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως 

ερευνητικό εργαλείο καταμέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης Maslach 

Burnout Inventory (MBI). Σύμφωνα με αυτό η επαγγελματική εξουθένωση 

αποτελείται από τρεις παράγοντες που την επηρεάζουν: τη συναισθηματική 

εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την αποτυχία προσωπικών επιτευγμάτων 

(Schutte et al. 2000).  Αναλυτικότερα, η συναισθηματική εξάντληση εκδηλώνεται με 

την έλλειψη της ενέργειας και της ανικανότητας να προσφέρει το άτομο. Η 

αποπροσωποποίηση φαίνεται με την αδιάφορη συμπεριφορά που έχουν τα άτομα 

προς τον κόσμο με τον οποίο συναναστρέφονται στον εργασιακό τους χώρο. Τέλος, η 

αποτυχία προσωπικών επιτευγμάτων δηλώνει το αίσθημα ανεπάρκειας που νιώθουν 

τα ίδια τα άτομα για τον εαυτό τους (McMullen & Krantz, 1988).  

Στη δική του εκδοχή, ο Cherniss υποστηρίζει πως η επαγγελματική 

εξουθένωση φανερώνει την ψυχολογική απομάκρυνση του ατόμου από την εργασία 

του και τις αρνητικές αλλαγές που βιώνει λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων. 

Χαρακτηριστικά την ονομάζει ως «αρρώστια των υπεραφοσιωμένων». Έτσι μέσω της 

ψυχολογικής απομάκρυνσης επιτυγχάνεται αντιμετώπιση του άγχους και της 

δυσαρέσκειας (Rajesh & Suganthi, 2013).   



Σελίδα | 17  
 

Για άλλους ερευνητές η επαγγελματική εξουθένωση δεν έχει τρεις διαστάσεις 

αλλά δυο συνιστώσες: την εξάντληση και την αποδέσμευση. Αναλυτικά, η βασική 

εμπειρία άγχους είναι η εξάντληση, η οποία είναι μια παρατεταμένη συναισθηματική, 

γνωστική και σωματική εμπειρία ενώ η αποδέσμευση είναι μια αίσθηση 

αποστασιοποίησης από την εργασία που ανατίθεται (Halbesleben & Demerouti, 

2005).  

 Συνοψίζοντας, ο πιο αποδεκτός ορισμός της επαγγελματικής εξουθένωσης 

παγκοσμίως είναι αυτός της Maslach (1982, 1984), όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Συγκεκριμένα έχει δηλώσει «η απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους 

οποίους κάποιος εργάζεται, χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, όπου ο 

επαγγελματίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή σεβασμού για 

τους πελάτες του». Κατά τον ορισμό αυτόν, το φαινόμενο της εξουθένωσης 

ακολουθεί μια εξελικτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος νιώθει 

σωματική, ψυχική και συναισθηματική εξάντληση οι οποίες προκαλούνται από 

μακροχρόνια έκθεση και εμπλοκή σε καταστάσεις που έχουν συναισθηματικές 

απαιτήσεις με αποτέλεσμα να χάνει το ενδιαφέρον του και όποια θετικά 

συναισθήματα υπήρχαν απέναντι στους πελάτες του. Απόρροια αυτού, παύει να είναι 

ικανοποιημένος από την εργασία του, τις επιδόσεις του σε αυτήν και έτσι 

αναπτύσσεται μια αρνητική εικόνα για τον ίδιο του τον εαυτό.  Το φαινόμενο αυτό 

εμφανίζεται ιδιαίτερα σε άτομα των οποίων επίκεντρο εργασίας είναι ο άνθρωπος 

(Σαλμάν & Πλατσίδου, 2011).  

 

1.2. Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Θεωρητικά Μοντέλα Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης. 

1.2.1.  Θεωρητικές Προσεγγίσεις. 

 Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά 

με τις πηγές του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι προσεγγίσεις 

αυτές ταξινομούνται ανάλογα με το επίκεντρό τους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 

θεωρίες που έχουν ως σημείο αναφοράς το ατομικό επίπεδο (προσδοκίες, κίνητρα, 

προσωπικότητα), το διαπροσωπικό επίπεδο (επαφή με ανθρώπους στον εργασιακό 

χώρο, σχέσεις με συναδέλφους, σχέσεις με οικογένεια και φίλους), το κοινωνικό 
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επίπεδο (κοινωνικές δομές σε κάθε εργασιακό χώρο) και τέλος το οργανωτικό 

επίπεδο (φόρτος εργασίας, γραφειοκρατία, ανατροφοδότηση). Πιο αναλυτικά: 

 Ατομικές προσεγγίσεις: 

Οι ατομικές προσεγγίσεις εστιάζουν στον χαρακτήρα του ατόμου καθώς επίσης 

και τις προσδοκίες του. Δίνουν έμφαση κυρίως στον ρόλο των παραγόντων και τις 

διαδικασίες που συντελούνται στο άτομο εσωτερικά όταν αυτό είναι επαγγελματικά 

εξουθενωμένο. Σύμφωνα με τους Freudenberger και Richelson (1980), η 

επαγγελματική εξουθένωση είναι μία διαδικασία κατά την οποία το άτομο φθείρεται, 

εξαντλείται και αποτυγχάνει λόγω υπερβολικών απαιτήσεων ενέργειας και 

δυνατοτήτων. Περιγράφει μάλιστα τρεις τύπους επαγγελματικά εξουθενωμένου 

ατόμου: 1. τον «αφιερωμένο», ο οποίος αναλαμβάνει υπερβολική εργασία, 2. τον 

«υπέρ- αφοσιωμένο», του οποίου η ζωή εκτός εργασίας δεν του προσφέρει καμία 

ικανοποίηση και 3. τον «αυταρχικό», ο οποίος ισχυρίζεται πως δεν μπορεί κανείς 

άλλος πέρα από αυτόν να διεκπεραιώσει μία εργασία τόσο αποτελεσματικά 

(Freudenberger, 1974). 

Μερικά χρόνια αργότερα, οι Pines και Aronson (1988) υποστήριξαν πως η 

επαγγελματική εξουθένωση είναι μια σωματικά, συναισθηματικά και ψυχικά 

εξαντλητική κατάσταση, η οποία προέρχεται από συναισθηματική εμπλοκή του 

ατόμου σε καταστάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι ορίζουν την 

επαγγελματική εξουθένωση ως αποτυχημένη αναζήτηση υπαρξιακού νοήματος στον 

εργασιακό χώρο. Αργότερα, οι Pines και Keinan, (2005) υποστήριξαν ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται άμεσα με την ανάγκη του ατόμου να πιστεύει 

πως η ζωή έχει νόημα κάνοντας κάτι χρήσιμο και με σημασία καταλήγοντας πως οι 

άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στη δουλειά τους δεν διατρέχουν 

κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης, οι Hobfoll και Freedy (1993), μέσα 

από την υπόθεση διατήρησης των πόρων υποστήριξαν πως το στρες και η 

επαγγελματική εξουθένωση συμβαίνουν όταν τα άτομα δέχονται απειλές αναφορικά 

με τους πόρους που είναι σημαντικοί γι αυτά (Halbesleben & Demerouti, 2005).  

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συλλογισμός της Garden (1991) η οποία 

μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση με βάση τον τύπο προσωπικότητας του 

ατόμου. Προχωρά σε ένα διαχωρισμό και έτσι προκύπτουν ορισμένοι τύποι 

προσωπικότητας. Πιο αναλυτικά διακρίνει τον «συναισθηματικό» τύπο με κύριο 
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χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον του για τους άλλους ανθρώπους, και τον «διανοητικό» 

ο οποίος είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη των στόχων του. Μέσα από τον 

διαχωρισμό αυτόν καταλήγει πως η επαγγελματική εξουθένωση επέρχεται όταν το 

χαρακτηριστικό του κάθε τύπου τείνει να ελαττωθεί.   

 

 Διαπροσωπικές προσεγγίσεις: 

Οι διαπροσωπικές προσεγγίσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στην απαιτούμενη διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα 

στους εμπλεκόμενους, αφενός αυτόν που παρέχει την οποιαδήποτε υπηρεσία κι 

αφετέρου αυτόν που τη δέχεται. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια να ερμηνευθεί το 

φαινόμενο αναλύοντας την επίδραση των σχέσεων στον εργασιακό χώρο. Έτσι, για 

να αποφευχθεί η επαγγελματική εξουθένωση θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον 

τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται, δέχεται και διαχειρίζεται την 

συμπεριφορά των γύρω του στον χώρο εργασίας (Buunk & Schaufeli, 1993).   

Υποστηρίζοντας τη διαπροσωπική προσέγγιση, η Maslach περιγράφει την 

επαγγελματική εξουθένωση ως ένα ψυχολογικό σύνδρομο που προκύπτει από 

χρόνιους στρεσογόνους παράγοντες που αφορούν το επάγγελμα με τρεις διαστάσεις. 

Αναλυτικότερα, οι τρεις διαστάσεις αυτής της κατάστασης είναι η ακατανίκητη 

εξάντληση, τα αισθήματα κυνισμού και απομάκρυνσης από το ίδιο το επάγγελμα και 

η αίσθηση αναποτελεσματικότητας και έλλειψης προσωπικής επίτευξης. Η 

εξάντληση αντιπροσωπεύει τη βασική ατομική διάσταση του στρες που νιώθει το 

άτομο όταν εξουθενώνεται επαγγελματικά. Ο κυνισμός αντιπροσωπεύει τη 

διαπροσωπική διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Εμφανίζεται ως μια 

αρνητική, σκληρή ή αδιάφορη απόκριση σε όλους τους τομείς της εργασίας. Τέλος, 

το στοιχείο της μειωμένης αποτελεσματικότητας ή επίτευξης αναφέρεται στην 

αίσθηση της αυτοεκτίμησης κατά την επαγγελματική εξουθένωση. Το άτομο 

κυριεύεται από αίσθημα ανικανότητας, έλλειψη επίτευξης και παραγωγικότητας στη 

δουλειά (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  

Επιπρόσθετα, όπως υποστήριξαν οι Buunk και Schaufeli (1993), η έλλειψη 

αμοιβαιότητας στη συναλλαγή ανάμεσα σε αυτόν που παρέχει και σε αυτόν που 

δέχεται είναι αυτή που οδηγεί το άτομο στην επαγγελματική εξουθένωση. Από τη 
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στιγμή που κάποιος δεν λαμβάνει την προσδοκώμενη ανταπόδοση, απογοητεύεται 

καθώς δεν υλοποιήθηκαν οι προσδοκίες του 

 Κοινωνικές προσεγγίσεις: 

Οι κοινωνικές προσεγγίσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης τονίζουν τον 

ρόλο που διαδραματίζουν οι ισχύοντες δομικοί και κοινωνικοί παράγοντες του 

κοινωνικού κατεστημένου και αποτελούν ελλοχεύοντα κίνδυνο για την εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Κατά τον Karger (1981), επαγγελματική εξουθένωση θεωρείται το αποτέλεσμα 

της μετατροπής των κοινωνικών δεξιοτήτων και του ίδιου του ατόμου σε είδος 

εμπορεύσιμο. Η μετατροπή αυτή και η εμπορευματοποίηση της παροχής υπηρεσιών 

υπογραμμίζεται αρχικά ως το κύριο αίτιο της αποπροσωποποίησης και της 

απομάκρυνσης μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη. Παράλληλα, θεωρείται και 

το αίτιο ανάπτυξης άσχημων εργασιακών σχέσεων στον επαγγελματικό χώρο.  

Από την άλλη, η Meyerson (1994), μελέτησε την ερμηνεία της επαγγελματικής 

εξουθένωσης βασισμένη σε δυο μοντέλα, το ιατρικό και το ψυχολογικό. Σύμφωνα με 

το πρώτο μοντέλο, η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια παθολογική κατάσταση 

που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με θεραπεία ενώ σύμφωνα με το δεύτερο μοντέλο, 

το ψυχολογικό, ερμηνεύεται ως ένα φυσιολογικό κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να 

προκύψει στον οποιονδήποτε. 

 Οργανωτικές προσεγγίσεις: 

Οι οργανωτικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν πως οι οργανωτικοί παράγοντες 

ενός επαγγελματικού χώρου είναι αυτές που οφείλονται στην γέννηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Έτσι η επαγγελματική εξουθένωση πέρα από το ίδιο 

το άτομο μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην ίδια την επιχείρηση ή υπηρεσία. Για τον 

λόγο αυτό η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται ως η συνειδητοποίηση της 

πραγματικότητας (Cherniss, 1992) ή αλλιώς ως η ασυμφωνία ανάμεσα στο άτομο και 

το επάγγελμά του (Maslach & Leiter, 1997). 

Πιο αναλυτικά, ήδη από το 1980 ο Cherniss υπογράμμισε πως γενικό ορισμό 

της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελούν η ψυχολογική απομάκρυνση του ατόμου 

και οι αρνητικές προσωπικές αλλαγές που αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου 
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λόγω των ματαιώσεων που βιώνει ή ακόμα λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων ενός 

έργου (Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, Κουμπιάς και Γιαβρίμης, 2002). 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε οι Maslach & Leiter (1999) ανέπτυξαν μια 

διαπροσωπική ερμηνεία της επαγγελματικής εξουθένωσης. Παρόλα αυτά 

προσπάθησαν να τη συνδυάσουν με τις υπόλοιπες θεωρητικές προσεγγίσεις. Πιο 

αναλυτικά η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται ως απόρροια της ασυμφωνίας 

σε αυτό που πρεσβεύει το ίδιο το άτομο και αυτό του επαγγέλματός του. Υπάρχει 

δηλαδή μια κατάσταση ανισσοροπίας κατά την οποία η εργασία απαιτεί περισσότερο 

από αυτό που μπορεί το άτομο να προσφέρει αλλά παράλληλα η ίδια παρέχει 

λιγότερα από αυτά που ζητάει το άτομο.  

 

1.2.2. Θεωρητικά Μοντέλα.  

 Τα πιο διαδεδομένα παγκοσμίως θεωρητικά μοντέλα αναφορικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση είναι τέσσερα και θα αναλυθούν εκτενώς παρακάτω. 

Χρονολογικά, ξεκινώντας από το παλαιότερο θα αναλυθούν τα εξής μοντέλα: το 

διαδραστικό μοντέλο του Cherniss (1980), το μοντέλο των Edelwich και Brodsky 

(1980), το μοντέλο των τριών διαστάσεων των Maslach και Jackson (1986) και τέλος 

το μοντέλο των Pines και Aronson (1988). Στη συνέχεια παρουσιάζονται ακόμη δυο 

μοντέλα τα οποία είναι πιο πρόσφατα και παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Πρόκειται για το μοντέλο των Shirom και Melamed (2005) και το μοντέλο της 

Κοπεγχάγης (Kristensen et al., 2005).  

 Το διαδραστικό μοντέλο του Cherniss (1980). 

Το μοντέλο αυτό περιγράφει την επαγγελματική εξουθένωση ως μια 

κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο περνά από τρία στάδια: το 

εργασιακό στρες, το στάδιο της εξάντλησης και το στάδιο της αμυντικής κατάληξης. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάζει τους παράγοντες που προκαλούν την 

επαγγελματική εξουθένωση και τις προσδοκίες που έχουν οι εργαζόμενοι όταν 

βρίσκονται στο εργασιακό περιβάλλον τους. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό 

μεταξύ τους οδηγούν το άτομο στην επαγγελματική εξουθένωση. Το μοντέλο του 

Cherniss περιγράφει την επαγγελματική εξουθένωση σε τρία επίπεδα: ατομικό, 
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οργανωτικό και κοινωνικό. Τα άτομα προσπαθούν να περιορίσουν τις πιέσεις που 

νιώθουν. Αν τελικά δεν το καταφέρουν οδηγούνται στην επαγγελματική εξουθένωση.  

 Πιο αναλυτικά, κατά το στάδιο του εργασιακού στρες το άτομο αναστατώνεται 

καθώς διαταράσσονται οι απαιτούμενοι και διαθέσιμοι πόροι. Απόρροια της 

διατάραξης αυτής είναι το εργασιακό άγχος που νιώθει το άτομο και δημιουργείται 

όταν οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν ώστε να πραγματοποιήσουν τους στόχους που 

θέτει το ίδιο το άτομο για την εργασία του. Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι 

προάγγελος της επαγγελματικής εξουθένωσης χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο 

πως η μια κατάσταση θα φέρει την άλλη.  

Ένα βήμα παραπέρα όταν ο εργασιακός χώρος αρχίσει να αποτελεί για τον 

εργαζόμενο πηγή εξάντλησης βρίσκεται πια στο στάδιο της εξάντλησης. Τα 

συμπτώματα του σταδίου αυτού εκδηλώνονται με την μορφή του στρες, της 

κόπωσης, της ανίας, της έλλειψης ενδιαφέροντος και της απάθειας. Έτσι το άτομο 

βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία αν δεν καταφέρει να διαχειριστεί σωστά, 

πιθανόν να οδηγηθεί σε απογοήτευση και παραίτηση.  

Τέλος, στο στάδιο της αμυντικής κατάληξης, παρατηρούνται αλλαγές στη 

συμπεριφορά του ατόμου που σταδιακά αποσυνδέεται συναισθηματικά από τον 

εργασιακό χώρο εκδηλώνοντας απάθεια και κυνισμό για όλα.  

 

 Το μοντέλο των Edelwich και Brodsky (1980). 

Για τους Edelwich και Brodsky η επαγγελματική εξουθένωση είναι μία σειρά 

από τέσσερα στάδια τα οποία ακολουθεί ο εργαζόμενος από την αρχή της 

επαγγελματικής του ζωής. Έτσι η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται ως μια 

διαδικασία εκφυλισμού της εργασιακής πραγματικότητας η οποία δεν ανταποκρίνεται 

πια στα ιδανικά και τους στόχους του ατόμου. Περιγράφεται λοιπόν μέσα από τα εξής 

στάδια: ενθουσιασμός, αμφιβολία και αδράνεια, απογοήτευση και ματαίωση, 

απάθεια. 

Αναλυτικότερα, ο εργαζόμενος βρίσκεται στο στάδιο του ενθουσιασμού στο 

ξεκίνημα της καριέρας του. Έχει υψηλούς στόχους και απαιτήσεις από τον εαυτό του 

και προσπαθεί να αντλήσει οποιαδήποτε δυνατή ικανοποίηση από την εργασία του. 
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Με ενθουσιασμό επενδύει χώρο και χρόνο στην εργασία του και αναπτύσσει σχέσεις 

με τα άτομα που εμπλέκονται με την εργασία του. Σταδιακά όμως αντιλαμβάνεται 

πως ίσως οι στόχοι που τέθηκαν δεν είναι ρεαλιστικοί, δεν υλοποιούνται και ο έργο 

που παράγεται δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Το αποτέλεσμα; Το άτομο 

οδηγείται στην απογοήτευση.    

Από τη στιγμή της απογοήτευσης, το άτομο βρίσκεται ήδη στο στάδιο της 

αμφιβολίας και της αδράνειας. Τότε λοιπόν, το άτομο συνειδητοποιεί πως αν και έχει 

επενδύσει σωματικά και συναισθηματικά στην εργασία του, αυτή δεν ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες του. Έτσι σταδιακά αναζητά τις αιτίες που προκάλεσαν την 

απογοήτευση κατηγορώντας τον εαυτό του για αποτυχία. Απόρροια αυτών, το άτομο 

δεν είναι ευχαριστημένο από τον μισθό και το ωράριο εργασίας του καθώς επίσης και 

από τη σχέση με τους συναδέλφους.   

Ως αποτέλεσμα του παραπάνω σταδίου εμφανίζεται το στάδιο της 

απογοήτευσης και της ματαίωσης μέσα στο οποίο το άτομο νιώθει παγιδευμένο σε 

μια αδιέξοδη πραγματικότητα. Παρατηρεί πως η ολοκλήρωση σαν άτομο δεν είναι 

εφικτό να επέλθει μέσα από τον εργασιακό χώρο και οδηγείται στην έντονη 

απογοήτευση. Πηγή του στρες θεωρείται ο εργασιακός χώρος από τον οποίο θα 

πρέπει να απομακρυνθεί αν θέλει να ξεφύγει από την κατάσταση αυτή. Διαφορετικά 

θα πρέπει να αναθεωρήσει απόψεις και πιστεύω.  

Προσπαθώντας να καταπολεμήσει την απογοήτευση και την ματαίωση που 

νιώθει το  άτομο από το επάγγελμά του βρίσκεται στο στάδιο της απάθειας. Στην 

κατάσταση αυτή αποφεύγει κάθε είδους ευθύνης απέναντι σε οτιδήποτε. Δεν σπαταλά 

την ενέργειά του και δεν δίνεται πια στην εργασία του. Δεν υπάρχει τίποτα κοινό από 

τον ίδιο στην αρχή της εργασιακής του πορείας αλλά εργάζεται ώστε να βιοποριστεί 

(Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 2012).  

 

 Το μοντέλο τριών διαστάσεων των Maslach και Jackson (1986). 

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης για τις Maslach και Jackson δεν 

εμφανίζεται αυτούσια και ξαφνικά αλλά ως αποτέλεσμα της εργασίας για μεγάλο 

χρονικό διάστημα υπό πίεση. Έτσι δημιουργείται επαγγελματικό άγχος, η αντοχή 

απέναντι σε αυτό σταδιακά μειώνεται με αποτέλεσμα να εμφανίζεται επαγγελματική 
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εξουθένωση. Το μοντέλο των Maslach και Jackson χρησιμοποιεί την κλίμακα 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach Burnout Measure- MBI) για την αξιολόγηση 

της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων. Αξιοσημείωτο είναι πως πάνω 

από το 90% των ερευνών με το θέμα αυτό έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο 

εργαλείο (Kristensen, 2005). Oι ερευνήτριες στο μοντέλο αυτό υποστηρίζουν πως το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης συνθέτουν οι ακόλουθες διακριτές αλλά 

και αλληλένδετες διαστάσεις: η συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση ή 

κυνισμός και η μειωμένη προσωπική επίτευξη.  

Η πρώτη διάσταση, η συναισθηματική εξάντληση, περιλαμβάνει αισθήματα 

ψυχικής και σωματικής κόπωσης όπως επίσης και απώλεια ενέργειας και διάθεσης. 

Όσο αναπτύσσεται η συναισθηματική εξάντληση τα άτομα νιώθουν ότι δεν είναι 

πλέον ικανά να ανταποκριθούν στον εργασιακό τους χώρο. Παράλληλα, οι 

προσδοκίες του ατόμου διαψεύδονται αλλά οι απαιτήσεις τόσο του ίδιου όσο και της 

εργασίας του εμμένουν έντονα.  

Η δεύτερη διάσταση, η αποπροσωποποίηση ή κυνισμός, περιγράφει την 

απομόνωση και την αποξένωση του εργαζόμενου από τους εμπλεκόμενους με την 

εργασία του ανθρώπους και την κυνική συμπεριφορά την οποία αναπτύσσει απέναντί 

τους. Θεωρείται η συνέπεια της συναισθηματικής εξάντλησης. Το άτομο πλέον έχει 

αναπτύξει μια ουδέτερη στάση  ή/ και αρνητικά συναισθήματα απέναντι στην 

εργασία του και σε αυτό που καλείται να διεκπεραιώσει. Εμφανίζεται λοιπόν, ως 

αγενής, υποτιμητικός με έλλειψη ευαισθησίας και ανάρμοστη συμπεριφορά.  

Η τρίτη και τελευταία διάσταση, η έλλειψη προσωπικής επίτευξης, αναφέρεται 

στην αίσθηση που αποκτά ο εργαζόμενος πως δεν είναι πια ικανός να προσφέρει στον 

χώρο εργασίας του. Η έλλειψη προσωπικής επίτευξης περιγράφεται ως μια σταδιακή 

μείωση της ικανότητας του ατόμου να προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον όπου το 

στρες είναι αυξημένο. Μέσα στον χώρο αυτόν τα άτομα νιώθουν δυστυχισμένα και 

απογοητευμένα από τα επιτεύγματά τους. Φυσικό επακόλουθο είναι η εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης.    
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 Το μοντέλο των Pines και Aronson (1988). 

Σε γενικές γραμμές η επαγγελματική εξουθένωση και η αξιολόγησή της έχει 

απευθυνθεί περισσότερο στους επαγγελματίες υγείας. Παρόλα αυτά οι Pines και 

Aronson ορίζουν την επαγγελματική εξουθένωση ως μια κατάσταση σωματικής, 

συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης η οποία προκαλείται από μακροχρόνια 

έκθεση σε συναισθηματικά απαιτητικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτόν οι ερευνητές 

διερεύνησαν την επαγγελματική εξουθένωση στις οικογενειακές σχέσεις και τις 

πολιτικές συγκρούσεις. 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί ως εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης το Burnout Measure και δεν έχει ως αφετηρία την αρχική θεώρηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης με συμπτώματα την απελπισία, την χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και την απόγνωση. Αναλυτικά, αξιολογεί τρεις πτυχές της 

επαγγελματικής εξουθένωσης: τη σωματική, την πνευματική και την 

συναισθηματική. Όπως αναφέρεται η κλίμακα μέτρησης αυτή έχει χρησιμοποιηθεί 

για έρευνες σε πολλούς επαγγελματίες στο Ισραήλ. Μετά το MBI της Maslach είναι 

το δεύτερο πιο διαδεδομένο εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης 

καθώς θεωρείται αξιόπιστο.  

Για τους ερευνητές που μελέτησαν την επαγγελματική εξουθένωση σύμφωνα 

με το μοντέλο και το εργαλείο αυτό αλλά κυρίως για την Pines μεγάλο και σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει το εργασιακό περιβάλλον για την εμφάνιση του συνδρόμου 

πρωτίστως και δευτερευόντως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου. 

Παρόλα αυτά η ίδια τονίζει πως όσο πιο αφοσιωμένοι στο επαγγελματικό τους έργο 

είναι οι εργαζόμενοι, τόσο πιο πιθανό είναι να εμφανίσουν συμπτώματα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Έτσι η επαγγελματική εξουθένωση παίρνει υπαρξιακή 

διάσταση καθώς από την επιτυχία ή αποτυχία στον εργασιακό χώρο αποκτά νόημα η 

ζωή του ατόμου (Pines, 1996).  

 

 Το μοντέλο των Shirom & Melamed (2005). 

Tο SMBM όπως ονομάζεται σύντομα το Shirom- Melamed –Βurnout- Measure 

είναι βασισμένο στις έρευνες της Maslach και της Pines. Πιο συγκεκριμένα το 

SMBM αντιμετωπίζει την επαγγελματική εξουθένωση ως μια συναισθηματική 
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κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τρεις άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους πτυχές: 

τη σωματική κόπωση που περιγράφεται ως κούραση και μειωμένη ενέργεια, τη 

συναισθηματική εξάντληση που περιγράφεται ως έλλειψη ενέργειας για την έκφραση 

συναισθημάτων και τη γνωστική κόπωση που περιγράφεται ως μειωμένη διανοητική 

ευκινησία.  

Σε πρώτο επίπεδο η κλίμακα είχε σχεδιαστεί με 14 ερωτήσεις  και το 

αποτέλεσμα προέκυπτε από το άθροισμα των υποκλιμάκων της. Στη συνέχεια, η 

κλίμακα αυξήθηκε και περιελάμβανε πλέον 22 ερωτήσεις και τέσσερις πια 

υποκλίμακες. Έτσι περιλαμβάνει πλέον τη σωματική κόπωση, τη γνωστική φθορά, 

την ένταση και την ατονία που νιώθει το άτομο.  

 

 Το μοντέλο της Κοπεγχάγης (Kristensen et al, 2005). 

Σύμφωνα με τους Schaufeli και Grennglass (2001) η επαγγελματική 

εξουθένωση είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής 

εξάντλησης λόγω της μακροχρόνιας εμπλοκής σε εργασιακές καταστάσεις 

συναισθηματικά απαιτητικές. Βασισμένοι λοιπόν στην παραπάνω θεωρία και 

εντοπίζοντας διάφορα «προβλήματα» στο πλέον διαδεδομένο εργαλείο της Maslach 

(MBI), ο Kristensen κι οι συνεργάτες του πρότειναν το 2005 το πιο σύγχρονο μέχρι 

στιγμής εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης γνωστό ως Copenhagen 

Burnout Inventory (CBI). 

Αναλυτικότερα, τέσσερα είναι τα επιχειρήματα του Kristensen και των 

συνεργατών του απέναντι στο εργαλείο της Maslach. Αρχικά, υποστηρίζεται πως 

λόγω της κυρίαρχης θέσης της κλίμακας MBI στις έρευνες με το συγκεκριμένο θέμα 

φτάσαμε στο σημείο να θεωρείται πως επαγγελματική εξουθένωση είναι ό,τι μετράει 

το MBI και πως το MBI μετράει αυτό που θεωρείται επαγγελματική εξουθένωση. 

Παράλληλα, οι ερευνητές τονίζουν πως το MBI είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να 

μετρά την επαγγελματική εξουθένωση μόνο των επαγγελματιών αυτών που 

συναναστρέφονται με ανθρώπους. Τρίτο σημείο το οποίο θεωρείται κόλλημα του 

MBI είναι ορισμένες από τις δηλώσεις στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να 

απαντήσει. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις τύπου «Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα 

πράγματα σε αυτή τη δουλειά» ανταποκρίνονται σε μια αμερικανική κουλτούρα κι 
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όχι σε κουλτούρες άλλων χωρών. Τελευταίο σημείο της κριτικής τους είναι πως η 

Maslach  μετράει την επαγγελματική εξουθένωση, όπως προαναφέρθηκε, έχοντας ως 

βάση τρεις συνιστώσες (μειωμένη προσωπική επίτευξη, αποπροσωποποίηση και 

συναισθηματική εξάντληση) τις οποίες όμως θεωρεί δεδομένα και αναπόσπαστα 

χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι ίδιοι μάλιστα υποστηρίζουν 

πως αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι τα αποτελέσματα του 

συνδρόμου κι όχι τα συστατικά του μέρη (Kristensen et al, 2005). 

Με αφορμή όλα τα παραπάνω δημιούργησαν ένα καινούργιο εργαλείο, το 

Copenhagen Burnout Inventory (CBI) και υποστήριξαν πως το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης συνθέτουν οι τρεις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου 

τους: η προσωπική εξουθένωση, η επαγγελματική εξουθένωση και η εξουθένωση που 

σχετίζεται με την επαφή με τους ανθρώπους στον εργασιακό χώρο.  

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες δεν υπάρχουν πολλά ευρήματα από το μοντέλο 

της Κοπεγχάγης και το ερωτηματολόγιό του καθώς πέραν του ότι είναι πρόσφατο 

στον επιστημονικό χώρο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ. Επίσης έχει μεταφραστεί σε 

άλλες γλώσσες (αγγλικά, σουηδικά, γαλλικά, ιαπωνικά, φιλανδικά) χωρίς όμως αυτό 

να συντελέσει ιδιαίτερα στην μετάδοση και εκτενέστερη αξιοποίησή του.   

 

1.3. Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών. 

 Κατά καιρούς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κίνησε το ερευνητικό 

ενδιαφέρον πολλών  επιστημόνων. Όσο αφορά στο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το 

επάγγελμα αυτό σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση οι λόγοι είναι δύο. Ο 

πρώτος θεωρεί πως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι από τα πιο δεδομένα σε 

όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δεύτερος λόγος ασχολείται με τη διττή σημασία του 

ρόλου του εκπαιδευτικού ο οποίος αφενός πρέπει να μεταδώσει βασικές γνώσεις και 

να αναπτύξει δεξιότητες στους μαθητές αφετέρου όμως καλείται να διαδραματίσει 

ουσιαστικό ρόλο στην ηθική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών 

του. 
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1.3.1. Παράγοντες που συμβάλλουν στην Επαγγελματική Εξουθένωση.  

 Καθώς η επαγγελματική εξουθένωση δεν αποτελεί μονοδιάστατο φαινόμενο, 

θα πρέπει να εξεταστεί ως αποτέλεσμα πολυπαραγοντικό. Πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική εξουθένωση οφείλεται κυρίως σε στρεσογόνες 

επαγγελματικές συνθήκες όπως για παράδειγμα το φορτωμένο πρόγραμμα, η 

ανεπαρκής ψυχολογική υποστήριξη ή/και η αυταρχική διοίκηση του επαγγέλματος 

(Pines, 1996). Για άλλους πάλι ερευνητές  (Antoniou,et. al., 2006. Leiter & Maslach, 

1988), σημαντικοί κρίνονται οι ατομικοί παράγοντες καθώς υποστηρίζουν ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση εξαρτάται από τις προσδοκίες που θέτει το ίδιο το άτομο 

στον εαυτό του αλλά και στον χώρο εργασίας του. Σε κάθε περίπτωση η 

αλληλεπίδραση των παραγόντων είναι περίπλοκη.  

 Η επαγγελματική εξουθένωση, όπως προαναφέρθηκε, είναι το αποτέλεσμα 

των στρεσογόνων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον εργασιακό 

τους χώρο (Πατσάλης & Παπουτσάκη, 2010). Σε πολλές μελέτες (Κάντας, 2001) 

έχουν προσδιοριστεί ως πηγές του στρες: η υπερφόρτωση ρόλου, οι εργασιακές 

συνθήκες, η έλλειψη πόρων, οι χαμηλές αποδοχές, οι ελλιπείς σχέσεις με τους 

συναδέλφους, η απρεπής συμπεριφορά των μαθητών, η κοινωνική αμφισβήτηση, η 

έλλειψη επικοινωνίας, οι σχέσεις με τους γονείς των μαθητών,  η εκπαιδευτική 

ηγεσία. Σε αντιδιαστολή, έρευνες δείχνουν πως οι πηγές που μετριάζουν το στρες των 

εκπαιδευτικών είναι: η εμπειρία τους στον χώρο, η κοινωνική στήριξη, το ευχάριστο 

εργασιακό περιβάλλον, τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης και οι 

αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τα επίπεδα ικανότητάς τους (Κάντας, 

2001. Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001).  

 Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η εκδήλωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης έχουν μελετηθεί από διάφορες οπτικές γωνίες. Αρχικά, οι Kyriacou & 

Sutcliffe (1979), διέκριναν τέσσερις παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνιση του 

άγχους που προκαλεί την επαγγελματική εξουθένωση: 1. την ανήσυχη συμπεριφορά 

και τις αταξίες των μαθητών, 2. την απροθυμία για μάθηση, 3. τις κακές εργασιακές 

συνθήκες, 4. την πίεση χρόνου σε συνδυασμό με τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι αυτή που διακρίνει τα περιβαλλοντικά ή τα 

περιστασιακά χαρακτηριστικά σε δυο ομάδες μεταβλητών: ένα σύνολο παραγόντων 

που σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση του σχολείου και τους εξωτερικούς 
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παράγοντες που επηρεάζουν την εσωτερική οργάνωση. Το πρώτο σύνολο των 

μεταβλητών αναφέρεται στη σχολική κουλτούρα, την ευημερία των εκπαιδευτικών, 

και τον ρόλο του διοικητικού συμβουλίου στο σχολείο. Το δεύτερο σύνολο 

αναφέρεται στον ρόλο που διαδραματίζει η διοίκηση στο σχολικό πλαίσιο (Devos et. 

al., 2006).     

Η Chang στη δική της κατηγοριοποίηση των παραγόντων που συμβάλλουν 

στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών καταλήγει πως 

οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) τους ατομικούς παράγοντες, 

β) τους οργανωτικούς παράγοντες και γ) παράγοντες συναλλαγής (Πίνακας 1). 

Αναλυτικότερα:  

Πίνακας 1. Παράγοντες στους οποίους οφείλεται η εμφάνισης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης.  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Πηγή: Chang, (2009). 

Ατομικοί Παράγοντες 

Ηλικία, φύλο, οικογενειακή 

κατάσταση, χρόνια εμπειρίας, 

προσωπικότητα, 

αυτοεκτίμηση/ 

αυτοαντίληψη, εκπαιδευτική 

ανθεκτικότητα, θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, μορφωτικό 

επίπεδο, στρατηγικές 

αντιμετώπισης   

Οργανωτικοί Παράγοντες 

Μέγεθος τάξης, απαιτήσεις 

εργασίας, οικονομικές 

απολαβές, προετοιμασία 

μαθήματος, σχολική 

κουλτούρα, συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού στο σχολείο, 

λήψη αποφάσεων, οργάνωση 

του σχολείου 

Παράγοντες Συναλλαγής 

Αποφάσεις εκπαιδευτικών για την ανάρμοστη συμπεριφορά των 

μαθητών, αντιλήψεις για τον τρόπο και την οργάνωση της διοίκησης, 

αντιλήψεις για την υποστήριξη από την διοίκηση και τους 

συναδέλφους, πρότυπα μαθητών, κοινωνική αντανάκλαση της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού, εσωτερική ανταμοιβή, επαγγελματική 

ικανοποίηση  
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Ατομικοί Παράγοντες: Το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό 

επίπεδο, και τα χρόνια προϋπηρεσίας επηρεάζουν με κάποιο τρόπο την 

επαγγελματική εξουθένωση. Πιο αναλυτικά, έρευνες έχουν δείξει πως οι νέοι 

εκπαιδευτικοί  παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά εξουθένωσης από ότι μεγαλύτεροι 

συνάδελφοί τους (Αβεντισιάν, Παγοροπούλου κ.α, 2002. Kantas, 1996). Ο 

παράγοντας προϋπηρεσία αρχικά δεν έδειχνε να αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για 

την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ωστόσο, μερικά χρόνια αργότερα 

φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί με 13-24 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας εμφανίζουν 

χαμηλότερο αίσθημα προσωπικής επίτευξης και αυτοεκτίμησης σχετικά με 

συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται πάνω από 25 χρόνια (Antoniou, et al. 2006. 

Ozdemir, 2007).  

Όσο αφορά στον παράγοντα φύλο, οι Maslach & Jackson (1981), συμπέραναν 

πως σε όλα τα επαγγέλματα οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συναισθηματική 

κόπωση από τους άντρες. Με αυτό το συμπέρασμα συμφώνησαν κι άλλες έρευνες οι 

οποίες αναφέρουν πως οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης από τους άνδρες (Byrne, 1991. Kantas & Vasilaki 

1997. Sari, 2010). Σταθερή παρουσιάζεται η μεταβλητή οικογενειακή κατάσταση 

καθώς οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλότερη επαγγελματική 

εξουθένωση από τους άγαμους (Kantas, 1996). Τέλος, σύγχρονες έρευνες έδειξαν 

πως η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με τη διάσταση 

της εσωστρέφειας του ατόμου καθώς επίσης και με την κατάθλιψη και το άρχος ως 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Cano-Garcia et al, 2005. Maslach et al, 2001.  

Papastyliannou, Kalia & Plychronopoulos, 2009).  

Οργανωτικοί Παράγοντες: Οι παράγοντες που αφορούν στην επίδραση των 

οργανωτικών παραγόντων οι οποίοι οφείλονται για την εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, φαίνεται πως συγκλίνουν χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις, η 

γραφειοκρατία, η έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς , οι προβληματικές σχέσεις  με 

τους συναδέλφους και οι υπερπληθείς τάξεις έχουν εντοπιστεί ότι αποτελούν τις 

πηγές εργασιακού στρες για τους εκπαιδευτικούς. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό 

με την πιθανή έλλειψη της απαραίτητης επαγγελματικής κατάρτισης ή τις δυσκολίες 

που προκύπτουν κάθε φορά από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών (Wisniewski 

& Gargiulo, 1997). 
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 Όπως γίνεται αντιληπτό, η επαγγελματική εξουθένωση δεν θεωρείται 

πρόβλημα ατομικό αλλά πρόβλημα που γεννιέται από το εργασιακό περιβάλλον των 

εκπαιδευτικών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να οφείλεται στη δομή και τη λειτουργία 

του σχολείου (Mearns & Cain, 2003). Τέλος, αναφορικά με το είδος του σχολείου στο 

οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός, οι έρευνες δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής δεν παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης από 

τους δασκάλους γενικής αγωγής (Platsidou & Agaliotis, 2008). 

Παράγοντες Συναλλαγής: Όταν οι ατομικοί και οι οργανωτικοί παράγοντες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκύπτουν οι παράγοντες συναλλαγής. Πιο αναλυτικά, 

στους παράγοντες συναλλαγής μπορούν να συμπεριληφθούν η εικόνα που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για τον εαυτό τους, η εικόνα που έχει η κοινωνία για τους 

εκπαιδευτικούς, ο τρόπος που κάθε εκπαιδευτικός επιλέγει να αντιμετωπίσει την 

απειθαρχία των μαθητών του, η αλληλεπίδραση μαθητών και εκπαιδευτικού, και η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Friedman & Kass, 2002). Από όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω τον πιο καθοριστικό ρόλο για την εμφάνιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται να έχει η σχέση του εκπαιδευτικού με τον 

μαθητή.  

Πέρα από τις παραπάνω ταξινομήσεις κι άλλοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με 

τους παράγοντες που οφείλονται στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

στους εκπαιδευτικούς. Οι Pines και Keinan (2005), υποστήριξαν πως η διασπαστική 

συμπεριφορά των μαθητών προκαλεί μεγάλο στρες στους εκπαιδευτικούς καθώς τους 

κάνει να νιώθουν πως είναι αναποτελεσματικοί και ανεπαρκείς ως προς το έργο τους 

με αποτέλεσμα ο μαθητής να χάνει το ενδιαφέρον του. Έτσι οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και μειωμένης προσωπικής 

επίτευξης. Παράλληλα, στην  εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης σημαντικός 

παράγοντας φαίνεται να είναι η επαγγελματική ικανοποίηση που νιώθει το άτομο από 

τις διαπροσωπικές σχέσεις εντός του σχολικού χώρου δηλαδή τη σχέση με τον 

διευθυντή του σχολείου, τους συναδέλφους αλλά και τους γονείς των μαθητών. Όταν 

οι σχέσεις αυτές δεν είναι καλές, ο εκπαιδευτικός νιώθει πως η δουλειά του δεν 

εκτιμάται ή δεν αναγνωρίζεται με αποτέλεσμα να νιώθει ματαίωση και να 

παρουσιάσει επαγγελματική εξουθένωση (Taris et al., 2004). Τέλος, σε έρευνά του, ο 

Βασιλόπουλος (2012) διαπίστωσε πως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βίωναν υψηλό 

κοινωνικό άγχος με ελλιπή υποστήριξη παρουσίασαν μεγαλύτερα επαγγελματικής 
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εξουθένωσης από εκείνους τους εκπαιδευτικούς με χαμηλό κοινωνικό άγχος και 

επαρκή υποστήριξη.  

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν 

περισσότερο αγχωτικούς τους παράγοντες που σχετίζονται με τις αλλαγές στο 

πρόγραμμα σπουδών, τις πιέσεις του φόρτου εργασίας, την εργασιακή ανασφάλεια, 

την κακή σχέση με τους συναδέλφους, την κακή επικοινωνία με τη διοίκηση 

(Maphalala, 2014).  Πηγή άγχους για του εκπαιδευτικούς αποτελεί επίσης η 

διαδικασία της αξιολόγησης της εργασίας τους (Kyriacou, 2001). Προάγγελοι της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και για τον Veldman και τους συνεργάτες του (2013) 

θεωρήθηκαν τα προβλήματα αλληλεπίδρασης με τους μαθητές και η δυσκολία στον 

χειρισμό της συμπεριφοράς των μαθητών. Τέλος, σημαντικό ρόλο για την εμφάνιση 

της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί ο ανεπαρκής μισθός και οι περιορισμένες 

δυνατότητες προαγωγής (Blazer, 2010).   

Παράλληλα, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν όπως είναι φυσικό και προσωπική 

ζωή, πολλοί αδυνατούν να διαχειριστούν τους επαγγελματικούς και οικογενειακούς 

τους ρόλους με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η ψυχική τους υγεία (Simbula 

& Guglielmi 2010). Το συμπέρασμα αυτό έρχεται να ενδυναμώσει το γεγονός ότι ο 

συνδυασμός μητέρας και εκπαιδευτικού είναι πολύ δύσκολος καθώς θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη διδασκαλία, την περιποίηση του σπιτιού αλλά και την φροντίδα των 

παιδιών (Cinamon & Rich, 2005).  

Τέλος, έρευνες έχουν δείξει πως οι εκπαιδευτικοί που υποφέρουν από άγχος 

και επαγγελματική εξουθένωση είναι αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

τελειομανία. Έτσι κάθε αρνητική αντίδραση στην ατέλεια ή πίεση από γονείς και 

μαθητές μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες εμφάνισης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Stoeber & Rennet, 2008). Συμπερασματικά, διακρίνει κανείς πως οι 

παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν το άτομο σε επαγγελματική εξουθένωση 

ποικίλλουν. Ένας ή συνδυαστικά πολλοί μαζί παράγοντες είναι πιθανό να 

συμβάλλουν στην εμφάνιση συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης.  
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1.3.2. Συμπτώματα & Επιπτώσεις Επαγγελματικής Εξουθένωσης.  

 Για να γίνει κατανοητό πως οι επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης 

είναι πολλές και σημαντικές σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ατόμου, χρήσιμο θα 

ήταν να γίνει αρχικά μια αναφορά στα συμπτώματα που εκδηλώνει το άτομο όταν 

βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Έχει διαπιστωθεί πως το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στην ατομική όσο και 

οικογενειακή και επαγγελματική ζωή του ατόμου (Hellesoy & Gronhaug, 2000). Έτσι 

τα συμπτώματα ομαδοποιούνται σε σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά και 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  

Πίνακας 2. Συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Σωματικά  

Συμπτώματα 

Ψυχολογικά 

 Συμπτώματα 

Συμπεριφορικά 

Συμπτώματα 

Σωματική εξάντληση/ 

κούραση 

Έλλειψη ελαστικότητας Χαμηλή εργασιακή 

απόδοση 

Σεξουαλική δυσλειτουργία Έλλειψη ενδιαφέροντος/ 

απάθεια 

Μειωμένη επικοινωνία 

Αϋπνία/ υπερβολικός ύπνος  Κυνισμός Υψηλά επίπεδα παραίτησης 

Πονοκέφαλοι Συναισθηματική εξάντληση Αυξημένα επίπεδα 

απουσίας 

Έλκος Αίσθηση ματαιότητας Έλλειψη ενθουσιασμού 

Συχνές ασθένειες Έλλειψη υπομονής Χρήση φαρμάκων 

Αύξηση ή μείωση βάρους Αδυναμία αντιμετώπισης 

καταστάσεων 

Οικογενειακές συγκρούσεις 

Αναπνευστικά προβλήματα Στρες Χρήση αλκοόλ 

Υπερένταση  Ανία Αδυναμία συγκέντρωσης 

Αύξηση χοληστερόλης Μειωμένη αυτοπεποίθηση Ροπή σε ατυχήματα 

Στεφανιαία νόσος Αποπροσωποποίηση 

μαθητών 

Παράπονα για εργασία 

Διαταραχές ομιλίας Εκνευρισμός Εργασιομανία  

 Αδυναμία λήψης 

αποφάσεων 

 

Αίσθημα Αδυναμίας 

Κατάθλιψη 

Αισθήματα αποτυχίας 

Λήψη ασυνήθιστων ρίσκων  

Καχυποψία 
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Αποξένωση 

Αυξημένη ανησυχία 

Αποτελμάτωση 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα, στα σωματικά 

συμπτώματα περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά που εκδηλώνονται στον 

οργανισμό του ατόμου, στα ψυχολογικά συμπτώματα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

αφορούν στις αλλαγές στην ψυχολογική υγεία και στα συμπεριφορικά συμπτώματα η 

πλήξη που δέχεται τόσο η προσωπική όσο και η κοινωνική ζωή του ατόμου. Πιο 

αναλυτικά, όλες οι τυπικές εκδηλώσεις στρες και άγχους όπως οι πονοκέφαλοι, οι 

διαταραχές ύπνου, η σεξουαλική δυσλειτουργία, η υπερένταση αποτελούν τα 

συμπτώματα που εκδηλώνει το σώμα του ατόμου. Συνδέσεις με τα συμπτώματα αυτά 

έχουν γίνει επίσης με την αύξηση της χοληστερόλης, τη στεφανιαία νόσο και τα 

εγκεφαλικά επεισόδια (Timms, Graham & Cottrell, 2007).  

Καθώς το σώμα λοιπόν είναι πια ευάλωτο δύσκολο είναι να μην επηρεαστεί 

και η ψυχολογία του ατόμου. Κυρίαρχα συμπτώματα είναι η εκδήλωση ανίας, 

χαμηλού ηθικού και ευερεθιστότητας από το άτομο. Φανερή είναι και η ανάπτυξη 

κυνικής στάσης απέναντι σε άτομα και καταστάσεις καθώς και ο μειωμένος 

ενθουσιασμός για την εργασία (Hogan & McKnight, 2007).  

Τέλος, τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το άτομο δεν γίνεται να 

αφήσουν ανεπηρέαστη την προσωπική – οικογενειακή ζωή του ατόμου καθώς το 

άτομο μεταφέρει τα προβλήματα του εργασιακού χώρου στο σπίτι. Έτσι στα 

συμπεριφορικά συμπτώματα συγκαταλέγεται η εμφάνιση νέων συνηθειών, κατά βάση 

κακών,  όπως η κατανάλωση χαπιών και αλκοόλ. Στον εργασιακό χώρο παρατηρείται 

κακή απόδοση (Schwarzer & Hallum, 2008), συχνές απουσίες, σταδιακή παραίτηση 

(Maslach, Shaufeli & Leiter, 2001).  

  Σύμφωνα με έρευνες τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι 

ιδιαίτερα έντονα με αποτέλεσμα να δημιουργούν επιπτώσεις στο άτομο λόγω των 

αλλαγών που επιφέρουν. Οι επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο σχετίζονται με το 

γεγονός πως το άτομο αναπτύσσει αρνητική στάση για τη ζωή και τον εαυτό του με 

αποτέλεσμα να οδηγηθεί μέχρι και την κατάθλιψη (Maslach et al, 2008). Στον 

εργασιακό χώρο πάλι, οι επιπτώσεις αναφέρονται σε προβληματικές σχέσεις με τους 
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συναδέλφους και τον διευθυντή, σε εγκατάλειψη του εργασιακού καθήκοντος, 

αυθαίρετες απουσίες και μειωμένα επίπεδα απόδοσης (Brotheridge & Grandey, 

2002).  

Λέγεται πως η επαγγελματική εξουθένωση ενός εκπαιδευτικού πέρα από τις 

ατομικές και εργασιακές επιπτώσεις, δημιουργεί επιπτώσεις και στην ίδια την 

κοινωνία καθώς η κατάσταση της ψυχικής υγείας του επηρεάζει άμεσα την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας εκπαιδευτικός με χαμηλό ηθικό και υψηλή 

απογοήτευση, αποσπάται από τους μαθητές και γίνεται μη αποτελεσματικός στο έργο 

του. Έτσι η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται ως ένδειξη κοινωνικής 

δυσλειτουργίας στον χώρο εργασίας (Shukla & Trivedi, 2008). Ιστορικά, ο 

εκπαιδευτικός παίζει ρόλο στην κοινωνικοποίηση των μαθητών του. Λόγω της στενής 

συναναστροφής τους, συχνά γίνονται πρότυπα για τους μαθητές. Έτσι οι παράλογες 

σκέψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των 

μαθητών (Tanhan, 2014). 

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό, η συμπτωματολογία καθώς και οι επιπτώσεις 

της επαγγελματικής εξουθένωσης πλήττουν πολλούς τομείς στη ζωή ενός ατόμου. 

Μπορεί όλες οι έρευνες να μην συγκλίνουν στο ποια ακριβώς είναι τα συμπτώματα ή 

οι επιπτώσεις, βέβαιο είναι όμως ότι το άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο να 

εξουθενωθεί επαγγελματικά χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την 

πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση του συνδρόμου (Schaufeli, et al., 2009). 

 

1.3.3. Πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης.      

 Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί παραπάνω, το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και αλλαγές στη 

ζωή του ατόμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Hughes (2001), οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από επαγγελματική εξουθένωση, επιδρούν αρνητικά στον 

εαυτό τους, στους μαθητές και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για τον λόγο 

αυτό έχουν κατά καιρούς προταθεί παρεμβάσεις ή μέτρα πρόληψης και 

αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. Μάλιστα, σημειώνεται πως είναι πολύ 

καλύτερο για το άτομο να προβλεφθεί το φαινόμενο πριν καν εκδηλωθεί (Hogan & 
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McKnight, 2007). Σε κάθε περίπτωση, για να αντιμετωπιστεί το οτιδήποτε, θα πρέπει 

αρχικά ο εκπαιδευτικός να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα.   

 Πρωτίστως, η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή 

στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Καθώς οι αναθέσεις εργασιών 

αυξάνονται τα τελευταία χρόνια ο χρόνος των εκπαιδευτικών για ξεκούραση και 

ανάκαμψη μειώνεται. Έτσι η συναισθηματική εξάντληση αυξάνεται κι η 

επαγγελματική ικανοποίηση μειώνεται με αποτέλεσμα να επέλθει επαγγελματική 

εξουθένωση (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 

 Βασισμένοι σε αυτή τη θεωρία οι Smith και Bourke προτείνουν τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης για τη μείωση του εργασιακού άγχους. Πιο αναλυτικά 

προτείνουν: 

 Την ορθολογική οργάνωση των εργασιακών απαιτήσεων και τη διευκρίνιση 

των εκπαιδευτικών στόχων για την κατανομή του φόρτου εργασίας. 

  Την ανάπτυξη δομών στήριξης όπως μαθήματα διαχείρισης του χρόνου ή 

συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

 Την προσεκτική εξέταση των αναγκών των εκπαιδευτικών μέσα από  πιο 

ευέλικτες δομές διοίκησης οι οποίες θα προωθούν την επιβράβευση και τη 

συλλογική λήψη αποφάσεων (Maphalala, 2014).  

Πρακτικά λοιπόν, οι παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στην μείωση της αίσθησης 

επαγγελματικής εξουθένωσης και καταθλιπτικών συμπτωμάτων, χρήσιμο θα είναι να 

επικεντρώνουν στη μείωση του άγχους και στη συνέχεια στη διαχείρισή του. 

Παράλληλα, έχουν γίνει προσπάθειες για την βελτίωση των θετικών 

χαρακτηριστικών της διδασκαλίας, μέσα από εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης 

(Berry, Daughtrey & Wieder, 2010). Στόχος τους είναι η ανάπτυξη της προσωπικής 

ευεξίας των εκπαιδευτικών και γι αυτό επικεντρώνονται στην αυτορρύθμιση.   

Πέρα από τα μέτρα πρόληψης τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο 

σχολείου, ο υποστηρικτικός, κοινωνικός και οικογενειακός περίγυρος, μπορούν να 

προφυλάξουν σε σημαντικό βαθμό το άτομο από τις επιπτώσεις του άγχους που 

οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση (Steinhardt et al., 2011). Μάλιστα, μελέτες 

έχουν δείξει πως η υποστήριξη μπορεί να θωρακίσει τον αρνητικό αντίκτυπο των 
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στρεσογόνων παραγόντων που σχετίζονται με την εργασία (Kinman, Wray & 

Strange, 2011).  

Τέλος, οι Cole & Walker προτείνουν πρακτικές συμβουλές οι οποίες θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν την καθημερινή ζωή των εκπαιδευτικών. Πιο αναλυτικά 

εφιστούν την προσοχή των εκπαιδευτικών ώστε: 

 Να ενημερώνονται για το άγχος. 

 Να προγραμματίζουν εγκαίρως. 

 Να ορίζουν σαφείς στόχους. 

 Να μάθουν τα προσωπικά τους όρια. 

 Να μην θέτουν παράλογες απαιτήσεις.  

 Να έχουν ισορροπημένη διατροφή. 

 Να αφήνουν ελεύθερο χρόνο. 

 Να μοιράζονται τα προβλήματά τους. 

 Να αναπαύονται αρκετά (Maphalala, 2014).   

 

1.3.4. Έρευνες σχετικά με την Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών.  

 Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών δείχνει πως είναι πολλοί οι ερευνητές οι οποίοι έχουν 

εντρυφήσει στο θέμα αυτό εξετάζοντάς το από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Άλλοι 

έχουν ασχοληθεί με το αν και πως επηρεάζει την επαγγελματική εξουθένωση  το 

φύλο ή η ηλικία  ή η οικογενειακή κατάσταση του ατόμου ή ο χώρος εργασίας. Από 

την άλλη, υπάρχουν μελετητές οι οποίοι έχουν μελετήσει τους λόγους που ένα άτομο 

είναι επαγγελματικά εξουθενωμένο και τις συνέπειες που επιφέρει αυτό.  

 Από τα αποτελέσματα των ερευνών προκύπτει αρχικά πως οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν περισσότερη επαγγελματική εξουθένωση από άλλους επαγγελματίες 

(Ferreira & Martinez, 2012. Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Σύμφωνα με μια 

φιλανδική μελέτη, το 55% των εργαζομένων υποφέρει από συμπτώματα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Ειδικότερα, η συναισθηματική εξάντληση φαίνεται να 

είναι κοινή και τα υψηλότερα ποσά του επιπολασμού βρέθηκαν ανάμεσα στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού: 27% των εκπαιδευτικών υποφέρουν από σοβαρά 

συμπτώματα εξουθένωσης (Rasku & Kinnumen, 2003). Επίσης, σύμφωνα με τον 
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Farber στην Ολλανδία διαπιστώθηκε πως το 60% των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

παραιτήθηκαν από την εργασία τους, υπέφεραν από επαγγελματική εξουθένωση 

(Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos, 2009).       

 Σε μια έρευνα του ο Singh μελέτησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς και συμπέρανε πως η επαγγελματική 

εξουθένωση προκύπτει λόγω της συναισθηματικής έντασης. Άλλοι ερευνητές 

μελέτησαν περισσότερο αν και πως οι δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται με την 

επαγγελματική εξουθένωση (Shukla & Trivedi, 2008).  

 Πιο αναλυτικά, ο παράγοντας φύλο έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές 

κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, ήδη από το 1986, οι Maslach & Jackson,  υπέδειξαν 

πως μπορεί να υπάρχει συσχέτιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και των ρόλων 

των δυο φύλων. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες θα ήταν πιο πιθανό να ανταποκριθούν με 

ένα πιο στοργικό και ευαίσθητο τρόπο από τους άνδρες συναδέλφους τους και έτσι θα 

ήταν πιο πιθανό να είναι χαμηλότερα στα επίπεδα αποπροσωποποίησης. Παράλληλα, 

οι Grennglass και Burke (2003), τόνισαν πως οι άνδρες είναι σημαντικά υψηλότερα 

από ότι οι γυναίκες στην κλίμακα αποπροσωποποίησης της Maslach. Πιο πρόσφατες  

αναλύσεις δείχνουν επίσης πως το φύλο δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

επαγγελματική εξουθένωση (Demirel & Erdamar, 2009. Hoigaard, et.al.,2012). 

Παράλληλα, οι Shukla & Trivedi (2008) επεσήμαναν ότι οι εκπαιδευτικοί, αν 

ομαδοποιηθούν με βάση το φύλο, δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στις τάσεις 

της επαγγελματικής εξουθένωσης τους. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες 

διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο να πληγούν από επαγγελματική εξουθένωση.   

 Όσο αφορά στην ηλικία των ατόμων και στην επίδρασή της στην 

επαγγελματική εξουθένωση, τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Σύμφωνα με ορισμένους 

ερευνητές, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Παράλληλα, έχει βρεθεί πως οι εκπαιδευτικοί στην 

αρχή της σταδιοδρομίας τους επενδύουν όλη την ενέργειά τους προκειμένου να 

επιτύχουν τους υψηλούς στόχους που έχουν θέσει με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις από 

το περιβάλλον αλλά και από τον ίδιο τους τον εαυτό να είναι αυξημένες (Antoniou, 

Polychroni & Vlachakis, 2006). Από την άλλη, σε έρευνα των Verhoeven, Kraaij, 

Joekes & Maes (2003) οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας υπέφεραν από επίπεδα 

εξάντλησης και υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης. Μια πιθανή εξήγηση για αυτές 
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τις αντιφάσεις θα μπορούσε να είναι πως οι νέοι είναι λιγότερο έμπειροι και οι 

μεγαλύτεροι έχουν μικρότερη ευελιξία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο 

επίπεδο εξάντλησης τόσο στους νέους όσο και στους μεγαλύτερους σε ηλικία 

εκπαιδευτικούς. 

 Αναφορικά με την βαθμίδα εκπαίδευσης, τα ευρήματα δείχνουν πως οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πιο πιθανό να 

αποπροσωποποιούν τους μαθητές τους, να βιώνουν χαμηλότερες αισθήσεις 

αποτελεσματικότητας στην εμπλοκή των μαθητών και στην προσωπική επίτευξη με 

αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το επάγγελμα από ότι οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν επειδή 

οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν συνήθως μικρότερα μεγέθη 

τάξεων και περνούν το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής τους ημέρας με τους ίδιους 

μαθητές (Martin, Sass & Schmitt, 2012). 

 Επίσης, οι Beck και Gargiulo (1983), μελέτησαν το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς παιδιών με μέτρια νοητική 

αναπηρία, σε εκπαιδευτικούς παιδιών με ήπια νοητική αναπηρία και εκπαιδευτικούς 

γενικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των δασκάλων.  Παράλληλα, οι Banks  και 

Necco (1990), ερεύνησαν τους προβλεπτικούς παράγοντες των επιπέδων της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε 181 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης επαγγελματικής 

εξουθένωσης έχουν οι νεότεροι απόφοιτοι στην ειδική αγωγή.   

 H Küçüksüleymanoğlu (2011), μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση σε 

67 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στην Τουρκία. Από τα αποτελέσματα προέκυψε 

πως οι άνδρες είχαν υψηλότερο βαθμολογιών στη συναισθηματική εξάντληση και την 

αποπροσωποποίηση. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία 1-15 χρόνια ένιωθαν 

μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση. 

Μελετώντας τα ελληνικά δεδομένα και τις ήδη υπάρχουσες έρευνες σχετικά 

με την επαγγελματική εξουθένωση, όπως στο εξωτερικό έτσι και στην Ελλάδα, το 

φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει εμφανιστεί και αναφερθεί από 

εργαζόμενους οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα κοινωνικού χαρακτήρα (Κάντας, 1996) 

και φαίνεται να κυμαίνεται σε μέτρια γενικά επίπεδα αν συγκριθούν με αντίστοιχα 
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στοιχεία του εξωτερικού. Πιο αναλυτικά, ένας από τους πρώτους ερευνητές που 

μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση στην Ελλάδα ήταν ο Κάντας (1996), ο 

οποίος μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν διάφορες εργασιακές 

ομάδες. Ανάμεσα σε αυτές και, 143 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 74 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης στο 17% των δασκάλων και στο 25% των 

καθηγητών δευτεροβάθμιας, ενώ υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης παρουσίασε 

μόνο το 3% των δασκάλων και το 5% των καθηγητών. Τέλος, 7% των δασκάλων και 

15% των καθηγητών ανέφεραν χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης.  

Οι Κουστέλιος και Κουστέλιου (2001), μελέτησαν την επαγγελματική 

ικανοποίηση σε συνάρτηση με την επαγγελματική εξουθένωση σε δείγμα 100 

εκπαιδευτικών της Θεσσαλονίκης με βάση την κλίμακα της Maslach και βρήκαν ότι ο 

βαθμός επαγγελματικής τους εξουθένωσης ήταν χαμηλός σύμφωνα με τις νόρμες της 

κλίμακας. Η ίδια έρευνα έδειξε επίσης ότι υπάρχουν μέτριες συσχετίσεις ανάμεσα σε 

επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση με μόνο προβλεπτικό 

παράγοντα για την αποπροσωποποίηση και τη συναισθηματική εξάντληση τον 

παράγοντα της εργασίας κι όχι τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. 

 Σε πιο σύγχρονη έρευνα, ο Τσιπλητάρης (2004) με δείγμα 495 εκπαιδευτικών 

γενικής εκπαίδευσης των περιφερειών Αττικής και ανατολικής Ελλάδος συμπέρανε 

πως το 10% των δασκάλων πλήττεται από το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Σημειώθηκε μάλιστα πως ο γυναικείος πληθυσμός υπερείχε του 

ανδρικού κατά 20%.     

Οι Κολιάδης, Μυλωνάς, Κουμπιάς, Τσιναρέλλης, Βαλσάμη και Βαρφή 

(2003), εξέτασαν την επαγγελματική εξουθένωση σε 320 εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής. Από την έρευνα βρέθηκε 

θετική συνάφεια ανάμεσα στην συναισθηματική εξάντληση και στα συναισθήματα 

αποπροσωποποίησης. Στη σχέση της προσωπικής επίτευξης με τις άλλες δυο 

διαστάσεις βρέθηκαν αρνητικές συνάφειες. Ακόμη, οι γυναίκες στα ειδικά σχολεία 

παρουσιάζουν υψηλότερη προσωπική επίτευξη από τις γυναίκες στα γενικά σχολεία. 

Τέλος, ο γενικός δείκτης της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι χαμηλός στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.     



Σελίδα | 41  
 

Σε έρευνα τους οι Platsidou και Agaliotis (2008) με δείγμα 127 Έλληνες 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής συμπέραναν πως τα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσής τους κυμαίνονται από μέτρια έως χαμηλά. Παράλληλα, η Κεπενού 

(2015) σε έρευνα με δείγμα 113 εκπαιδευτικούς συμπέρανε επίσης πως τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι χαμηλά. Σε γενικές γραμμές, τα επίπεδα και στις 

τρεις υποκλίμακες επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

κυμαίνονται σε μέτρια έως χαμηλά επίπεδα (Δανηιλίδου, 2013. Papastylianou et al., 

2001. Πετρίδου, 2014. Στάγια & Ιορδανίδης, 2014. Ταραρά, 2015).  
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2. Η Επαγγελματική Ικανοποίηση. 

2.1. Ιστορική  αναδρομή & Ορισμοί της επαγγελματικής ικανοποίησης.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται σε 

μεγάλο βαθμό με την επαγγελματική ικανοποίηση (Platsidou, 2010). Έτσι,  σκόπιμο 

θεωρείται να αναφερθούν τα βασικά θεωρητικά στοιχεία της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και πως αυτά σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση.   

Ορισμός της επαγγελματικής ικανοποίησης καθολικά αποδεκτός δεν υπάρχει. 

Ωστόσο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες αποσαφήνισης της έννοιας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Locke όρισε το φαινόμενο της επαγγελματικής ικανοποίησης ως μια 

θετική ή ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση η οποία προκύπτει από την εκτίμηση 

του ατόμου για τις εργασιακές του εμπειρίες (Demirtas, 2010). Επιπλέον, μπορεί να 

οριστεί και ως ο βαθμός στον οποίο αρέσει ή δεν αρέσει η εργασία τους 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών συνθηκών (Duffy & Lent, 2009) και το 

οποίο έχει αντίκτυπο στην προσωπική ευημερία του εργαζομένου. Με λίγα λόγια, η 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι το γεγονός του να είναι ικανοποιημένο ένα άτομο 

με την εργασία που έχει καθώς επίσης και το αίσθημα της επιτυχίας και ευτυχίας που 

νιώθει ως συνέπεια (Demirel & Erdamar, 2009).  

Αναφορικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, στη 

δεκαετία του 1990, η Mcdonald (1999) ασχολήθηκε με την μελέτη εκπαιδευτικών οι 

οποίοι εγκατέλειπαν το επάγγελμα εθελοντικά και πρόωρα βρίσκοντας πως το 

ποσοστό φθοράς των εκπαιδευτικών κυμαίνεται μεταξύ του 5% και 30%.  Πρόσφατα, 

οι μελέτες δείχνουν πως η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζει τον ενθουσιασμό 

και τη σχέση τους με τους μαθητές. Για τον λόγο αυτό αν πληχθεί η επαγγελματική 

ικανοποίηση τους πιθανό είναι να επέλθει ακόμα και εγκατάλειψη της εργασίας τους 

(Hoigaard, Giske & Sundsli, 2012). Κατά κάποιο τρόπο με την άποψη αυτή συμφωνεί 

και ο Zigarelli καθώς αναφέρει πως η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

συμβάλει στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου (Bogler & Nir, 2012). 

Μάλιστα σε έρευνα των Borman & Dowling (2008) στις ΗΠΑ το 1980 το ποσοστό 

φθοράς ήταν 12%  ενώ το 2005 είχε ανέβει στο 16,5%.   

Μια άλλη διάσταση της επαγγελματικής ικανοποίησης έδωσαν σε έρευνά τους 

οι Shaver & Lacey όταν διέκριναν δυο είδη ικανοποίησης που σχετίζονται με την 
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εργασία. Πιο αναλυτικά, υπάρχει πρώτα η ικανοποίηση που ορίζεται από το άμεσο 

περιβάλλον εργασίας του εργαζόμενου και του εργοδότη και στη συνέχεια η 

ικανοποίηση η οποία σχετίζεται με την επιλογή σταδιοδρομίας του εργαζόμενου 

συνδυαστικά με το πώς αιτιολογείται η επιλογή αυτή από την εμπειρία στο επάγγελμα 

αυτό (Timms & Brough, 2013).   

Σε κάθε περίπτωση, η επαγγελματική ικανοποίηση διέπει όλη την κοινωνική 

ζωή των ατόμων. Οι μελέτες δείχνουν πως τα επαγγελματικά ικανοποιημένα άτομα 

εκδηλώνουν πιο θετικές συμπεριφορές και η ψυχολογική τους υγεία είναι καλύτερη 

(Demirel & Erdamar, 2009). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η φθορά είναι 

υψηλότερη στους νεαρούς εκπαιδευτικούς και χαμηλότερη στους έμπειρους και 

μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς (Veldman et al. 2013).   

  

2.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης.       

Διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα έχουν αναπτυχθεί κατά 

καιρούς με σκοπό να εξηγήσουν την επαγγελματική ικανοποίηση. Η έννοια αυτή έχει 

συσχετιστεί με τα κίνητρα εργασίας, τις στάσεις ζωής και τις αξίες. Παρόλα αυτά δεν 

θα πρέπει να ταυτίζονται. Τα κίνητρα σχετίζονται με την συμπεριφορά του ατόμου 

που κατευθύνεται από κάποιο στόχο ενώ η επαγγελματική ικανοποίηση με την  

ολοκλήρωση που βιώνει κάποιος μέσα από την εργασία του. Σίγουρα οι έννοιες 

συνδέονται μεταξύ τους αλλά δεν θα πρέπει να συγχέονται . Πολλές θεωρίες οι οποίες 

αφορούν στα εργασιακά κίνητρα δείχνουν τη σύνδεση κινήτρων και επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Πιο συγκεκριμένα: 

 Η θεωρία των τριών αναγκών. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των τριών αναγκών του McClelland (Landy & Conte, 

2010) τρεις είναι οι ανάγκες οι οποίες παρακινούν τα άτομα στον εργασιακό τους 

χώρο: 1. Η διάθεση για απόκτηση δύναμης, 2. Η διάθεση για επαφή με τους 

συναδέλφους  και 3. Η διάθεση για επίτευξη.  

Πιο αναλυτικά, τα άτομα που έχουν τη διάθεση να αποκτήσουν δύναμη, 

προσπαθούν να την αποκτήσουν ασκώντας έλεγχο και επιρροή σε άλλα άτομα. Για 

τον λόγο αυτό επιλέγουν και στοχεύουν σε θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, για να 
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ικανοποιηθούν επαγγελματικά τα άτομα δημιουργούν φιλίες και είναι κοινωνικοί. 

Τέλος, οι στόχοι των ατόμων τίθενται ψηλά και η εργασία για να επιτευχθούν είναι 

σκληρή.  

 Η θεωρία της προσδοκίας.  

Τη σύνδεση των κινήτρων και της επαγγελματικής ικανοποίησης τη συναντά 

κανείς και στη θεωρία της προσδοκίας την οποία διατύπωσε ο Vroom.  Η θεωρία 

αυτή υποστηρίζει πως οι άνθρωποι μπορούν να οδηγηθούν σε κάποιο αποτέλεσμα. Το 

αποτέλεσμα αυτό οφείλεται είτε στην προσπάθεια του ατόμου είτε στο ότι το άτομο 

κατόρθωσε να αποφύγει κάποιες καταστάσεις.  

Για τον Vroom, τρία είναι τα στοιχεία τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επαγγελματική ικανοποίηση του ατόμου: 1. Το σθένος, 2. Η λειτουργικότητα και 3. Η 

προσδοκία (Landy & Conte, 2010).  Με άλλα λόγια, η επαγγελματική παρακίνηση 

του ατόμου επηρεάζεται από το σθένος του, δηλαδή την επιθυμία του να είναι 

αποτελεσματική η εργασία του, από τη λειτουργικότητα, δηλαδή την αντίληψη του 

ατόμου ότι η απόδοσή του θα ανταμειφθεί  και τέλος την προσδοκία, δηλαδή το αν θα 

πετύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα συγκριτικά με την προσπάθειά του αποτέλεσμα 

(Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005).  

 Η θεωρία των δυο παραγόντων.  

Ο Herzberg συνέδεσε την επαγγελματική ικανοποίηση με τα κίνητρα μέσω της 

δικής του θεωρίας, αυτής των δύο παραγόντων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή 

υπάρχουν δυο ομάδες παραγόντων για την επαγγελματική ικανοποίηση και την 

γενικότερη απόδοση του ατόμου στην εργασία. Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στα 

κίνητρα και η δεύτερη στους παράγοντες υγιεινής. 

  Πιο αναλυτικά, τα κίνητρα αποτελούν τους ενδογενείς παράγοντες οι οποίοι 

όταν πληρούνται οδηγούν στην επαγγελματική ικανοποίηση. Από την άλλη, οι 

εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι είναι οι παράγοντες υγιεινής, όταν δεν πληρούνται, 

δημιουργούν δυσαρέσκεια στο άτομο. Η πρώτη ομάδα παραγόντων, τα κίνητρα, 

βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του ατόμου ενώ η δεύτερη ομάδα παραγόντων, οι 

παράγοντες υγιεινής, ελέγχονται από κάποιον προϊστάμενο και δεν εξαρτώνται από 

το άτομο.  Μάλιστα, αναφέρεται πως η έλλειψη των εξωγενών παραγόντων δεν 

μπορεί να εξασφαλίσει επαγγελματική ικανοποίηση (Sachau, 2007).   
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 Η θεωρία της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών.  

Η θεωρία του Maslow (1970) γνωστή και ως θεωρία ιεράρχησης των 

αναγκών, έχει ιδιαίτερη απήχηση στον εργασιακό χώρο και συνδέει την ικανοποίηση 

από την εργασία με την ικανοποίηση των πέντε αναγκών του ατόμου. Ιεραρχικά, 

διακρίνονται πέντε ομάδες ανθρώπινων αναγκών με πρώτη τις φυσιολογικές 

βιολογικές ανάγκες (τροφή, νερό, στέγη κλπ) καθώς αν δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν αυτές δεν μπορεί να κινηθεί στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην ανάγκη 

για ασφάλεια και προστασία. Στο επόμενο στάδιο συγκαταλέγονται οι κοινωνικές 

ανάγκες όπως η αποδοχή, η αγάπη, η φιλία και γενικότερα η ανάγκη του ατόμου να 

ανήκει σε ένα κοινωνικό σύνολο έχοντας διαπροσωπικές σχέσεις. Ένα βήμα 

παραπέρα για τον Malsow, το άτομο έχει ανάγκη για εκτίμηση. Εκτίμηση τόσο από 

τους άλλους όσο και από τον ίδιο του τον εαυτό με σκοπό να φτάσει στο τελευταίο 

και πιο σημαντικό σκαλί των αναγκών, αυτό της αυτοπραγμάτωσης η οποία οδηγεί 

στην αυτοαντίληψη και την ανάπτυξη του ατόμου.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, τα άτομα εργάζονται επειδή θέλουν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Έτσι λοιπόν η κάθε επιχείρηση ή 

υπηρεσία θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της προς την κάλυψη αυτών των 

αναγκών αν θέλει να δημιουργηθούν κίνητρα στους εργαζομένους της. Η διαδικασία 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ότι οι ανάγκες δημιουργούν επιθυμίες οι οποίες 

προκαλούν ένταση που με την σειρά της έχουν ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση 

(Astrauskaite,, Vaitkevicius & Perminas, 2011).   
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2.3. Η Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, οι άνθρωποι είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι στη δουλειά τους όταν βιώνουν ότι ο εαυτός τους ταιριάζει με το 

περιβάλλον στο οποίο ζουν. Τα άτομα αυτά έχουν περισσότερα θετικά 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συναισθηματικές διαθέσεις. Παράλληλα, είναι 

σίγουροι για τα εργασιακά τους καθήκοντα και εργάζονται σε τέτοια περιβάλλοντα τα 

οποία προάγουν την ανεξαρτησία.  Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια 

στη μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών  καθώς όπως όλα 

δείχνουν πολλοί τείνουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα (Duffy & Lent, 2009) . 

 

2.3.1. Παράγοντες που καθορίζουν την Επαγγελματική Ικανοποίηση.   

 Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

μπορούν να διακριθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους ατομικούς, τους 

οργανωτικούς και τους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πιο αναλυτικά, οι 

ατομικοί παράγοντες αφορούν πολλά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και 

εμπειρίες του ατόμου, οι οργανωτικοί μπορούν να αποδοθούν αλλιώς με τον όρο 

«πηγές ικανοποίησης» και σχετίζονται με το περιεχόμενο ή το πλαίσιο της εργασίας 

και τέλος οι εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες αφορούν τον ρόλο που 

διαδραματίζει η διοίκηση (Devos et al., 2006).  

 Μια άλλη ταξινόμηση των παραγόντων που καθορίζουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση προέρχεται από το μοντέλο των Lent και Brown (2006). Συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες εργασιακής ικανοποίησης: 1. Την προσωπικότητα, 2. 

Την πρόοδο στις κατευθυνόμενες προς τον στόχο δραστηριότητες, 3. Την αυτό-

αποτελεσματικότητα που σχετίζεται με την εργασία, 4. Τις εργασιακές συνθήκες και 

5. Τα περιβαλλοντικά στηρίγματα που σχετίζονται με τον εργασιακό στόχο. Σε 

έρευνά τους μάλιστα, επικεντρώθηκαν στο θετικό συναίσθημα των εργαζόμενων, το 

οποίο αναφέρεται στην ροπή των ατόμων να  βιώνουν μια θετική κατάσταση του 

συναισθήματος και κατέληξαν στο ότι υπάρχει μέτρια έως ισχυρή σχέση μεταξύ του 

θετικού συναισθήματος και της επαγγελματικής ικανοποίησης. Έτσι, τα άτομα που 

γενικά βιώνουν συναισθήματα θετικά είναι πολύ πιθανό να ικανοποιηθούν κατά την 

εργασία τους (Duffy & Lent, 2009). Συμφωνώντας με την παραπάνω ταξινόμηση οι 
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Badri, Mohaidat, Ferrandino & Mourad (2013), θεωρούν πως οι εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι είναι πιο ικανοποιημένοι με την εργασία τους, βλέπουν το εργασιακό τους 

περιβάλλον ως πιο υποστηρικτικό βιώνοντας έτσι θετική εξέλιξη των στόχων τους.   

 Επιπλέον, υπάρχουν κι άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως είναι 

η αυτοεκτίμηση, η πηγή ελέγχου τα οποία είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες 

πρόβλεψης της επαγγελματικής ικανοποίησης αλλά και της εργασιακής απόδοσης 

(Judge & Bono, 2001). Το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης επηρεάζεται 

επίσης, όπως έχει προαναφερθεί, από τα κίνητρα των εργαζομένων. Εκείνοι με υψηλά 

επίπεδα κινήτρων έχουν υψηλότερο επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης από ότι αυτοί 

με μέτρια ή χαμηλά επίπεδα κινήτρων (Karsli & Iskender, 2009). Την άποψη αυτήν 

ενισχύουν και μελέτες οι οποίες τονίζουν πως υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι 

προωθούν τα κίνητρα των εκπαιδευτικών και σχετίζονται με την ικανοποίηση από τον 

εργασιακό τους χώρο, όπως η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η ανεξαρτησία, η 

ελευθερία, η αυτοεκτίμηση (Bogler & Nir, 2010).  

 Όσο αφορά στους εκπαιδευτικούς, αρκετές πηγές έχουν δείξει πως οι σχέσεις 

εκπαιδευτικού - μαθητή είναι πολύ σημαντικές για την εργασιακή ικανοποίηση 

(Chang, 2009. Klassen &  Chui, 2010). Την άποψη αυτή υποστηρίζουν κι οι Grayson 

και Alvarez οι οποίοι συμπέραναν πως οι εκπαιδευτικοί που είχαν καταφέρει να 

κρατήσουν θετική στάση με τους μαθητές τους, ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν ενθουσιώδεις και να απολαύσουν το χώρο 

εργασίας τους (Veldman et al., 2013),.  

 Σύμφωνα με τις Kim & Loadman (1994), η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή ήταν 

ο σημαντικότερος παράγοντας πρόβλεψης της επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Ομοίως, οι Dinham & Scott διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί ήταν πιο 

ικανοποιημένοι από εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι ήταν συνυφασμένοι με την 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών όπως για παράδειγμα να βοηθούν τους 

μαθητές, να τροποποιούν συμπεριφορές και να αναπτύσσουν εποικοδομητικές 

σχέσεις μαζί τους ((Mottet, Beebe, Raffeld & Medlock, 2004).   

 Παράλληλα, η αίσθηση ύπαρξης ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και μη 

εργασιακής ζωής αποτελεί σημαντικό παράγοντα επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών. Οι Timms & Brough (2012) υποστήριξαν πως η ύπαρξη μιας θετικής 

διασύνδεσης μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής εμπλουτίζει και τις δυο, ενώ 
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αντίθετα η αρνητική διασύνδεση δημιουργεί προβλήματα και στις δυο περιοχές. 

Συνεπακόλουθο, τα άτομα τα οποία βιώνουν υγιείς οικογενειακούς δεσμούς έχουν 

μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση (Demirel & Erdamar, 2009). 

 Τέλος, υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ 

συναισθηματικής εργασίας και εργασιακής ικανοποίησης. Από τις μελέτες αυτές 

διαπιστώθηκε ότι η συναισθηματική εργασία βλάπτει την εργασιακή ικανοποίηση 

επειδή υπάρχει περίπτωση να καταπνίξει την έκφραση πραγματικών συναισθημάτων. 

Από την άλλη όμως υπήρξε το συμπέρασμα ότι η επιτυχής διαχείριση των 

συναισθηματικών απαιτήσεων μπορεί να ενισχύσει τα συναισθήματα της 

ικανοποίησης με τον εργασιακό ρόλο. Συμπερασματικά, οι Bolton & Boyd (2003) 

πρότειναν ότι ο αντίκτυπος της συναισθηματικής εργασίας την εργασιακή 

ικανοποίηση εξαρτάται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελείται.  

 

2.3.2. Επιπτώσεις και συνέπειες από την απουσία της επαγγελματικής ικανοποίησης.    

 Σύμφωνα με τους Bogler & Nir (2012) η σημασία της ικανοποίησης των 

εργαζομένων είναι κομβικής σημασίας καθώς επηρεάζει την επαγγελματική τους 

συμπεριφορά. Η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται ως μια έννοια σημαντική 

καθώς ταυτίζεται με την εκπλήρωση των ανθρώπινων αναγκών στον εργασιακό 

χώρο. Έχει συνδεθεί με την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα, την ψυχική υγεία 

και την επαγγελματική εξουθένωση. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική εξουθένωση, καθώς τα υψηλά 

επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης μπορούν να συσχετιστούν με χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Platsidou, 2010). Αξιοσημείωτο είναι πως το σθένος 

και η αφοσίωση είναι οι αντίθετοι πόλοι των διαστάσεων της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, της εξάντλησης και του κυνισμού (Gonzalez- Roma et al., 2006). 

Σκόπιμο όμως είναι να αναφερθεί πως στη βιβλιογραφία η φύση της σχέσης 

ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση δεν 

είναι εντελώς ξεκάθαρη. Οι Maslach και Schaufeli & Leiter (2001) αναφέρουν πως 

υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις οι οποίες εξηγούν τη σχέση αυτή. Πιο αναλυτικά, η 

πρώτη θεωρεί πως η επαγγελματική εξουθένωση είναι η αιτία για τη μείωση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, δηλαδή η επαγγελματική δυσαρέσκεια είναι το 
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συναισθηματικό επακόλουθο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Από την άλλη, 

σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, η μείωση της επαγγελματικής ικανοποίησης 

οδηγεί σταδιακά σε επαγγελματική δυσαρέσκεια. Τέλος, η τρίτη προσέγγιση 

υποστηρίζει πως και οι δυο μεταβλητές μπορεί να προκληθούν από μια τρίτη 

μεταβλητή, όπως είναι οι άσχημες εργασιακές συνθήκες. Πάντως, τα χαμηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης συσχετίζονται ή μπορούν να προβλεφθούν από τα 

υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης (Σαλμάν & Πλατσίδου, 2011). 

Όσο αφορά στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, θεωρείται 

πως οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης έχουν 

υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Για τον λόγο αυτό, οι αρνητικοί παράγοντες οι 

οποίοι πλήττουν την παρακίνηση των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να εντοπιστούν και 

να εξαλειφθούν ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα κινήτρων για την εργασία τους 

(Karsli & Iskender, 2009). Καθώς αποτελεί αναμφισβήτητη πραγματικότητα πως οι 

εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των μαθητών τους, οι 

Patrick, Hisley και Kampler (2000, ό. α. στον Simbula, 2010) σε έρευνά τους 

διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί με δυναμικό και ενθουσιώδες στυλ είχαν μαθητές 

με πιο υψηλά κίνητρα σχετικά με το μάθημα και οι μαθητές ήταν πιο ενεργοί μέσα 

στην τάξη. Επιπλέον, οι αρνητικές συναισθηματικές συνιστώσες του επαγγελματικού 

άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης, θεωρούνται κύριοι λόγοι για τη 

δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών και συμβάλουν στην τελική τους απόφαση να 

αποχωρήσουν από το επάγγελμα (Vesely et al., 2013).  

 Κατά βάση στον εκπαιδευτικό τομέα, η επαγγελματική ικανοποίηση των 

εργαζομένων θεωρείται ότι επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του σχολείου. 

Απόρροια αυτού, η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί βασικό παράγοντα για τη 

βελτίωση των σχολικών επιδόσεων (Bogler & Nir, 2010). Επιπλέον, οι υγιείς και 

ικανοποιημένοι εκπαιδευτικοί είναι πιθανόν να εκτελέσουν και να πετύχουν στόχους 

καλύτερα από συναδέλφους οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα εξουθένωσης. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό φαίνεται 

να είναι πιο αποτελεσματικοί στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και της 

περιέργειας των μαθητών (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006).  
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2.3.3. Έρευνες σχετικά με την Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών. 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτέλεσε επίσης 

αντικείμενο μελέτης. Ο λόγος, για τον οποίο έχει δοθεί έμφαση στην ικανοποίηση 

αλλά και τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών είναι πως αυτή αποτελεί κομβικό και 

ουσιαστικό παράγοντα καθώς εφόσον επηρεάζει την ψυχική και συναισθηματική 

κατάσταση των εκπαιδευτικών, φυσικό επακόλουθο είναι να ασκεί επιρροή και στη 

διαδικασία της μάθησης, τη σχέση μαθητή- εκπαιδευτικού και την ανάπτυξη της 

συμπεριφοράς των μαθητών (Zembylas & Papanastasiou,2006). 

 Η ηλικία, το φύλο και τα έτη προϋπηρεσίας είναι μερικά από τα δημογραφικά 

στοιχεία, τα οποία φάνηκε να μην επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, ο Baysal εντόπισε σχέση μεταξύ 

εργασιακής ικανοποίησης και ηλικίας καθώς τόνισε πως όταν το άτομο είναι νεαρό 

και ξεκινά να εργάζεται έχει υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης από 

ότι στο τέλος της καριέρας του (Demirel & Erdamar, 2009). Ο Demirtas (2010), 

επίσης, υποστήριξε πως μετά την ηλικία των 40 μπορεί να παρατηρηθεί μια μείωση 

της επαγγελματικής ικανοποίησης.  

 Όσο αφορά στη σχέση μεταξύ της προϋπηρεσίας και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης οι ενδείξεις είναι αντιφατικές. Από τη μία, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι 

έχουν βρει μια αρνητική σχέση μεταξύ των ετών διδασκαλίας και της ικανοποίησης 

και από την άλλη έχει βρεθεί μια θετική σχέση (Reilly, Dhingra & Boduszek, 2013). 

Σε μελέτη του, ο Demirtas (2010), παρατήρησε πως το υψηλότερο επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης υπήρχε σε εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία έως 10 χρόνια.  

 Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης των Koustelios & Koysteliou (1998), σε 

100 εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την 

ίδια την εργασία και την εποπτεία αλλά χαμηλά επίπεδα από τον μισθό, τις 

προοπτικές ανέλιξης και τις ενδεχόμενες ωφέλειες. Ο ίδιος, σε έρευνα το 2001, 

διερεύνησε το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης σε 354 εκπαιδευτικούς. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι από 

την ίδια την εργασία τους και την επίβλεψη του διευθυντή και λιγότερο από τον 

μισθό και τις πιθανότητες επαγγελματικής ανέλιξης (Κουστέλιος & Kουστέλιου, 

2001). Οι Ζουρνατζή, Τσιγγίλης, Κουστέλιος και Πιντζοπούλου (2006) διαπίστωσαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη φύση 
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της ίδιας της εργασίας και τον άμεσο προϊστάμενο και λιγότερο ικανοποιημένοι από 

τις πρόσθετες παροχές. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν είναι 

ικανοποιημένοι από τις συνθήκες λειτουργίας στον οποίο δουλεύουν και τις 

“οικονομικές αποδοχές” που παρέχει δουλειά τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

συμφώνησαν με αντίστοιχες έρευνες που αφορούσαν τόσο Έλληνες εκπαιδευτικούς 

διαφόρων ειδικοτήτων. (Koustelios & Tsigilis, 2005). 

Παράλληλα, έρευνα των Platsidou και Agalioti (2008) σε δείγμα 127 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής  και γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έδειξε 

ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βιώνουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης από τη διεύθυνση του σχολείου, τη 

φύση της δουλειάς, μέτρια ικανοποίηση από τις συνθήκες λειτουργίας και χαμηλή 

ικανοποίηση από τον μισθό και τις προοπτικές προαγωγής.      

Επίσης, σε έρευνα των Saiti και Papadopoulos (2015), τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους. Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν πιο ικανοποιημένοι 

ως προς τη σχέση με τους συναδέλφους και την επικοινωνία, τη φύση της δουλειάς 

και τις συνθήκες λειτουργίας και λιγότερο ικανοποιημένοι από τις απολαβές τους, τις 

πρόσθετες παροχές και τις ενδεχόμενες ωφέλειες. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν 

και σε έρευνα των Şahin και Sak (2016) οι οποίοι εξέτασαν την επαγγελματική 

ικανοποίηση 163 εκπαιδευτικών στην Τουρκία. Η γενική επαγγελματική τους 

ικανοποίηση κυμάνθηκε σε μέτρια με υψηλά επίπεδα. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί φάνηκαν περισσότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες στις 

υποκλίμακες που αφορούν τον μισθό, τις συνθήκες λειτουργίας, τους συνεργάτες και 

τη φύση της εργασίας. Παράλληλα, στις γυναίκες ηλικίας  21-25 βρέθηκε υψηλότερη 

ικανοποίηση από τις πιθανότητες προαγωγής συγκριτικά με τους άνδρες 

συνομήλικούς τους. Τέλος, η προϋπηρεσία και το μέγεθος της τάξης δεν έδειξαν να 

επηρεάζουν σημαντικά καμία υποκλίμακα. 

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται πως στην πλειοψηφία των ερευνών βρέθηκε 

ότι το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευτικών κυμαίνεται από μέτρια έως 

υψηλά επίπεδα (Koustelios & Tsiligis, 2005).    
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ΜΕΡΟΣ Β. 

3. Σκοπός της έρευνας. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης αλλά και επαγγελματικής ικανοποίησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της έρευνας αυτής 

είναι να επικαιροποιήσει παλαιότερα ευρήματα καθώς επίσης και να δώσει μια πλήρη 

εικόνα για τα σημερινά δεδομένα. Παράλληλα, σημαντικό κρίνεται να δοθεί μια 

ξεκάθαρη εικόνα για τυχόν διαφορές που προκύπτουν στα διάφορα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος ως προς την επαγγελματική εξουθένωση ή/και την 

επαγγελματική ικανοποίηση..  

 

3.1. Ερευνητικά ερωτήματα.  

1. Ποιος είναι ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών σε κάθε 

κλίμακα; 

2. Ποιος είναι ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε κάθε 

κλίμακα; 

3. Διαφοροποιείται η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά; 

4. Διαφοροποιείται η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά; 

 

3.2. Ερευνητικές υποθέσεις.  

1. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών στις 

υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες.  

2. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών στις 

υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ίσες. 
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3. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών εκπαιδευτικών γενικής και εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες.  

4. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών εκπαιδευτικών γενικής και εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στις υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ίσες.  

5. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μόνιμων 

εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες.  

6. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μόνιμων 

εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ίσες.  

7. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών των διάφορων ηλικιακών ομάδων των 

εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες. 

8. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών των διάφορων ηλικιακών ομάδων των 

εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ίσες. 

9. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών των διάφορων ομάδων αναφορικά με την 

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης 

είναι ίσες.  

10. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών των διάφορων ομάδων αναφορικά με την 

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης 

είναι ίσες.  
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4. Μεθοδολογία της έρευνας. 

4.1. Οι Συμμετέχοντες. 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 360 εκπαιδευτικοί γενικής και 

ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, στην έρευνα 

συμμετείχαν 310 γυναίκες (86,1%) και 50 άνδρες (13,9%) (Πίνακας 3).  

Πίνακας 3. Το φύλο των συμμετεχόντων. 

Φύλο 

 Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρα 

Ποσοστό  

Αθροιστικό 

Ποσοστό  

Έγκυρα 

Άνδρας 50 13,9 13,9 13,9 

Γυναίκα 310 86,1 86,1 100,0 

Σύνολο  360 100,0 100,0  

 

 Αναφορικά με την ηλικία των ερωτηθέντων, 97 άτομα δηλαδή το 26,9% είναι 

έως 25 ετών, 104 άτομα δηλαδή το 28,9 % είναι 26-29 ετών, 72 άτομα δηλαδή το 

24,2% είναι 30-36 ετών και τέλος, 87 άτομα δηλαδή το 24,2% είναι πάνω από 36 

ετών (Πίνακας 4).  

 

Πίνακας 4. Η ηλικία των συμμετεχόντων. 

 

 

  

 

 

 

 

 Όσο αφορά στα εργασιακά χαρακτηριστικά του δείγματος, από το σύνολο των 

συμμετεχόντων οι μισοί δηλαδή οι 180 (50%) είναι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και 

οι άλλοι μισοί, δηλαδή οι 180 (50%) εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (Πίνακας 5).  

 

 

Ηλικία 

 Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρα 

Ποσοστό  

Αθροιστικό 

Ποσοστό  

Έγκυρα 

έως 25 97 26,9 26,9 26,9 

26-29 104 28,9 28,9 55,8 

30-36 72 20,0 20,0 75,8 

πάνω από 

36 
87 24,2 24,2 100,0 

Σύνολο  360 100,0 100,0  
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Πίνακας 5. Η ειδικότητα των συμμετεχόντων. 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλαδή 262 άτομα (72,8%) κατέχουν πτυχίο 

ΑΕΙ, 95 εκπαιδευτικοί (26,4%) είναι κάτοχοι κάποιου Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

και μόνο 3 (8%) είναι κάτοχοι κάποιοι Διδακτορικού Διπλώματος (Πίνακας 6).  

  

 

Πίνακας 6. Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

 Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρα 

Ποσοστό  

Αθροιστικό 

Ποσοστό  

Έγκυρα 

Πτυχίο ΑΕΙ 262 72,8 72,8 72,8 

Μεταπτυχιακό 95 26,4 26,4 99,2 

Διδακτορικό 3 ,8 ,8 100,0 

Σύνολο  360 100,0 100,0  

 

 Τέλος, αναφορικά με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, 102 εκπαιδευτικοί (28.3%) έχουν προϋπηρεσία 

έως 24 μήνες. Επίσης, 84 εκπαιδευτικοί (23,3%) έχουν  προϋπηρεσία από 25 έως 27, 

89 εκπαιδευτικοί (24,7%) από 73 έως 144 μήνες και τέλος, 85 εκπαιδευτικοί (23,6%) 

έχουν προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7. Η προϋπηρεσία των συμμετεχόντων. 

Ειδικότητα 

 Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρα 

Ποσοστό  

Αθροιστικό 

Ποσοστό  

Έγκυρα 

Δάσκαλος γενικής 

αγωγής 
180 50,0 50,0 50,0 

Δάσκαλος ειδικής 

αγωγής 
180 50,0 50,0 100,0 

Σύνολο  360 100,0 100,0  

Προϋπηρεσία σε μήνες 

 Συχνότητα  Ποσοστό  Έγκυρα 

Ποσοστό  

Αθροιστικό 

Ποσοστό  
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4.2. Ερευνητικά εργαλεία.  

Προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ένα 

ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος 

αποτελείται από 6 αυτοσχέδιες ερωτήσεις για την καταμέτρηση των ατομικών 

δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το φύλο 

την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την ειδικότητα, τη σχέση εργασίας και τους μήνες 

προϋπηρεσίας των ερωτηθέντων.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά στη μέτρηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτόν 

χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach (Maslach 

Burnout Inventory, MBI), το οποίο αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη κλίμακα 

και έχει μεταφραστεί και εγκυροποιηθεί για τη χρήση και σε ελληνικό πληθυσμό 

(Κόκκινος, 2006). Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 22 δηλώσεις 

αυτοαξιολόγησης, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις υποκλίμακες: τη συναισθηματική 

εξάντληση, η οποία εκτιμά τη συχνότητα της συναισθηματικής υπερέντασης και 

κατάπτωσης του εργαζόμενου λόγω της δουλειάς του και αποτελείται από 9 δηλώσεις 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), την προσωπική επίτευξη, η οποία αποτελείται από 8 δηλώσεις 

(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) και  μετρά την αίσθηση επάρκειας στον επαγγελματικό 

τομέα  και τέλος την αποπροσωποποίηση, η οποία αναφέρεται στη μέτρηση 

απρόσωπων και χωρίς συναισθηματική εμπλοκή αντιδράσεων των εργαζομένων στον 

εργασιακό τους χώρο κατά την αλληλεπίδραση με τους αποδέκτες των υπηρεσιών 

που προσφέρουν και αποτελείται από 5 δηλώσεις (18, 19, 20, 21, 22).   

Οι απαντήσεις στην κλίμακα αυτή δίνονται σε ισοδιαστημική κλίμακα Lickert 

7 σημείων και αντιστοιχούν στο πόσο συχνά το άτομο νιώθει την κατάσταση την 

Έγκυρα 

έως 24 μήνες 102 28,3 28,3 28,3 

25-72 μήνες 84 23,3 23,3 51,7 

73-144 μήνες 89 24,7 24,7 76,4 

πάνω από 144 

μήνες 
85 23,6 23,6 100,0 

Σύνολο  360 100,0 100,0  



Σελίδα | 57  
 

οποία περιγράφει η κάθε δήλωση. Για κάθε δήλωση αντιστοιχούν οι απαντήσεις: (0) 

ποτέ, (1)μερικές φορές τον χρόνο, (2) μια φορά τον μήνα, (3) μερικές φορές τον 

μήνα, (4) μια φορά την εβδομάδα, (5) μερικές φορές την εβδομάδα, (6) κάθε μέρα. 

Όπως προαναφέρθηκε, καθώς αξιολογούνται τρεις διαφορετικές υποκλίμακες, 

προκύπτουν τρεις διαφορετικές βαθμολογίες με απλή πρόσθεση των επιμέρους 

απαντήσεων που βρίσκονται σε κάθε κλίμακα. Όσο υψηλότερη βαθμολογία 

σημειωθεί από τους ερωτώμενους στην υποκλίμακα αποπροσωποποίησης και 

συναισθηματικής εξάντλησης, τόσο υψηλότερα επίπεδα είναι τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Αντίθετα, όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία στην 

κλίμακα της προσωπικής επίτευξης, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

επαγγελματικής εξουθένωσης.   

Οι δείκτες αξιοπιστίας (Έλεγχος Cronbach’s Alpha) για το δείγμα των 360 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρεις 

επιμέρους υποκλίμακες μετά από αντίστοιχο έλεγχο, βρέθηκαν υψηλοί. Πιο 

αναλυτικά, η αξιοπιστία για τις επιμέρους κλίμακες είναι: 0.86 για την κλίμακα της 

συναισθηματικής εξάντλησης (Πίνακας 8), 0.84 για την κλίμακα της προσωπικής 

επίτευξης (Πίνακας 9)  και 0,71 για την κλίμακα της αποπροσωποποίησης (Πίνακας 

10).  

Πίνακας 8.Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Συναισθηματική Εξάντληση. 

 

 

 

 

         

 

 

 

  

Πίνακας 9. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Προσωπική Επίτευξη. 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 N % 

Περιπτώ Έγκυρα 360 100,0 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 N % 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,867 9 
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σεις  Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

 

 

 

 

 

Πίνακας 10. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Αποπροσωποποίηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, αφορά στη μελέτη της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

καταμέτρησης της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Job Satisfaction Survey, JSS) του 

Spector. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 36 δηλώσεις οι οποίες 

κατανέμονται σε 9 υποκλίμακες (κάθε υποκλίμακα απαρτίζεται από 4 δηλώσεις) που 

σχετίζονται με την ικανοποίηση του εργαζόμενου αναφορικά με: τον μισθό (1, 10, 19, 

28), τις πιθανότητες προαγωγής (2, 11, 20, 33), την επίβλεψη από τον άμεσο επόπτη, 

στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας (3, 12, 21, 

30), τις πρόσθετες παροχές (4, 13, 22, 29) οι οποίες αφορούν οικονομικές και μη 

οικονομικές πρόσθετες αποδόσεις, τις ενδεχόμενες ωφέλειες (5, 14, 23, 32) οι οποίες 

αφορούν στην εκτίμηση, αναγνώριση και ανταμοιβή για την καλή δουλειά του 

εκπαιδευτικού, τις συνθήκες λειτουργίας (6, 15, 24, 31) που αφορούν στις 

λειτουργικές πολιτικές, τους κανόνες και τις διαδικασίες του σχολείου, τους 

συνεργάτες (7, 16, 25, 34), τη φύση της ίδιας της εργασίας (8, 17, 27, 35) δηλαδή τα 

καθήκοντα που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους και τέλος την επικοινωνία 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,845 8 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 N % 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος 

Cronbach’s Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,718 5 
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(9, 18, 26, 36) η οποία αφορά τη συνολική επικοινωνία στον οργανισμό που 

εργάζεται ο κάθε ερωτώμενος.  

Οι απαντήσεις στην κλίμακα αυτήν δίνονται σε ισοδιαστημική κλίμακα 

Lickert 6 σημείων και αντιστοιχούν στο πόσο το άτομο συμφωνεί ή διαφωνεί με την 

κάθε δήλωση. Για κάθε δήλωση αντιστοιχούν οι απαντήσεις: (1) διαφωνώ απολύτως, 

(2) διαφωνώ αρκετά, (3) διαφωνώ ελαφρώς, (4) συμφωνώ ελαφρώς, (5) συμφωνώ 

αρκετά, (6) συμφωνώ απολύτως. Η ικανοποίηση ή μη των ερωτηθέντων προκύπτει 

από τα αποτελέσματα σε κάθε υποκλίμακα αλλά και το άθροισμα όλων των 

υποκλιμάκων.  

Οι δείκτες αξιοπιστίας (Έλεγχος Cronbach’s Alpha) για το δείγμα των 360 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις εννιά 

επιμέρους υποκλίμακες μετά από αντίστοιχο έλεγχο, κυμάνθηκαν από μέτριοι ως 

υψηλοί. Πιο αναλυτικά, η αξιοπιστία για τις επιμέρους κλίμακες είναι: 0.63 για την 

κλίμακα ικανοποίησης από τον μισθό (Πίνακας 11), 0.50 για την κλίμακα της 

ικανοποίησης από τις πιθανότητες προαγωγής (Πίνακας 12), 0.85 για την κλίμακα 

ικανοποίησης από την επίβλεψη (Πίνακας 13), 0.46 για την κλίμακα ικανοποίησης 

από τις πρόσθετες παροχές (Πίνακας 14), 0.63 για την ικανοποίησης από τις 

ενδεχόμενες ωφέλειες (Πίνακας 15), 0.57 για την κλίμακα ικανοποίησης από τις 

συνθήκες λειτουργίας (Πίνακας 16), 0.67 για την κλίμακα ικανοποίησης από τους 

συνεργάτες (Πίνακας 17), 0.72 για την κλίμακα ικανοποίησης από τη φύση της 

δουλειάς (Πίνακας 18) και τέλος, 0.67 για την κλίμακα ικανοποίησης σχετικά με την 

επικοινωνία μέσα στην υπηρεσία (Πίνακας 19).  

Πίνακας 11. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Μισθός. 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς 

Ποσοστό 

Περιπτώσεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 



Σελίδα | 60  
 

 
 

 

 

 

Πίνακας 12. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Προαγωγή. 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς  

Ποσοστό 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

 

 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,500 4 

 

 

Πίνακας 13.Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Επίβλεψη. 

 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς 

Ποσοσοστ

ό 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 
 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,856 4 

 

 

,625 4 
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Πίνακας 14. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Πρόσθετες παροχές. 

 

 

 

 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,460 4 

 

Πίνακας 15. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Ενδεχόμενες ωφέλειες. 

 

 

 

 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,636 4 

 

 

Πίνακας 16. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Συνθήκες λειτουργίας. 

 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς 

Ποσοστό 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς 

Ποσοστό 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς 

Ποσοστό 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 
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Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,578 4 

 

 

Πίνακας 17. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Συνεργάτες. 

 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς 

Ποσοστό 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 18. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Φύση της εργασίας. 

 

 

 

 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

Σύνολο  360 100,0 

 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,673 4 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς 

Ποσοστό 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

. 
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,728 4 

 

 

Πίνακας 19. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίμακας: Επικοινωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας.  

 Η έρευνα διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Αναλυτικότερα, 

μετά τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας, επιλέχθηκαν τα 

ερευνητικά εργαλεία και στη συνέχεια σχεδιάστηκε το τελικό ερωτηματολόγιο στο 

οποίο συμπεριλήφθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούν στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Τέλος, στο εισαγωγικό μέρος του ερωτηματολογίου 

δίνονταν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση και συμπλήρωσή του 

(Παράρτημα).    

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 

μορφή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Google, το  Google Docs με το οποίο 

στάλθηκε μέσω email σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Έτσι, συγκεντρώθηκαν 360 ερωτηματολόγια. Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη.  

Η αποστολή και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων έγινε από τον 

Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017. Αφού συλλέχθηκαν τα 

Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης 

 Πληθυσμό

ς 

Ποσοστό 

Περιπτώ

σεις  

Έγκυρα 360 100,0 

Εξαιρούνται 0 ,0 

Σύνολο  360 100,0 

Αξιοπιστία Στατιστικών 

Έλεγχος 

Cronbach’s 

Alpha 

Πληθυσμός 

αντικειμένων 

,687 4 
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ερωτηματολόγια, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με τη χρήση του προγράμματος 

SPSS.        

 

 

5. Αποτελέσματα. 

5.1. Επαγγελματική Εξουθένωση.  

Όπως έχει αναφερθεί, η επαγγελματική εξουθένωση μελετάται μέσω των 

βαθμολογιών που συγκεντρώνει ο ερωτώμενος σε τρεις υποκλίμακες. 

 Στην πρώτη υποκλίμακα, αυτή της συναισθηματικής εξάντλησης, όσο 

μεγαλύτερη είναι η μέση βαθμολογία των ερωτώμενων, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

επαγγελματική τους εξουθένωση. Πιο αναλυτικά, στην συγκεκριμένη έρευνα η μέση 

συναισθηματική εξάντληση του δείγματος είναι 24.80 με τυπική απόκλιση 8.57. Η 

μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση που παρατηρήθηκε είναι 53.78 και η 

μικρότερη 8.11. Δηλαδή υπήρξε εύρος 45.67 στο δείγμα. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες έχουν βαθμολογία συναισθηματικής εξάντλησης 21.22. Το 50% των  

συμμετεχόντων έχουν βαθμολογία συναισθηματικής εξάντλησης έως 23.22. Το 25% 

των συμμετεχόντων με τη χαμηλότερη βαθμολογία συναισθηματικής εξάντλησης 

είχαν βαθμολογία έως και 18.25 και το 75% των συμμετεχόντων έχει βαθμολογία 

συναισθηματικής εξάντλησης το πολύ έως 30.33 (Πίνακας 20).    

 

Πίνακας 20. Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στην κλίμακα της Συναισθητικής 

Εξάντλησης.  

Στατιστικά 

 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 24,8080 

Διάμεσος 23,2222 

Επικρατούσα Τιμή 21,22 
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Τυπική Απόκλιση 8,57348 

Διασπορά 73,504 

Εύρος 45,67 

Ελάχιστη Τιμή 8,11 

Μέγιστη Τιμή 53,78 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 18,2500 

50 23,2222 

75 30,3333 

 

 

Στη δεύτερη υποκλίμακα, αυτή της προσωπικής επίτευξης, όσο μικρότερη 

είναι η μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

επαγγελματική εξουθένωση τους. Πιο αναλυτικά, η μέση προσωπική επίτευξη του 

δείγματος είναι 38,70 με τυπική απόκλιση 5.62. Η μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη 

που παρατηρήθηκε είναι 49.88 και η μικρότερη 20,38. Δηλαδή, υπήρξε εύρος 29.50 

στο δείγμα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν βαθμολογία στην κλίμακα της  

προσωπικής επίτευξης 41.75. Το 50% των συμμετεχόντων έχουν βαθμολογία στην 

κλίμακα της προσωπικής επίτευξης έως 38.75. Το 25% των συμμετεχόντων με 

χαμηλή βαθμολογία προσωπικής επίτευξης έχουν βαθμολογία έως και 34.75 και το 

75% των συμμετεχόντων έχει βαθμολογία προσωπικής επίτευξης το πολύ έως 42,84 

(Πίνακας 21).    

 

Πίνακας 21. Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στην κλίμακα της Προσωπικής 

Επίτευξης. 

 

Στατιστικά 

 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 38,7017 

Διάμεσος 38,7500 

Επικρατούσα Τιμή 41,75 

Τυπική Απόκλιση 5,62933 

Διασπορά 31,689 

Εύρος 29,50 

Ελάχιστη Τιμή 20,38 

Μέγιστη Τιμή 49,88 
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Ποσοστιαία 

σημεία 

25 34,7500 

50 38,7500 

75 42,8438 

 

 

 Στην τρίτη υποκλίμακα, αυτή της αποπροσωποποίησης, όσο μεγαλύτερη είναι 

η μέση βαθμολογία των ερωτώμενων, τόσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική τους 

εξουθένωση. Πιο αναλυτικά, στη συγκεκριμένη έρευνα η μέση αποπροσωποποίηση 

του δείγματος (Ν=360) είναι 9.01 με τυπική απόκλιση 3.68. Η μεγαλύτερη 

αποπροσωποποίηση που παρατηρήθηκε είναι 25.40 και η μικρότερη 4.20. Δηλαδή 

υπήρξε εύρος 21.20 στο δείγμα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν 

αποπροσωποποίηση 5.20. Το 50% των συμμετεχόντων έχουν βαθμολογία 

αποπροσωποποίησης 8.20. Το 25% των λιγότερο αποπροσωποποιημένων 

συμμετεχόντων έχει βαθμολογία αποπροσωποποίησης έως και 6.20 και το 75% των 

συμμετεχόντων έχει βαθμολογία το πολύ έως 11.15 (Πίνακας 22).    

 

 

Πίνακας 22. Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στην κλίμακα της 

Αποπροσωποποίησης. 

 

Στατιστικά 

 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 9,0161 

Διάμεσος 8,2000 

Επικρατούσα Τιμή 5,20 

Τυπική Απόκλιση 3,68665 

Διασπορά 13,591 

Εύρος 21,20 

Ελάχιστη Τιμή 4,20 

Μέγιστη Τιμή 25,40 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 6,2000 

50 8,2000 

75 11,1500 
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Παρακάτω ακολουθεί μελέτη της επιρροής των διάφορων δημογραφικών μεταβλητών 

στις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Αρχικά, όσο αφορά στο φύλο των ερωτηθέντων, μετά από έλεγχο T-Test, 

προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία των αντρών (Ν=50) στην κλίμακα της 

συναισθηματικής εξουθένωσης είναι 22.86 με τυπική απόκλιση 1.05. Η μέση 

βαθμολογία των  γυναικών (Ν=310) στην κλίμακα της συναισθηματικής 

εξουθένωσης είναι 25.12 με τυπική απόκλιση 8.70. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t= -1,732, df=358, p= 0.084 > 0.05). Παράλληλα, η μέση 

βαθμολογία των ανδρών στην κλίμακα της προσωπικής επίτευξης 39.33 με τυπική 

απόκλιση 5.20 και των γυναικών 38,60  με τυπική απόκλιση 5,69. Και σε αυτή την 

περίπτωση η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=0.853, df=358, p= 

0.394>0.05). Τέλος, η μέση βαθμολογία των ανδρών στην κλίμακα της 

αποπροσωποποίησης είναι 9.65 με τυπική απόκλιση 3.65 και των γυναικών 8.91 με 

τυπική απόκλιση 3.68. Παρατηρείται λοιπόν πως ούτε στην τρίτη υποκλίμακα 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t=1,317, df= 358, p= 0.189>0.05) (Πίνακας 

23).   

Πίνακας 23. Η επαγγελματική εξουθένωση των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων 

αναφορικά με το φύλο τους. 

Ομαδοποιημένα Στατιστικά 

 
Φύλο Πληθυσμό

ς 

Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό Σφάλμα 

Μέσης Τιμής 

Συναισθηματική Εξάντληση 
Άνδρας 50 22,8644 7,48995 1,05924 

Γυναίκα 310 25,1215 8,70589 ,49446 

Προσωπική Επίτευξη 
Άνδρας 50 39,3325 5,20931 ,73671 

Γυναίκα 310 38,6000 5,69553 ,32348 

 
Αποπροσωποποίηση 
 

Άνδρας 50 9,6520 3,65576 ,51700 

Γυναίκα 310 8,9135 3,68719 ,20942 

      

 

Ανάλυση Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 

 Έλεγχος Levene’s 

Test για την ισότητα 

της διασποράs 

 

Έλεγχος t-test για την ισότητα της  μέση τιμήs 
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F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Στατισ

τικό t 

Μεταβ

ολή 

της 

Συχνό

τητας 

(df) 

Δείκτης 

Σημαντικ

ότητας 

(sig.) 

(Δίπλευρ

ος) 

Μέση 

Διαφορά 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφοράς 

Διαφορά έμπιστη 

κατά 95% 

Χαμηλότε

ρη 

Ανώτερη 

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
2,024 ,156 -1,732 358 ,084 -2,25706 1,30297 -4,81950 ,30538 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
-1,931 

72,13

9 
,057 -2,25706 1,16897 -4,58727 ,07315 

 

Προσωπική 

Επίτευξη 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,072 ,788 ,853 358 ,394 ,73250 ,85824 -,95532 2,42032 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
,910 

69,30

8 
,366 ,73250 ,80460 -,87250 2,33750 

Αποπροσωπο-

ποίηση 

          

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

,048 ,827 
1,316 

1,324 

358 

66,11

6 

,189 

,190 

,73845 

,73845 

,56127 

,55781 

-,36536 

-,37521 

1,84226 

1,85211 

 

Όσο αφορά στην ειδικότητα των ερωτηθέντων, μετά από έλεγχο T-Test, 

προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία των 180 δασκάλων γενικής στην κλίμακα της 

συναισθηματικής εξουθένωσης είναι 25,28 με τυπική απόκλιση 8,84. Η μέση 

βαθμολογία των 180 δασκάλων ειδικής αγωγής στην κλίμακα της συναισθηματικής 

εξουθένωσης είναι 24,33 με τυπική απόκλιση 8.28. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t= 1,045, df=358, p= 0.297> 0.05). Παράλληλα, η μέση 

βαθμολογία των δασκάλων γενικής αγωγής στην κλίμακα της προσωπικής επίτευξης 

39.36 με τυπική απόκλιση 5.86 και των δασκάλων ειδικής αγωγής 38,04  με τυπική 

απόκλιση 5,31. Και σε αυτή την περίπτωση η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t=2,232, df=358, p=0.026>0.01). Τέλος, η μέση βαθμολογία των 

δασκάλων γενικής αγωγής  στην κλίμακα της αποπροσωποποίησης είναι 9.26 με 

τυπική απόκλιση 3.91 και των δασκάλων ειδικής αγωγής 8.76 με τυπική απόκλιση 

3.43. Παρατηρείται λοιπόν πως ούτε στην τρίτη υποκλίμακα υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=1,273, df= 358, p= 0.204>0.05) (Πίνακας 24).   

Πίνακας 24. Η επαγγελματική εξουθένωση των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ειδικότητά τους. 
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Ομαδοποιημένα Στατιστικά 

 

Ειδικότητα Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα Μέσης 

Τιμής 

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Δάσκαλος γενικής 

αγωγής 
180 25,2802 8,84802 ,65949 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 24,3358 8,28757 ,61772 

Προσωπική Επίτευξη 

Δάσκαλος γενικής 

αγωγής 
180 39,3604 5,86743 ,43733 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 38,0431 5,31569 ,39621 

Αποπροσωποποίηση 
Δάσκαλος γενικής 

αγωγής 
180 9,2633 3,91350 ,29170 

 Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 8,7689 3,43806 ,25626 

 

Ανάλυση Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 Έλεγχος Levene’s Test για 

την ισότητα της διασποράs 

 

Έλεγχος t-test για την ισότητα της  μέση τιμήs 

F- κατανομή Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Στατισ

τικό t 

Μεταβ

ολή 

της 

Συχνό

τητας 

(df) 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

(Δίπλευρο

ς) 

Μέση 

Διαφορά 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφοράς 

Διαφορά έμπιστη κατά 

95% 

Χαμηλότερ

η 

Ανώτερη 

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,723 ,190 1,045 358 ,297 ,94444 ,90361 -,83260 2,72149 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

1,045 
356,47

8 
,297 ,94444 ,90361 -,83263 2,72152 

Προσωπική Επίτευξη 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,546 ,215 2,232 358 ,026 1,31736 ,59012 ,15683 2,47790 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

2,232 
354,56

4 
,026 1,31736 ,59012 ,15679 2,47793 

Αποπροσωπο-ποίηση 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

            2,363 

 

 

 

 

,125 

 

 

 

1,273 

 

1,273 

358 

 

352,15

7 

,204 

 

,204 

,49444 

 

,49444 

,38827 

 

,38827 

-,26913 

 

-,26918 

1,25802 

 

1,25807 

 

Παράλληλα, αναφορικά με τη σχέση εργασίας των ερωτηθέντων, μετά από 

έλεγχο T-Test, προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία των 253 αναπληρωτών 
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εκπαιδευτικών στην κλίμακα της συναισθηματικής εξουθένωσης είναι 24,53 με 

τυπική απόκλιση 8,49. Η μέση βαθμολογία των 107 μόνιμων εκπαιδευτικών στην 

κλίμακα της συναισθηματικής εξουθένωσης είναι 25,44 με τυπική απόκλιση 8.76. Η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= -0,9131, df=358, p= 0.362> 0.05). 

Επίσης, η μέση βαθμολογία των αναπληρωτών στην κλίμακα της προσωπικής 

επίτευξης 38,09 με τυπική απόκλιση 5,27 και των μόνιμων εκπαιδευτικών 40,13 με 

τυπική απόκλιση 6,17. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι η διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t=- 3,180 df=358, p= 0.002>0.001). Τέλος, η μέση 

βαθμολογία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών  στην κλίμακα της 

αποπροσωποποίησης είναι 9.06 με τυπική απόκλιση 3.68 και των μόνιμων 

εκπαιδευτικών 8.89 με τυπική απόκλιση 3.71. Παρατηρείται λοιπόν πως στην τρίτη 

υποκλίμακα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t=410, df= 358, p= 

0.682>0.05) (Πίνακας 25).   

 

Πίνακας 25. Η επαγγελματική εξουθένωση των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων 

αναφορικά με τη σχέση εργασίας τους.  

Ομαδοποιημένα Στατιστικά 

 

Σχέση Εργασίας 

εκπαιδευτικών 

Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Μέσης Τιμής 

 
     

     

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Αναπληρωτής 253 24,5397 8,49339 ,53397 

Μόνιμος 107 25,4424 8,76751 ,84759 

Προσωπική Επίτευξη 
Αναπληρωτής 253 38,0958 5,27872 ,33187 

Μόνιμος 107 40,1343 6,17516 ,59698 

Αποπροσωποποίηση 
Αναπληρωτής 

Μόνιμος 

253 

107 

9,0680 

8,8935 

3,68193 

3,71223 

,23148 

,35887 

Ανάλυση Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 Έλεγχος Levene’s 

Test για την ισότητα 

της διασποράs 

Έλεγχος t-test για την ισότητα της  μέση τιμήs 

F- 

κατανομ

Δείκτης 

Σημαντικ

Στατι

στικό 

Μετα

βολή 

Δείκτης 

Σημαντικ

Μέση 

Διαφορά 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά έμπιστη 

κατά 95% 
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ή ότητας 

(sig.) 

t της 

Συχν

ότητα

ς (df) 

ότητας 

(sig.) 

(Δίπλευρ

ος) 

Διαφορά

ς 

Χαμηλότ

ερη 

Ανώτερη 

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,505 ,478 -,913 358 ,362 -,90262 ,98891 -2,84743 1,04218 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
-,901 

193,9

85 
,369 -,90262 1,00177 -2,87837 1,07313 

Προσωπική 

Επίτευξη 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
5,081 ,025 

-

3,180 
358 ,002 -2,03850 ,64108 -3,29926 -,77774 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  -

2,985 

174,6

26 
,003 -2,03850 ,68302 -3,38653 -,69046 

Αποπροσωπο-

ποίηση 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

,034 ,855 
,410 

,409 

358 

198,1

25 

,682 

,683 

,17453 

,17453 

,42563 

,42705 

-,66253 

-,66763 

1,01158 

1,01668 

 

 Όπως προκύπτει από την ανάλυση One-Way Έλεγχος υποθέσεων Anova, η 

ηλικία των ερωτηθέντων φαίνεται να επηρεάζει στη διαμόρφωση των επίπεδων 

συναισθηματικής εξουθένωσης. Πιο αναλυτικά, η μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα 

της συναισθηματικής εξάντλησης των ατόμων που έχουν ηλικία έως 25 ετών (N=97) 

είναι 22.33 με τυπική απόκλιση 7.45. Η μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα της 

συναισθηματικής εξάντλησης των ατόμων που έχουν ηλικία 26-29 ετών (Ν=104) 

είναι 24,89 με τυπική απόκλιση 8,90. Η μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα της 

συναισθηματικής εξάντλησης των ατόμων που έχουν ηλικία 30-36 ετών (Ν=72) είναι 

26,18 με τυπική απόκλιση 8,07. Τέλος, η μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα της 

συναισθηματικής εξάντλησης των ατόμων που έχουν ηλικία πάνω από 36 ετών 

(Ν=87) είναι 26,32 με τυπική απόκλιση 9.17. (Πίνακας 26). Η διαφορά που 

παρατηρείται μεταξύ των ηλικιών των ερωτηθέντων είναι στατιστικά σημαντική 

(F3,356=4.353, p=0.005<0.01) (Πίνακας 27). Συγκεκριμένα, με βάση το LCD τεστ οι 

εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25 έχουν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης (Μ= 22.33, SD= 7.45) συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 26-29 

(M=24.89, SD=8.94), τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-36 ετών (M=26.18, SD=8.07) 

και τους εκπαιδευτικούς ηλικίας πάνω από 36 ετών (M=26.32, SD=9.17) (Πίνακας 

28, Διάγραμμα 1). 



Σελίδα | 72  
 

Πίνακας 26. Περιγραφικά στατιστικά συναισθηματικής εξάντλησης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.  

 

 

Πίνακας 27. Πίνακας διακυμάνσεων συναισθηματικής εξάντλησης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.  

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 933,759 3 311,253 4,353 ,005 

Εντός Ομάδων 25454,356 356 71,501   

Σύνολο  26388,115 359    

 

 

Πίνακας 28. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων συναισθηματικής εξάντλησης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο  Όριο 

έως 25 

26-29 -2,56105 1,19358 ,033 -4,9084 -,2137 

30-36 -3,85723 1,31537 ,004 -6,4441 -1,2704 

πάνω από 36 -3,99591 1,24859 ,001 -6,4514 -1,5404 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

  Όριο 

έως 25 97 22,3310 7,45321 ,75676 20,8289 23,8332 8,11 38,67 

26-29 104 24,8921 8,94613 ,87724 23,1523 26,6319 11,22 53,78 

30-36 72 26,1883 8,07622 ,95179 24,2905 28,0861 12,22 51,78 

πάνω από 

36 
87 26,3269 9,17979 ,98418 24,3705 28,2834 10,11 51,78 

Σύνολο  360 24,8080 8,57348 ,45186 23,9194 25,6967 8,11 53,78 
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26-29 

έως 25 2,56105 1,19358 ,033 ,2137 4,9084 

30-36 -1,29618 1,29637 ,318 -3,8457 1,2533 

πάνω από 36 -1,43485 1,22856 ,244 -3,8510 ,9813 

30-36 

έως 25 3,85723 1,31537 ,004 1,2704 6,4441 

26-29 1,29618 1,29637 ,318 -1,2533 3,8457 

πάνω από 36 -,13868 1,34719 ,918 -2,7881 2,5108 

πάνω από 36 

έως 25 3,99591 1,24859 ,001 1,5404 6,4514 

26-29 1,43485 1,22856 ,244 -,9813 3,8510 

30-36 ,13868 1,34719 ,918 -2,5108 2,7881 

 

 

 
 

Διάγραμμα 1. Η συναισθηματική εξάντληση των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

 Όσο αφορά στη δεύτερη υποκλίμακα της επαγγελματικής εξουθένωσης, την 

προσωπική επίτευξη, η ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διαμόρφωσή της. Πιο 

αναλυτικά, η μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης των 

ατόμων που έχουν ηλικία έως 25 ετών (N=97) είναι 38,07 με τυπική απόκλιση 5,63. 

Η μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης των ατόμων που 

έχουν ηλικία 26-29 ετών (Ν=104) είναι 38,45 με τυπική απόκλιση 5,08. Η μέση 
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βαθμολογία στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης των ατόμων που έχουν 

ηλικία 30-36 ετών (Ν=72) είναι 38,73 με τυπική απόκλιση 5,57. Τέλος, η μέση 

βαθμολογία στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης των ατόμων που έχουν 

ηλικία πάνω από 36 ετών (Ν=87) είναι 39,6 με τυπική απόκλιση 6,21 (Πίνακας 29).  

Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3,356=1,320, p=0.267 > 0.05). 

(Πίνακας 30, Πίνακας 31 Διάγραμμα 2).  

 

 

Πίνακας 29. Περιγραφικά στατιστικά προσωπικής επίτευξης των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο  

Όριο 

έως 25 97 38,0773 5,63883 ,57254 36,9408 39,2138 21,25 49,88 

26-29 104 38,4555 5,08737 ,49886 37,4662 39,4449 25,38 49,88 

30-36 72 38,7326 5,57449 ,65696 37,4227 40,0426 25,38 49,88 

πάνω από 

36 
87 39,6667 6,21957 ,66681 38,3411 40,9922 20,38 48,88 

Σύνολο  360 38,7017 5,62933 ,29669 38,1183 39,2852 20,38 49,88 

 

Πίνακας 30. Πίνακας διακυμάνσεων προσωπικής επίτευξης των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή  

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 125,198 3 41,733 1,320 ,267 

Εντός Ομάδων 11251,292 356 31,605   

Σύνολο  11376,490 359    
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Πίνακας 31. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων προσωπικής επίτευξης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.  

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 

26-29 -,37821 ,79355 ,634 -1,9388 1,1824 

30-36 -,65532 ,87452 ,454 -2,3752 1,0645 

πάνω από 36 -1,58935 ,83012 ,056 -3,2219 ,0432 

26-29 

έως 25 ,37821 ,79355 ,634 -1,1824 1,9388 

30-36 -,27711 ,86189 ,748 -1,9721 1,4179 

πάνω από 36 -1,21114 ,81680 ,139 -2,8175 ,3952 

30-36 

έως 25 ,65532 ,87452 ,454 -1,0645 2,3752 

26-29 ,27711 ,86189 ,748 -1,4179 1,9721 

πάνω από 36 -,93403 ,89567 ,298 -2,6955 ,8274 

πάνω από 36 

έως 25 1,58935 ,83012 ,056 -,0432 3,2219 

26-29 1,21114 ,81680 ,139 -,3952 2,8175 

30-36 ,93403 ,89567 ,298 -,8274 2,6955 

 

 
 

Διάγραμμα 2. Η προσωπική επίτευξη των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ηλικία τους. 
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Τέλος, όσο αφορά στην τρίτη υποκλίμακα της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

την αποπροσωποποίηση, ο παράγοντας ηλικία δεν να επιδρά σημαντικά. Πιο 

αναλυτικά, η μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης των 

ατόμων που έχουν ηλικία έως 25 ετών (N=97) είναι 8,62 με τυπική απόκλιση 3,48. Η 

μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης των ατόμων που έχουν 

ηλικία 26-29 ετών (Ν=104) είναι 9,71 με τυπική απόκλιση 3,84. Η μέση βαθμολογία 

στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης των ατόμων που έχουν ηλικία 30-36 ετών 

(Ν=72) είναι 8,63 με τυπική απόκλιση 2,94. Τέλος, η μέση βαθμολογία στην 

υποκλίμακα αποπροσωποποίησης των ατόμων που έχουν ηλικία πάνω από 36 ετών 

(Ν=87) είναι 8,93 με τυπική απόκλιση 4,17 (Πίνακας 32). Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (F3,356=1,885, p=0.132 > 0.05) (Πίνακας 33). Παρόλα αυτά 

όπως προκύπτει από τον πίνακα LCD, παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις ομάδες ηλικίας έως 25 και 26-29 (p= 0.036<0.05). Πιο αναλυτικά, οι 

εκπαιδευτικοί έως 25 ετών (M=8.62, SD=3.48) έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

αποπροσωποποίησης από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας από 26-29 (M= 9.71, 

SD=3.84) (Πίνακας 34, Διάγραμμα 3). 

 

Πίνακας 32. Περιγραφικά στατιστικά αποπροσωποποίησης των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πίνακας 33. Πίνακας διακυμάνσεων αποπροσωποποίησης των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

  Όριο 

έως 25 97 8,6247 3,48416 ,35376 7,9225 9,3270 4,20 22,20 

26-29 104 9,7135 3,84746 ,37727 8,9652 10,4617 4,20 24,80 

30-36 72 8,6389 2,94564 ,34715 7,9467 9,3311 4,20 17,40 

πάνω από 36 87 8,9310 4,17198 ,44728 8,0419 9,8202 4,20 25,40 

Σύνολο  360 9,0161 3,68665 ,19430 8,6340 9,3982 4,20 25,40 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 



Σελίδα | 77  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 34. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων αποπροσωποποίησης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο  

Όριο 

έως 25 

26-29 -1,08872
*
 ,51847 ,036 -2,1084 -,0691 

30-36 -,01415 ,57138 ,980 -1,1378 1,1096 

πάνω από 36 -,30629 ,54237 ,573 -1,3729 ,7604 

26-29 

έως 25 1,08872
*
 ,51847 ,036 ,0691 2,1084 

30-36 1,07457 ,56312 ,057 -,0329 2,1820 

πάνω από 36 ,78243 ,53367 ,143 -,2671 1,8320 

30-36 

έως 25 ,01415 ,57138 ,980 -1,1096 1,1378 

26-29 -1,07457 ,56312 ,057 -2,1820 ,0329 

πάνω από 36 -,29215 ,58520 ,618 -1,4430 ,8587 

πάνω από 36 

έως 25 ,30629 ,54237 ,573 -,7604 1,3729 

26-29 -,78243 ,53367 ,143 -1,8320 ,2671 

30-36 ,29215 ,58520 ,618 -,8587 1,4430 

 

 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολ

ή της 

Συχνότητ

ας (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικ

ότητας 

(sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 76,307 3 25,436 1,885 ,132 

Εντός Ομάδων 4802,999 356 13,492   

Σύνολο  4879,307 359    
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Διάγραμμα 3. Η αποπροσωποποίηση των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

 Αναφορικά με τον παράγοντα προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, αυτός 

φαίνεται πως επηρεάζει κάποιες συνιστώσες της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Αναλυτικά, όπως διαφαίνεται στον πίνακα 35, οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 

24 μήνες (Ν= 102) έχουν μέση βαθμολογία συναισθηματικής εξάντλησης 22.37 με 

τυπική απόκλιση 7.47. Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (Ν= 84) έχουν 

μέση βαθμολογία συναισθηματικής εξάντλησης 25,59 με τυπική απόκλιση 8,79. 

Επίσης, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με  προϋπηρεσία 73-144 μήνες 

(Ν=89) στην κλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης είναι 25,94 με τυπική 

απόκλιση 8,75 και τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με  προϋπηρεσία 

πάνω από 144 μήνες (Ν=85) στην κλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης είναι 

25,74 με τυπική απόκλιση 8,94 (Πίνακας 35). Η διαφορά αυτή που παρατηρείται 

μεταξύ των ομάδων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους είναι στατιστικά σημαντική 

(F3,356=3.933, p=0.009 < 0.05) (Πίνακας 36). Παρατηρείται δηλαδή κατά 95% ότι οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M=22.37, SD= 7.47) έχουν χαμηλότερη 

συναισθηματική εξάντληση από τους εκπαιδευτικούς με συνολική  προϋπηρεσία  25-

72 μήνες (M= 25.59, SD= 8.79), τους εκπαιδευτικούς με συνολική  προϋπηρεσία 73-
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144 (M=25.94, SD=8.94)  και τους εκπαιδευτικούς με  συνολική  προϋπηρεσία πάνω 

από 144 μήνες (M= 25.74, SD= 8.94 (Πίνακας 37, Διάγραμμα 4).  

 

Πίνακας 35. Περιγραφικά στατιστικά συναισθηματικής εξάντλησης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους.  

  

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσ

μός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής 

έμπιστη κατά 95% 

Ελάχιστ

η Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

Όριο 

έως 24 μήνες 102 22,3769 7,47531 ,74017 20,9086 23,8452 8,11 39,67 

25-72 μήνες 84 25,5992 8,79855 ,96000 23,6898 27,5086 12,22 53,78 

73-144 μήνες 89 25,9488 8,75648 ,92819 24,1042 27,7934 11,22 51,78 

πάνω από 144 

μήνες 
85 25,7490 8,94746 ,97049 23,8191 27,6789 10,11 51,78 

Σύνολο  360 24,8080 8,57348 ,45186 23,9194 25,6967 8,11 53,78 

 

Πίνακας 36. Πίνακας διακυμάνσεων συναισθηματικής εξάντλησης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

  

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 846,525 3 282,175 3,933 ,009 

Εντός Ομάδων 25541,590 356 71,746   

Σύνολο  26388,115 359    

 

 

 

Πίνακας 37. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων συναισθηματικής εξάντλησης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά Τυπικό Δείκτης Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
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(I-J) Σφάλμα Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες -3,22230
*
 1,24800 ,010 -5,6767 -,7679 

73-144 μήνες -3,57191
*
 1,22863 ,004 -5,9882 -1,1556 

πάνω από 144 μήνες -3,37211
*
 1,24397 ,007 -5,8186 -,9257 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες 3,22230
*
 1,24800 ,010 ,7679 5,6767 

73-144 μήνες -,34961 1,28851 ,786 -2,8837 2,1844 

πάνω από 144 μήνες -,14981 1,30315 ,909 -2,7126 2,4130 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες 3,57191
*
 1,22863 ,004 1,1556 5,9882 

25-72 μήνες ,34961 1,28851 ,786 -2,1844 2,8837 

πάνω από 144 μήνες ,19979 1,28460 ,876 -2,3266 2,7262 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες 3,37211
*
 1,24397 ,007 ,9257 5,8186 

25-72 μήνες ,14981 1,30315 ,909 -2,4130 2,7126 

73-144 μήνες -,19979 1,28460 ,876 -2,7262 2,3266 

 

 

 

 
 

 

Διάγραμμα 4.  Η συναισθηματική εξάντληση του δείγματος των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 Παράλληλα, στη δεύτερη υποκλίμακα της επαγγελματικής εξουθένωσης 

δηλαδή στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης, η μέση βαθμολογία των 
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εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (Ν=102) είναι 37.95 με τυπική 

απόκλιση 5,47. Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (Ν=84) έχουν μέση 

βαθμολογία 38,12 με τυπική απόκλιση 5,21. Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 73-

144 μήνες (Ν=89) έχουν μέση βαθμολογία 38,85 με τυπική απόκλιση 5,54 και τέλος 

οι εκπαιδευτικοί με  προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Ν=85) έχουν μέση 

βαθμολογία 39,99 με τυπική απόκλιση 6,14 (Πίνακας 38). Η διαφορά αυτή η οποία 

παρατηρείται μεταξύ των ομάδων αναφορικά με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3,356=2.442, p=0.064>0.05) (Πίνακας 39). Παρόλα 

αυτά όπως προκύπτει από τον πίνακα LCD, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις ομάδες εκπαιδευτικών προϋπηρεσίας έως 24 μήνες και πάνω από 144 

μήνες (p= 0.0146 < 0.05). Δηλαδή, κατά 95% οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 

24 μήνες (M= 37.95, SD=5.47) έχουν χαμηλότερα επίπεδα προσωπικής επίτευξης 

από τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 39.99, SD= 6.14) 

(Πίνακας 40, Διάγραμμα 5).   

 

  

 Πίνακας 38. Περιγραφικά στατιστικά προσωπικής επίτευξης των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 37,9596 5,47050 ,54166 36,8850 39,0341 21,25 49,88 

25-72 μήνες 84 38,1235 5,21277 ,56876 36,9923 39,2548 25,63 49,88 

73-144 μήνες 89 38,8596 5,54004 ,58724 37,6925 40,0266 25,38 49,88 

πάνω από 144 

μήνες 
85 39,9985 6,14142 ,66613 38,6739 41,3232 20,38 48,88 

Σύνολο  360 38,7017 5,62933 ,29669 38,1183 39,2852 20,38 49,88 
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Πίνακας 39. Πίνακας διακυμάνσεων προσωπικής επίτευξης των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 229,428 3 76,476 2,442 ,064 

Εντός Ομάδων 11147,062 356 31,312   

Σύνολο  11376,490 359    

 

Πίνακας 40. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων προσωπικής επίτευξης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες -,16395 ,82446 ,842 -1,7854 1,4575 

73-144 μήνες -,89999 ,81166 ,268 -2,4963 ,6963 

πάνω από 144 μήνες -2,03897
*
 ,82180 ,014 -3,6552 -,4228 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες ,16395 ,82446 ,842 -1,4575 1,7854 

73-144 μήνες -,73604 ,85122 ,388 -2,4101 ,9380 

πάνω από 144 μήνες -1,87502
*
 ,86089 ,030 -3,5681 -,1819 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες ,89999 ,81166 ,268 -,6963 2,4963 

25-72 μήνες ,73604 ,85122 ,388 -,9380 2,4101 

πάνω από 144 μήνες -1,13898 ,84864 ,180 -2,8080 ,5300 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες 2,03897
*
 ,82180 ,014 ,4228 3,6552 

25-72 μήνες 1,87502 ,86089 ,030 ,1819 3,5681 

73-144 μήνες 1,13898 ,84864 ,180 -,5300 2,8080 
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Διάγραμμα 5. Η προσωπικής επίτευξη του δείγματος των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

 

Τέλος, στην τρίτη  υποκλίμακα της επαγγελματικής εξουθένωσης δηλαδή 

στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (Ν=102) είναι 8,35 με τυπική απόκλιση 2,92. Οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (Ν=84) έχουν μέση βαθμολογία 9,85 με 

τυπική απόκλιση 4,06. Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν=89) έχουν 

μέση βαθμολογία 9,59 με τυπική απόκλιση 3,90 και τέλος οι εκπαιδευτικοί με  

προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Ν=85) έχουν μέση βαθμολογία 8,37 με τυπική 

απόκλιση 3,67 (Πίνακας 41). Η διαφορά αυτή η οποία παρατηρείται μεταξύ των 

ομάδων αναφορικά με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών είναι στατιστικά 

σημαντική (F3,356=4,234, p=0.006 < 0.05) (Πίνακας 42). Δηλαδή, κατά 95% οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M=8.35, SD= 2.92)  και οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 8.37, SD= 367) έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης από τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 

25-72 μήνες (M= 9.85, SD= 4.06)  και 73-144 μήνες (M= 9.59, SD= 3.90) (Πίνακας 

43, Διάγραμμα 6). 
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Πίνακας 41. Περιγραφικά στατιστικά αποπροσωποποίησης των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 8,3529 2,92401 ,28952 7,7786 8,9273 4,20 17,00 

25-72 μήνες 84 9,8548 4,06316 ,44333 8,9730 10,7365 4,20 24,80 

73-144 μήνες 89 9,5933 3,90774 ,41422 8,7701 10,4164 4,20 22,20 

πάνω από 144 

μήνες 
85 8,3788 3,67359 ,39846 7,5864 9,1712 4,20 25,40 

Σύνολο  360 9,0161 3,68665 ,19430 8,6340 9,3982 4,20 25,40 

 

Πίνακας 42. Πίνακας διακυμάνσεων αποπροσωποποίησης των συμμετεχόντων 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους.   

 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 168,107 3 56,036 4,234 ,006 

Εντός Ομάδων 4711,200 356 13,234   

Σύνολο  4879,307 359    

 

Πίνακας 43. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων αποπροσωποποίησης των 

συμμετεχόντων ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους.   

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά Τυπικό Δείκτης Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
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(I-J) Σφάλμα Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες -1,50182
*
 ,53599 ,005 -2,5559 -,4477 

73-144 μήνες -1,24032
*
 ,52767 ,019 -2,2781 -,2026 

πάνω από 144 μήνες -,02588 ,53426 ,961 -1,0766 1,0248 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες 1,50182
*
 ,53599 ,005 ,4477 2,5559 

73-144 μήνες ,26150 ,55339 ,637 -,8268 1,3498 

πάνω από 144 μήνες 1,47594
*
 ,55967 ,009 ,3753 2,5766 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες 1,24032
*
 ,52767 ,019 ,2026 2,2781 

25-72 μήνες -,26150 ,55339 ,637 -1,3498 ,8268 

πάνω από 144 μήνες 1,21443
*
 ,55171 ,028 ,1294 2,2995 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες ,02588 ,53426 ,961 -1,0248 1,0766 

25-72 μήνες -1,47594
*
 ,55967 ,009 -2,5766 -,3753 

73-144 μήνες -1,21443
*
 ,55171 ,028 -2,2995 -,1294 

 

 

 
 

Διάγραμμα 6. Η αποπροσωποποίηση των συμμετεχόντων ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την προϋπηρεσία τους.  
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5.2. Επαγγελματική Ικανοποίηση.  

 

Όπως έχει αναφερθεί, η επαγγελματική ικανοποίηση εξετάζεται μέσω των 

βαθμολογιών που συγκεντρώνει ο ερωτώμενος σε εννιά υποκλίμακες. Όσο πιο υψηλό 

είναι το βαθμολογιών που έχει συγκεντρώσει ο ερωτώμενος, τόσο πιο υψηλή και η 

ικανοποίησή του από το αντίστοιχο πεδίο στο οποίο αφορά η υποκλίμακα. Το 

συνολικό βαθμολογιών του σε κάθε υποκλίμακα μπορεί να κυμανθεί από 4 έως 24 

βαθμούς. 

Στην πρώτη υποκλίμακα η οποία αφορά στην ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων από τις απολαβές τους, η μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων είναι 

6,94 με τυπική απόκλιση 3,17. Το υψηλότερο βαθμολογιών που παρατηρήθηκε είναι 

18,25 και το χαμηλότερο 3,25. Δηλαδή υπήρξε εύρος 15 στο δείγμα. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες είχαν βαθμολογιών 3,25. Το 50% των εκπαιδευτικών είχαν 

βαθμολογιών έως και 6,25. Το 25% των πιο εκπαιδευτικών με χαμηλότερο 

βαθμολογιών ειχε βαθμολογιών έως και 4,25 και το 75% των εκπαιδευτικών είχε 

βαθμολογιών το πολύ έως 9,25 (Πίνακας 44).  

 

Πίνακας 44. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τον μισθό.  

 

 

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 6,9486 

Διάμεσος 6,2500 

Επικρατούσα Τιμή 3,25 

Τυπική Απόκλιση 3,17784 

Διασπορά 10,099 

Εύρος 15,00 

Ελάχιστη Τιμή 3,25 

Μέγιστη Τιμή 18,25 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 4,2500 

50 6,2500 

75 9,2500 
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 Στη δεύτερη υποκλίμακα η οποία αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τις προοπτικές προαγωγής τους, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών του 

δείγματος (N=360) είναι 7,01 με τυπική απόκλιση 2,82. Το μεγαλύτερο βαθμολογιών 

που παρατηρήθηκε είναι 17,50 και το μικρότερο 3,25. Δηλαδή υπήρξε εύρος 14.25 

στο δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν βαθμολογιών 3,25. Το 50% των  

εκπαιδευτικών είχαν βαθμολογιών έως 7,12. Το 25% των λιγότερο ικανοποιημένων 

από τις προοπτικές προαγωγής εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως και 4,56 και το 

25% των περισσότερο ικανοποιημένων από τις προοπτικές προαγωγής τους έχουν 

βαθμολογία μεγαλύτερο από 8,50 (Πίνακας 45).    

 

Πίνακας 45. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την προαγωγή.  

 

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 7,0188 

Διάμεσος 7,1250 

Επικρατούσα Τιμή 3,25 

Τυπική Απόκλιση 2,82014 

Διασπορά 7,953 

Εύρος 14,25 

Ελάχιστη Τιμή 3,25 

Μέγιστη Τιμή 17,50 

Ποσοστιαία σημεία 

25 4,5625 

50 7,1250 

75 8,5000 

 

 

 

 Στην τρίτη υποκλίμακα η οποία αφορά στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών  

από την επίβλεψη του διευθυντή ή του προϊσταμένου τους, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών του δείγματος είναι 14,83 με τυπική απόκλιση 4,15. Το μεγαλύτερο 

βαθμολογιών που παρατηρήθηκε είναι 19,50 και το μικρότερο 3,25. Δηλαδή υπήρξε 

ένα εύρος 16,25 στο δείγμα. Το 50% των εκπαιδευτικών είχαν βαθμολογιών έως 16. 

Το 25% των λιγότερο ικανοποιημένων από την επίβλεψη εκπαιδευτικών έχει 



Σελίδα | 88  
 

βαθμολογία έως 12,50 και το 25% των περισσότερο ικανοποιημένων από την 

επίβλεψη μεγαλύτερο από 18,25 (Πίνακας 46).     

 Πίνακας 46. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την επίβλεψη.  

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 14,8313 

Διάμεσος 16,0000 

Επικρατούσα Τιμή 19,50 

Τυπική Απόκλιση 4,15890 

Διασπορά 17,296 

Εύρος 16,25 

Ελάχιστη Τιμή 3,25 

Μέγιστη Τιμή 19,50 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 12,5000 

50 16,0000 

75 18,2500 

 

 Η τέταρτη υποκλίμακα αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τις 

πρόσθετες παροχές τους, δηλαδή στην ικανοποίηση από οικονομικές και μη 

οικονομικές ενδεχόμενες ωφέλειες. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών του 

δείγματος είναι 9,32 με τυπική απόκλιση 2,03. Το μεγαλύτερο βαθμολογιών που 

παρατηρήθηκε ήταν 15 και το μικρότερο 3,75. Δηλαδή υπήρξε εύρος 11,25 στο 

δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν βαθμολογιών 10. Το 50% των 

εκπαιδευτικών είχαν βαθμολογιών έως 9,25. Το 25% των λιγότερο ικανοποιημένων 

με τις πρόσθετες παροχές εκπαιδευτικών είχε βαθμολογιών  έως και 8 και το 25% των 

πιο ικανοποιημένων εκπαιδευτικών πάνω από 10,50 (Πίνακας 47).  

Πίνακας 47. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις πρόσθετες παροχές.  

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 9,3243 

Διάμεσος 9,2500 

Επικρατούσα Τιμή 10,00 

Τυπική Απόκλιση 2,03765 

Διασπορά 4,152 

Εύρος 11,25 
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Ελάχιστη Τιμή 3,75 

Μέγιστη Τιμή 15,00 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 8,0000 

50 9,2500 

75 10,5000 

 

 Στην πέμπτη υποκλίμακα η οποία αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τις ενδεχόμενες ωφέλειές τους οι οποίες αφορούν στην εκτίμηση, αναγνώριση 

και ανταμοιβή για την καλή δουλειά του εκπαιδευτικού, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών του δείγματος (N=360) είναι 10,33 με τυπική απόκλιση 3,23. Το 

μεγαλύτερο βαθμολογιών που παρατηρήθηκε είναι 19,50 και το μικρότερο 3,25. 

Δηλαδή υπήρξε εύρος 16.25 στο δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν 

βαθμολογιών 10,75. Το 50% των  εκπαιδευτικών είχαν βαθμολογιών έως 10,25. Το 

25% των λιγότερο ικανοποιημένων από τις ενδεχόμενες ωφέλειες εκπαιδευτικών 

έχουν βαθμολογία έως και 8 και το 25% των περισσότερο ικανοποιημένων έχουν 

βαθμολογία μεγαλύτερο από 12,75 (Πίνακας 48).    

Πίνακας 48. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων  από τις ενδεχόμενες ωφέλειες.  

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 10,3347 

Διάμεσος 10,2500 

Επικρατούσα Τιμή 10,75 

Τυπική Απόκλιση 3,23695 

Διασπορά 10,478 

Εύρος 16,25 

Ελάχιστη Τιμή 3,25 

Μέγιστη Τιμή 19,50 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 8,0000 

50 10,2500 

75 12,7500 

 

 

 Στην έκτη υποκλίμακα η οποία αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τις συνθήκες λειτουργίας που αφορούν στις λειτουργικές πολιτικές, τους κανόνες 

και τις διαδικασίες του σχολείου, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών του 
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δείγματος (N=360) είναι 10,65 με τυπική απόκλιση 2,09. Το μεγαλύτερο 

βαθμολογιών που παρατηρήθηκε είναι 18,50 και το μικρότερο 4,75. Δηλαδή υπήρξε 

εύρος 13,75 στο δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν βαθμολογιών 10,50. Το 

50% των  εκπαιδευτικών είχαν βαθμολογιών έως 10,50. Το 25% των λιγότερο 

ικανοποιημένων από τις συνθήκες λειτουργίας εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 

και 9,25 και το 25% των περισσότερο ικανοποιημένων έχουν βαθμολογία μεγαλύτερο 

από 12,00 (Πίνακας 49).   

 Πίνακας 49. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις συνθήκες λειτουργίας.  

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 10,6583 

Διάμεσος 10,5000 

Επικρατούσα Τιμή 10,50 

Τυπική Απόκλιση 2,09446 

Διασπορά 4,387 

Εύρος 13,75 

Ελάχιστη Τιμή 4,75 

Μέγιστη Τιμή 18,50 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 9,2500 

50 10,5000 

75 12,0000 

 

Στην έβδομη υποκλίμακα η οποία αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τους συνεργάτες τους, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών του δείγματος 

(N=360) είναι 14,16 με τυπική απόκλιση 3,92. Το μεγαλύτερο βαθμολογιών που 

παρατηρήθηκε είναι 19,50 και το μικρότερο 3,75. Δηλαδή υπήρξε εύρος 15,75 στο 

δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν βαθμολογιών 14,50. Το 50% των  

εκπαιδευτικών είχαν βαθμολογιών έως 14,25. Το 25% των λιγότερο ικανοποιημένων 

από τους συνεργάτες τους εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως και 12 και το 25% 

των περισσότερο ικανοποιημένων έχουν βαθμολογία μεγαλύτερο από 16,50 (Πίνακας 

50).   
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Πίνακας 50. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τους συνεργάτες.  

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 14,1674 

Διάμεσος 14,2500 

Επικρατούσα Τιμή 14,50 

Τυπική Απόκλιση 3,29042 

Διασπορά 10,827 

Εύρος 15,75 

Ελάχιστη Τιμή 3,75 

Μέγιστη Τιμή 19,50 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 12,0000 

50 14,2500 

75 16,5000 

 

 

Στην όγδοη υποκλίμακα η οποία αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τη φύση της ίδιας της εργασίας δηλαδή τα καθήκοντα που έχουν οι εκπαιδευτικοί 

στην εργασία τους, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών του δείγματος (N=360) 

είναι 16,45 με τυπική απόκλιση 2,18. Το μεγαλύτερο βαθμολογιών που 

παρατηρήθηκε είναι 19,50 και το μικρότερο 6,25. Δηλαδή υπήρξε εύρος 13,25 στο 

δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν βαθμολογιών 19,50. Το 50% των  

εκπαιδευτικών είχαν βαθμολογιών έως 17,25. Το 25% των λιγότερο ικανοποιημένων 

από τη φύση της εργασίας τους εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως και 14,81 και 

το 25% των περισσότερο ικανοποιημένων έχουν βαθμολογία μεγαλύτερο από 18,50 

(Πίνακας 51).   

 

Πίνακας 51. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη φύση της δουλειάς. 

 

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 16,4500 

Διάμεσος 17,2500 

Επικρατούσα Τιμή 19,50 

Τυπική Απόκλιση 2,81230 

Διασπορά 7,909 

Εύρος 13,25 
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Ελάχιστη Τιμή 6,25 

Μέγιστη Τιμή 19,50 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 14,8125 

50 17,2500 

75 18,5000 

 

 

Στην ένατη υποκλίμακα η οποία αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τη συνολική επικοινωνία στον οργανισμό που εργάζεται ο κάθε ερωτώμενος, η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών του δείγματος (N=360) είναι 13,34 με τυπική 

απόκλιση 3,62. Το μεγαλύτερο βαθμολογιών που παρατηρήθηκε είναι 19,50 και το 

μικρότερο 3,75. Δηλαδή υπήρξε εύρος 15,75 στο δείγμα. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί είχαν βαθμολογιών 18,50. Το 50% των  εκπαιδευτικών είχαν 

βαθμολογιών έως 13,25. Το 25% των λιγότερο ικανοποιημένων από την επικοινωνία 

στο σχολείο τους εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως και 11 και το 25% των 

περισσότερο ικανοποιημένων έχουν βαθμολογία μεγαλύτερο από 16,50 (Πίνακας 52).   

 

Πίνακας 52. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την επικοινωνία.  

 

Στατιστικά 

Πληθυσμός 
Έγκυρα 360 

Άκυρα 0 

Μέση Τιμή 13,3410 

Διάμεσος 13,2500 

Επικρατούσα Τιμή 18,50 

Τυπική Απόκλιση 3,62331 

Διασπορά 13,128 

Εύρος 15,75 

Ελάχιστη Τιμή 3,75 

Μέγιστη Τιμή 19,50 

Ποσοστιαία 

σημεία 

25 11,0000 

50 13,2500 

75 16,5000 
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Παρακάτω ακολουθεί μελέτη της επιρροής των διάφορων δημογραφικών μεταβλητών 

στις εννιά υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης. 

 Αρχικά, όσο αφορά στο φύλο των εκπαιδευτικών του δείγματος, δεν φαίνεται 

να επηρεάζει καμία υποκλίμακα της επαγγελματικής ικανοποίησης. Πιο αναλυτικά,  

μετά από παραμετρικό έλεγχο T-Test, προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία των ανδρών 

(N= 50) στην κλίμακα ικανοποίησης από τον μισθό του είναι 6,55 με τυπική 

απόκλιση 2,99. Η μέση βαθμολογία των γυναικών (N=310) στην ίδια κλίμακα είναι 

7,10 με τυπική απόκλιση 3,20. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-

944, df=358, p.=0.346>0.05). Παράλληλα, η μέση βαθμολογία των ανδρών του 

δείγματος στην κλίμακα ικανοποίησης από την προοπτική προαγωγής είναι 7,15 με 

τυπική απόκλιση 3,01 και των γυναικών 6,99 με τυπική απόκλιση 2,79. Η διαφορά 

και στην κλίμακα αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 368, df= 358, p= 

0.713>0.05). Η μέση βαθμολογία των αντρών εκπαιδευτικών την κλίμακα 

ικανοποίησης αναφορικά με την επίβλεψη είναι 15,24 με τυπική απόκλιση 3,49 και 

των γυναικών 14,76 με τυπική απόκλιση 4,25. Ούτε σε αυτήν την κλίμακα 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t= 758, df= 358, p= 0.449>0.05). 

Επίσης, όσο αφορά την ικανοποίηση από τις πρόσθετες παροχές, η μέση βαθμολογία 

των ανδρών είναι 9,44 με τυπική απόκλιση 2,12 και των γυναικών είναι 9,30 με 

τυπική απόκλιση 2,02. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 451, 

df=358, p=0.652 >0.05). Η μέση βαθμολογία των αντρών στην κλίμακα που αφορά 

στην ικανοποίηση από τις ενδεχόμενες ωφέλειες είναι 11,34 με τυπική απόκλιση 2,77 

και των γυναικών στην ίδια κλίμακα 10,17 με τυπική απόκλιση 3,28. Και σε αυτήν 

την κλίμακα η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 2.382, df= 358, 

p=0.018>0.01). Επιπρόσθετα, η μέση βαθμολογία των ανδρών εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την ικανοποίηση τους σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας είναι 10,95 

με τυπική απόκλιση 2,04. Η μέση βαθμολογία των γυναικών στην ίδια κλίμακα είναι 

10,61 με τυπική απόκλιση 2,10. Η διαφορά που παρατηρείται δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t= 1.061, df= 358, p= 0.289 >0.05). Η μέση βαθμολογία των αντρών 

εκπαιδευτικών στην κλίμακα αναφορικά με την ικανοποίηση από τους συνεργάτες 

τους είναι 14,91 με τυπική απόκλιση 3,10 και των γυναικών εκπαιδευτικών στην ίδια 

κλίμακα είναι 14,04 με τυπική απόκλιση 3,30. Η διαφορά των βαθμολογιών των δυο 

φύλων και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι  στατιστικά σημαντική (t=1.725, df= 

358, p= 0.085>0.05). Επίσης, η μέση βαθμολογία των αντρών εκπαιδευτικών στην 
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κλίμακα αναφορικά με τη φύση της εργασίας είναι 17,12 με τυπική απόκλιση 2,39 

και η μέση βαθμολογία των γυναικών του δείγματος στην ίδια κλίμακα είναι 16,34 με 

τυπική απόκλιση 2,86. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 1.835, df= 

358, p=0.067 >0.05). Τέλος, η μέση βαθμολογία των αντρών εκπαιδευτικών του 

δείγματος στην υποκλίμακα της ικανοποίησης από τη συνολική επικοινωνία είναι 

14,25 με τυπική απόκλιση 3,33 και των γυναικών στην ίδια υποκλίμακα είναι 13,19 

με τυπική απόκλιση 3,62. Και σε αυτή την περίπτωση η διαφορά που παρατηρείται 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 1.919, df= 358, p= 0.056>0.05) (Πίνακας 53).  

Πίνακας 53. Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις εννιά υποκλίμακες της 

επαγγελματικής ικανοποίησης ομαδοποιημένων αναφορικά με το φύλο τους. 

Ομαδοποιημένα Στατιστικά 

 Φύλο Πληθυσμός Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Μέσης 

Τιμής 

Μισθός 
Άνδρας 50 6,5550 2,99118 ,42302 

Γυναίκα 310 7,0121 3,20700 ,18215 

Προαγωγή 
Άνδρας 

Γυναίκα 

50 

310 

7,1550 

6,9968 

3,01649  

2,79172  

,42660 

,15856 

Επίβλεψη 
Άνδρας 50 15,2450 3,49617 ,49443 

Γυναίκα 310 14,7645 4,25732 ,24180 

Πρόσθετες 

Παροχές 

Άνδρας 50 9,4450 2,12990 ,30121 

Γυναίκα 310 9,3048 2,02528 ,11503 

Ενδεχόμενες 

Ωφέλειες 

Άνδρας 50 11,3400 2,77367 ,39226 

Γυναίκα 310 10,1726 3,28076 ,18633 

Συνθήκες 

Λειτουργίας 

Άνδρας 50 10,9500 2,04166 ,28873 

Γυναίκα 310 10,6113 2,10229 ,11940 

Συνεργάτες 
Άνδρας 50 14,9100 3,10067 ,43850 

Γυναίκα 310 14,0476 3,30917 ,18795 

Φύση της 

Δουλείας 

Άνδρας 50 17,1250 2,39272 ,33838 

Γυναίκα 310 16,3411 2,86275 ,16259 

Επικοινωνία 
Άνδρας 50 14,2500 3,33082 ,47105 

Γυναίκα 310 13,1944 3,65214 ,20743 
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Ανάλυση Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 Έλεγχος Levene’s 

Test για την ισότητα 

της διασποράs 

Έλεγχος t-test για την ισότητα της  μέση τιμήs 

F- 

κατανομ

ή 

Δείκτης 

Σημαντικ

ότητας 

(sig.) 

Στατι

στικό 

t 

Μεταβ

ολή 

της 

Συχνό

τητας 

(df) 

Δείκτης 

Σημαντι

κότητας 

(sig.) 

(Δίπλευ

ρος) 

Μέση 

Διαφορά 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά

ς 

Διαφορά έμπιστη 

κατά 95% 

Χαμηλότ

ερη 

Ανώτερη 

Μισθός 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,452 ,502 -,944 358 ,346 -,45710 ,48438 -1,40968 ,49549 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
-,992 

68,48

1 
,324 -,45710 ,46057 -1,37602 ,46183 

Προαγωγή 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,256 ,613 ,368 358 ,713 ,15823 ,43031 -,68802 1,00447 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
,348 

63,28

2 
,729 ,15823 ,45511 -,75116 1,06761 

Επίβλεψη 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,298 ,255 ,758 358 ,449 ,48048 ,63419 -,76673 1,72770 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
,873 

74,56

5 
,385 ,48048 ,55039 -,61606 1,57702 

Πρόσθετες 

Παροχές 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,388 ,534 ,451 358 ,652 ,14016 ,31088 -,47123 ,75155 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
,435 

64,11

8 
,665 ,14016 ,32243 -,50394 ,78426 

Ενδεχόμενες 

Ωφέλειες 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,612 ,205 2,382 358 ,018 1,16742 ,49013 ,20352 2,13132 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
2,688 

73,02

0 
,009 1,16742 ,43426 ,30193 2,03290 

 Συνθήκες 

Λειτουργίας 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,061 ,805 1,061 358 ,289 ,33871 ,31914 -,28892 ,96633 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
1,084 

66,88

2 
,282 ,33871 ,31245 -,28496 ,96238 

Συνεργάτες 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,023 ,881 1,725 358 ,085 ,86242 ,50009 -,12106 1,84590 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
1,808 

68,29

2 
,075 ,86242 ,47708 -,08951 1,81435 

Φύση της 

Δουλείας 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
2,501 ,115 1,835 358 ,067 ,78387 ,42719 -,05625 1,62399 
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 Παράλληλα, η ειδικότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος, δεν φαίνεται 

επίσης να επηρεάζει καμία υποκλίμακα της επαγγελματικής ικανοποίησης. Πιο 

αναλυτικά,  μετά από παραμετρικό έλεγχο T-Test, προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (N= 180) στην κλίμακα ικανοποίησης από τον 

μισθό του είναι 6,57 με τυπική απόκλιση 3,15. Η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (N=180) στην ίδια κλίμακα είναι 7,31 με τυπική 

απόκλιση 3,16. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-2,218, df= 358, 

p=0.027>0.01). Παράλληλα, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

του δείγματος στην κλίμακα ικανοποίησης από την προοπτική προαγωγής είναι 6,90 

με τυπική απόκλιση 2,82 και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 7,13 με τυπική 

απόκλιση 2,82. Η διαφορά και στην κλίμακα αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 

-752, df= 358, p= 0.453 >0.05). Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής την κλίμακα ικανοποίησης από την επίβλεψη είναι 15,16 με τυπική απόκλιση 

4,08 και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 14,44 με τυπική απόκλιση 4,21. Ούτε σε 

αυτήν την κλίμακα παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t= 795, df= 358, 

p= 0.128>0.05). Επίσης, όσο αφορά την ικανοποίηση από τις πρόσθετες παροχές, η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής είναι 9,69 με τυπική απόκλιση 

2,06 και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι 8,95 με τυπική απόκλιση 1,94. Η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t= 3,527, df=358, p=0.000 <0.001). Η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στην κλίμακα που αφορά στην 

ικανοποίηση από τις ενδεχόμενες ωφέλειες είναι 10,05 με τυπική απόκλιση 3,40 και 

των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην ίδια κλίμακα 10,61 με τυπική απόκλιση 3,04. 

Και σε αυτήν την κλίμακα η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-1,640, df= 

358, p=0,102 >0.05). Επιπρόσθετα, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής αναφορικά με την ικανοποίηση τους σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας 

είναι 10,63 με τυπική απόκλιση 2,06. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής στην ίδια κλίμακα είναι 10,68 με τυπική απόκλιση 2,13. Η διαφορά που 

παρατηρείται δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= -0,239, df= 358, p= 0.811 >0.05). Η 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
2,088 

73,61

6 
,040 ,78387 ,37542 ,03577 1,53197 

Επικοινωνία 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,869 ,352 1,919 358 ,056 1,05565 ,55014 -,02627 2,13756 

Υπόθεση άνισων 

διασπορών 

  
2,051 

69,43

2 
,044 1,05565 ,51470 ,02896 2,08233 
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μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στην κλίμακα ικανοποίησης 

από τους συνεργάτες τους είναι 14,61 με τυπική απόκλιση 3,40 και των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην ίδια κλίμακα είναι 13,71 με τυπική απόκλιση 

3,12. Η διαφορά των βαθμολογιών και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t=2,604, df= 358, p= 0.010>0.005). Επίσης, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στην κλίμακα αναφορικά με τη φύση της εργασίας 

είναι 16,49 με τυπική απόκλιση 2,94 και η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής του δείγματος στην ίδια κλίμακα είναι 16,40 με τυπική απόκλιση 

2,68. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 0,290, df= 358, p=0.772 

>0.05). Τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής του δείγματος 

στην υποκλίμακα της ικανοποίησης από τη συνολική επικοινωνία είναι 13,65 με 

τυπική απόκλιση 3,70 και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην ίδια υποκλίμακα 

είναι 13,02 με τυπική απόκλιση 3,51. Και σε αυτή την περίπτωση η διαφορά που 

παρατηρείται δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= 1.644, df= 358, p= 0.101>0.05) 

(Πίνακας 54).  

       

Πίνακας 54. Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις εννιά υποκλίμακες της 

επαγγελματικής ικανοποίησης ομαδοποιημένων αναφορικά με την ειδικότητά τους.   

Ομαδοποιημένα Στατιστικά 

 
Ειδικότητα Πληθυσμό

ς 

Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό Σφάλμα 

Μέσης Τιμής 

Μισθός 
Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 6,5792 3,15913 ,23547 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 7,3181 3,16215 ,23569 

Προαγωγή 
Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 6,9069 2,82101 ,21027 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 7,1306 2,82268 ,21039 

Επίβλεψη 
Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 15,1653 4,08150 ,30422 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 14,4972 4,21978 ,31452 

Πρόσθετες Παροχές 
Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 9,6972 2,06831 ,15416 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 8,9514 1,94155 ,14471 

Ενδεχόμενες Ωφέλειες 

Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 10,0556 3,40397 ,25372 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 10,6139 3,04475 ,22694 

Συνθήκες Λειτουργίας 
Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 10,6319 2,06349 ,15380 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 10,6847 2,13041 ,15879 

Συνεργάτες Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 14,6153 3,40148 ,25353 
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Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 13,7194 3,12101 ,23263 

Φύση της Δουλείας 
Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 16,4931 2,94437 ,21946 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 16,4069 2,68128 ,19985 

Επικοινωνία 
Δάσκαλος γενικής αγωγής 180 13,6542 3,70916 ,27646 

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 180 13,0278 3,51780 ,26220 

Ανάλυση Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 Έλεγχος Levene’s 

Test για την 

ισότητα της 

διασποράs 

 

Έλεγχος t-test για την ισότητα της  μέση τιμήs 

F- 

κατανομ

ή 

Δείκτης 

Σημαντικ

ότητας 

(sig.) 

Στατι

στικό 

t 

Μετα

βολή 

της 

Συχν

ότητα

ς (df) 

Δείκτης 

Σημαντι

κότητας 

(sig.) 

(Δίπλευ

ρος) 

Μέση 

Διαφορά 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά

ς 

Διαφορά έμπιστη 

κατά 95% 

Χαμηλότ

ερη 

Ανώτερη 

Μισθός 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,024 ,877 

-

2,218 
358 ,027 -,73889 ,33316 -1,39409 -,08369 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  
-

2,218 

358,0

00 
,027 -,73889 ,33316 -1,39409 -,08369 

Προαγωγή 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,127 ,722 -,752 358 ,453 -,22361 ,29745 -,80858 ,36135 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

-,752 
358,0

00 
,453 -,22361 ,29745 -,80858 ,36135 

Επίβλεψη 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,068 ,795 1,527 358 ,128 ,66806 ,43758 -,19249 1,52860 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

1,527 
357,6

03 
,128 ,66806 ,43758 -,19249 1,52860 

Πρόσθετες 
Παροχές 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,490 ,484 3,527 358 ,000 ,74583 ,21144 ,33000 1,16166 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

3,527 
356,5

77 
,000 ,74583 ,21144 ,33000 1,16167 

Ενδεχόμενες 
Ωφέλειες 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,582 ,209 

-

1,640 
358 ,102 -,55833 ,34040 -1,22778 ,11111 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  
-

1,640 

353,6

38 
,102 -,55833 ,34040 -1,22780 ,11114 
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Συνθήκες 
Λειτουργίας 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,132 ,717 -,239 358 ,811 -,05278 ,22107 -,48753 ,38197 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

-,239 
357,6

36 
,811 -,05278 ,22107 -,48753 ,38198 

Συνεργάτες 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,587 ,209 2,604 358 ,010 ,89583 ,34408 ,21916 1,57251 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

2,604 
355,3

81 
,010 ,89583 ,34408 ,21914 1,57253 

Φύση της 
Δουλειάς 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,940 ,165 ,290 358 ,772 ,08611 ,29682 -,49762 ,66984 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

,290 
354,9

09 
,772 ,08611 ,29682 -,49764 ,66986 

Επικοινωνία 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
2,294 ,131 1,644 358 ,101 ,62639 ,38103 -,12295 1,37572 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

1,644 
357,0

00 
,101 ,62639 ,38103 -,12295 1,37573 

 

 Αναφορικά με την σχέση εργασία των εκπαιδευτικών, μετά από παραμετρικό 

έλεγχο T-Test, προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

(N= 253) στην κλίμακα ικανοποίησης από τον μισθό του είναι 7,43 με τυπική 

απόκλιση 3,19. Η μέση βαθμολογία των μόνιμων εκπαιδευτικών (N=107) στην ίδια 

κλίμακα είναι 5,80 με τυπική απόκλιση 2,83. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (t=4,547 df= 358, p=0.000<0.001). Παράλληλα, η μέση βαθμολογία των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών του δείγματος στην κλίμακα ικανοποίησης από την 

προοπτική προαγωγής είναι 7,15 με τυπική απόκλιση 2,85 και των μόνιμων 

εκπαιδευτικών 6,68 με τυπική απόκλιση 2,73. Η διαφορά στην κλίμακα αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (t= 1,444, df= 358, p= 0.150 >0.05). Η μέση βαθμολογία 

των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην κλίμακα ικανοποίησης από την επίβλεψη 

είναι 14,54 με τυπική απόκλιση 4,22 και των μόνιμων εκπαιδευτικών 15,50 με τυπική 

απόκλιση 3,93. Ούτε σε αυτήν την κλίμακα παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t= -1,999, df= 358, p= 0.1046>0.01). Επίσης, όσο αφορά την ικανοποίηση 

από τις πρόσθετες παροχές, η μέση βαθμολογία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

είναι 9,14 με τυπική απόκλιση 1,99 και των μόνιμων εκπαιδευτικών είναι 9,75 με 
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τυπική απόκλιση 2,07. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= -2,598, 

df=358, p=0.010<0.005). Η μέση βαθμολογία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην 

κλίμακα που αφορά στην ικανοποίηση από τις ενδεχόμενες ωφέλειες είναι 10,64 με 

τυπική απόκλιση 3,19 και των μόνιμων εκπαιδευτικών στην ίδια κλίμακα 9,60 με 

τυπική απόκλιση 3,24. Και σε αυτήν την κλίμακα η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t=2,798, df= 358, p=0,005 >0.001). Επιπρόσθετα, η μέση βαθμολογία 

των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναφορικά με την ικανοποίηση τους σχετικά με τις 

συνθήκες λειτουργίας είναι 10,76 με τυπική απόκλιση 2,04. Η μέση βαθμολογία των 

μόνιμων εκπαιδευτικών στην ίδια κλίμακα είναι 10,39 με τυπική απόκλιση 2,20. Η 

διαφορά που παρατηρείται δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= -1,541, df= 358, p= 

0.124 >0.05). Η μέση βαθμολογία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην κλίμακα 

ικανοποίησης από τους συνεργάτες τους είναι 13,87 με τυπική απόκλιση 3,18 και των 

μόνιμων εκπαιδευτικών στην ίδια κλίμακα είναι 14,85 με τυπική απόκλιση 3,44. Η 

διαφορά των βαθμολογιών και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t=-2,618, df= 358, p= 0.009>0.005). Επίσης, η μέση βαθμολογία των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην κλίμακα αναφορικά με τη φύση της εργασίας είναι 

16,41 με τυπική απόκλιση 2,82 και η μέση βαθμολογία των μόνιμων εκπαιδευτικών 

του δείγματος στην ίδια κλίμακα είναι 16,52 με τυπική απόκλιση 2,78. Η διαφορά 

αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t= -0.342,  df= 358, p=0.733>0.05). Τέλος, η 

μέση βαθμολογία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του δείγματος στην υποκλίμακα 

της ικανοποίησης από τη συνολική επικοινωνία είναι 13,11 με τυπική απόκλιση 3,56 

και των μόνιμων εκπαιδευτικών στην ίδια υποκλίμακα είναι 13,87 με τυπική 

απόκλιση 3,71. Και σε αυτή την περίπτωση η διαφορά που παρατηρείται δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t= -1,829, df= 358, p= 0.068>0.05) (Πίνακας 55). 

Πίνακας 55. Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις εννιά υποκλίμακες της 

επαγγελματικής ικανοποίησης ομαδοποιημένων αναφορικά με τη σχέση εργασίας 

τους. 

Ομαδοποιημένα Στατιστικά 

 
Σχέση Εργασίας 

εκπαιδευτικών 

Πληθυσμό

ς 

Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό Σφάλμα 

Μέσης Τιμής 

Μισθός 
Αναπληρωτής 253 7,4308 3,19779 ,20104 

Μόνιμος 107 5,8084 2,83271 ,27385 

Προαγωγή Αναπληρωτής 253 7,1581 2,85030 ,17920 
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Μόνιμος 107 6,6893 2,73233 ,26414 

Επίβλεψη 
Αναπληρωτής 253 14,5474 4,22380 ,26555 

Μόνιμος 107 15,5023 3,93947 ,38084 

Πρόσθετες Παροχές  
Αναπληρωτής 253 9,1443 1,99998 ,12574 

Μόνιμος 107 9,7500 2,07182 ,20029 

Ενδεχόμενες Ωφέλειες 
Αναπληρωτής 253 10,6423 3,19086 ,20061 

Μόνιμος 107 9,6075 3,24366 ,31358 

Συνθήκες Λειτουργίας  
Αναπληρωτής 253 10,7688 2,04194 ,12838 

Μόνιμος 107 10,3972 2,20151 ,21283 

Συνεργάτες 
Αναπληρωτής 253 13,8745 3,18242 ,20008 

Μόνιμος 107 14,8598 3,44998 ,33352 

Φύση της δουλειάς  
Αναπληρωτής 253 16,4170 2,82685 ,17772 

Μόνιμος 107 16,5280 2,78924 ,26965 

Επικοινωνία 
Αναπληρωτής 253 13,1146 3,56866 ,22436 

Μόνιμος 107 13,8762 3,71150 ,35880 

Ανάλυση Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 Έλεγχος Levene’s 

Test για την 

ισότητα της 

διασποράs 

Έλεγχος t-test για την ισότητα της  μέση τιμήs 

F- 

κατανομ

ή 

Δείκτης 

Σημαντι

κότητας 

(sig.) 

στατι

στικό

t 

Μετα

βολή 

της 

Συχν

ότητ

ας 

(df) 

Δείκτης 

Σημαντι

κότητας 

(sig.) 

(Δίπλευ

ρος) 

Μέση 

Διαφορά 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά

ς 

Διαφορά έμπιστη 

κατά 95% 

Χαμηλότ

ερη 

Ανώτερ

η 

Μισθός 

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
2,776 ,097 

4,54

7 
358 ,000 1,62242 ,35682 ,92070 2,32414 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  
4,77

6 

223,

716 
,000 1,62242 ,33972 ,95295 2,29188 

Προαγωγή  

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,003 ,954 

1,44

4 
358 ,150 ,46885 ,32472 -,16976 1,10746 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  
1,46

9 

207,

532 
,143 ,46885 ,31919 -,16042 1,09813 
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Επίβλεψη  

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,606 ,206 

-

1,99

9 

358 ,046 -,95491 ,47761 
-

1,89418 
-,01563 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  -

2,05

7 

212,

952 
,041 -,95491 ,46428 

-

1,87008 
-,03973 

Πρόσθετες 
Παροχές  

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,147 ,702 

-

2,59

8 

358 ,010 -,60573 ,23312 
-

1,06419 
-,14728 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  -

2,56

1 

193,

380 
,011 -,60573 ,23649 

-

1,07216 
-,13930 

Ενδεχόμενες 
Ωφέλειες  

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,056 ,813 

2,79

8 
358 ,005 1,03482 ,36978 ,30761 1,76203 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  
2,78

0 

196,

663 
,006 1,03482 ,37225 ,30069 1,76894 

Συνθήκες 
Λειτουργίας  

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
1,675 ,196 

1,54

1 
358 ,124 ,37158 ,24107 -,10251 ,84567 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  
1,49

5 

186,

766 
,137 ,37158 ,24855 -,11874 ,86190 

Συνεργάτες  

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,437 ,509 

-

2,61

8 

358 ,009 -,98531 ,37639 
-

1,72552 
-,24509 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  -

2,53

3 

185,

894 
,012 -,98531 ,38893 

-

1,75259 
-,21802 

Φύση της 
Δουλειάς  

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,001 ,972 -,342 358 ,733 -,11104 ,32471 -,74962 ,52754 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  

-,344 
202,

059 
,731 -,11104 ,32295 -,74782 ,52574 

Επικοινωνία  

Υπόθεση ίσων 

διασπορών 
,921 ,338 

-

1,82

9 

358 ,068 -,76154 ,41648 
-

1,58059 
,05751 

Υπόθεση 

άνισων 

διασπορών 

  -

1,80

0 

192,

705 
,073 -,76154 ,42318 

-

1,59619 
,07311 
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 Όπως προκύπτει από την ανάλυση One-Way Έλεγχος υποθέσεων Anova, η 

ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγματος φαίνεται να επηρεάζει ορισμένους τομείς 

της ικανοποίησης τους. Πιο συγκεκριμένα, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην κλίμακα ικανοποίησης από τον μισθό είναι 7,85 με 

τυπική απόκλιση 3,26. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 

104) στην ίδια κλίμακα είναι 7,55 με τυπική απόκλιση 3,41. Επίσης, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 30-36 ετών (Ν= 72) στην κλίμακα 

ικανοποίησης από τον μισθό είναι 6,22 με τυπική απόκλιση 2,73. Τέλος, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 5,81 με 

τυπική απόκλιση 2,65 (Πίνακας 56). Η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση 

από τον μισθό μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι 

στατιστικά σημαντική (F3.356= 9.462, p= 0.000<0.001) (Πίνακας 57). Συγκεκριμένα, 

με βάση το LCD τεστ οι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25 (M=7.85,SD=3.26) και οι 

εκπαιδευτικοί ηλικίας 26-29 (M=7.55, SD=3.41) είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-36 (M= 6.22, SD= 2.73) και τους εκπαιδευτικούς 

πάνω από 36 ετών (M= 5.81, SD= 2.65) (Πίνακας 58, Διάγραμμα 7).       

 

Πίνακας 56. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τον 

μισθό ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.   

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο  

Όριο 

έως 25 97 7,8582 3,26118 ,33112 7,2010 8,5155 3,25 16,50 

26-29 104 7,5505 3,41015 ,33439 6,8873 8,2137 3,25 18,25 

30-36 72 6,2257 2,73770 ,32264 5,5824 6,8690 3,25 14,50 

πάνω από 

36 
87 5,8132 2,65623 ,28478 5,2471 6,3793 3,25 15,00 

Σύνολο  360 6,9486 3,17784 ,16749 6,6192 7,2780 3,25 18,25 
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Πίνακας 57. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τον μισθό 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.    

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 267,716 3 89,239 9,462 ,000 

Εντός Ομάδων 3357,708 356 9,432   

Σύνολο  3625,424 359    

 

 

Πίνακας 58. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τον μισθό ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.   

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

 Όριο 

έως 25 

26-29 ,30777 ,43350 ,478 -,5448 1,1603 

30-36 1,63255
*
 ,47774 ,001 ,6930 2,5721 

πάνω από 36 2,04503
*
 ,45348 ,000 1,1532 2,9369 

26-29 

έως 25 -,30777 ,43350 ,478 -1,1603 ,5448 

30-36 1,32479
*
 ,47084 ,005 ,3988 2,2508 

πάνω από 36 1,73726
*
 ,44621 ,000 ,8597 2,6148 

30-36 

έως 25 -1,63255
*
 ,47774 ,001 -2,5721 -,6930 

26-29 -1,32479
*
 ,47084 ,005 -2,2508 -,3988 

πάνω από 36 ,41248 ,48929 ,400 -,5498 1,3747 

πάνω από 36 

έως 25 -2,04503
*
 ,45348 ,000 -2,9369 -1,1532 

26-29 -1,73726
*
 ,44621 ,000 -2,6148 -,8597 

30-36 -,41248 ,48929 ,400 -1,3747 ,5498 
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Διάγραμμα 7. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τον μισθό ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ηλικία τους.   

 

 

Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από τις προοπτικές προαγωγής είναι 7,71 με τυπική απόκλιση 

2,94. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 104) στην ίδια 

κλίμακα είναι 6,86 με τυπική απόκλιση 2,86. Επίσης, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ηλικίας 30-36 ετών (Ν= 72) στην κλίμακα ικανοποίησης από τις 

προοπτικές προαγωγής είναι 6,75 με τυπική απόκλιση 2,49. Τέλος, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 6,64 με 

τυπική απόκλιση 2,78 (Πίνακας 59). Η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση 

από τις προοπτικές προαγωγής μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος είναι στατιστικά σημαντική (F3.356=2,827, p= 0.039<0.05) (Πίνακας 60). 

Συγκεκριμένα, με βάση το LCD τεστ οι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25 

(M=7.71,SD=2,94) είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις προοπτικές προαγωγής 

από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 26-29 (M=6,86, SD=2,86), τους εκπαιδευτικούς 

ηλικίας 30-36 (M= 6.75, SD= 2.49) και τους εκπαιδευτικούς πάνω από 36 ετών (M= 

6,64, SD= 2,78) (Πίνακας 61, Διάγραμμα 8).       
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Πίνακας 59. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

προοπτικές προαγωγής ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.   

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 97 7,7139 2,94944 ,29947 7,1195 8,3084 3,25 17,50 

26-29 104 6,8654 2,86253 ,28069 6,3087 7,4221 3,25 15,50 

30-36 72 6,7535 2,49171 ,29365 6,1679 7,3390 3,25 13,00 

πάνω από 

36 
87 6,6466 2,78872 ,29898 6,0522 7,2409 3,25 16,50 

Σύνολο  360 7,0188 2,82014 ,14863 6,7264 7,3111 3,25 17,50 

 

Πίνακας 60. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

προοπτικές προαγωγής ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 66,441 3 22,147 2,827 ,039 

Εντός Ομάδων 2788,745 356 7,834   

Σύνολο  2855,186 359    

 

Πίνακας 61. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τις προοπτικές προαγωγής ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

 Όριο 

έως 25 

26-29 ,84853
*
 ,39507 ,032 ,0716 1,6255 

30-36 ,96045
*
 ,43538 ,028 ,1042 1,8167 

πάνω από 36 1,06737
*
 ,41328 ,010 ,2546 1,8801 

26-29 έως 25 -,84853
*
 ,39507 ,032 -1,6255 -,0716 
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30-36 ,11191 ,42909 ,794 -,7320 ,9558 

πάνω από 36 ,21883 ,40665 ,591 -,5809 1,0186 

30-36 

έως 25 -,96045
*
 ,43538 ,028 -1,8167 -,1042 

26-29 -,11191 ,42909 ,794 -,9558 ,7320 

πάνω από 36 ,10692 ,44591 ,811 -,7700 ,9839 

πάνω από 36 

έως 25 -1,06737
*
 ,41328 ,010 -1,8801 -,2546 

26-29 -,21883 ,40665 ,591 -1,0186 ,5809 

30-36 -,10692 ,44591 ,811 -,9839 ,7700 

 

 
Διάγραμμα 8. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις προοπτικές προαγωγής 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

 

Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από την επίβλεψη είναι 14,94 με τυπική απόκλιση 4,17. Η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 104) στην ίδια κλίμακα είναι 

14,43 με τυπική απόκλιση 4,13. Επίσης, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

ηλικίας 30-36 ετών (Ν= 72) στην κλίμακα ικανοποίησης από την επίβλεψη είναι 

15,16 με τυπική απόκλιση 4,20. Τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 14,91 με τυπική απόκλιση 4,15 (Πίνακας 

62). Η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από την επίβλεψη μεταξύ των 

ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του δείγματος δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.356=0,502, p=0.681>0.05) (Πίνακας 63, Πίνακας 64, Διάγραμμα 9).  
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Πίνακας 62. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

επίβλεψη ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πίνακας 63. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

επίβλεψη ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 26,168 3 8,723 ,502 ,681 

Εντός Ομάδων 6183,268 356 17,369   

Σύνολο  6209,436 359    

 

Πίνακας 64. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

την επίβλεψη ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 97 14,9407 4,17953 ,42437 14,0984 15,7831 4,25 19,50 

26-29 104 14,4327 4,13563 ,40553 13,6284 15,2370 3,25 19,50 

30-36 72 15,1632 4,20893 ,49603 14,1741 16,1522 3,25 19,50 

πάνω από 36 87 14,9109 4,15803 ,44579 14,0247 15,7971 3,50 19,50 

Σύνολο  360 14,8313 4,15890 ,21919 14,4002 15,2623 3,25 19,50 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

 Όριο 

έως 25 

26-29 ,50803 ,58827 ,388 -,6489 1,6650 

30-36 -,22247 ,64830 ,732 -1,4974 1,0525 

πάνω από 36 ,02980 ,61539 ,961 -1,1804 1,2401 

26-29 έως 25 -,50803 ,58827 ,388 -1,6650 ,6489 
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Διάγραμμα 9. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την επίβλεψη ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την ηλικία τους.  

 

Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από τις πρόσθετες παροχές είναι 8,81 με τυπική απόκλιση 

2,08. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 104) στην ίδια 

κλίμακα είναι 9,13 με τυπική απόκλιση 1,83. Επίσης, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ηλικίας 30-36 ετών (Ν= 72) στην κλίμακα ικανοποίησης από τις 

πρόσθετες παροχές είναι 9,63 με τυπική απόκλιση 1,95. Τέλος, η μέση βαθμολογία 

των εκπαιδευτικών ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 9,78 με τυπική απόκλιση 

2,16 (Πίνακας 65). Η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από τις πρόσθετες 

30-36 -,73050 ,63894 ,254 -1,9871 ,5261 

πάνω από 36 -,47823 ,60551 ,430 -1,6691 ,7126 

30-36 

έως 25 ,22247 ,64830 ,732 -1,0525 1,4974 

26-29 ,73050 ,63894 ,254 -,5261 1,9871 

πάνω από 36 ,25227 ,66398 ,704 -1,0535 1,5581 

πάνω από 36 

έως 25 -,02980 ,61539 ,961 -1,2401 1,1804 

26-29 ,47823 ,60551 ,430 -,7126 1,6691 

30-36 -,25227 ,66398 ,704 -1,5581 1,0535 
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παροχές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι 

στατιστικά σημαντική (F3.356=3,927, p= 0.009<0.05) (Πίνακας 65). Συγκεκριμένα, με 

βάση το LCD τεστ οι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25 (M=8,81,SD=2,08) είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι με τις πρόσθετες παροχές από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 26-29 

(M=9,13, SD=1,83), τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-36 (M=9,63, SD=1,95) και τους 

εκπαιδευτικούς πάνω από 36 ετών (M=9,78, SD=2,16) (Πίνακας 66, Διάγραμμα 10).       

 

 

 

 

Πίνακας 65. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

πρόσθετες παροχές ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 97 8,8814 2,08950 ,21216 8,4603 9,3026 4,50 14,25 

26-29 104 9,1394 1,83838 ,18027 8,7819 9,4969 3,75 14,75 

30-36 72 9,6354 1,95501 ,23040 9,1760 10,0948 5,25 13,25 

πάνω από 

36 
87 9,7816 2,16802 ,23244 9,3195 10,2437 4,75 15,00 

Σύνολο  360 9,3243 2,03765 ,10739 9,1131 9,5355 3,75 15,00 

 

Πίνακας 66. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

πρόσθετες παροχές ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 47,742 3 15,914 3,927 ,009 

Εντός Ομάδων 1442,833 356 4,053   

Σύνολο  1490,575 359    
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Πίνακας 67. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τις πρόσθετες παροχές ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο  

Όριο 

έως 25 

26-29 -,25798 ,28417 ,365 -,8168 ,3009 

30-36 -,75397
*
 ,31317 ,017 -1,3699 -,1381 

πάνω από 36 -,90017
*
 ,29727 ,003 -1,4848 -,3155 

26-29 

έως 25 ,25798 ,28417 ,365 -,3009 ,8168 

30-36 -,49599 ,30864 ,109 -1,1030 ,1110 

πάνω από 36 -,64219
*
 ,29250 ,029 -1,2174 -,0669 

30-36 

έως 25 ,75397
*
 ,31317 ,017 ,1381 1,3699 

26-29 ,49599 ,30864 ,109 -,1110 1,1030 

πάνω από 36 -,14619 ,32074 ,649 -,7770 ,4846 

πάνω από 36 

έως 25 ,90017
*
 ,29727 ,003 ,3155 1,4848 

26-29 ,64219
*
 ,29250 ,029 ,0669 1,2174 

30-36 ,14619 ,32074 ,649 -,4846 ,7770 

 

 

 

 

Διάγραμμα 10. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις πρόσθετες παροχές 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους .  
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Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από τις ενδεχόμενες ωφέλειες είναι 11,04 με τυπική απόκλιση 

3,04. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 104) στην ίδια 

κλίμακα είναι 10,49 με τυπική απόκλιση 3,20. Επίσης, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ηλικίας 30-36 ετών (Ν=72) στην κλίμακα ικανοποίησης από τις 

ενδεχόμενες ωφέλειες είναι 10,18 με τυπική απόκλιση 3,34. Τέλος, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 9,47 με 

τυπική απόκλιση 3,23 (Πίνακας 68). Η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση 

από τις ενδεχόμενες ωφέλειες μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος είναι στατιστικά σημαντική (F3.356= 3,786, p= 0.011<0.05) (Πίνακας 69). 

Συγκεκριμένα, με βάση το LCD τεστ οι εκπαιδευτικοί ηλικίας πάνω από 36 ετών 

(M=9,47,SD=3,23) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τις ενδεχόμενες ωφέλειες 

συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας έως 25 ετών (M= 11.04, SD= 3.04) και 

τους εκπαιδευτικούς 26-29 (M=10.49, SD=3.20)(Πίνακας 70, Διάγραμμα 11).   

 

 

Πίνακας 68. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

ενδεχόμενες ωφέλειες ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

 Όριο 

έως 25 97 11,0412 3,04580 ,30925 10,4274 11,6551 4,50 17,50 

26-29 104 10,4952 3,20819 ,31459 9,8713 11,1191 3,25 19,50 

30-36 72 10,1840 3,34648 ,39439 9,3976 10,9704 3,25 18,50 

πάνω από 36 87 9,4799 3,23391 ,34671 8,7906 10,1691 3,25 15,50 

Σύνολο  360 10,3347 3,23695 ,17060 9,9992 10,6702 3,25 19,50 
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Πίνακας 69. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

ενδεχόμενες ωφέλειες ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 116,307 3 38,769 3,786 ,011 

Εντός Ομάδων 3645,234 356 10,239   

Σύνολο  3761,541 359    

 

Πίνακας 70. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τις ενδεχόμενες ωφέλειες ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

  

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο  

Όριο 

έως 25 

26-29 ,54604 ,45168 ,227 -,3423 1,4343 

30-36 ,85721 ,49777 ,086 -,1217 1,8361 

πάνω από 36 1,56135
*
 ,47250 ,001 ,6321 2,4906 

26-29 

έως 25 -,54604 ,45168 ,227 -1,4343 ,3423 

30-36 ,31116 ,49058 ,526 -,6536 1,2760 

πάνω από 36 1,01531
*
 ,46492 ,030 ,1010 1,9296 

30-36 

έως 25 -,85721 ,49777 ,086 -1,8361 ,1217 

26-29 -,31116 ,49058 ,526 -1,2760 ,6536 

πάνω από 36 ,70414 ,50981 ,168 -,2985 1,7068 

πάνω από 36 

έως 25 -1,56135
*
 ,47250 ,001 -2,4906 -,6321 

26-29 -1,01531
*
 ,46492 ,030 -1,9296 -,1010 

30-36 -,70414 ,50981 ,168 -1,7068 ,2985 
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Διάγραμμα 11. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις ενδεχόμενες ωφέλειες 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από τις συνθήκες λειτουργίας είναι 10,74 με τυπική απόκλιση 

2,74. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 104) στην ίδια 

κλίμακα είναι 11,02 με τυπική απόκλιση 1,92. Επίσης, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ηλικίας 30-36 ετών (Ν=72) στην κλίμακα ικανοποίησης από τις 

συνθήκες λειτουργίας είναι 10,35  με τυπική απόκλιση 2,10. Τέλος, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 10,36 με 

τυπική απόκλιση 2,17 (Πίνακας 71). Η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση 

από τις συνθήκες λειτουργίας μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.356= 2,204, p= 0.087>0.05)(Πίνακας 

72). Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από το LCD τεστ,  οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 30-36 

ετών (M=10,35, SD=2,10) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τις συνθήκες 

λειτουργιάς συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας έως 25 ετών (M= 10,74, SD= 

2,15) και τους εκπαιδευτικούς 26-29 (M=11,02, SD=1,92) (Πίνακας 73, Διάγραμμα 

12).   
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Πίνακας 71. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

συνθήκες λειτουργίας ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 97 10,7474 2,15255 ,21856 10,3136 11,1813 5,25 18,50 

26-29 104 11,0264 1,92610 ,18887 10,6519 11,4010 5,00 17,50 

30-36 72 10,3576 2,10040 ,24753 9,8641 10,8512 4,75 15,25 

πάνω από 36 87 10,3678 2,17272 ,23294 9,9047 10,8309 5,50 17,50 

Σύνολο  360 10,6583 2,09446 ,11039 10,4412 10,8754 4,75 18,50 

 

Πίνακας 72. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

συνθήκες λειτουργίας ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F-

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 28,715 3 9,572 2,204 ,087 

Εντός Ομάδων 1546,135 356 4,343   

Σύνολο  1574,850 359    

 

 

Πίνακας 73. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τις συνθήκες λειτουργίας ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο  

Όριο 

έως 25 26-29 -,27902 ,29417 ,344 -,8575 ,2995 
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30-36 ,38978 ,32418 ,230 -,2478 1,0273 

πάνω από 36 ,37961 ,30772 ,218 -,2256 ,9848 

26-29 

έως 25 ,27902 ,29417 ,344 -,2995 ,8575 

30-36 ,66880
*
 ,31950 ,037 ,0405 1,2971 

πάνω από 36 ,65863
*
 ,30279 ,030 ,0631 1,2541 

30-36 

έως 25 -,38978 ,32418 ,230 -1,0273 ,2478 

26-29 -,66880
*
 ,31950 ,037 -1,2971 -,0405 

πάνω από 36 -,01018 ,33203 ,976 -,6632 ,6428 

πάνω από 36 

έως 25 -,37961 ,30772 ,218 -,9848 ,2256 

26-29 -,65863
*
 ,30279 ,030 -1,2541 -,0631 

30-36 ,01018 ,33203 ,976 -,6428 ,6632 

 

 
Διάγραμμα 12. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις συνθήκες λειτουργίας 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.  

 

Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από τους συνεργάτες είναι 14,19 με τυπική απόκλιση 3,28. Η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 104) στην ίδια κλίμακα είναι 

13,69 με τυπική απόκλιση 3,12. Επίσης, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

ηλικίας 30-36 ετών (Ν= 72) στην κλίμακα ικανοποίησης από τους συνεργάτες είναι 

13,94 με τυπική απόκλιση 3,48. Τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 14,89 με τυπική απόκλιση 3,25 (Πίνακας 

74). Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών 
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σχετικά με την ικανοποίηση από τους συνεργάτες δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.356=2,286, p= 0.078 >0.05) Πίνακας 75, Πίνακας 76, Διάγραμμα 13).  

 

 

Πίνακας 74. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τους συνεργάτες 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 97 14,1907 3,28502 ,33354 13,5286 14,8528 3,75 19,50 

26-29 104 13,6923 3,12390 ,30632 13,0848 14,2998 6,25 19,50 

30-36 72 13,9410 3,48020 ,41015 13,1232 14,7588 5,25 19,50 

πάνω από 

36 
87 14,8966 3,25705 ,34919 14,2024 15,5907 4,25 19,50 

Σύνολο  360 14,1674 3,29042 ,17342 13,8263 14,5084 3,75 19,50 

 

Πίνακας 75. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τους 

συνεργάτες ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους . 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F-

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 73,473 3 24,491 2,286 ,078 

Εντός Ομάδων 3813,381 356 10,712   

Σύνολο  3886,854 359    

 

Πίνακας 76. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τους συνεργάτες  ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά Τυπικό Δείκτης Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
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(I-J) Σφάλμα Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 

26-29 ,49841 ,46198 ,281 -,4101 1,4070 

30-36 ,24975 ,50912 ,624 -,7515 1,2510 

πάνω από 36 -,70583 ,48327 ,145 -1,6563 ,2446 

26-29 

έως 25 -,49841 ,46198 ,281 -1,4070 ,4101 

30-36 -,24866 ,50177 ,620 -1,2355 ,7381 

πάνω από 36 -1,20424 ,47552 ,012 -2,1394 -,2691 

30-36 

έως 25 -,24975 ,50912 ,624 -1,2510 ,7515 

26-29 ,24866 ,50177 ,620 -,7381 1,2355 

πάνω από 36 -,95558 ,52144 ,068 -1,9811 ,0699 

πάνω από 36 

έως 25 ,70583 ,48327 ,145 -,2446 1,6563 

26-29 1,20424 ,47552 ,012 ,2691 2,1394 

30-36 ,95558 ,52144 ,068 -,0699 1,9811 

 

 

 

 
Διάγραμμα 13. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τους συνεργάτες 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

 

Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από τη φύση της δουλειάς είναι 16,74 με τυπική απόκλιση 

2,48. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 104) στην ίδια 

κλίμακα είναι 16,42 με τυπική απόκλιση 2,84. Επίσης, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ηλικίας 30-36 ετών (Ν= 72) στην κλίμακα ικανοποίησης από τη φύση 
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της δουλειάς είναι 16,37 με τυπική απόκλιση 2,98. Τέλος, η μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 16,21 με τυπική απόκλιση 

2,98 (Πίνακας 77). Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την ικανοποίηση από τη φύση της δουλειάς δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (F3.356=0,573, p= 0.633 >0.05) (Πίνακας 78, Πίνακας 79, 

Διάγραμμα 14).  

 

 

Πίνακας 77. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη φύση 

της δουλειάς ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 97 16,7423 2,48104 ,25191 16,2422 17,2423 9,00 19,50 

26-29 104 16,4279 2,84568 ,27904 15,8745 16,9813 8,25 19,50 

30-36 72 16,3750 2,98706 ,35203 15,6731 17,0769 7,75 19,50 

πάνω από 36 87 16,2126 2,98678 ,32022 15,5761 16,8492 6,25 19,50 

Σύνολο  360 16,4500 2,81230 ,14822 16,1585 16,7415 6,25 19,50 

 

Πίνακας 78. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη φύση 

της δουλειάς ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 13,643 3 4,548 ,573 ,633 

Εντός Ομάδων 2825,707 356 7,937   

Σύνολο  2839,350 359    
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Πίνακας 79. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τη φύση της δουλειάς ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 

26-29 ,31438 ,39768 ,430 -,4677 1,0965 

30-36 ,36727 ,43826 ,403 -,4946 1,2292 

πάνω από 36 ,52962 ,41601 ,204 -,2885 1,3478 

26-29 

έως 25 -,31438 ,39768 ,430 -1,0965 ,4677 

30-36 ,05288 ,43193 ,903 -,7966 ,9023 

πάνω από 36 ,21524 ,40934 ,599 -,5898 1,0203 

30-36 

έως 25 -,36727 ,43826 ,403 -1,2292 ,4946 

26-29 -,05288 ,43193 ,903 -,9023 ,7966 

πάνω από 36 ,16236 ,44886 ,718 -,7204 1,0451 

πάνω από 36 

έως 25 -,52962 ,41601 ,204 -1,3478 ,2885 

26-29 -,21524 ,40934 ,599 -1,0203 ,5898 

30-36 -,16236 ,44886 ,718 -1,0451 ,7204 

 

 

 

Διάγραμμα 14. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη φύση της δουλειάς 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 
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Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας έως 25 ετών (Ν=97) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από την επικοινωνία είναι 12,82 με τυπική απόκλιση 3,55. Η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών ηλικίας 26-29 (Ν= 104) στην ίδια κλίμακα είναι 

13,30 με τυπική απόκλιση 3,59. Επίσης, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

ηλικίας 30-36 ετών (Ν= 72) στην κλίμακα ικανοποίησης από την επικοινωνία είναι 

13,67 με τυπική απόκλιση 3,60. Τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

ηλικίας πάνω από 36 ετών (Ν= 87) είναι 13,67 με τυπική απόκλιση 3,73 (Πίνακας 

80). Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την ικανοποίηση από την επικοινωνία δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.356=1,118, p= 0.342 >0.05) (Πίνακας 81, Πίνακας 82, Διάγραμμα 15).  

 

 

Πίνακας 80. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

επικοινωνίας ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσ

μός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής 

έμπιστη κατά 95% 

Ελάχιστ

η Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

Όριο 

έως 25 97 12,8247 3,55741 ,36120 12,1078 13,5417 4,25 19,50 

26-29 104 13,3077 3,59936 ,35295 12,6077 14,0077 5,50 19,50 

30-36 72 13,6771 3,60175 ,42447 12,8307 14,5235 4,75 19,50 

πάνω από 

36 
87 13,6782 3,73347 ,40027 12,8824 14,4739 3,75 19,50 

Σύνολο  360 13,3410 3,62331 ,19097 12,9654 13,7165 3,75 19,50 

 

Πίνακας 81. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

επικοινωνία ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.  

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 43,991 3 14,664 1,118 ,342 
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Εντός Ομάδων 4669,093 356 13,115   

Σύνολο  4713,083 359    

 

Πίνακας 82. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

την επικοινωνία ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 25 

26-29 -,48295 ,51120 ,345 -1,4883 ,5224 

30-36 -,85234 ,56336 ,131 -1,9603 ,2556 

πάνω από 36 -,85342 ,53475 ,111 -1,9051 ,1983 

26-29 

έως 25 ,48295 ,51120 ,345 -,5224 1,4883 

30-36 -,36939 ,55522 ,506 -1,4613 ,7225 

πάνω από 36 -,37047 ,52618 ,482 -1,4053 ,6643 

30-36 

έως 25 ,85234 ,56336 ,131 -,2556 1,9603 

26-29 ,36939 ,55522 ,506 -,7225 1,4613 

πάνω από 36 -,00108 ,57698 ,999 -1,1358 1,1336 

πάνω από 36 

έως 25 ,85342 ,53475 ,111 -,1983 1,9051 

26-29 ,37047 ,52618 ,482 -,6643 1,4053 

30-36 ,00108 ,57698 ,999 -1,1336 1,1358 
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Διάγραμμα 15. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την επικοινωνία 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την ηλικία τους.  

  

 Παράλληλα,, και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του δείγματος φαίνεται 

να επηρεάζει ορισμένους τομείς της ικανοποίησης τους. Πιο συγκεκριμένα, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (Ν=102) στην κλίμακα 

ικανοποίησης από τον μισθό είναι 8,30 με τυπική απόκλιση 3,25. Η μέση βαθμολογία 

των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (Ν=84) στην ίδια κλίμακα είναι 7,32 

με τυπική απόκλιση 3,31. Επίσης, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με 

προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην κλίμακα ικανοποίησης από τον μισθό είναι 

6,02 με τυπική απόκλιση 2,77. Τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με 

προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Ν= 85) είναι 5,91 με τυπική απόκλιση 2,67 

(Πίνακας 83). Η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από τον μισθό μεταξύ 

των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με την προϋπηρεσία τους είναι στατιστικά 

σημαντική (F3.356= 13,285, p= 0.000<0.001) (Πίνακας 84). Συγκεκριμένα, με βάση το 

LCD τεστ οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M= 8.30, SD= 3.25) και οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M= 7.32, SD=3.31) είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τον μισθό τους σχετικά με τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 

73-144 μήνες (M= 6.02, SD= 2.77) και τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω 

από 144 μήνες (M= 5.91, SD= 2.67) (Πίνακας 85, Διάγραμμα 16).       

Πίνακας 83. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τον 

μισθό ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 8,3015 3,25054 ,32185 7,6630 8,9399 3,25 18,25 

25-72 μήνες 84 7,3274 3,31435 ,36163 6,6081 8,0466 3,25 17,50 

73-144 μήνες 89 6,0281 2,77607 ,29426 5,4433 6,6129 3,25 14,50 

πάνω από 144 

μήνες 
85 5,9147 2,67999 ,29069 5,3366 6,4928 3,25 15,00 

Σύνολο  360 6,9486 3,17784 ,16749 6,6192 7,2780 3,25 18,25 
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Πίνακας 84. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τον μισθό 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητα

ς (df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 365,011 3 121,670 13,285 ,000 

Εντός Ομάδων 3260,413 356 9,158   

Σύνολο  3625,424 359    

 

 

Πίνακας 85. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τον μισθό ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες ,97409
*
 ,44589 ,030 ,0972 1,8510 

73-144 μήνες 2,27338
*
 ,43897 ,000 1,4101 3,1367 

πάνω από 144 μήνες 2,38676
*
 ,44445 ,000 1,5127 3,2608 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες -,97409
*
 ,44589 ,030 -1,8510 -,0972 

73-144 μήνες 1,29929
*
 ,46036 ,005 ,3939 2,2047 

πάνω από 144 μήνες 1,41268
*
 ,46559 ,003 ,4970 2,3283 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες -2,27338
*
 ,43897 ,000 -3,1367 -1,4101 

25-72 μήνες -1,29929
*
 ,46036 ,005 -2,2047 -,3939 

πάνω από 144 μήνες ,11338 ,45897 ,805 -,7892 1,0160 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες -2,38676
*
 ,44445 ,000 -3,2608 -1,5127 

25-72 μήνες -1,41268
*
 ,46559 ,003 -2,3283 -,4970 

73-144 μήνες -,11338 ,45897 ,805 -1,0160 ,7892 
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Διάγραμμα 16. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τον μισθό ομαδοποιημένων 

αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

 Tο μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(Ν=102) στην κλίμακα ικανοποίησης από τις προοπτικές προαγωγής είναι 7,66 με 

τυπική απόκλιση 3. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 

μήνες (Ν=84) στην ίδια κλίμακα είναι 6,98 με τυπική απόκλιση 2,87. Επίσης, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην κλίμακα 

ικανοποίησης από τις προοπτικές προαγωγής είναι 6,47 με τυπική απόκλιση 2,22. 

Τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες 

(Ν= 85) είναι 6,84 με τυπική απόκλιση 2,97 (Πίνακας 86). Η διαφορά που 

παρατηρείται στην ικανοποίηση από τις προοπτικές προαγωγής μεταξύ της 

προϋπηρεσίας  των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.356=3,045, p= 0,029<0.05) (Πίνακας 87). Συγκεκριμένα, με βάση το LCD τεστ οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M=7,66, SD=3) είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις προοπτικές προαγωγής τους σχετικά τους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M= 6,98, SD=2,87), τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 

73-144 μήνες (M= 6,47, SD= 2.22) και τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω 

από 144 μήνες (M= 6,84, SD= 2.97) Πίνακας 88, Διάγραμμα 17).        



Σελίδα | 126  
 

Πίνακας 86. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

προοπτικές προαγωγής ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 7,6642 3,00525 ,29756 7,0739 8,2545 3,25 17,50 

25-72 μήνες 84 6,9851 2,87944 ,31417 6,3602 7,6100 3,25 15,50 

73-144 μήνες 89 6,4747 2,22972 ,23635 6,0050 6,9444 3,25 11,25 

πάνω από 144 

μήνες 
85 6,8471 2,97987 ,32321 6,2043 7,4898 3,25 16,50 

Σύνολο  360 7,0188 2,82014 ,14863 6,7264 7,3111 3,25 17,50 

 

 

Πίνακας 87. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

προοπτικές προαγωγής ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 71,438 3 23,813 3,045 ,029 

Εντός Ομάδων 2783,748 356 7,820   

Σύνολο  2855,186 359    

 

Πίνακας 88. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τις προοπτικές προαγωγής ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 
25-72 μήνες ,67910 ,41201 ,100 -,1312 1,4894 

73-144 μήνες 1,18950
*
 ,40561 ,004 ,3918 1,9872 
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πάνω από 144 μήνες ,81716
*
 ,41068 ,047 ,0095 1,6248 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες -,67910 ,41201 ,100 -1,4894 ,1312 

73-144 μήνες ,51040 ,42538 ,231 -,3262 1,3470 

πάνω από 144 μήνες ,13806 ,43021 ,748 -,7080 ,9841 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες -1,18950
*
 ,40561 ,004 -1,9872 -,3918 

25-72 μήνες -,51040 ,42538 ,231 -1,3470 ,3262 

πάνω από 144 μήνες -,37234 ,42409 ,381 -1,2064 ,4617 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες -,81716
*
 ,41068 ,047 -1,6248 -,0095 

25-72 μήνες -,13806 ,43021 ,748 -,9841 ,7080 

73-144 μήνες ,37234 ,42409 ,381 -,4617 1,2064 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 17. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις προοπτικές προαγωγής 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(Ν=102) στην κλίμακα ικανοποίησης από την επίβλεψη είναι 14,81 με τυπική 

απόκλιση 4. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 μήνες 

(Ν=84) στην ίδια κλίμακα είναι 14,55 με τυπική απόκλιση 4,21. Επίσης, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην κλίμακα 

ικανοποίησης από την επίβλεψη είναι 14,79 με τυπική απόκλιση 4,37. Τέλος, η μέση 
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βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Ν= 85) είναι 

15,16 με τυπική απόκλιση 4,10 (Πίνακας 89). Η διαφορά που παρατηρείται στην 

ικανοποίηση από τον επίβλεψη δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.356=0,305, p= 

0.822 >0.05) (Πίνακας 90, Πίνακας 91, Διάγραμμα 18). 

 

Πίνακας 89. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

επίβλεψη ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 14,8137 4,00103 ,39616 14,0278 15,5996 4,25 19,50 

25-72 μήνες 84 14,5536 4,21648 ,46006 13,6385 15,4686 3,25 19,50 

73-144 μήνες 89 14,7978 4,37936 ,46421 13,8752 15,7203 3,50 19,50 

πάνω από 144 μήνες 85 15,1618 4,10188 ,44491 14,2770 16,0465 3,25 19,50 

Σύνολο  360 14,8313 4,15890 ,21919 14,4002 15,2623 3,25 19,50 

 

 

Πίνακας 90. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

επίβλεψη ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 15,893 3 5,298 ,305 ,822 

Εντός Ομάδων 6193,542 356 17,398   

Σύνολο  6209,436 359    
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Πίνακας 91. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

την επίβλεψη ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

 

 
 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες ,26015 ,61456 ,672 -,9485 1,4688 

73-144 μήνες ,01597 ,60502 ,979 -1,1739 1,2058 

πάνω από 144 μήνες -,34804 ,61257 ,570 -1,5528 ,8567 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες -,26015 ,61456 ,672 -1,4688 ,9485 

73-144 μήνες -,24418 ,63450 ,701 -1,4920 1,0037 

πάνω από 144 μήνες -,60819 ,64171 ,344 -1,8702 ,6538 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες -,01597 ,60502 ,979 -1,2058 1,1739 

25-72 μήνες ,24418 ,63450 ,701 -1,0037 1,4920 

πάνω από 144 μήνες -,36401 ,63258 ,565 -1,6081 ,8800 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες ,34804 ,61257 ,570 -,8567 1,5528 

25-72 μήνες ,60819 ,64171 ,344 -,6538 1,8702 

73-144 μήνες ,36401 ,63258 ,565 -,8800 1,6081 
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Διάγραμμα 18. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την επίβλεψη 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

 

 Tο μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(Ν=102) στην κλίμακα ικανοποίησης από τις πρόσθετες παροχές είναι 9,12 με τυπική 

απόκλιση 1,89. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 μήνες 

(Ν=84) στην ίδια κλίμακα 8,72 με τυπική απόκλιση 2,10. Επίσης, η μέση βαθμολογία 

των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην κλίμακα 

ικανοποίησης από τις πρόσθετες παροχές είναι 9,53 με τυπική απόκλιση 1,71. Τέλος, 

η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Ν= 85) 

είναι 9,92 με τυπική απόκλιση 2,26 (Πίνακας 92). Η διαφορά που παρατηρείται στην 

ικανοποίηση από τις πρόσθετες παροχές μεταξύ της προϋπηρεσίας  των 

εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά είναι στατιστικά σημαντική (F3.356=5,736, p= 

0,001<0.005) (Πίνακας 93). Συγκεκριμένα, με βάση το LCD τεστ οι εκπαιδευτικοί με 

προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M=8,72, SD=2,10) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τις 

πρόσθετες παροχές σχετικά τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (M= 

9,53, SD= 1,71) και τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 

9,92, SD= 2,26) (Πίνακας 94, Διάγραμμα 19).       

Πίνακας 92. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

πρόσθετες παροχές ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 9,1275 1,89604 ,18774 8,7550 9,4999 4,50 14,25 

25-72 μήνες 84 8,7292 2,10929 ,23014 8,2714 9,1869 3,75 14,75 

73-144 μήνες 89 9,5337 1,71275 ,18155 9,1729 9,8945 5,25 13,25 

πάνω από 144 

μήνες 
85 9,9294 2,26602 ,24578 9,4406 10,4182 4,75 15,00 

Σύνολο  360 9,3243 2,03765 ,10739 9,1131 9,5355 3,75 15,00 
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Πίνακας 93. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

πρόσθετες παροχές ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανόηση 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 68,730 3 22,910 5,736 ,001 

Εντός Ομάδων 1421,845 356 3,994   

Σύνολο  1490,575 359    

 

 

Πίνακας 94. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τις πρόσθετες παροχές ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε 

μήνες 

(J) Προϋπηρεσία σε 

μήνες 

Μέση 

Διαφορά (I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικ

ότητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες ,39828 ,29445 ,177 -,1808 ,9774 

73-144 μήνες -,40626 ,28988 ,162 -,9764 ,1638 

πάνω από 144 μήνες -,80196
*
 ,29350 ,007 -1,3792 -,2247 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες -,39828 ,29445 ,177 -,9774 ,1808 

73-144 μήνες -,80454
*
 ,30401 ,008 -1,4024 -,2067 

πάνω από 144 μήνες -1,20025
*
 ,30746 ,000 -1,8049 -,5956 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες ,40626 ,28988 ,162 -,1638 ,9764 

25-72 μήνες ,80454
*
 ,30401 ,008 ,2067 1,4024 

πάνω από 144 μήνες -,39570 ,30309 ,193 -,9918 ,2004 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες ,80196
*
 ,29350 ,007 ,2247 1,3792 

25-72 μήνες 1,20025
*
 ,30746 ,000 ,5956 1,8049 

73-144 μήνες ,39570 ,30309 ,193 -,2004 ,9918 
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Διάγραμμα 19. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις πρόσθετες παροχές 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Tο μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(Ν=102) στην κλίμακα ικανοποίησης από τις ενδεχόμενες ωφέλειες είναι 11,37 με 

τυπική απόκλιση 2,98. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 

μήνες (Ν=84) στην ίδια κλίμακα είναι 9,99 με τυπική απόκλιση 3,02. Επίσης, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην κλίμακα 

ικανοποίησης από τις ενδεχόμενες ωφέλειες είναι 9,92 με τυπική απόκλιση 3,29. 

Τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες 

(Ν= 85) είναι 9,84 με τυπική απόκλιση 3,43 (Πίνακας 95). Η διαφορά που 

παρατηρείται στην ικανοποίηση από τις ενδεχόμενες ωφέλειες μεταξύ της 

προϋπηρεσίας  των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.356=5,101, p= 0,002<0.005)(Πίνακας 96). Συγκεκριμένα, με βάση το LCD τεστ οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M=11,37, SD=2,98) είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις ενδεχόμενες ωφέλειες σχετικά τους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M= 9,99, SD=302), τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 

73-144 μήνες (M=9,92, SD=3,29) και τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 

144 μήνες (M= 9,84, SD= 3,43)(Πίνακας 97, Διάγραμμα 20).        
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Πίνακας 95. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

ενδεχόμενες ωφέλειες ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 11,3750 2,98775 ,29583 10,7881 11,9619 4,50 17,75 

25-72 μήνες 84 9,9970 3,02163 ,32969 9,3413 10,6528 3,25 18,50 

73-144 μήνες 89 9,9298 3,29406 ,34917 9,2359 10,6237 3,75 19,50 

πάνω από 144 

μήνες 
85 9,8441 3,43693 ,37279 9,1028 10,5854 3,25 17,50 

Σύνολο  360 10,3347 3,23695 ,17060 9,9992 10,6702 3,25 19,50 

 

 

 

Πίνακας 96. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

ενδεχόμενες ωφέλειες ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ.  

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 155,015 3 51,672 5,101 ,002 

Εντός Ομάδων 3606,526 356 10,131   

Σύνολο  3761,541 359    

 

 

Πίνακας 97. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από 

τις ενδεχόμενες ωφέλειες ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά Τυπικό Δείκτης Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
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(I-J) Σφάλμα Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες 1,37798
*
 ,46896 ,004 ,4557 2,3003 

73-144 μήνες 1,44522
*
 ,46168 ,002 ,5373 2,3532 

πάνω από 144 μήνες 1,53088
*
 ,46745 ,001 ,6116 2,4502 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες -1,37798
*
 ,46896 ,004 -2,3003 -,4557 

73-144 μήνες ,06725 ,48418 ,890 -,8850 1,0195 

πάνω από 144 μήνες ,15291 ,48968 ,755 -,8101 1,1159 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες -1,44522
*
 ,46168 ,002 -2,3532 -,5373 

25-72 μήνες -,06725 ,48418 ,890 -1,0195 ,8850 

πάνω από 144 μήνες ,08566 ,48271 ,859 -,8637 1,0350 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες -1,53088
*
 ,46745 ,001 -2,4502 -,6116 

25-72 μήνες -,15291 ,48968 ,755 -1,1159 ,8101 

73-144 μήνες -,08566 ,48271 ,859 -1,0350 ,8637 

 

 

 
 

Διάγραμμα 20. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις ενδεχόμενες ωφέλειες 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 
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Tο μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(Ν=102) στην κλίμακα ικανοποίησης από τις συνθήκες λειτουργίας είναι 10,93 με 

τυπική απόκλιση 2,18. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 

μήνες (Ν=84) στην ίδια κλίμακα είναι 10,74 με τυπική απόκλιση 1,89. Επίσης, η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην 

κλίμακα ικανοποίησης από τις συνθήκες λειτουργίας είναι 10,67 με τυπική απόκλιση 

2,04. Τέλος, η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία πάνω από 144 

μήνες (Ν= 85) είναι 10,22 με τυπική απόκλιση 2,18 (Πίνακας 98). Η διαφορά που 

παρατηρείται στην ικανοποίηση από  συνθήκες λειτουργίας μεταξύ της προϋπηρεσίας  

των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι δεν στατιστικά σημαντική (F3.356=1,870, p= 

0,134>0.05) (Πίνακας 99). Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το LCD τεστ υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

και τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M=10,93, SD=2,18) είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις συνθήκες λειτουργίας σχετικά με τους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 10,22, SD=2,18) (Πίνακας 100, Διάγραμμα 

21)..        

 

Πίνακας 98. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

συνθήκες λειτουργίας ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 10,9338 2,18906 ,21675 10,5039 11,3638 5,25 18,50 

25-72 μήνες 84 10,7411 1,89341 ,20659 10,3302 11,1520 5,00 17,50 

73-144 μήνες 89 10,6798 2,04043 ,21628 10,2500 11,1096 4,75 15,25 

πάνω από 144 

μήνες 
85 10,2235 2,18900 ,23743 9,7514 10,6957 5,50 17,50 

Σύνολο  360 10,6583 2,09446 ,11039 10,4412 10,8754 4,75 18,50 
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Πίνακας 99. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις 

συνθήκες λειτουργίας ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 24,427 3 8,142 1,870 ,134 

Εντός Ομάδων 1550,423 356 4,355   

Σύνολο  1574,850 359    

 

Πίνακας 100. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

από τις συνθήκες λειτουργίας ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε 

μήνες 

(J) Προϋπηρεσία σε 

μήνες 

Μέση 

Διαφορά (I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικ

ότητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 

95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες ,19275 ,30748 ,531 -,4120 ,7975 

73-144 μήνες ,25405 ,30271 ,402 -,3413 ,8494 

πάνω από 144 μήνες ,71029
*
 ,30649 ,021 ,1075 1,3130 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες -,19275 ,30748 ,531 -,7975 ,4120 

73-144 μήνες ,06130 ,31746 ,847 -,5630 ,6856 

πάνω από 144 μήνες ,51754 ,32107 ,108 -,1139 1,1490 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες -,25405 ,30271 ,402 -,8494 ,3413 

25-72 μήνες -,06130 ,31746 ,847 -,6856 ,5630 

πάνω από 144 μήνες ,45625 ,31650 ,150 -,1662 1,0787 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες -,71029
*
 ,30649 ,021 -1,3130 -,1075 

25-72 μήνες -,51754 ,32107 ,108 -1,1490 ,1139 

73-144 μήνες -,45625 ,31650 ,150 -1,0787 ,1662 
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Διάγραμμα 21. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τις συνθήκες λειτουργίας 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Tο μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(Ν=102) στην κλίμακα ικανοποίησης από τους συνεργάτες είναι 14,15 με τυπική 

απόκλιση 3,07. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 μήνες 

(Ν=84) στην ίδια κλίμακα είναι 13,23 με τυπική απόκλιση 3,39. Επίσης, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην κλίμακα 

ικανοποίησης από τους συνεργάτες είναι 14,37 με τυπική απόκλιση 3,17. Τέλος, η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Ν= 85) 

είναι 14,87 με τυπική απόκλιση 3,40 (Πίνακας 101). Η διαφορά που παρατηρείται 

στην ικανοποίηση από τους συνεργάτες μεταξύ της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

του δείγματος είναι στατιστικά σημαντική (F3.356=3,745, p= 0,011<0.05) (Πίνακας 

102). Συγκεκριμένα, με βάση το LCD τεστ οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 25-72 

μήνες (M=13,23, SD=3,39) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από του συνεργάτες τους 

σχετικά τους εκπαιδευτικούς με  προϋπηρεσία 73-144 μήνες (M=14,37, SD=3,17) και 

τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 14,87, SD= 3,40) 

(Πίνακας 103, Διάγραμμα 22).        
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Πίνακας 101. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τους 

συνεργάτες ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Πληθυσ

μός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής 

έμπιστη κατά 95% 

Ελάχιστ

η Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο 

Όριο 

έως 24 μήνες 102 14,1593 3,07231 ,30420 13,5559 14,7628 3,75 19,50 

25-72 μήνες 84 13,2381 3,39137 ,37003 12,5021 13,9741 3,75 19,50 

73-144 μήνες 89 14,3792 3,17731 ,33679 13,7099 15,0485 5,25 19,50 

πάνω από 144 

μήνες 
85 14,8735 3,40094 ,36888 14,1400 15,6071 4,25 19,50 

Σύνολο  360 14,1674 3,29042 ,17342 13,8263 14,5084 3,75 19,50 

 

 

Πίνακας 102. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τους 

συνεργάτες ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 118,925 3 39,642 3,745 ,011 

Εντός Ομάδων 3767,929 356 10,584   

Σύνολο  3886,854 359    

 

 

 

Πίνακας 103. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

από τους συνεργάτες ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 
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έως 24 μήνες 

25-72 μήνες ,92122 ,47934 ,055 -,0215 1,8639 

73-144 μήνες -,21990 ,47190 ,642 -1,1480 ,7082 

πάνω από 144 μήνες -,71422 ,47779 ,136 -1,6539 ,2254 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες -,92122 ,47934 ,055 -1,8639 ,0215 

73-144 μήνες -1,14112
*
 ,49490 ,022 -2,1144 -,1678 

πάνω από 144 μήνες -1,63543
*
 ,50052 ,001 -2,6198 -,6511 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες ,21990 ,47190 ,642 -,7082 1,1480 

25-72 μήνες 1,14112
*
 ,49490 ,022 ,1678 2,1144 

πάνω από 144 μήνες -,49432 ,49340 ,317 -1,4647 ,4760 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες ,71422 ,47779 ,136 -,2254 1,6539 

25-72 μήνες 1,63543
*
 ,50052 ,001 ,6511 2,6198 

73-144 μήνες ,49432 ,49340 ,317 -,4760 1,4647 

 

 

 

 
Διάγραμμα 22. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τους συνεργάτες 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους.  

 

Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(Ν=102) στην κλίμακα ικανοποίησης από τη φύση της δουλειάς είναι 16,60 με τυπική 

απόκλιση 2,57. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 μήνες 

(Ν=84) στην ίδια κλίμακα είναι 16,55 με τυπική απόκλιση 2,65. Επίσης, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην κλίμακα 
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ικανοποίησης από τη φύση της δουλειάς είναι 16,10 με τυπική απόκλιση 3,13. Τέλος, 

η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Ν= 85) 

είναι 16,52 με τυπική απόκλιση 2,90 (Πίνακας 104). Η διαφορά που παρατηρείται 

στην ικανοποίηση από τη φύση της δουλειάς δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.356=0,588, p= 0.623 >0.05)(Πίνκας 105, Πίνακας 106, Διάγραμμα 23). 

 

 

Πίνακας 104. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη 

φύση της δουλειάς ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους.  

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 16,6029 2,57832 ,25529 16,0965 17,1094 9,00 19,50 

25-72 μήνες 84 16,5506 2,65251 ,28941 15,9750 17,1262 8,25 19,50 

73-144 μήνες 89 16,1096 3,13157 ,33195 15,4499 16,7692 8,50 19,50 

πάνω από 144 

μήνες 
85 16,5235 2,90105 ,31466 15,8978 17,1493 6,25 19,50 

Σύνολο  360 16,4500 2,81230 ,14822 16,1585 16,7415 6,25 19,50 

 

Πίνακας 105. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη φύση 

της δουλειάς ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F-

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 

Μεταξύ Ομάδων 14,011 3 4,670 ,588 ,623 

Εντός Ομάδων 2825,339 356 7,936   

Σύνολο  2839,350 359    

 

Πίνακας 106. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

από τη φύση της δουλειάς ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 
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(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες ,05235 ,41508 ,900 -,7640 ,8687 

73-144 μήνες ,49339 ,40863 ,228 -,3102 1,2970 

πάνω από 144 μήνες ,07941 ,41373 ,848 -,7343 ,8931 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες -,05235 ,41508 ,900 -,8687 ,7640 

73-144 μήνες ,44104 ,42855 ,304 -,4018 1,2838 

πάνω από 144 μήνες ,02707 ,43342 ,950 -,8253 ,8794 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες -,49339 ,40863 ,228 -1,2970 ,3102 

25-72 μήνες -,44104 ,42855 ,304 -1,2838 ,4018 

πάνω από 144 μήνες -,41398 ,42725 ,333 -1,2542 ,4263 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες -,07941 ,41373 ,848 -,8931 ,7343 

25-72 μήνες -,02707 ,43342 ,950 -,8794 ,8253 

73-144 μήνες ,41398 ,42725 ,333 -,4263 1,2542 

 

 

 

 
Διάγραμμα 23. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη φύση της δουλειάς 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Tο μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(Ν=102) στην κλίμακα ικανοποίησης από την επικοινωνία είναι 12,72 με τυπική 

απόκλιση 3,30. Η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 25-72 μήνες 
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(Ν=84) στην ίδια κλίμακα είναι 12,93 με τυπική απόκλιση 3,95. Επίσης, η μέση 

βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (Ν= 89) στην κλίμακα 

ικανοποίησης από την ικανοποίηση είναι 13,76  με τυπική απόκλιση 3,63. Τέλος, η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (Ν= 85) 

είναι 14,04 με τυπική απόκλιση 3,52 (Πίνακας 107). Η διαφορά που παρατηρείται 

στην ικανοποίηση από την επικοινωνία μεταξύ της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

του δείγματος είναι στατιστικά σημαντική (F3.356=2,861, p= 0,037<0.05) (Πίνακας 

107). Συγκεκριμένα, με βάση το LCD τεστ οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 

μήνες (M=12,72, SD=3,30) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την επικοινωνία τους 

σχετικά τους εκπαιδευτικούς με  προϋπηρεσία 73-144 μήνες (M=13,76, SD=3,63) και 

τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 14,04, SD= 3,52) 

(Πίνακας 108, Διάγραμμα 24).        

 

 

 

Πίνακας 107. Περιγραφικά στατιστικά ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

επικοινωνία ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 

 Πληθυσμ

ός 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορά Μέσης Τιμής έμπιστη 

κατά 95% 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 102 12,7206 3,30209 ,32696 12,0720 13,3692 4,50 19,50 

25-72 μήνες 84 12,9345 3,95192 ,43119 12,0769 13,7921 4,25 19,50 

73-144 μήνες 89 13,7669 3,63005 ,38478 13,0022 14,5315 5,50 19,50 

πάνω από 144 μήνες 85 14,0412 3,52707 ,38256 13,2804 14,8019 3,75 19,50 

Σύνολο  360 13,3410 3,62331 ,19097 12,9654 13,7165 3,75 19,50 

 

Πίνακας 108. Πίνακας διακυμάνσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

επικοινωνία ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ANOVA 

 

 Άθρ. 

Τετραγώνων 

Μεταβολή 

της 

Συχνότητας 

(df) 

Μέση Τιμή 

Τετραγώνου 

F- 

κατανομή 

Δείκτης 

Σημαντικότ

ητας (sig.) 
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Μεταξύ Ομάδων 110,951 3 36,984 2,861 ,037 

Εντός Ομάδων 4602,132 356 12,927   

Σύνολο  4713,083 359    

 

Πίνακας 109. Πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

από την επικοινωνία ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 

 

Πολλαπλές Συγκρίσεις 

(I) Προϋπηρεσία σε μήνες (J) Προϋπηρεσία σε μήνες Μέση Διαφορά 

(I-J) 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Δείκτης 

Σημαντικό

τητας 

(sig.) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

Χαμηλότερο 

Όριο 

Ανώτερο Όριο 

έως 24 μήνες 

25-72 μήνες -,21394 ,52975 ,687 -1,2558 ,8279 

73-144 μήνες -1,04627
*
 ,52153 ,046 -2,0719 -,0206 

πάνω από 144 μήνες -1,32059
*
 ,52804 ,013 -2,3591 -,2821 

25-72 μήνες 

έως 24 μήνες ,21394 ,52975 ,687 -,8279 1,2558 

73-144 μήνες -,83233 ,54694 ,129 -1,9080 ,2433 

πάνω από 144 μήνες -1,10665
*
 ,55316 ,046 -2,1945 -,0188 

73-144 μήνες 

έως 24 μήνες 1,04627
*
 ,52153 ,046 ,0206 2,0719 

25-72 μήνες ,83233 ,54694 ,129 -,2433 1,9080 

πάνω από 144 μήνες -,27432 ,54529 ,615 -1,3467 ,7981 

πάνω από 144 μήνες 

έως 24 μήνες 1,32059
*
 ,52804 ,013 ,2821 2,3591 

25-72 μήνες 1,10665
*
 ,55316 ,046 ,0188 2,1945 

73-144 μήνες ,27432 ,54529 ,615 -,7981 1,3467 
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Διάγραμμα 24. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την επικοινωνία 

ομαδοποιημένων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους. 
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6. Συμπεράσματα. 

6.1. Συζήτηση αποτελεσμάτων.  

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η επαγγελματική εξουθένωση και 

επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων εκπαιδευτικών γενικής κα ειδικής αγωγής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκρινόμενες με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος. Όπως έχει προαναφερθεί, όσο υψηλότερη βαθμολογία σημειωθεί από τους 

ερωτώμενους στην υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης και της 

αποπροσωποποίησης, τόσο υψηλότερα επίπεδα είναι τα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Αντίθετα, όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία στην κλίμακα της 

προσωπικής επίτευξης, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Παράλληλα, η επαγγελματική ικανοποίηση ή μη των ερωτηθέντων 

προκύπτει από τα αποτελέσματα σε κάθε υποκλίμακα. Όσο υψηλότερο το 

βαθμολογιών στην υποκλίμακα τόσο πιο ικανοποιημένοι οι συμμετέχοντες από το 

αντίστοιχο πεδίο το οποίο αντιπροσωπεύει η υποκλίμακα.  

 Σε γενικές γραμμές τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών σε καθεμιά από τις τρεις υποκλίμακες κυμάνθηκαν από μέτρια έως 

χαμηλά. Συγκεκριμένα, καθώς αν το συνολικό βαθμολογιών στην υποκλίμακα της 

συναισθηματικής εξάντλησης είναι ≥17 υπάρχει χαμηλή επαγγελματική εξουθένωση, 

αν είναι από 18-29 μέτρια και τέλος αν είναι < 30 υψηλή, η συναισθηματική 

εξάντληση (Μ=24,80, SD= 8.57) του δείγματος βρέθηκε σε μέτρια επίπεδα. 

Παράλληλα, αν το βαθμολογιών στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης είναι ≥5 

υπάρχει χαμηλή επαγγελματική εξουθένωση, αν είναι από 6-11 τότε υπάρχει μέτρια 

επαγγελματική εξουθένωση και τέλος αν η αποπροσωποποίηση βρεθεί ≤12 υπάρχει  

υψηλή επαγγελματική εξουθένωση. Έτσι, η αποπροσωποποίηση (M=9.01, SD= 3.68)  

του δείγματος στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ως μέτρια. Τέλος, καθώς αν το 

συνολικό βαθμολογιών στην υποκλίμακα της προσωπική επίτευξης είναι ≥33 υπάρχει 

υψηλή επαγγελματική εξουθένωση, αν είναι από 34-39 μέτρια και τέλος αν είναι < 40 

χαμηλή, η προσωπική επίτευξή (M=38.70, SD= 5.32) του δείγματος παρατηρήθηκε 

σε μέτρια επίπεδα. 

Επίσης, τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε 

καθεμιά από τις εννιά υποκλίμακες κυμάνθηκαν από χαμηλά έως και υψηλά γεγονός 

που δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από κάποια πεδία της εργασίας 
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τους όχι όμως από όλα. Αναλυτικά, καθώς το συνολικό βαθμολογιών σε κάθε 

υποκλίμακα μπορεί να κυμανθεί από 4 έως 24 βαθμούς, μικρή ικανοποίηση βρέθηκε 

στις υποκλίμακες αναφορικά με την ικανοποίηση από τον μισθό (M= 6,94, SD= 

3.17), τις προοπτικές προαγωγής (M=7.01, SD=2.82), τις πρόσθετες παροχές 

(M=9.32, SD= 2.03), μέτρια ικανοποίηση παρατηρήθηκε στις υποκλίμακες 

αναφορικά με την ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας (M= 10.65, SD= 2.09) και 

τις ενδεχόμενες ωφέλειες (M=10.33, SD= 3.23) και τέλος υψηλή ικανοποίηση 

βρέθηκε στις υποκλίμακες αναφορικά με την ικανοποίηση από την επίβλεψη (M= 

14.83, SD= 4.15), τους συνεργάτες (M= 14.16, SD= 3.29), τη φύση της δουλειάς (M= 

16.45, SD= 2.81) καθώς και τη συνολική επικοινωνία (M= 13.34, SD= 3.62).   

Όσον αφορά στις ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας, κάποιες 

επιβεβαιώθηκαν και κάποιες απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, η πρώτη υπόθεση «οι 

μέσες τιμές των βαθμολογιών ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες 

της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες» επιβεβαιώθηκε καθώς μετά από 

παραμετρικό έλεγχο T-test δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των μεταβλητών. Η δεύτερη υπόθεση «οι μέσες τιμές των βαθμολογιών ανδρών και 

γυναικών εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι 

ίσες» επιβεβαιώθηκε επίσης καθώς μετά από παραμετρικό έλεγχο T-test δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταβλητών.  

Από την άλλη, η τρίτη υπόθεση «οι μέσες τιμές των βαθμολογιών 

εκπαιδευτικών γενικής και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις υποκλίμακες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες» απορρίφθηκε καθώς αν και δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην υποκλίμακα της 

συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης, παρατηρήθηκε ωστόσο 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης μεταξύ 

των μεταβλητών και συγκεκριμένα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (M= 38.09, SD= 

5.27) έχουν χαμηλότερα επίπεδα προσωπικής επίτευξης από τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς (M= 40.13, SD= 6.12). Επίσης, η τέταρτη ερευνητική υπόθεση «οι 

μέσες τιμές των βαθμολογιών εκπαιδευτικής γενικής και ειδικής αγωγής στις 

υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες» απορρίπτεται καθώς σε 

μια από τις υποκλίμακες και συγκεκριμένα στην υποκλίμακα των πρόσθετων 

παροχών (p=0.000<0.001) παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μεταβλητών. Αναλυτικά, μπορούμε κατά 99,9% να ισχυριστούμε πως οι 
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εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (M= 8.95, SD=1.94) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από 

τις πρόσθετες παροχές συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (M=9.69, 

SD= 2.06).     

Επιπρόσθετα, η πέμπτη δήλωση «οι μέσες τιμές των βαθμολογιών 

αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι ίσες» επιβεβαιώθηκε καθώς δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε καμία υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης μεταξύ των 

μεταβλητών του δείγματος. Από την άλλη, η έκτη ερευνητική υπόθεση ««οι μέσες 

τιμές των βαθμολογιών αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες 

της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ίσες» απορρίπτεται καθώς σε μια από τις 

υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης και συγκεκριμένα στην υποκλίμακα 

ικανοποίησης από τον μισθό (p=0.000<0.001) παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις μεταβλητές του δείγματος. Συγκεκριμένα, μπορούμε να 

ισχυριστούμε κατά 99,9% ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (M= 7.43, SD= 3.19) 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (M= 5.80, SD= 

2.83).  

Η έβδομη ερευνητική υπόθεση «οι μέσες τιμές των βαθμολογιών των 

διάφορων ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες» απορρίπτεται καθώς η διαφορά που 

παρατηρείται μεταξύ των ηλικιών των ερωτηθέντων στην κλίμακα της 

συναισθηματικής εξάντλησης είναι στατιστικά σημαντική (p=0.005<0.01). 

Συγκεκριμένα, μπορούμε κατά 99% να ισχυριστούμε πως οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 

έως 25 έχουν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης (Μ= 22.33, SD= 

7.45) συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 26-29 (M=24.89, SD=8.94), τους 

εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-36 ετών (M=26.18, SD=8.07) και τους εκπαιδευτικούς 

ηλικίας πάνω από 36 ετών (M=26.32, SD=9.17). Επίσης, η όγδοη υπόθεση της 

έρευνας «οι μέσες τιμές των βαθμολογιών των διάφορων ηλικιακών ομάδων των 

εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ίσες» 

απορρίπτεται καθώς παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μεταβλητών σε κάποιες υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Συγκεκριμένα, η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από τον μισθό μεταξύ 

των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι στατιστικά σημαντική 

(p= 0.000<0.001) Μπορούμε δηλαδή κατά 99,9% να ισχυριστούμε πως οι 
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εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25 (M=7.85,SD=3.26) και οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 26-29 

(M=7.55, SD=3.41) είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους εκπαιδευτικούς 

ηλικίας 30-36 (M= 6.22, SD= 2.73) και τους εκπαιδευτικούς πάνω από 36 ετών (M= 

5.81, SD= 2.65). Παράλληλα, η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από τις 

προοπτικές προαγωγής μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος είναι στατιστικά σημαντική (p= 0.039<0.05) Συγκεκριμένα, κατά 95% οι 

εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25 (M=7.71,SD=2,94) είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

από τις προοπτικές προαγωγής από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 26-29 (M=6,86, 

SD=2,86), τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-36 (M= 6.75, SD= 2.49) και τους 

εκπαιδευτικούς πάνω από 36 ετών (M= 6,64, SD= 2,78). Η διαφορά που 

παρατηρείται στην ικανοποίηση από τις πρόσθετες παροχές μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι επίσης στατιστικά σημαντική (p= 

0.009<0.05). Συγκεκριμένα, κατά 95% μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25 (M=8,81,SD=2,08) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με 

τις πρόσθετες παροχές από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 26-29 (M=9,13, SD=1,83), 

τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-36 (M=9,63, SD=1,95) και τους εκπαιδευτικούς 

πάνω από 36 ετών (M=9,78, SD=2,16). Τέλος, η διαφορά που παρατηρείται στην 

ικανοποίηση από τις ενδεχόμενες ωφέλειες μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος είναι στατιστικά σημαντική (p= 0.011<0.05) 

Αναλυτικά, κατά 95% μπορούμε να ισχυριστούμε πως  οι εκπαιδευτικοί ηλικίας πάνω 

από 36 ετών (M=9,47,SD=3,23) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τις ενδεχόμενες 

ωφέλειες συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας έως 25 ετών (M= 11.04, SD= 

3.04) και τους εκπαιδευτικούς 26-29 (M=10.49, SD=3.20).  

Παράλληλα, και η ένατη ερευνητική υπόθεση ««οι μέσες τιμές των 

βαθμολογιών των διάφορων ομάδων αναφορικά με την προϋπηρεσία των 

εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ίσες» 

απορρίπτεται καθώς στις δυο από τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής 

εξουθένωσης παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις μεταβλητές. 

Αναλυτικά, στην υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης η διαφορά η οποία 

παρατηρείται μεταξύ των ομάδων αναφορικά με την προϋπηρεσία τους είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.009<0.05). Παρατηρείται δηλαδή κατά 95% ότι οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M=22.37, SD= 7.47) έχουν χαμηλότερη 

συναισθηματική εξάντληση από τους εκπαιδευτικούς με συνολική  προϋπηρεσία  25-
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72 μήνες (M= 25.59, SD= 8.79), τους εκπαιδευτικούς με συνολική  προϋπηρεσία 73-

144 (M=25.94, SD=8.94)  και τους εκπαιδευτικούς με  συνολική  προϋπηρεσία πάνω 

από 144 μήνες (M= 25.74, SD= 8.94. Επίσης, στην υποκλίμακα της 

αποπροσωποποίησης, η διαφορά η οποία παρατηρείται μεταξύ των ομάδων 

αναφορικά με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0.006 < 0.05). Δηλαδή, κατά 95% οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες 

(M=8.35, SD= 2.92)  και οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 

8.37, SD= 367) έχουν χαμηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης από τους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M= 9.85, SD= 4.06)  και 73-144 μήνες 

(M= 9.59, SD= 3.90). Τέλος, και η δέκατη υπόθεση της μελέτης «οι μέσες τιμές των 

βαθμολογιών των διάφορων ομάδων αναφορικά με την προϋπηρεσία των 

εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ίσες» 

απορρίπτεται καθώς στις περισσότερες  υποκλίμακες της επαγγελματικής 

ικανοποίησης παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

μεταβλητές. Αναλυτικά, η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από τον 

μισθό μεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με την προϋπηρεσία τους 

είναι στατιστικά σημαντική (p= 0.000<0.001). Συγκεκριμένα, μπορούμε να 

ισχυριστούμε κατά 99.9% ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M= 

8.30, SD= 3.25) και οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M= 7.32, 

SD=3.31) είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον μισθό τους σχετικά με τους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (M= 6.02, SD= 2.77) και τους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 5.91, SD= 2.67). Η 

διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από τις προοπτικές προαγωγής μεταξύ 

της προϋπηρεσίας  των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά είναι στατιστικά 

σημαντική p= 0,029<0.05). Συγκεκριμένα, κατά 95% μπορούμε να ισχυριστούμε ότι  

οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M=7,66, SD=3) είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις προοπτικές προαγωγής τους σχετικά τους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M= 6,98, SD=2,87), τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 

73-144 μήνες (M= 6,47, SD= 2.22) και τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω 

από 144 μήνες (M= 6,84, SD= 2.97). Επίσης, η διαφορά που παρατηρείται στην 

ικανοποίηση από τις πρόσθετες παροχές μεταξύ της προϋπηρεσίας  των 

εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά είναι στατιστικά σημαντική (p= 0,001<0.005). 

Συγκεκριμένα, κατά 99,5% μπορούμε να ισχυριστούμε πως  οι εκπαιδευτικοί με 

προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M=8,72, SD=2,10) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τις 
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πρόσθετες παροχές σχετικά τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (M= 

9,53, SD= 1,71) και τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 

9,92, SD= 2,26). Παράλληλα, και η διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από 

τις ενδεχόμενες ωφέλειες μεταξύ της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0,002<0.005). Συγκεκριμένα, μπορούμε κατά 99.5% 

να ισχυριστούμε πως οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες (M=11,37, 

SD=2,98) είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις ενδεχόμενες ωφέλειες σχετικά 

τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M= 9,99, SD=302), τους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 73-144 μήνες (M=9,92, SD=3,29) και τους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 9,84, SD= 3,43).Η 

διαφορά που παρατηρείται στην ικανοποίηση από τους συνεργάτες μεταξύ της 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι στατιστικά σημαντική (p= 

0,011<0.05). Συγκεκριμένα, μπορούμε κατά 95% να ισχυριστούμε πως οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 25-72 μήνες (M=13,23, SD=3,39) είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι από του συνεργάτες τους σχετικά τους εκπαιδευτικούς με  

προϋπηρεσία 73-144 μήνες (M=14,37, SD=3,17) και τους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες (M= 14,87, SD= 3,40). Τέλος, η διαφορά που 

παρατηρείται στην ικανοποίηση από την επικοινωνία μεταξύ της προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών του δείγματος είναι στατιστικά σημαντική (p= 0,037<0.05). με βάση 

Δηλαδή, κατά 95% μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 

έως 24 μήνες (M=12,72, SD=3,30) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία τους σχετικά τους εκπαιδευτικούς με  προϋπηρεσία 73-144 μήνες 

(M=13,76, SD=3,63) και τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες 

(M= 14,04, SD= 3,52).  

 

 

6.2. Ερμηνεία αποτελεσμάτων- σύνδεση με τη θεωρία.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν και επιβεβαιώνονται και από 

άλλες έρευνες. Συγκεκριμένα, οι Κουστέλιος και Κουστέλιου (2001), μελέτησαν την 

επαγγελματική ικανοποίηση σε συνάρτηση με την επαγγελματική εξουθένωση σε 

δείγμα 100 εκπαιδευτικών της Θεσσαλονίκης με βάση την κλίμακα της Maslach και 

βρήκαν ότι ο βαθμός της επαγγελματικής τους εξουθένωσης ήταν χαμηλός σύμφωνα 

με τις νόρμες της κλίμακας. Επίσης, σε έρευνά τους οι Platsidou και Agaliotis (2008) 
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με δείγμα 127 Έλληνες εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής συμπέραναν επίσης πως τα 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσής τους κυμαίνονται από μέτρια έως χαμηλά. 

Παράλληλα, η Κεπενού (2015) σε έρευνα με δείγμα 113 εκπαιδευτικούς συμπέρανε 

επίσης πως τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης είναι χαμηλά. Σε γενικές 

γραμμές, τα επίπεδα και στις τρεις υποκλίμακες επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα κυμαίνονται σε μέτρια έως χαμηλά επίπεδα (Δανηιλίδου, 

2013. Papastylianou et al., 2009. Πετρίδου, 2014. Στάγια & Ιορδανίδης, 2014. 

Ταραρά, 2015).  

Παράλληλα, πολλοί μελετητές δεν βρίσκουν σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις δημογραφικές μεταβλητές και την επαγγελματική εξουθένωση.  Συγκεκριμένα, ο 

Singh, μελετώντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών κατέληξε πως η 

επαγγελματική εξουθένωση οφείλεται στη φυσική και συναισθηματική ένταση 

(Shukla & Trivedi, 2008). Πιο αναλυτικά, ο παράγοντας φύλο έχει απασχολήσει 

πολλούς ερευνητές κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, ήδη από το 1986, οι Maslach & 

Jackson,  υπέδειξαν πως μπορεί να υπάρχει συσχέτιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και των ρόλων των δυο φύλων. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες θα ήταν πιο 

πιθανό να ανταποκριθούν με ένα πιο στοργικό και ευαίσθητο τρόπο από τους άνδρες 

συναδέλφους τους και έτσι θα ήταν πιο πιθανό να είναι χαμηλότερα στα επίπεδα 

αποπροσωποποίησης. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται να ενδυναμώσει το γεγονός ότι ο 

συνδυασμός μητέρας και εκπαιδευτικού είναι πολύ δύσκολος καθώς θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη διδασκαλία, την περιποίηση του σπιτιού αλλά και την φροντίδα των 

παιδιών (Cinamon & Rich, 2005).  Παράλληλα, οι Grennglass και Burke (1988), 

τόνισαν πως οι άνδρες είναι σημαντικά υψηλότερα από ότι οι γυναίκες στην κλίμακα 

αποπροσωποποίησης της Maslach. Πιο πρόσφατες  αναλύσεις δείχνουν πως το φύλο 

δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επαγγελματική εξουθένωση (Buyukgoze-

Kavas et al., 2014. Demirel & Erdamar, 2009). Παράλληλα, οι Shukla & Trivedi 

(2008) επεσήμαναν ότι οι εκπαιδευτικοί, αν ομαδοποιηθούν με βάση το φύλο, δεν 

παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στις τάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης τους. 

Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο να πληγούν από 

επαγγελματική εξουθένωση. Διαπιστώσεις ερευνών σχετικά με το φύλο και την 

επαγγελματική εξουθένωση έχουν δείξει πως τα συναισθήματα της συναισθηματικής 

εξάντλησης είναι τυπικά των γυναικών ενώ της αποπροσωποποίησης των ανδρών.  

Στην έρευνα αυτή, ο παράγοντας φύλο δεν έδειξε επίσης να αποτελεί παράγοντα 
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διαφοροποίησης της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι γυναίκες του δείγματος 

παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά συναισθηματικής εξάντλησης και προσωπικής 

επίτευξης από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης. 

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των μεταβλητών δεν στάθηκαν στατιστικά σημαντικές.     

Από την άλλη, η ηλικία φάνηκε να επηρεάζει με κάποιο τρόπο την 

επαγγελματική εξουθένωση. Πιο αναλυτικά, έρευνες έχουν δείξει πως οι νέοι 

εκπαιδευτικοί  παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά εξουθένωσης από ότι μεγαλύτεροι 

συνάδελφοί τους (Αβεντισιάν, Παγοροπούλου κ.α, 2002. Anderson &  Iwanicki, 

1984. Kantas, 1996.). Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι οι νεότεροι 

εκπαιδευτικοί έχουν μικρότεροι εμπειρία σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους και ίσως 

δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις κρίσεις που προκύπτουν. Έτσι 

βιώνουν μεγαλύτερη εξουθένωση και εξάντληση. Στην παρούσα μελέτη ωστόσο 

βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25 ετών έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 26-29, τους 

εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-36 ετών και τους εκπαιδευτικούς ηλικίας πάνω από 36 

ετών.  

Παράλληλα, ο παράγοντας προϋπηρεσία αρχικά δεν έδειχνε να αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Anderson &  Iwanicki, 1984). Ωστόσο, μερικά χρόνια αργότερα φάνηκε πως οι 

εκπαιδευτικοί με 13-24 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας εμφανίζουν χαμηλότερο 

αίσθημα προσωπικής επίτευξης και αυτοεκτίμησης σχετικά με συναδέλφους οι οποίοι 

εργάζονται πάνω από 25 χρόνια (Antoniou, et al. 2000. Ozdemir, 2007). Στην μελέτη 

αυτή, οι εκπαιδευτικοί με μικρή προϋπηρεσία έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 24 μήνες έχουν χαμηλότερη συναισθηματική 

εξάντληση από τους εκπαιδευτικούς με συνολική  προϋπηρεσία  25-72 μήνες, τους 

εκπαιδευτικούς με συνολική  προϋπηρεσία 73-144 και τους εκπαιδευτικούς με  

συνολική  προϋπηρεσία πάνω από 144 μήνες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με 

προϋπηρεσία έως 24 μήνες έχουν χαμηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης από τους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 25-72 μήνες και 73-144 μήνες. Φαίνεται, λοιπόν πως 

οι νεότεροι σε ηλικία και προϋπηρεσία εκπαιδευτικοί    
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 Επιπρόσθετα,  όσο αφορά στο είδος του σχολείου στο οποίο εργάζεται ο 

εκπαιδευτικός, οι έρευνες δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δεν 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης από τους δασκάλους 

γενικής αγωγής (Platsidou & Agaliotis, 2008). Οι Beck και Gargiulo (1983), 

μελέτησαν το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς 

παιδιών με μέτρια νοητική αναπηρία, σε εκπαιδευτικούς παιδιών με ήπια νοητική 

αναπηρία και εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 

δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες των δασκάλων.  

Παράλληλα, οι Banks  και Necco (1990), ερεύνησαν τους προβλεπτικούς παράγοντες 

των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης σε 181 εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής. Με τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και τα ευρήματα της έρευνας αυτής 

καθώς δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις υποκλίμακες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα  στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής. Τέλος, οι Κολιάδης, Μυλωνάς, Κουμπιάς, Τσιναρέλλης, Βαλσάμη και 

Βαρφή (2003), εξέτασαν την επαγγελματική εξουθένωση σε 320 εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής. Ακόμη, οι γυναίκες στα 

ειδικά σχολεία παρουσιάζουν υψηλότερη προσωπική επίτευξη από τις γυναίκες στα 

γενικά σχολεία. Σε γενικές γραμμές, ο δείκτης της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι 

χαμηλός στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.     

Μια ακόμη μεταβλητή η οποία εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη είναι η 

σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών, αν δηλαδή είναι μόνιμα διορισμένος ή 

συμβασιούχος αναπληρωτής δάσκαλος. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είχαν 

υψηλότερα επίπεδα στις κλίμακες τις συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης και χαμηλότερα επίπεδα προσωπικής επίτευξης συγκριτικά με 

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η διαφορά που παρατηρήθηκε δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική.  

          Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτέλεσε επίσης 

αντικείμενο μελέτης για πολλούς ερευνητές. Ο λόγος, για τον οποίο έχει δοθεί 

έμφαση στην ικανοποίηση αλλά και τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών είναι πως 

αυτή αποτελεί κομβικό και ουσιαστικό παράγοντα καθώς εφόσον επηρεάζει την 

ψυχική και συναισθηματική κατάσταση των εκπαιδευτικών, φυσικό επακόλουθο είναι 

να ασκεί επιρροή και στη διαδικασία της μάθησης, τη σχέση μαθητή- εκπαιδευτικού 

και την ανάπτυξη της συμπεριφοράς των μαθητών. 
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 Η ηλικία, το φύλο και τα έτη προϋπηρεσίας είναι μερικά από τα δημογραφικά 

στοιχεία, τα οποία φάνηκε να μην επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (Buyukgoze- Kavas et al., 2014. Demirel & 

Erdamar, 2009).  Αρχικά, ο παράγοντας φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει την 

επαγγελματική ικανοποίηση καθώς αν και οι άνδρες είχαν υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης στις περισσότερες υποκλίμακες, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών σε καμία από τις υποκλίμακες.  

Από την άλλη, ο Baysal εντόπισε σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και 

ηλικίας καθώς τόνισε πως όταν το άτομο είναι νεαρό και ξεκινά να εργάζεται έχει 

υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης από ότι στο τέλος της καριέρας 

του (Demirel & Erdamar, 2009). Ο Demirtas (2010), επίσης, υποστήριξε πως μετά 

την ηλικία των 40 μπορεί να παρατηρηθεί μια μείωση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και στα αποτελέσματα της μελέτης 

αυτής καθώς προκύπτει πως σε κάποιες από τις υποκλίμακες παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες και συγκεκριμένα οι 

εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 25, δηλαδή οι μικρότεροι σε ηλικία συμμετέχοντες, είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από τον μισθό και τις προοπτικές προαγωγής τους. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πάνω από 36 ετών, οι μεγαλύτερη σε ηλικία εκπαιδευτικοί 

του δείγματος εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από τις ενδεχόμενες ωφέλειες 

του επαγγέλματος.    

 Όσο αφορά στη σχέση μεταξύ της προϋπηρεσίας και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης οι ενδείξεις είναι αντιφατικές. Από τη μία, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι 

έχουν βρει μια αρνητική σχέση μεταξύ των ετών διδασκαλίας και της ικανοποίησης 

και από την άλλη έχει βρεθεί μια θετική σχέση (Reilly, Dhingra & Boduszek, 2013). 

Σε μελέτη του, ο Demirtas (2010), παρατήρησε πως το υψηλότερο επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης υπήρχε σε εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία έως 10 χρόνια. 

Στις υποκλίμακες όπου υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συγκεκριμένη 

έρευνα, παρατηρήθηκε πως οι εκπαιδευτικοί με μικρή προϋπηρεσία (έως 24 μήνες) 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον μισθό, τις προοπτικές προαγωγής καθώς 

και τις ενδεχόμενες ωφέλειες την εργασίας τους. Καθώς η  προϋπηρεσία τους είναι 

αρκετά περιορισμένοι προκύπτει μια παραπάνω ικανοποίηση η οποία ενδεχομένως να 

φθίνει όσο περνάνε τα χρόνια.   
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 Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης των Koustelios & Koysteliou (1998), σε 

100 εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την 

ίδια την εργασία και την εποπτεία αλλά χαμηλά επίπεδα από τον μισθό, τις 

προοπτικές ανέλιξης και τις ενδεχόμενες ωφέλειες. Ο ίδιος, σε έρευνα το 2001, 

διερεύνησε το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης σε 354 εκπαιδευτικούς. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι από 

την ίδια την εργασία τους και την επίβλεψη του διευθυντή και λιγότερο από τον 

μισθό και τις πιθανότητες επαγγελματικής ανέλιξης (Κουστέλιος, 2001). Αντιθέτως, 

οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες λειτουργίας 

στον οποίο δουλεύουν και τις “οικονομικές αποδοχές” που παρέχει δουλειά τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας συμφώνησαν με αντίστοιχες έρευνες που αφορούσαν τόσο 

Έλληνες εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. (Koustelios & Tsigilis, 2005). 

Παράλληλα, έρευνα των Πλατσίδου και Αγαλιώτη (2008) σε δείγμα 127 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής  και γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης από τη 

διεύθυνση του σχολείου, τη φύση της δουλειάς, μέτρια ικανοποίηση από τις συνθήκες 

λειτουργίας και χαμηλή ικανοποίηση από τον μισθό και τις προοπτικές προαγωγής. 

Στη μελέτη αυτή ωστόσο δεν φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

επαγγελματική ικανοποίηση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. 

Η μόνη υποκλίμακα στην οποία βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά είναι η 

υποκλίμακα ικανοποίησης από τις πρόσθετες παροχές στην οποία οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης 

από την επίβλεψη, τη φύση της εργασίας, τους συνεργάτες, την επικοινωνία, μέτρα 

επίπεδα από τις ενδεχόμενες ωφέλειες και τις συνθήκες λειτουργίας και τέλος χαμηλά 

επίπεδα από τον μισθό και τις προοπτικές προαγωγής. Επίσης, σε έρευνα των Saiti 

και Papadopoulos (2015), τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε γενικές γραμμές οι 

εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Πιο αναλυτικά, οι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν πιο ικανοποιημένοι ως προς τη σχέση με τους 

συναδέλφους και την επικοινωνία, τη φύση της δουλειάς και τις συνθήκες 

λειτουργίας και λιγότερο ικανοποιημένοι από τις απολαβές τους, τις πρόσθετες 
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παροχές και τις ενδεχόμενες ωφέλειες. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και σε 

έρευνα των Şahin και Sak (2016) οι οποίοι εξέτασαν την επαγγελματική ικανοποίηση 

163 εκπαιδευτικών στην Τουρκία. Η γενική επαγγελματική τους ικανοποίηση 

κυμάνθηκε σε μέτρια με υψηλά επίπεδα.  

Μια ακόμη μεταβλητή η οποία εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη είναι η 

σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών, αν δηλαδή είναι μόνιμα διορισμένος ή 

συμβασιούχος αναπληρωτής δάσκαλος. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν ανάμεσα σε 

αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την ικανοποίηση τους σε 

κάποιες υποκλίμακες δεν κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές. Ωστόσο, σε μία μόνο 

υποκλίμακα βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όπου οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τον μισθό τους. Μέσα στις κοινωνικο-οικονομικές 

μεταβολές τις οποίες βιώνει η χώρα, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν 

υποστεί μειώσεις στις απολαβές τους καθώς και προσέθετες περικοπές. Αυτός θα 

μπορούσε να είναι ο λόγος μη ικανοποίησης τους από τις απολαβές τους. στην 

περίπτωση των αναπληρωτών, καθεστώς το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, οι 

συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί απλώς είναι ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι 

ανανεώνεται η σύμβασή τους και υπάρχουν απολαβές.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα ευρήματα της έρευνας 

αυτής επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες  στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε 

διαφορές που προκύπτουν από τον διαφορετικό ενδεχομένως τρόπο διεξαγωγής και 

του δείγματος της  κάθε έρευνας.    

 

6.3. Παιδαγωγικές Προεκτάσεις.  

Όπως προαναφέρθηκε πολλές έρευνες καθώς και η συγκεκριμένη έχουν 

δείξει, ότι τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης είναι χαμηλά και οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί βρίσκουν τη δουλειά τους ικανοποιητική (Κάντας 2001. Timms & 

Brough,2013). Αναμφισβήτητο είναι επίσης πως έχει αναγνωριστεί από πολλούς 

ερευνητές ότι η διδασκαλία είναι μια αγχωτική εργασία. Ο Hargreaves  (2003) 

θεώρησε, ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην καθημερινή του εκτέλεση απαιτεί 

μια μορφή συναισθηματικής εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας συχνά πρέπει 
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να συνδυάσουν το βαρύ έργο της διδασκαλίας με την πρόσθετη ευθύνη της 

«ευαισθητοποίησης» των παιδιών προς την ενηλικίωση, όταν οι γονείς είναι 

απασχολημένοι ή απουσιάζουν. Χρειάζεται να διατηρούν στενές σχέσεις με άλλους 

ανθρώπους και να λαμβάνουν ταχύτατα αποφάσεις, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις, που 

λαμβάνονται, πολλές φορές να έχουν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες 

επιπτώσεις στις ζωές εκείνων, που εμπλέκονται. Όπως γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο για τη μετάδοση των 

γνώσεων στη νέα γενιά, αλλά και για τη σημαντική επίδραση, που ασκεί στη 

συμπεριφορά και στη ζωή των μαθητών και κατ’ επέκταση σε όλη την κοινωνία. Η 

ερμηνεία αυτή ενισχύεται από τα αποτελέσµατα  σχετικής έρευνας, που δείχνει ότι 

15% των εκπαιδευτικών αναφέρουν την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν 

από την πολυπολιτισμική σύνθεση των τάξεων ως σηµαντική πηγή εργασιακού 

άγχους (Cooper, Dewe & O’ Driscoll, 2001). Σε πολλές μελέτες (Κάντας, 2001) 

έχουν προσδιοριστεί ως πηγές του στρες: η υπερφόρτωση ρόλου, οι εργασιακές 

συνθήκες, η έλλειψη πόρων, οι χαμηλές αποδοχές, οι ελλιπείς σχέσεις με τους 

συναδέλφους, η απρεπής συμπεριφορά των μαθητών, η κοινωνική αμφισβήτηση, η 

έλλειψη επικοινωνίας, οι σχέσεις με τους γονείς των μαθητών,  η εκπαιδευτική 

ηγεσία. Σε αντιδιαστολή, έρευνες δείχνουν πως οι πηγές που μετριάζουν το στρες των 

εκπαιδευτικών είναι: η εμπειρία τους στον χώρο, η κοινωνική στήριξη, το ευχάριστο 

εργασιακό περιβάλλον, τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης και οι 

αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τα επίπεδα ικανότητάς τους (Κάντας, 

2001. Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001).    

Οι Maslach και Leiter (1999) επισημαίνουν ότι το πιο πολύτιμο και ακριβό 

μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι οι άνθρωποι που διδάσκουν σε αυτό.  Σε 

κάθε περίπτωση, για να αντιμετωπιστεί το οτιδήποτε, θα πρέπει αρχικά ο 

εκπαιδευτικός να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα.  Πρωτίστως, η διεύθυνση του 

σχολείου θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στις συνθήκες εργασίας των 

εκπαιδευτικών. Καθώς οι αναθέσεις εργασιών αυξάνονται τα τελευταία χρόνια ο 

χρόνος των εκπαιδευτικών για ξεκούραση και ανάκαμψη μειώνεται. Έτσι η 

συναισθηματική εξάντληση αυξάνεται κι η επαγγελματική ικανοποίηση μειώνεται με 

αποτέλεσμα να επέλθει επαγγελματική εξουθένωση (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 
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 Βασισμένοι σε αυτή τη θεωρία οι Smith και Bourke προτείνουν τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης για τη μείωση του εργασιακού άγχους. Πιο αναλυτικά 

προτείνουν: 

 Την ορθολογική οργάνωση των εργασιακών απαιτήσεων και τη διευκρίνιση 

των εκπαιδευτικών στόχων για την κατανομή του φόρτου εργασίας. 

  Την ανάπτυξη δομών στήριξης όπως μαθήματα διαχείρισης του χρόνου ή 

συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

 Την προσεκτική εξέταση των αναγκών των εκπαιδευτικών μέσα από  πιο 

ευέλικτες δομές διοίκησης οι οποίες θα προωθούν την επιβράβευση και τη 

συλλογική λήψη αποφάσεων (Maphalala, 2014).  

Πρακτικά λοιπόν, οι παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στην μείωση της αίσθησης 

επαγγελματικής εξουθένωσης και καταθλιπτικών συμπτωμάτων, χρήσιμο θα είναι να 

επικεντρώνουν στη μείωση του άγχους και στη συνέχεια στη διαχείρισή του. 

Παράλληλα, έχουν γίνει προσπάθειες για την βελτίωση των θετικών 

χαρακτηριστικών της διδασκαλίας, μέσα από εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης 

(Berry, Daughtrey & Wieder, 2010). Στόχος τους είναι η ανάπτυξη της προσωπικής 

ευεξίας των εκπαιδευτικών και γι αυτό επικεντρώνονται στην αυτορρύθμιση.   

Πέρα από τα μέτρα πρόληψης τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο 

σχολείου, ο υποστηρικτικός, κοινωνικός και οικογενειακός περίγυρος, μπορούν να 

προφυλάξουν σε σημαντικό βαθμό το άτομο από τις επιπτώσεις του άγχους που 

οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση (Steinhardt et al., 2011). Μάλιστα, μελέτες 

έχουν δείξει πως η υποστήριξη μπορεί να θωρακίσει τον αρνητικό αντίκτυπο των 

στρεσογόνων παραγόντων που σχετίζονται με την εργασία (Kinman, Wray & 

Strange, 2011).  

Λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση αυτή κάθε εκπαιδευτικό σύστημα 

οφείλει να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά και «θεραπευτικά» μέτρα με παρεμβάσεις 

σε ατομικό  και οργανωτικό/διοικητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ζητήματος 

της πιθανής επαγγελματικής εξουθένωσης των ατόμων που το απαρτίζουν. Οι 

παρεμβάσεις σε οργανωτικό-διοικητικό επίπεδο αναφέρονται σε ενέργειες την ευθύνη 

των οποίων έχει η διοίκηση του εργασιακού χώρου και κατ’ επέκταση αποτελούν 

μέρος μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε χώρας. Συγκεκριμένα, θα 

ευνοούσε μια πολιτική η οποία θα φρόντιζε για την οργάνωση σεμιναρίων και την 
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παροχή δυνατοτήτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, ειδικά σε θέματα 

αντιμετώπισης του εργασιακού στρες. Επίσης χρήσιμη θα ήταν η εκπαίδευση των 

δασκάλων στην αναγνώριση των ψυχολογικών προβλημάτων με ψυχολογικές και 

σωματικές εκφάνσεις, τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους άλλους καθώς και η 

δημιουργία ειδικών τμημάτων και θέσεων εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό 

(ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί) για το συντονισμό και την επίλυση 

προβλημάτων επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

6.4. Μελλοντικές προεκτάσεις- Περιορισμοί της έρευνας.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, αν γενικευθούν, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Επίσης, σκόπιμο είναι να ληφθούν υπόψη τα πεδία 

εκείνα στα οποία οι εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο ικανοποιημένοι ώστε οι διοικητικές 

αρχές να προβούν σε ενέργειες τέτοιες ώστε οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται σε 

περιβάλλοντα όπου θα είναι ικανοποιημένοι.  

 Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούν οι βασικοί περιορισμοί της 

παρούσας μελέτης. Η βασική αδυναμία απορρέει από τη μέθοδο συλλογής των 

διδομένων, τα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς, στα οποία ο ερωτώμενος καλείται να 

απαντήσει υποκειμενικά για τη δική του άποψη. Παράλληλα, ο διαδικτυακός τρόπος 

συλλογής των δεδομένων μπορεί να αποβεί περιοριστικός καθώς στη συγκεκριμένη 

περίπτωση δεν υπάρχει προσωπική επαφή κι έτσι δεν μπορούν να δοθούν 

διευκρινίσεις σε ενδεχόμενες απορίες των συμμετεχόντων. Επίσης, η συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες μπορεί να είναι βιαστική και 

πρόχειρη με σκοπό απλώς να ολοκληρωθεί η διαδικασία.    

 Αναφορικά με το δείγμα της έρευνας, σκόπιμο είναι να αναφερθεί πως 102 

από τους 360 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή, έχουν προϋπηρεσία 

μόλις έως 24 μήνες γεγονός που ενδεχομένως δείχνει πως δεν έχουν ακόμη νιώσει 

τριβή στον επαγγελματικό τους χώρο και είναι περισσότερο ικανοποιημένοι επειδή 

βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους.  

 Τέλος, χρήσιμο θα ήταν σε μελλοντικές έρευνες να ακολουθήσει ποιοτική 

έρευνα με συνεντεύξεις όπου οι εκπαιδευτικοί θα αιτιολογούν τους λόγους που 
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νιώθουν εξουθένωση ή ικανοποίηση στον εργασιακό τους χώρο. Παράλληλα, 

ουσιαστικό θα ήταν να ερευνηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων κι όχι μόνο εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να προκύψουν 

γενικευμένα συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από αρμόδιους 

φορείς για το καλύτερο αποτέλεσμα.      
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