
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

 

Διπλωματική εργασία: 

 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης στους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

της 

(Δίβιου Ευαγγελίας) 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια, ΠΔΜ 

 

Εξεταστές:  

1. Γρίβα Ελένη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΠΔΜ  

2. Ιορδανίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΠΔΜ 

 

 

Φλώρινα, 2018 



 

Copyright © Δίβιου Ευαγγελία, 2018.  

 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.  

 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 

ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 

αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 

φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 

παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν στη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό 

σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα 

συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και 

μόνο.



Ονοματεπώνυμο: Δίβιου Ευαγγελία 

 

Α.Ε.Μ.: 0633 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: evange_lia@hotmail.com 

 

Έτος εισαγωγής: 2016 

 

Τίτλος διπλωματικής εργασίας:  Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, είναι 

προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας, η βιβλιογραφία και οι πηγές που έχω 

χρησιμοποιήσει, έχουν δηλωθεί κατάλληλα με παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία 

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

αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική 

αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη 

περιγραφή. Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη επιλογή βοηθά στον περιορισμό της 

λογοκλοπής διασφαλίζοντας έτσι το/τη συγγραφέα.  

 

 

 

 

Ημερομηνία:  22 - 6 - 2018                                                                      H δηλούσα  

                                                                                                            Δίβιου Ευαγγελία



Α Ι Τ Η Σ Η 

 

Επώνυμο: Δίβιου 

Ονομα: Ευαγγελία 

Α.Μ. 633 

Κιν. Τηλ.: 6986691824  

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

«Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

 

 

Φλώρινα, 1/11/2017 

              Προς: 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. 

 

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου 

για έγκριση του θέματος της μεταπτυχιακής 

μου εργασίας το οποίο είναι: Το σύνδρομο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης στους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα 

 

Τίτλος εργασίας στην αγγλική 

(υποχρεωτικά):  The Burnout Syndrome 

among primary school teachers in Greece 

 

με επόπτη την κα Τσακιρίδου Ελένη 

καθώς και να ορίσετε Β’ και Γ΄ 

βαθμολογητή. 

 

                  O/H AITΟΥΣΑ 

             ΔΙΒΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 



5 

 

Περιεχόμενα 
1. Εισαγωγή ................................................................................................................. 11 

2. Ορισμός επαγγελματικής εξουθένωσης ................................................................... 12 

3. Μοντέλα επαγγελματικής εξουθένωσης .................................................................. 13 

4. Το Μοντέλο Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach & Jackson (1981) ......... 14 

4.1 Συναισθηματική εξάντληση ............................................................................... 15 

4.2 Αποπροσωποποίηση .......................................................................................... 15 

4.3 Προσωπική επίτευξη .......................................................................................... 16 

5. ΜΒΙ, Το εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης ............................. 17 

6. Παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης ............................................................. 20 

6.1 Ο ρόλος των ατομικών χαρακτηριστικών .......................................................... 20 

6.2 Ο ρόλος των οργανωτικών παραγόντων ............................................................ 22 

7. Επιπτώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης .............................................................. 26 

8. Αντιμετώπιση επαγγελματικής εξουθένωσης .......................................................... 29 

9. Η Έρευνα ................................................................................................................. 34 

9.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα ................................................... 34 

9.2 Δείγμα έρευνας ...................................................................................................... 35 

9.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων ............................................................................. 36 

9.3.1 Ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών ....................................... 36 

9.3.2 Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης ........................................... 37 

9.3.3 Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης ...................................... 38 

9.4 Διαδικασία ............................................................................................................. 38 

9.5 Έλεγχος εργαλείων μέτρησης ................................................................................ 39 

9.5.1 Αξιοπιστία ερωτηματολογίων ......................................................................... 39 

9.5.2 Παραγοντική ανάλυση ερωτηματολογίων ...................................................... 43 

10.Αποτελέσματα ......................................................................................................... 44 

10.1 Επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης ως προς τις τρεις διαστάσεις ............... 44 



6 

 

10.2 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις διαστάσεις της εξουθένωσης ...... 47 

10.2.1 Σύνδεση του φύλου με τις διαστάσεις .......................................................... 47 

10.2.2 Σύνδεση της ηλικίας με τις διαστάσεις ......................................................... 47 

10.2.3 Σύνδεση της οικογενειακής κατάστασης με τις διαστάσεις ......................... 48 

10.2.4 Σύνδεση των ετών υπηρεσίας με τις διαστάσεις ........................................... 48 

10.2.5 Σύνδεση της σχέσης εργασίας με τις διαστάσεις .......................................... 49 

10.2.6 Σύνδεση των τίτλων σπουδών με τις διαστάσεις .......................................... 49 

10.3 Επίπεδα Επαγγελματικής Έντασης των Εκπαιδευτικών ..................................... 50 

10.4 Ταξινόμηση των πηγών επαγγελματικής έντασης ............................................... 55 

10.5 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις πηγές επαγγελματικής έντασης .. 59 

10.5.1 Σύνδεση του φύλου με τις πηγές επαγγελματικής έντασης .......................... 59 

10.5.2 Σύνδεση της ηλικίας με τις πηγές επαγγελματικής έντασης ......................... 60 

10.5.3 Σύνδεση της οικογενειακής κατάστασης με τις πηγές επαγγελματικής 

έντασης .................................................................................................................... 61 

10.5.4 Σύνδεση των ετών υπηρεσίας με τις πηγές επαγγελματικής έντασης .......... 61 

10.5.5 Σύνδεση της σχέσης εργασίας με τις πηγές επαγγελματικής έντασης .......... 62 

10.5.6 Σύνδεση των τίτλων σπουδών με τις πηγές επαγγελματικής έντασης .......... 63 

10.6 Συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων της εξουθένωσης και των παραγόντων 

επαγγελματικού στρες .................................................................................................. 67 

10.6.1 Συναισθηματική εξάντληση .......................................................................... 67 

10.6.2 Αποπροσωποποίηση ..................................................................................... 69 

10.6.3 Προσωπική επίτευξη ..................................................................................... 70 

10.6.4  Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού-1
ος

 παράγοντας επαγγελματικής έντασης ........................................ 71 

10.6.5 Φόρτος εργασίας και πιέσεις χρόνου-2
ος

 παράγοντας επαγγελματικής 

έντασης .................................................................................................................... 72 

10.6.6 Επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο-3
ος

 παράγοντας επαγγελματικής 

έντασης .................................................................................................................... 73 



7 

 

10.6.7 Μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών-4
ος

 παράγοντας επαγγελματικής 

έντασης .................................................................................................................... 74 

11.Ανακεφαλαίωση αποτελεσμάτων ........................................................................... 74 

11.1 Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης με βάση τις τρεις διαστάσεις ................. 74 

11.2 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης ................................................................................................................ 75 

11.3 Επαγγελματικό στρες και κυριότερες πηγές επαγγελματικής έντασης ............... 75 

11.4 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις πηγές επαγγελματικής έντασης .. 76 

11.5 Σχέση των διαστάσεων της εξουθένωσης με τους παράγοντες επαγγελματικής 

έντασης ........................................................................................................................ 78 

12. Συζήτηση................................................................................................................ 79 

12.1 Επίπεδα  επαγγελματικής εξουθένωσης με βάση τις τρεις διαστάσεις της 

εξουθένωσης ............................................................................................................ 79 

12.2 Σύνδεση των διαστάσεων της εξουθένωσης με τα δημογραφικά στοιχεία ..... 80 

12.3 Επίπεδα στρες των εκπαιδευτικών με βάση τις πηγές επαγγελματικής έντασης 

και οι σημαντικότερες από αυτές ............................................................................. 82 

12.4 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις πηγές επαγγελματικής έντασης

.................................................................................................................................. 83 

12.5 Συσχέτιση των διαστάσεων της εξουθένωσης με τις πηγές επαγγελματικής 

έντασης .................................................................................................................... 86 

12.6 Περιορισμοί της Παρούσας Έρευνας- Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα ..... 88 

13. Βιβλιογραφία ......................................................................................................... 90 

14. Παράρτημα........................................................................................................... 101 

14.1 Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Χαρακτηριστικών .................................... 101 

14.2 Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης .......................................... 102 

14.3 Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης των Εκπαιδευτικών ..... 103 



8 

 

Πίνακες 

Πίνακας 1-Δημογραφικά Στοιχεία του δείγματος (Ν=245)…………………………35 

Πίνακας 2-Επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης…………………………………37 

Πίνακας 3-Συντελεστές Αξιοπιστίας για το Ερωτηματολόγιο της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης……………………………………………………………………..…39 

Πίνακας 4-Ενδοσυσχετίσεις μέσω των τριών διαστάσεων…………………………40 

Πίνακας 5-Συντελεστές Αξιοπιστίας για το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής 

Έντασης των Εκπαιδευτικών………………………………………………………...40 

Πίνακας 6-Ενδοσυσχετίσεις μέσω των πέντε παραγόντων………………………..…41 

Πίνακας 7-Συναισθηματική Εξάντληση……………………………………………..44 

Πίνακας 8-Αποπροσωποποίηση……………………………………………………...45 

Πίνακας 9-Προσωπική Επίτευξη………………………………………………….....46 

Πίνακας 10-Επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης………………………………..46 

Πίνακας 11-Επίπεδο στρες…………………………………………………….…….50 

Πίνακας 12-1
ος

 παράγοντας- Οργάνωση/Διοίκηση Εκπαίδευσης…………………...51 

Πίνακας 13-2
ος

 παράγοντας-Φόρτος Εργασίας…………………………………..….52 

Πίνακας 14-3
ος

 παράγοντας-Επικρατούσες Συνθήκες……………………………….52 

Πίνακας 15-4
ος

 παράγοντας-Μάθηση/Συμπεριφορά μαθητών………………………52 

Πίνακας 16-5
ος

 παράγοντας-Διαπροσωπικές/Εργασιακές Σχέσεις…………………..54 

Πίνακας 17-Ταξινόμηση πηγών επαγγελματικής έντασης…………………………..55 

Πίνακας 18-Συσχετίσεις διαστάσεων εξουθένωσης και παραγόντων επαγγελματικής 

έντασης……………………………………………………………………………….65 

 

 



9 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να διερευνήσει το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης ως προς τις τρεις διαστάσεις, τη συναισθηματική εξάντληση, την 

αποπροσωποποίηση και τη μειωμένη προσωπική επίτευξη, σε εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και επιπλέον να εξετάσει τους παράγοντες 

επαγγελματικής έντασης που συμβάλλουν σε αυτή. Στην έρευνα συμμετείχαν 245 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία της Ελλάδας με μόνιμη ή 

μερική απασχόληση. Χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια, ένα Ερωτηματολόγιο 

Δημογραφικών Στοιχείων, το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης των 

Maslach & Jackson (1981) και το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης 

των Εκπαιδευτικών (Μούζουρα, 2005 με προσαρμογές από την Γιαννακίδου, 2014). 

Οι αναλύσεις έγιναν μέσω του στατιστικού πακέτου Κοινωνικών Επιστημών 20.0 

(SPSS). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μέτρια 

συναισθηματική εξάντληση, υψηλή αποπροσωποποίηση και υψηλή προσωπική 

επίτευξη. Επιπλέον, το στρες των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα με 

ανοδική τάση. Οι κυριότερες πηγές επαγγελματικής έντασης είναι οι : μη έγκαιρες / 

περιορισμένες σε αριθμό τοποθετήσεις αναπληρωτών, αποσπασμένων, ωρομισθίων 

εκπαιδευτικών, οι συχνές αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής και ο ανεπαρκής μισθός. 

Οι τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης και όλοι οι παράγοντες επαγγελματικής 

έντασης συσχετίζονται μεταξύ τους. Τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 

για περισσότερες έρευνες καθώς και να ληφθούν υπόψη από τα διοικητικά όργανα 

της εκπαίδευσης για την πρόοδό της. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματική Εξουθένωση, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Maslach Burnout Inventory, Πηγές Επαγγελματικής Έντασης 
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ABSTRACT 

 

The present study attempted to investigate the burnout syndrome in terms of three 

dimensions, emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal 

accomplishment, in Primary Education Teachers in Greece and further examine 

professional stressors that contribute to this. The research involved 245 teachers 

working in public schools in Greece permanently or part-time. Three questionnaires 

were used, a demographics questionnaire, the Maslach & Jackson Burnout Inventory 

(1981) and the questionnaire of Teachers’ Professional Sources of Stress (Μούζουρα, 

2005 with adjustments from Γιαννακίδου, 2014). Assays were performed using the 

Statistical Package for Social Sciences 20.0 (SPSS). The results showed that teachers 

experience moderate emotional exhaustion, high depersonalization and high personal 

achievement. Moreover, the stress of teachers is moderate with an upward trend. The 

main sources of work intensity are: non-timely/ limited in number placements of 

substitutes, seconded, hourly-paid teachers, frequent educational policy changes and 

poor wages. The three dimensions of burnout and all occupational stressors are 

interrelated. The findings could form the basis for further investigations and the 

administrative organs of education could take them into account for its progress. 

 

Keywords: Burnout, Primary Education Teachers, Maslach Burnout Inventory, 

Professional Sources of Stress 
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1. Εισαγωγή 
 

Την εποχή την οποία βιώνουμε κάθε εργαζόμενος μπορεί να αντιμετωπίσει 

προβλήματα έντονου άγχους λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζεται. Αυτό 

οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Από τη μία, οι εργοδότες επιδιώκουν μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα με το μικρότερο κόστος ενώ από την άλλη οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δε 

νιώθουν ασφαλείς στην εργασία τους. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός 

ανάμεσα σε συναδέλφους και εμφανίζονται πολλά προβλήματα όσον αφορά τη 

διοίκηση και την ηγεσία. Κατά συνέπεια, πολλοί εργαζόμενοι νιώθουν 

εξουθενωμένοι. Η επαγγελματική εξουθένωση ή αλλιώς Burnout δεν αναφέρεται 

απλά σε κάποια άσχημη μέρα που μπορεί να βιώσει ένας εργαζόμενος αλλά σε κάτι 

πιο βαθύ. Είναι μία χρόνια κατάσταση κατά την οποία οι εργαζόμενοι κάνουν απλώς 

τη δουλειά τους, δεν αφοσιώνονται σε αυτήν και χάνουν κάθε ενδιαφέρον, με 

αποτέλεσμα όλο αυτό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία και την υγεία 

τους. Τα αίτια της επαγγελματικής εξουθένωσης οφείλονται τόσο σε προσωπικούς 

παράγοντες όσο και σε παράγοντες που αφορούν τον οργανισμό στον οποίο 

εργάζεται ο άνθρωπος. Μερικά από αυτά είναι ο φόρτος εργασίας, η σύγκρουση 

ρόλων, η άσκηση ελέγχου. 

Τα περισσότερα επαγγέλματα που μπορεί να ασκήσει ο άνθρωπος περιέχουν κάποιο 

βαθμό άγχους. Ακόμα περισσότερο τα επαγγέλματα εκείνα στα οποία υπάρχει 

καθημερινή επαφή και τριβή με άλλους ανθρώπους. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

είναι ένα από αυτά. Η παρατεταμένη έκθεση σε έντονο άγχος μπορεί να οδηγήσει 

τους εκπαιδευτικούς σε επαγγελματική εξουθένωση ή burnout. Αυτό όμως δε 

σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί φτάνουν σε αυτό το σημείο. Κάποιοι, 

καταφέρνουν με τον τρόπο τους και συνεχίζουν να λειτουργούν παρά τη συνεχή 

έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί που δεν το καταφέρνουν 

αυτό, πάσχουν από το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης οι οποίοι αντί να 

αφοσιώνονται με ενεργό τρόπο στη δουλειά τους, απλά την διεκπεραιώνουν. 

Το θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς είναι μεγάλης 

σημασίας και έχει απασχολήσει εδώ και αρκετά χρόνια ερευνητές από όλο τον κόσμο. 

Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη της επαγγελματικής 

εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα του σήμερα. Σε μια Ελλάδα που 
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ταλαιπωρείται χρόνια από την οικονομική κρίση και το πλήθος των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών όλο και αυξάνεται. Παράλληλα επιδιώκεται η διερεύνηση των πηγών 

επαγγελματικής έντασης των εκπαιδευτικών. 

2. Ορισμός επαγγελματικής εξουθένωσης  
 

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την επαγγελματική εξουθένωση είναι 

πολλές και οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς ποικίλουν. 

Αυτός που μίλησε πρώτος για την επαγγελματική εξουθένωση ήταν ο Freudenberger 

(1974)  ο οποίος την περιέγραψε ως αίσθημα αποτυχίας και φθοράς το οποίο 

εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως συμβαίνει 

περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη της εργασίας σε κάποιο ίδρυμα, και αυτό γιατί σε 

εκείνο το σημείο πολλοί παράγοντες αρχίζουν να εμφανίζονται στο προσκήνιο. 

Αρχικά, υπάρχει το αίσθημα της εξουθένωσης και της κούρασης, συχνοί πονοκέφαλοι 

και στομαχικές διαταραχές όπως και αϋπνία. Έπειτα, όσον αφορά τη συμπεριφορά,  

εμφανίζεται η άμεση αντίδραση θυμού, εκνευρισμού και σύγχυσης. 

Στη μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης σημαντική είναι η συμβολή της 

Maslach η οποία θεωρείται από τους πρωτοπόρους στο πεδίο αυτό. Η κοινωνική 

ψυχολόγος εστίασε στη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης με βάση τις τρεις 

διαστάσεις : τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και τη μειωμένη 

προσωπική επίτευξη. Με γνώμονα αυτές τις τρεις διαστάσεις, ανέπτυξε το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα (Maslach & Jackson,1981). 

Αργότερα το 1988, η Pines και οι συνεργάτες της κάνουν λόγο για την επαγγελματική 

εξουθένωση και την αναλύουν ως μία κατάσταση εξάντλησης σωματικά, 

συναισθηματικά και ψυχικά, η οποία οφείλεται στη μακροχρόνια συμμετοχή σε 

απαιτητικές συναισθηματικά καταστάσεις. Ο όρος της επαγγελματικής εξουθένωσης 

δεν χρησιμοποιήθηκε από μέρους τους μόνο όσον αφορά τις εργασιακές αλλά ακόμα 

και τις συζυγικές σχέσεις (Αντωνίου, 2008). 

Κάποια χρόνια μετά, εμπνευσμένοι από το έργο των παραπάνω, οι Shirom- Melamed 

αντιμετωπίζουν την επαγγελματική εξουθένωση ως μια συναισθηματική κατάσταση 

κατά την οποία εξαντλείται η ψυχική, σωματική και γνωσιακή ενέργεια του 

εργαζομένου (Αντωνίου, 2008). 
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Εν κατακλείδι, η επαγγελματική εξουθένωση ή αλλιώς το burnout χαρακτηρίζεται ως 

ένα σύνδρομο εξάντλησης στον συναισθηματικό, σωματικό και νοητικό τομέα. 

Συνήθως συνοδεύεται από αισθήματα που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση και την 

αποτελεσματικότητα τα οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Τα αισθήματα αυτά 

προκαλούνται από την έκθεση για μακροχρόνιο διάστημα σε έντονο άγχος και από τις 

αντιδράσεις που απορρέουν από την έκθεση αυτή. Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η συναισθηματική εξάντληση, η 

αποπροσωποποίηση και η χαμηλή προσωπική επίτευξη. Αυτά μπορούν να 

επιδράσουν αρνητικά στην επαγγελματική επίδοση αλλά και την προσωπική υγεία 

(Robbins & Judge, 2011). 

3. Μοντέλα επαγγελματικής εξουθένωσης 
 

Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα στις αρχές του 1990, οι έρευνες για την 

επαγγελματική εξουθένωση εστίαζαν κυρίως σε επαγγέλματα τα οποία 

προσανατολίζονταν σε ανθρώπους όπως το επάγγελμα του γιατρού, του 

εκπαιδευτικού, του αστυνομικού. Αυτοί οι επαγγελματίες συχνά ξεκινούν την 

καριέρα τους με μεγάλους στόχους κυρίως για την παροχή υπηρεσιών. Οι συνθήκες 

στις οποίες εργάζονται απαιτούν την αφιέρωση διαρκούς ενέργειας σε σωματικό, 

συναισθηματικό, και γνωσιακό επίπεδο. Ένα τέτοιο πλαίσιο φόρτου εργασίας και 

πολλών απαιτήσεων δημιουργεί έδαφος για συναισθηματική εξάντληση και κόπωση. 

Από τον πρωτοπόρο Freudenberg (1974) στην έρευνα της εξουθένωσης 

εμπνεύσθηκαν πολλοί και δημιούργησαν τα δικά τους μοντέλα για τη μέτρησή της.  

Από τις διάφορες μελέτες περιπτώσεων και την κλινική εμπειρία δημιουργήθηκε και 

το εργαλείο επαγγελματικής εξουθένωσης της Pines (όπως αναφέρεται στο Αντωνίου, 

2008) γνωστό ως Burnout Measure ή αλλιώς BM. Σύμφωνα με αυτό, η 

επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο συμπτωμάτων που περιλαμβάνει 

κόπωση, αδυναμία, απόγνωση και άλλα .  

Πολλοί ερευνητές περιέγραψαν το συγκεκριμένο εργαλείο ως ένα δείκτη 

ψυχολογικής καταπόνησης και αμφισβήτησαν την εγκυρότητά του. Οι Shirom και 

Melamed (όπως αναφέρεται στο Αντωνίου, 2008) δημιούργησαν το δικό τους 

εργαλείο γνωστό ως Shirom- Melamed Burnout Measure ή αλλιώς SMBM. Η 

κλίμακα που δημιούργησαν περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις που χωρίζονται σε τέσσερις 
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υποκλίμακες οι οποίες αξιολογούν τη σωματική κόπωση, τη γνωστική φθορά, την 

ένταση και τη νωθρότητα που αισθάνεται ο εργαζόμενος. 

Το Μοντέλο Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Κοπεγχάγης, το Copenhagen Burnout 

Inventory ή αλλιώς CBI (2005) είναι το πιο σύγχρονο που δημιουργήθηκε από τους 

Tage Kristensen, Marianne Borritz, Ebbe Villadsen και Karl Christensen. Ο 

Kristensen και οι συνεργάτες του δημιούργησαν το CBI, ένα ερωτηματολόγιο με 

τρεις διαστάσεις : προσωπική εξουθένωση, επαγγελματική εξουθένωση και 

εξουθένωση σχετική με την εργασία με ανθρώπους. Τα τρία ξεχωριστά τμήματα του 

ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν για να μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους 

τομείς. Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την προσωπική εξουθένωση διατυπώθηκαν 

με τρόπο που να  μπορούν να απαντηθούν από όλους. Οι ερωτήσεις για την 

επαγγελματική εξουθένωση υποθέτουν πως ο ερωτώμενος έχει κάποιου είδους 

αμειβόμενη εργασία και τέλος οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την εξουθένωση που 

προκύπτει από την εργασία με άλλους ανθρώπους περιλαμβάνουν τον όρο πελάτη ή 

κατά περίπτωση ασθενή, μαθητή, φοιτητή. Ο πυρήνας της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι η κόπωση και η εξάντληση όπως και σε άλλα ερωτηματολόγια. Το 

πρόσθετο χαρακτηριστικό είναι η απόδοση της κόπωσης και εξάντλησης σε 

συγκεκριμένους τομείς και πτυχές της ζωής του ατόμου. Ένας τέτοιος τομέας είναι η 

εργασία και πιο συγκεκριμένα η εργασία του πελάτη, φοιτητή, μαθητή. 

4. Το Μοντέλο Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach & 

Jackson (1981) 
 

Οι εργαζόμενοι σε τομείς ανθρώπινων υπηρεσιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

καταναλώνουν συχνά σημαντικό από τον χρόνο τους στην αλληλεπίδραση με άλλους 

ανθρώπους. Η αλληλεπίδραση αυτή συνήθως έχει ως επίκεντρο τα τρέχοντα 

προβλήματα των άλλων και γι αυτό τον λόγο εμπεριέχει αισθήματα θυμού, φόβου ή 

απόγνωσης. Επειδή οι λύσεις σε τέτοια προβλήματα δεν είναι πάντα προφανείς, η όλη 

κατάσταση γίνεται ασαφής και απογοητευτική. Για τον άνθρωπο που εργάζεται κάτω 

από αυτές τις συνθήκες , το χρόνιο στρες μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική 

εξουθένωση (Maslach & Jackson, 1981). 

Σύμφωνα με τους Maslach, Jackson και Leiter (1997) η επαγγελματική εξουθένωση 

είναι ένα ψυχολογικό σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης 
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και μειωμένης προσωπικής επίτευξης το οποίο μπορεί να προκύψει σε εργαζόμενους 

οι οποίοι δουλεύουν με άλλους ανθρώπους. Ένα σημαντικό κομμάτι της 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι τα αυξημένα αισθήματα συναισθηματικής 

εξάντλησης. Καθώς οι συναισθηματικοί πόροι εξαντλούνται, οι εργαζόμενοι νιώθουν 

ότι δεν μπορούν να προσφέρουν σε ψυχολογικό επίπεδο. Η διάσταση της 

αποπροσωποποίησης αναφέρεται στις αρνητικές αντιδράσεις απέναντι στους άλλους 

ανθρώπους. Τέλος, η μειωμένη προσωπική επίτευξη αναφέρεται στην απογοήτευση 

που μπορεί να νιώθουν οι εργαζόμενοι για τον εαυτό τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους στη δουλειά.   

 

4.1 Συναισθηματική εξάντληση 
 

Η συναισθηματική εξάντληση είναι η βασική ποιότητα της εξουθένωσης και η πιο 

εύκολα αντιληπτή εκδήλωση του σύνθετου αυτού συνδρόμου. Δεν είναι απλά κάτι 

που βιώνει ο εργαζόμενος αλλά μπορεί να τον ωθήσει στην απομάκρυνσή του 

συναισθηματικά από τη δουλειά. Προκαλείται από τις αυξημένες ψυχολογικές και 

συναισθηματικές απαιτήσεις των ανθρώπων να βοηθήσουν άλλους και εμπεριέχει 

αισθήματα χαμηλής ενέργειας και κόπωσης (Evers, Tomic & Brouwers, 2004).  

 Όταν οι άνθρωποι περιγράφουν τον εαυτό τους ή άλλους να βιώνουν επαγγελματική 

εξουθένωση, συχνά αναφέρονται στην εμπειρία της εξάντλησης. Από τις τρεις πτυχές 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, η εξάντληση είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη και η 

διεξοδικά αναλυμένη (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). 

 

4.2 Αποπροσωποποίηση 
 

Αν και η εξάντληση αντανακλά τη διάσταση του άγχους της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, αποτυγχάνει να συλλάβει τις κρίσιμες πτυχές  της σχέσης που έχουν οι 

άνθρωποι με την εργασία τους. Η εξάντληση δεν είναι κάτι που απλά βιώνεται, αλλά 

μάλλον ενθαρρύνει δράσεις για την απομάκρυνση συναισθηματικά και νοητικά από 

την εργασία ως ένας τρόπος αντιμετώπισης του φόρτου εργασίας. Αυτή η 
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απομάκρυνση εμπεριέχεται στην άλλη διάσταση της εξουθένωσης, την 

αποπροσωποποίηση. Εντός των ανθρώπινων υπηρεσιών, οι συναισθηματικές 

απαιτήσεις της εργασίας μπορούν να εξαντλήσουν κάποιον που παρέχει υπηρεσίες 

στο να συμμετέχει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αποδεκτών αυτών των 

υπηρεσιών.  

Η αποπροσωποποίηση αναφέρεται σε κυνική, αδιάφορη και αποστασιοποιημένη 

στάση έναντι των προσώπων με τα οποία εργάζεται κάποιος και έρχεται σε επαφή για 

παράδειγμα με τους μαθητές, τους γονείς, τους πελάτες. Ακόμα, αναφέρεται στη 

μεταχείριση των ανθρώπων σαν να είναι αντικείμενα και πολλές φορές αντί για τα 

ονόματά τους χρησιμοποιούνται ετικέτες. Η αποστασιοποίηση είναι μια τέτοια άμεση 

αντίδραση της εξάντλησης. Αυτή η ισχυρή σχέση από την εξάντληση στον κυνισμό 

(αποπροσωποποίηση) βρίσκεται σταθερά στην έρευνα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε ένα ευρύ φάσμα οργανωτικών και επαγγελματικών ρυθμίσεων 

(Maslach et al., 2001). 

 

4.3 Προσωπική επίτευξη 
 

Η μειωμένη προσωπική επίτευξη είναι η αρνητική εκτίμηση του εαυτού για την 

εργασία. Εμφανίζεται σε καταστάσεις όπου οι προσπάθειες των εργαζομένων 

αποτυγχάνουν επανειλημμένα και έτσι αναπτύσσουν οι ίδιοι συμπτώματα άγχους και 

κατάθλιψης. Όταν φτάσουν στο σημείο που νομίζουν ότι δεν μπορούν να 

προσφέρουν άλλο, τα παρατάνε. Η διάσταση αυτή εμπεριέχει την ανικανότητα, την 

έλλειψη επίτευξης και παραγωγικότητας. Με λίγα λόγια, την αναποτελεσματικότητα 

(Maslach & Leiter, 2007). 

 Η σχέση της αναποτελεσματικότητας (μειωμένης προσωπικής επίτευξης) με τις 

άλλες δύο πτυχές της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι πιο σύνθετη. Σε μερικές 

περιπτώσεις φαίνεται να είναι μια συνάρτηση, σε κάποιο βαθμό, είτε της εξάντλησης, 

του κυνισμού, είτε ένας συνδυασμός των δύο. Μια εργασιακή κατάσταση με χρόνιες, 

συντριπτικές απαιτήσεις που συμβάλλουν στην εξάντληση ή τον κυνισμό είναι πιθανό 

να διαβρώσει την αίσθηση αποτελεσματικότητας του ατόμου. Επιπλέον, η εξάντληση 

ή η αποπροσωποποίηση επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα. Είναι δύσκολο να 
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αποκτήσει κάποιος μια αίσθηση αποτελεσματικότητας όταν νιώθει εξαντλημένος ή 

όταν βοηθά ανθρώπους από τους οποίους κάποιος είναι αδιάφορος. Ωστόσο, σε άλλες 

περιπτώσεις, η αναποτελεσματικότητα φαίνεται να αναπτύσσεται παράλληλα με τις 

άλλες δύο διαστάσεις της εξουθένωσης και όχι διαδοχικά. Η έλλειψη 

αποτελεσματικότητας φαίνεται να προκύπτει πιο ξεκάθαρα από την έλλειψη των 

σχετικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη πως η εξάντληση και ο κυνισμός προκύπτουν 

από την παρουσία φόρτου εργασίας και κοινωνικής σύγκρουσης (Maslach et al., 

2001). 

5. ΜΒΙ, Το εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης 
 

Οι Maslach και Jackson (1981) κατασκεύασαν το πρώτο εργαλείο μέτρησης της 

επαγγελματικής εξουθένωσης γνωστό ως Maslach Burnout Inventory ή σύντομα 

MBI. Η αρχική έκδοση της κλίμακας η οποία αποτελούνταν από 47 στοιχεία 

χορηγήθηκε σε ένα δείγμα επαγγελματιών όπως νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, 

αστυνομικοί, σε συμβούλους ψυχικής υγείας καθώς και σε διευθυντές οργανισμών. 

Προέκυψαν δέκα παράγοντες για τη συχνότητα και τις διαστάσεις. Με κριτήρια 

επιλογής τα στοιχεία μειώθηκαν σε 25 (Aluja, Blanch & Garcia,2005). Η κλίμακα 

αποτελούνταν από 25 δηλώσεις. Από αυτή την εφαρμογή αρχικά προέκυψαν 4 

παράγοντες. Ήταν οι παράγοντες της συναισθηματικής εξάντλησης, της 

αποπροσωποποίησης και της προσωπικής εκπλήρωσης , ενώ ένας τέταρτος 

παράγοντας που σταθερά είχε εμφανιστεί κατά την ανάλυση παραγόντων ήταν αυτός 

της συμμετοχής στην εργασία. Δεδομένης όμως της ιδιοτιμής του, που ήταν 

χαμηλότερη της μονάδας, δεν συμπεριλήφθηκε ως υποκλίμακα του MBI, 

επιβεβαιώνοντας την τριπλή παραγοντική δομή της κλίμακας με την ανάδειξη των 

τριών παραγόντων που αποτελούν και τις διαστάσεις του συνδρόμου. Η τελική μορφή 

του εργαλείου αποτελείται από 22 δηλώσεις σχετικά με το πόσο συχνά νιώθουν οι 

ερωτηθέντες μια κατάσταση ή ένα συναίσθημα. Οι 22 αυτές δηλώσεις χωρίζονται σε 

τρεις διαστάσεις που αφορούν τη συναισθηματική εξάντληση, την 

αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια 7-

βάθμια κλίμακα Likert από το «δε μου συμβαίνει ποτέ» έως το «μου συμβαίνει κάθε 

μέρα». Ανάλογα με τη βαθμολογία που σημειώνεται σε αυτές τις τρεις διαστάσεις, 

διαπιστώνεται και ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης (Αντωνίου, 2008). 
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 Τα 9 αντικείμενα της συναισθηματικής εξάντλησης αξιολογούν αισθήματα 

υπερφόρτωσης και εξάντλησης από την εργασία κάποιου. Τα 5 αντικείμενα της 

αποπροσωποποίησης μετρούν μια αναίσθητη και απρόσωπη αντίδραση προς άλλους. 

Και για τις δύο διαστάσεις, οι υψηλότερες βαθμολογίες  αντιστοιχούν σε υψηλότερη 

επαγγελματική εξουθένωση. Τα 8 αντικείμενα της προσωπικής επίτευξης αξιολογούν 

αισθήματα ικανότητας επιτυχών επιτευγμάτων στην εργασία κάποιου με άλλους 

ανθρώπους. Σε αντίθεση με τις άλλες δύο διαστάσεις, οι χαμηλότερες βαθμολογίες 

αντιστοιχούν σε υψηλότερη επαγγελματική εξουθένωση. Η κλίμακα της προσωπικής 

επίτευξης είναι ανεξάρτητη από τις άλλες δύο, και τα στοιχεία της δεν επιβαρύνουν 

τις άλλες. Οι μετρήσεις για κάθε διάσταση λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά και δε 

συνδυάζονται σε μια συνολική βαθμολογία αλλά για κάθε ερωτώμενο υπολογίζονται 

τρεις βαθμολογίες, μία για κάθε διάσταση. Ο συνδυασμός των τριών παραγόντων ο 

οποίος στοχεύει σε ένα συνολικό άθροισμα ενέχει τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών 

πληροφοριών για κάθε μια από τις επιμέρους συνιστώσες του συνδρόμου, οι οποίες 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους εννοιολογικά (Maslach & Jackson, 1981). Κάθε 

βαθμολογία μπορεί να κωδικοποιηθεί ως χαμηλή, μέση και υψηλή.  

Η πιο πρόσφατη έκδοση της κλίμακας είναι αυτή του 1997 από τη Maslach και τους 

συνεργάτες της, το Human Services Survey (MBI-HSS). Παρόλο που ο αρχικός 

Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach σχεδιάστηκε για τη μέτρηση 

της εξουθένωσης σε διάφορα επαγγέλματα ανθρώπινων υπηρεσιών, όπως σε 

υπηρεσίες σχετικές με την υγεία, με διάφορες προσαρμογές, χρησιμοποιήθηκε και σε 

άλλα επαγγέλματα. όπως σε αυτό του εκπαιδευτικού με την προσαρμογή της λέξης 

αποδέκτη για παράδειγμα με τη λέξη μαθητής (Maslach et al 1997). Αρκετές μελέτες 

εστίασαν ειδικά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτό 

το υψηλό ενδιαφέρον στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Αρχικά, 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα πολυπληθέστερα  επαγγέλματα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει γίνει 

αντικείμενο αυξημένης πίεσης από την κοινωνία για την εκπαίδευση των μαθητών σε 

διάφορους ακαδημαϊκούς τομείς, την παροχή δραστηριοτήτων ενίσχυσης, την 

ικανοποίηση των ατομικών αναγκών όλων των μαθητών με ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων, την ενθάρρυνση της ηθικής ανάπτυξης καθώς και τη διόρθωση 

κοινωνικών προβλημάτων (π.χ. ναρκωτικά, αλκοόλ, σεξουαλική κακοποίηση). 

Τρίτον, ένας αριθμός εθνικών αναφορών αποτύπωσαν το γεγονός πως πολλοί 
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εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα, ενώ λιγότεροι το επιλέγουν. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα την έλλειψη εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένους τομείς και προβλέψεις 

σε μελλοντικές ελλείψεις σε όλους τους τομείς. Λόγω του υψηλού επιπέδου 

ενδιαφέροντος στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών και στην ανάγκη 

για περισσότερη έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή, το ΜΒΙ Educators Survey ή 

MBI-ES αναπτύχθηκε και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1986. Μετρά τις τρεις 

διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης όπως το αρχικό ΜΒΙ. Όπως και σε άλλα 

επαγγέλματα, η αρχική όψη της εξουθένωσης, η συναισθηματική εξάντληση είναι το 

αίσθημα κούρασης και εξάντλησης που αναπτύσσεται καθώς η συναισθηματική 

ενέργεια χάνεται. Όταν το αίσθημα αυτό γίνεται χρόνιο, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν 

πως δεν μπορούν  να προσφέρουν στους μαθητές όσο μπορούσαν. Οι εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι δεν έχουν πλέον θετικά αισθήματα για τους μαθητές τους βιώνουν το 

δεύτερο συστατικό της εξουθένωσης, την αποπροσωποποίηση. Ανάμεσα στους 

τρόπους που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιδείξουν αδιάφορες και αρνητικές 

συμπεριφορές απέναντι στους μαθητές είναι η χρησιμοποίηση ετικετών προς αυτούς, 

η επίδειξη κρύων και απόμακρων συμπεριφορών που τους απομακρύνουν από τους 

μαθητές. Η τρίτη διάσταση, το αίσθημα χαμηλής προσωπικής επίτευξης είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμη για τους εκπαιδευτικούς. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

εισέρχονται στο επάγγελμα για να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν και να 

αναπτυχθούν. Όταν οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι πλέον δεν μπορούν να το 

κατορθώσουν αυτό, εστιάζουν σε άλλες περιοχές για να λάβουν αμοιβές (Maslach et 

al, 1997). 

Το MBI έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες .Στην Ελλάδα η κλίμακα έχει 

μεταφραστεί από τον Kokkinos (2006) και ελέγχθηκε η δομή και οι ψυχομετρικές 

ιδιότητές της σε  έρευνά του σε Κύπριους εκπαιδευτικούς (Kokkinos, 2006). Τα  

τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ελληνικό MBI αντιπροσωπεύει μια έγκυρη και 

αξιόπιστη προσαρμογή του μέσου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σιγουριά για 

τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτός είναι ο ένας λόγος που το 

συγκεκριμένο εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί στην παρακάτω έρευνα. Ο άλλος 

βασίζεται στην χρησιμοποίησή του από πολλούς ερευνητές στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό (Antoniou, Ploumpi & Ntalla, 2013. Βασιλόπουλος, 2012. Betoret, 2009. 

Gholami, 2015. Koustelios & Tsigilis, 2005. Μούζουρα, 2005. Platsidou & Agaliotis, 

2008). 
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6. Παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης 
 

Τα περισσότερα μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης προσπαθούν να 

προσδιορίσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή. Αλλά και οι περισσότερες 

έρευνες έχουν εστιάσει σε αυτό το κομμάτι. Μέσα από τις διάφορες μελέτες που 

έχουν πραγματοποιηθεί και τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί γίνεται αντιληπτό ότι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση αφορούν είτε το άτομο 

είτε την εργασία. Γι αυτό, πολλοί προσπάθησαν να τους διαχωρίσουν σε ατομικούς 

και εργασιακούς ή οργανωτικούς. Ένας ικανοποιητικός διαχωρισμός είναι αυτός της 

Chang (2009), η οποία προσπάθησε να συγκεντρώσει σε ένα σχεδιάγραμμα όλους 

τους παράγοντες που έχουν κατά καιρούς ειπωθεί για την επαγγελματική 

εξουθένωση. Εκτός από τους ατομικούς και τους οργανωτικούς παράγοντες αναφέρει 

και ένα κράμα των παραπάνω, τους συναλλακτικούς παράγοντες. Πιο αναλυτικά: 

 Ατομικοί παράγοντες: Οι ατομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου όπως το φύλο, η ηλικία , το μορφωτικό επίπεδο, η 

προϋπηρεσία, η προσωπικότητα. 

 Οργανωτικοί παράγοντες: Οι οργανωτικοί παράγοντες περιλαμβάνουν 

χαρακτηριστικά της εργασίας όπως οι απαιτήσεις της εργασίας, ο φόρτος 

εργασίας, ο έλεγχος, οι απολαβές, το μέγεθος της τάξης. 

 Συναλλακτικοί παράγοντες: Περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τους συναδέλφους και τη διοίκηση του σχολείου, για την 

υποστήριξη που έχουν από αυτούς, τις αποφάσεις τους σχετικά με 

προβλήματα πειθαρχίας μαθητών που αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη. 

(Evers, Tomic & Brouwers, 2004. Fernet, Guay, Senecal & Austin, 2012. 

Friedman, 2000. Mearns & Cain, 2003). 

 

6.1 Ο ρόλος των ατομικών χαρακτηριστικών 
 

Η εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης επηρεάζεται από τα 

ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου (Cano-Garcia, Padilla-Munoz & Carrasco-

Ortiz, 2005. Koustelios & Tsigilis, 2005). Οι Russell, Altmaier και Van Velzen 

(1987) βρήκαν πως η ηλικία, το φύλο (Oplatka, 2002. Van Horn, Schaufeli & 
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Enzmann, 1999,), η οικογενειακή κατάσταση, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις (Lau, 

Yuen & Chan, 2005) ακόμα και η βαθμίδα στην οποία διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί 

αλλά και το επίπεδο της τάξης είναι προγνωστικοί παράγοντες της εξουθένωσης 

(Russell et al., 1987. Sadeghi & Khezrlou, 2016). Επίσης, ο Kokkinos (2007) σε 

έρευνά του σε εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων της Κύπρου και οι Cano-Garcia et 

al. (2005) σε δική τους έρευνα βρήκαν πως η προσωπικότητα σχετίζεται με την 

επαγγελματική  εξουθένωση.  

Επιπλέον, το άγχος του κάθε εκπαιδευτικού φαίνεται να προβλέπει επαγγελματική 

εξουθένωση (Capel, 1992. Fisher, 2011. Starnaman & Miller, 1992). Εκτός από το 

εργασιακό άγχος (Friesen & Sarros, 1989. Mearns & Cain, 2003), αναφέρεται και το 

κοινωνικό άγχος (Βασιλόπουλος, 2012). 

 Ο Goswami (2013) παρατήρησε πως οι δημογραφικές μεταβλητές όπως η ηλικία και 

η περιοχή εργασίας επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση. Ένας άλλος 

ατομικός παράγοντας που επιδρά στην επαγγελματική εξουθένωση είναι η αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και μάλιστα ο Gholami (2015) διαπίστωσε 

την αντίστροφη σχέση που έχει αυτή με την επαγγελματική εξουθένωση (Brouwers & 

Tomic, 2000. Pines, 2002).  

Οι Zhang και Zhu (2008) μελέτησαν τη συναισθηματική εργασία και τις επιπτώσεις 

της στην επαγγελματική εξουθένωση και βρήκαν πως ο τρόπος ενασχόλησης 

(επιφανειακά ή σε βάθος) των καθηγητών επηρεάζει την εξουθένωση (αρνητικά ή 

θετικά αντίστοιχα). Άρα, ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται 

με την εργασία τους σχετίζεται με αν θα εμφανίσουν ή όχι το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Ακόμα, σε έρευνά τους, οι Shukla και Trivedi (2008) 

εστίασαν στην επαγγελματική εξουθένωση ανάλογα με το μάθημα διδασκαλίας και 

βρήκαν πως οι καθηγητές των φυσικών επιστημών εμφάνισαν μεγαλύτερη 

επαγγελματική εξουθένωση σε σχέση με αυτούς των τεχνών. Εκτός δηλαδή από τον 

τρόπο ενασχόλησης, μπορεί και το μάθημα διδασκαλίας να προβλέψει επαγγελματική 

εξουθένωση. Επίσης, η επαγγελματική εξουθένωση είναι μεγαλύτερη στους 

εκπαιδευτικούς κάθε τάξης σε σχέση με αυτούς που διδάσκουν μόνο ένα αντικείμενο 

στις τάξεις αυτές (Tatar & Horenczyk, 2003). 
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Η διαχρονική μελέτη των Burke, Greenglass και  Schwarzer (1996) αναφέρει την 

κοινωνική κατάσταση και τις ατομικές αμφιβολίες που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί ως 

παράγοντες που οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση με σοβαρές συνέπειες.  

Πολλές έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τους ατομικούς παράγοντες αναφέρουν 

πέντε παράγοντες στην προσωπικότητα του ανθρώπου που μπορούν να επηρεάσουν 

τη συμπεριφορά του. Αυτό το μοντέλο των πέντε παραγόντων περιλαμβάνει τον 

νευρωτισμό, την εξωστρέφεια, την δεκτικότητα στην εμπειρία, την προθυμία και την 

σχολαστικότητα (Madnawat & Mehta, 2012. Roessler, Hengartner, Ajdacic-Gross & 

Angst, 2013. Swider & Zimmerman, 2010). 

Ο νευρωτισμός αναφέρεται στην κατάσταση των εργαζομένων οι οποίοι τείνουν να 

βιώνουν συναισθηματική αστάθεια, άγχος, ευερεθιστότητα και θλίψη. Το στοιχείο 

της εξωστρέφειας περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ενθουσιασμό, κοινωνικότητα, 

ομιλητικότητα, αποφασιστικότητα και μεγάλα ποσά συναισθηματικής έκφρασης. Η 

δεκτικότητα αναφέρεται στη φαντασία, στη διορατικότητα και στα πολλά 

ενδιαφέροντα. Το τέταρτο χαρακτηριστικό της προθυμίας περιλαμβάνει ιδιότητες 

όπως η εμπιστοσύνη, ο αλτρουισμός, η καλοσύνη, η στοργή και άλλες κοινωνικές 

συμπεριφορές. Τέλος, η σχολαστικότητα εμπεριέχει υψηλή οργανωτικότητα, 

σκεπτικότητα με έλεγχο και συμπεριφορές που οδηγούν στον στόχο. Αυτά τα πέντε 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται να είναι προγνωστικοί παράγοντες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης με τον νευρωτισμό και την εξωστρέφεια να κατέχουν 

τον πρώτο ρόλο.  

 

6.2 Ο ρόλος των οργανωτικών παραγόντων 
 

Πέρα όμως από την επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών, μεγάλη σημασία 

έχουν και οι οργανωτικοί παράγοντες ή αλλιώς εργασιακοί, όλα δηλαδή εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας και την εργασία 

καθεαυτή όπως οι σχέσεις με συναδέλφους και με γονείς, η πίεση του χρόνου, η 

γραφειοκρατία, τα προβλήματα πειθαρχίας, η αυτονομία, η κοινωνική υποστήριξη, ο 

έλεγχος, η λήψη αποφάσεων (Burke et al, 1996. Byrne, 1994.  Glass & McKnight, 

1996. Kafetsios, 2006.  Skaalvik, E.M. & Skaalvik,S., 2009, 2010, 2011). 
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Ο Capel (1992) σε έρευνά του προσδιόρισε αιτίες και διαφορές στο άγχος και την 

επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς στην Αγγλία. Κάποιοι από τους 

παράγοντες που προβλέπουν επαγγελματική εξουθένωση είναι οι πολλές ώρες που 

απαιτούνται για την εργασία στο σπίτι καθώς και οι συγκρούσεις ρόλων 

(Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos, 2009). Πέρα από τον φόρτο εργασίας, η 

διαχείριση της ανάρμοστης συμπεριφοράς των μαθητών, (Fernet et al, 2012. Hastings 

& Bham, 2003) η έλλειψη ενδιαφέροντος και το χαμηλό επίπεδο (Antoniou, 

Polychroni και Vlachakis, 2006) είναι παράγοντες που προμηνύουν επαγγελματική 

εξουθένωση. 

Οι καθηγητές σε σχολεία της Ναμίμπια, σύμφωνα με τους George, Louw και 

Badenhorst (2008) υποδεικνύουν δυσαρέσκεια με τους εγγενείς παράγοντες της 

εργασίας τους. Η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών στα σχολεία με ευρείς πόρους είχε 

πιθανότατα σχέση με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα στη Ναμίμπια από την 

επίτευξη της ανεξαρτησίας το 1990. Η αδυναμία να κατανοήσουν τη δυναμική σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας που 

συμβάλλει στη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τους παραπάνω.  

Στην έρευνα του Betoret (2009) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εξωτερικοί (πόροι 

υποστήριξης σχολείου) και εσωτερικοί (αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της 

τάξης και εκπαιδευτική αυτό-αποτελεσματικότητα) πόροι έχουν μια αρνητική και 

σημαντική επίδραση στους στρεσογόνους παράγοντες της εργασίας. Με τη σειρά 

τους, οι στρεσογόνοι παράγοντες  έχουν μια θετική και σημαντική επίδραση στην 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών (Kokkinos, 2007. Antoniou et al., 

2013. Gholami, 2015.).  

Άλλοι παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η διδασκαλία σε μια τάξη 

πολλών κατηγοριών, η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων, η αξιολόγηση των 

μαθητών, καθώς και οι συνεργασίες με άλλους εμπειρογνώμονες ειδικής αγωγής και 

γονείς είναι παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης (Platsidou & Agaliotis,2008).  

Ακόμα, η πληθώρα της ύλης και τα νέα διδακτικά εγχειρίδια, η εφαρμογή νέων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η έλλειψη επικοινωνίας με τους συναδέλφους τους, η 

έλλειψη υποστήριξης από τους προϊσταμένους τους, η έλλειψη υποστηρικτών 

υπηρεσιών, η αδιαφορία της πολιτείας και οι άσχημες συνθήκες εργασίας 

αναφέρονται ως παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης (Farber, 1982. Πατσάλης 
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& Παπουτσάκη, 2010,). Επιπλέον, το κλίμα διδασκαλίας και η συμπεριφορά των 

μαθητών (Hastings & Bham, 2003) επηρεάζει την εξουθένωση (Grayson & Alvarez, 

2008) καθώς και οι απαιτήσεις της εργασίας (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Οι Maslach et al. (2001) παραθέτουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που περιλαμβάνει 

το πλήρες φάσμα των οργανωτικών παραγόντων από έρευνες που έχουν διεξαχθεί για 

την επαγγελματική εξουθένωση. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει έξι περιοχές (φόρτος 

εργασίας, έλεγχος, ανταμοιβή, κοινότητα, δικαιοσύνη, αξίες). Η επαγγελματική 

εξουθένωση προκύπτει από τις χρόνιες αναντιστοιχίες μεταξύ των ανθρώπων και της 

εργασίας τους εδραιώνοντας όρους κάποιων ή όλων των έξι αυτών περιοχών. Με λίγα 

λόγια, η επαγγελματική εξουθένωση είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η 

ασυμφωνία ανάμεσα στον εργαζόμενο και την εργασία σε αυτές τις περιοχές (Leiter 

& Maslach, 2004). 

 Φόρτος εργασίας : Μια ασυμφωνία του φόρτου εργασίας γενικά έχει βρεθεί 

ως υπερβολική υπερφόρτωση. Οι πάρα πολλές απαιτήσεις στην εργασία 

μπορούν να εξαντλήσουν τον εργαζόμενο σε σημείο τέτοιο ώστε η ανάρρωση 

να είναι αδύνατη.  Μια ασυμφωνία επίσης μπορεί να προκύψει από το είδος 

εργασίας που μπορεί να είναι λανθασμένο, όπως όταν οι άνθρωποι δεν έχουν 

τις ικανότητες ή την κλίση για ένα συγκεκριμένο είδος εργασίας, ακόμα και 

όταν αυτό απαιτείται σε λογικά πλαίσια. Η συναισθηματική εργασία είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη όταν η εργασία απαιτεί από τους ανθρώπους να 

εκδηλώνουν συναισθήματα που είναι αντίθετα από αυτά που νιώθουν. Γενικά, 

ο φόρτος εργασίας συνδέεται άμεσα με τη διάσταση της εξάντλησης της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 Έλεγχος:  Η ασυμφωνία του ελέγχου σχετίζεται με την αναποτελεσματικότητα 

ή τη μειωμένη προσωπική επίτευξη. Οι ασυμφωνίες στον έλεγχο συχνά 

υποδεικνύουν ότι τα άτομα έχουν ανεπαρκή έλεγχο των πόρων και των μέσων 

που απαιτούνται για την εργασία τους ή ασκούν περιορισμένη επιρροή στις 

αποφάσεις γι αυτήν. Ο εργαζόμενοι που είναι κυριευμένοι από το επίπεδο 

ευθύνης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μια κρίση στον έλεγχο και στον φόρτο 

εργασίας. Είναι οδυνηρό για τους ανθρώπους να νιώθουν υπεύθυνοι για τα 

αποτελέσματα στα οποία έχουν δεσμευτεί μη διαθέτοντας την ικανότητα να τα  

εκπληρώσουν.  
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 Ανταμοιβή: Ένα τρίτο είδος ασυμφωνίας περιλαμβάνει την έλλειψη 

κατάλληλων ανταμοιβών για την εργασία. Μερικές φορές μπορεί να είναι 

ανεπαρκείς οικονομικές αμοιβές, όταν δε λαμβάνονται οι μισθοί ή τα οφέλη 

είναι ισάξια των αποτελεσμάτων. Ακόμα πιο σημαντική είναι μερικές φορές η 

έλλειψη κοινωνικών ανταμοιβών, όταν αγνοείται η σκληρή δουλειά κάποιου 

και δεν εκτιμάται από άλλους. Αυτή η έλλειψη αναγνώρισης υποτιμά και την 

εργασία και τον εργαζόμενο. Επιπλέον, η έλλειψη εγγενούς ανταμοιβής (όπως 

η υπερηφάνεια κάνοντας κάτι σημαντικό και κάνοντάς το καλά) μπορεί να 

είναι ένα κρίσιμο σημείο αυτής της ασυμφωνίας και συνδέεται στενά με τα 

συναισθήματα της αναποτελεσματικότητας. 

 Κοινότητα: Η τέταρτη ασυμφωνία συμβαίνει όταν οι άνθρωποι χάνουν την 

αίσθηση μιας θετικής σχέσης με τους άλλους στον χώρο εργασίας. Οι 

άνθρωποι ευδοκιμούν στην κοινότητα και λειτουργούν καλύτερα όταν 

μοιράζονται τον έπαινο, την άνεση, την ευτυχία και το χιούμορ με ανθρώπους 

που συμπαθούν και σέβονται. Εκτός από τη συναισθηματική ανταλλαγή και 

την υποστήριξη, αυτό το είδος κοινωνικής υποστήριξης επιβεβαιώνει την 

ένταξη ενός ατόμου σε μια ομάδα με κοινή αίσθηση αξιών. Δυστυχώς, 

ορισμένα επαγγέλματα απομονώνουν τους ανθρώπους ή κάνουν απρόσωπη 

την κοινωνική επαφή. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο καταστροφικό για την 

κοινότητα, είναι η χρόνια και άλυτη σύγκρουση με τους άλλους στην εργασία. 

Τέτοια σύγκρουση παράγει σταθερά αρνητικά συναισθήματα απογοήτευσης 

και εχθρότητας, και μειώνει την πιθανότητα κοινωνικής υποστήριξης (Adams, 

King,L, & King, D., 1996). 

 Δικαιοσύνη: Μια σοβαρή ασυμφωνία μεταξύ ατόμου και εργασίας λαμβάνει 

χώρα όταν δεν υπάρχει αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη στον χώρο εργασίας. Η 

δικαιοσύνη εκφράζει/μεταδίδει τον σεβασμό και επιβεβαιώνει την 

αυτοεκτίμηση των ανθρώπων. Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι κεντρικής 

σημασίας για μια κοινή αίσθηση της κοινότητας Η άδικη μεταχείριση μπορεί 

να προκύψει όταν υπάρχει ανισότητα φόρτου εργασίας ή αμοιβής, όταν 

υπάρχει εξαπάτηση, ή όταν οι εκτιμήσεις και οι προαγωγές διαχειρίζονται 

ανάρμοστα. Εάν οι διαδικασίες για τις αδικίες και την επίλυση διαφορών δεν 

επιτρέπουν στα δύο μέρη να εκφράζουν την άποψή τους, τότε αυτοί θα 

κριθούν άδικα. Μια έλλειψη δικαιοσύνης επιδεινώνει την επαγγελματική 
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εξουθένωση με δύο τρόπους. Πρώτον, η εμπειρία της άδικης μεταχείρισης 

είναι συναισθηματικά ανησυχητική και εξαντλητική. Δεύτερον, η αδικία 

τρέφει μια βαθιά αίσθηση κυνισμού για τον χώρο εργασίας. 

 Αξίες: Η έκτη και τελευταία περιοχή ασυμφωνίας συμβαίνει όταν υπάρχει 

σύγκρουση αξιών. Σε μερικές περιπτώσεις, οι άνθρωποι ίσως αισθάνονται ότι 

είναι αναγκασμένοι από την εργασία τους να κάνουν πράγματα που είναι 

ανήθικα και όχι σε συμφωνία με τις δικές τους αξίες. Για παράδειγμα, 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια αγορά ή να αποκτήσουν την αναγκαία 

άδεια, μπορεί να χρειαστεί να πουν ένα ψέμα ή να είναι παραπλανητικοί. Σε 

άλλες περιπτώσεις, ίσως υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των προσωπικών τους 

φιλοδοξιών για την καριέρα τους και τις αξίες του οργανισμού.  

7. Επιπτώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης 
 

Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον εργαζόμενο με αποτέλεσμα να 

βιώσει την επαγγελματική εξουθένωση. Οι επιπτώσεις είναι πολλές και εκδηλώνονται 

σε πνευματικό, βιολογικό και γνωστικό επίπεδο. (Pines, 2002). Μπορούν να 

επηρεάσουν ψυχικά και σωματικά τον εργαζόμενο.  Κάποιες από αυτές είναι ο 

διαβήτης, προβλήματα του ανοσοποιητικού, εξασθένιση της ποιότητας του 

σπέρματος, οι καρδιαγγειακές, οι γαστρεντερικές καθώς και οι διαταραχές στον ύπνο, 

στη διατροφή ακόμα και συμπτώματα κατάθλιψης (Shirom & Melamed, 2005 όπως 

αναφέρεται στο Αντωνίου, 2008). Ακόμα, έχουν αναφερθεί κεφαλαλγίες, υπέρταση, 

κόπωση, αδυναμία και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και καφεΐνης, 

αρτηριοσκλήρωση (Kitaoka-Higashiguchi et al, 2009) όπως και προβλήματα που 

σχετίζονται με την ψυχική υγεία (Papathanasiou 2015). 

Οι Derobbio και Iwanick (όπως αναφέρεται στο De Silva, Hewage & Fonseka, 2009) 

αναφέρουν το άγχος, την ανία, τον κυνισμό, τον θυμό, την προδοσία, την κατάθλιψη, 

την κούραση, την απογοήτευση, τη δυσαρέσκεια απέναντι στους άλλους, την 

κατάχρηση ουσιών, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, την ψυχική και οικογενειακή 

κρίση και τη μείωση της δέσμευσης ως συνέπειες της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Σύμφωνα με τον Freudenberger (1974) υπάρχουν τα φυσικά σημάδια και αυτά της 

συμπεριφοράς. Τα φυσικά σημάδια είναι αυτά που μπορούν να εντοπιστούν εύκολα 

όπως το αίσθημα της κούρασης και της κόπωσης, οι συχνοί πονοκέφαλοι και οι 
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γαστρεντερικές διαταραχές καθώς και η αϋπνία και η δυσκολία στην αναπνοή. Όλα 

αυτά εμπλέκονται με τις σωματικές λειτουργίες του ατόμου. 

Τα σημάδια συμπεριφοράς σχετίζονται με την άμεση αντίδραση του εργαζομένου 

στον θυμό και τον ερεθισμό και την απογοήτευση από αυτό. Ο εργαζόμενος που 

βιώνει την επαγγελματική εξουθένωση δυσκολεύεται να συγκρατήσει τα 

συναισθήματά του. Μπορεί να κλάψει πολύ εύκολα και η παραμικρή πίεση μπορεί να 

τον φέρει σε σημείο να νιώθει υπερφορτωμένος, να φωνάζει και να ουρλιάζει. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει μια ύποπτη στάση, ένα είδος παράνοιας και καχυποψίας. Το 

θύμα αρχίζει να αισθάνεται ότι σχεδόν όλοι θέλουν να τον βλάψουν, 

συμπεριλαμβανομένων και των άλλων μελών του προσωπικού. Η παρανοϊκή 

κατάσταση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ένα αίσθημα παντοδυναμίας. Αυτό μπορεί 

να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου μπορεί να αρπάξει ευκαιρίες που άλλοι δεν 

μπορούν. Αποκτά υπερβολική αυτοπεποίθηση και η διαδικασία αυτή μπορεί να 

φαίνεται ανόητη σε όλους. Η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά του μπορεί να αγγίζει τα 

όρια του παρανοϊκού. Μπορεί να καταφύγει σε υπερβολική χρήση 

ηρεμιστικών. Όσον αφορά τη σκέψη του εργαζόμενου, αυτή γίνεται ένα κλειστό 

βιβλίο. Γίνεται υπερβολικά άκαμπτος και πεισματάρης. Μπλοκάρει την πρόοδο και 

την εποικοδομητική αλλαγή επειδή η αλλαγή σημαίνει μια άλλη προσαρμογή και 

αυτός είναι πάρα πολύ κουρασμένος για να περάσει από περισσότερες αλλαγές. Ένας 

άλλος δείκτης συμπεριφοράς είναι η εντελώς αρνητική στάση. Γίνεται κυνικός και 

γνωρίζει τα πάντα αφού τα έχει περάσει όλα. Φαίνεται η κατάθλιψη. Ένα άλλο 

σημάδι που είναι δύσκολο να εντοπιστεί είναι το χρονικό διάστημα που ξοδεύεται για 

την εργασία. Δαπανώνται περισσότερες ώρες άλλα η εργασία που επιτελείται είναι 

λιγότερη.  

O Miller (1991) ταξινόμησε τα συμπτώματα σε τρεις κατηγορίες. Τα φυσικά 

συμπτώματα αφορούν τη σωματική εξάντληση, μικρές ασθένειες, πονοκεφάλους και 

πόνους στην πλάτη, αϋπνία, γαστρεντερικές διαταραχές και δυσφορία. Τα 

συμπεριφορικά συμπτώματα αφορούν μια ετοιμότητα στον ερεθισμό, τάση για θυμό, 

αυξημένα προβλήματα με αλκοόλ και ναρκωτικά, οικογενειακά προβλήματα, έλλειψη 

ευελιξίας στην επίλυση προβλημάτων, παρορμητικότητα και απομάκρυνση από 

συναδέλφους. Τέλος, στα γνωστικά/συναισθηματικά συμπτώματα κατατάσσει το 

συναισθηματικό μούδιασμα και την υπερευαισθησία, την υπερβολική ταύτιση με 
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ασθενείς, τη θλίψη, την απαισιοδοξία, την απελπισία, την ανία, τον  κυνισμό, την 

αναποφασιστικότητα και την κατάθλιψη. 

Μια εκτενής και σχετικά πρόσφατη έρευνα (Suner-Soler et al., 2014) σε περίπου 

11.500 επαγγελματίες υγείας έδειξε πως η εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σχετίστηκε με συχνές απουσίες από την εργασία, πρόθεση για 

εγκατάλειψη του επαγγέλματος, πραγματοποίηση περισσότερων λαθών, προσωπική 

φθορά, προβλήματα στην ψυχική υγεία, στην οικογένεια όσον αφορά τις σχέσεις με 

τα υπόλοιπα μέλη της ή με φίλους ( Papathanasiou, 2015). 

Οι Shirom και Melamed συνδέουν την επαγγελματική εξουθένωση με την ψυχική και 

σωματική υγεία βάση της Θεωρίας Διατήρησης των Πόρων του Hobfoll (1989). 

Σύμφωνα με αυτούς, το άτομο εξουθενώνεται όταν αντιλαμβάνεται μια διαρκή 

απώλεια σωματικής, συναισθηματικής ή γνωσιακής ενέργειας, η οποία δεν μπορεί να 

αναπληρωθεί. Σε αυτό το στάδιο το συναίσθημα της κατάθλιψης μπορεί να 

κυριαρχήσει. Η καταθλιπτική συμπτωματολογία περιλαμβάνει θυμό, ενοχή, φόβο, 

σωματική καταπόνηση, απόγνωση (Shirom, Melamed, Toker, Berliner, & Shapira, 

2005).  Η θεωρητική αυτή άποψη διευκρινίζεται στο παράδειγμα του επαγγέλματος 

του εκπαιδευτικού.  

Όταν οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν υπερβολικό φόρτο εργασίας και πιέσεις σε 

διαπροσωπικό επίπεδο, πολύ σημαντικό ζήτημα γι αυτούς είναι η ποσότητα της 

ψυχικής ενέργειας που χρειάζονται για να ανταποκριθούν σε αυτά. Όταν οι ίδιοι 

αισθάνονται συναισθηματικά εξαντλημένοι, το να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα 

χρειάζεται ψυχική ενέργεια κάτι που δεν είναι εφικτό. Για να μειώσουν τη 

συναισθηματική τους εξάντληση, αποστασιοποιούνται από τους συναδέλφους και 

προσπαθούν να απομακρυνθούν ψυχολογικά από τα καθήκοντα της δουλειάς τους. 

Έτσι εμφανίζεται ο κυνισμός ο οποίος έχει συνδεθεί με τη συναισθηματική 

εξάντληση (Lee & Ashforth, 1990).  

Πιο συγκεκριμένα, για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού οι επιπτώσεις μπορούν να 

καταταχθούν σε δύο επίπεδα, το γνωστικό και το συναισθηματικό. Το γνωστικό 

επίπεδο περιλαμβάνει ένα προσωπικό και επαγγελματικό αίσθημα της μη επίτευξης 

και το συναισθηματικό περιλαμβάνει την αίσθηση της υπερφόρτωσης και της 

συναισθηματικής εξάντλησης (Friedman, 1996). Τα δύο αυτά επίπεδα, είτε σε 

συνδυασμό, είτε χωριστά μπορούν να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη του 



29 

 

επαγγέλματος. Ακόμα, η υψηλή εξουθένωση σχετίζεται με μειωμένη οργανωσιακή 

δέσμευση (Leiter & Maslach, 1988, Maslach, 2001). 

8. Αντιμετώπιση επαγγελματικής εξουθένωσης 
 

Η επαγγελματική εξουθένωση ή burnout είναι μια δυσμενής κατάσταση για όλους 

τους εργαζόμενους με σοβαρές συνέπειες στους ίδιους και στον οργανισμό στον 

οποίο εργάζονται.  

Λόγω των αρνητικών συνεπειών της επαγγελματικής εξουθένωσης, οι Robbins και 

Judge (2011) θεωρούν πως είναι σημαντικό να προαχθεί η επαγγελματική 

ικανοποίηση για να είναι πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Και αυτό μπορεί να γίνει 

αρχικά με την δίκαιη ανταμοιβή των ανθρώπων. Συνήθως οι εργαζόμενοι είναι 

δυσαρεστημένοι με την εργασία τους όταν πιστεύουν πως δεν αμείβονται δίκαια. Η 

αμοιβή αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο τον μισθό αλλά και τις πρόσθετες παροχές. Κι 

όταν μάλιστα οι ίδιοι τις επιλέγουν, είναι ακόμα πιο ικανοποιημένοι. Ακόμα, 

σημαντική είναι η βελτίωση του ελέγχου ή της εποπτείας. Οι εργαζόμενοι είναι πιο 

ικανοποιημένοι όταν νιώθουν πως οι επόπτες τους τούς αντιμετωπίζουν με σεβασμό, 

είναι ικανοί και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Σημαντικό βήμα για την 

ικανοποίηση των εργαζομένων είναι η αποκέντρωση, το να μπορούν δηλαδή να 

συμμετέχουν ελεύθερα στη λήψη αποφάσεων κάτι που τους κάνει να νιώθουν ότι 

μπορούν να ασκήσουν επιδράσεις στον οργανισμό. 

Πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει παρεμβάσεις τόσο σε ατομικό επίπεδο –

μεμονωμένα ή σε ομάδες-  όσο και σε οργανωτικό επίπεδο αλλά και σε συνδυασμό 

των δύο. Τα προγράμματα που αφορούν ατομικές παρεμβάσεις είναι συνήθως 

μετρήσεις σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο που αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της ικανότητας της εργασίας και των προσωπικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης, στην 

κοινωνική υποστήριξη και σε διαφορετικές ασκήσεις χαλάρωσης. Οι οργανωτικές 

παρεμβάσεις συνήθως είναι αλλαγές στις διαδικασίες εργασίας όπως η αναδιάρθρωση 

έργου, αξιολόγηση της εργασίας και του ελέγχου με στόχο τη μείωση της ζήτησης 

εργασίας, την αύξηση του ελέγχου εργασίας ή του επιπέδου συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων. Με αυτούς τους τρόπους, τα άτομα ενδυναμώνονται και μειώνονται οι 

εμπειρίες των στρεσογόνων παραγόντων (Awa, Plaumann & Walter,2010).  
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Οι Chan και Hui (1995) μελέτησαν και αξιολόγησαν στρατηγικές αντιμετώπισης της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε ένα δείγμα 415 Κινέζων εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Χονγκ Κονγκ. Οι στρατηγικές περιελάμβαναν την 

αποστασιοποίηση, τον αυτοέλεγχο, την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, την 

αποδοχή ευθύνης, την αποφυγή-διαφυγή, τη σχεδιασμένη επίλυση του προβλήματος 

και  τη θετική επανεκτίμηση. 

Ο Farber (2000) υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρεις τύποι  επαγγελματικής εξουθένωσης: 

η καταπόνηση, όπου ένα άτομο παραιτείται, αισθάνεται εξαντλημένο στην 

αντιμετώπιση του στρες, η κλασσική επαγγελματική εξουθένωση, όπου ένα άτομο 

εργάζεται όλο και πιο δύσκολα για την αντιμετώπιση του άγχους, και ένας τύπος 

υποτονικότητας, όπου ένα άτομο δεν έρχεται αντιμέτωπο με υπερβολικούς βαθμούς 

άγχους (π.χ. υπερφόρτωση) αλλά μάλλον με μονότονες και χωρίς ερεθίσματα 

συνθήκες εργασίας. Με την κατηγοριοποίηση αυτή, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να 

αποφεύγουν τη θεραπεία της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών σαν να ήταν ένα ενιαίο 

φαινόμενο, και αντιθέτως να προσαρμόζουν τη θεραπεία στο συγκεκριμένο είδος της 

εξουθένωσης που εκδηλώνουν οι πελάτες. Η ψυχαναλυτική γνώση, η γνωστική 

αναδιάρθρωση, η ενσυναίσθηση και οι τεχνικές μείωσης άγχους μπορούν όλα να 

είναι απαραίτητα, αν και με διαφορετικούς συνδυασμούς, για να αντιμετωπίσουν με 

επιτυχία την επαγγελματική εξουθένωση κάθε τύπου.   

 

Σε 535 δημοσιεύσεις που ερευνήθηκαν (Awa et al., 2010) κάποιες ατομικές 

παρεμβάσεις ήταν η γνωστική συμπεριφορική εκπαίδευση, η ψυχοθεραπεία (Salmera-

Aro, Naatanen & Nurmi, 2004), η συμβουλευτική, η προσαρμοστική εκπαίδευση 

δεξιοτήτων, η εκπαίδευση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η κοινωνική υποστήριξη, οι 

ασκήσεις χαλάρωσης και η μουσική αναψυχή. Ορισμένες άλλες στρατηγικές 

αντιμετώπισης είναι η συζήτηση με τους συναδέλφους και την οικογένεια, το 

διάβασμα, η τηλεόραση, η γυμναστική (Austin,Shah & Muncer, 2005. Παππά, 2006). 

Οι οργανωτικές παρεμβάσεις σχετίζονται συνήθως με αλλαγές στις διαδικασίες της 

εργασίας όπως η αναδιάρθρωση της εργασίας, αξιολογήσεις της εργασίας και της 

εποπτείας με στόχο τη μείωση των απαιτήσεων εργασίας,  αναπροσαρμογές στην 

εργασία και αξιολόγησή της, αύξηση του ελέγχου εργασίας και του επιπέδου 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων (Korunka, Tement, Zdrehus & Borza, 2010). 
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Ακόμα, η αναγνώριση του επιθυμητού περιβάλλοντος στην τάξη και η εξασφάλισή 

του, η απόδοση δικαιοσύνης, η συνέπεια, η ενθάρρυνση, το χιούμορ (Παππά, 2006). 

 

Ο Kyriacou (1987) μελετώντας διάφορες έρευνες προτείνει πως η διαδικασία 

αντιμετώπισης του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης περιλαμβάνει δύο 

βασικές στρατηγικές. Η πρώτη είναι η άμεση δράση η οποία περιλαμβάνει τη θετική  

ενασχόληση με μια πηγή άγχους π.χ. αφιέρωση περισσότερου χρόνου στις 

προθεσμίες αξιολόγησης, αλλαγή του προγράμματος σπουδών ώστε να υποκινούνται 

πιο πολύ οι μαθητές. Η άμεση αυτή δράση είναι η πιο επιθυμητή στρατηγική εάν μια 

τέτοια ενέργεια μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η δεύτερη στρατηγική είναι η 

χρήση παρηγορητικών τεχνικών οι οποίες αποδέχονται ουσιαστικά την πηγή άγχους 

αλλά προσπαθούν να μετριάσουν τη συναισθηματική εμπειρία του άγχους που 

ακολουθεί. Οι τεχνικές αυτές χωρίζονται σε δύο ομάδες : τις ψυχικές τεχνικές  που 

αλλάζουν την αντίληψη του εκπαιδευτικού για τις συνθήκες με προσανατολισμό στη 

θετική πλευρά των πραγμάτων και φυσικές τεχνικές π.χ. ασκήσεις χαλάρωσης, 

αλκοόλ, παιχνίδια μετά το σχολείο. Παρόλο που οι τεχνικές αυτές μπορεί να είναι 

αποτελεσματικές, εάν η πηγή άγχους παραμένει, κάποιο από αυτό θα βιωθεί. Ακόμα, 

ως ατομικές τεχνικές αναφέρονται η έκφραση συναισθημάτων και η αναζήτηση 

υποστήριξης, η λήψη συνειδητών μέτρων και η σκέψη άλλων πραγμάτων. Από τη 

μεριά του σχολείου, ως τεχνικές αντιμετώπισης αναφέρονται η παροχή περισσότερου 

χρόνου προετοιμασίας κάθε μέρα στους εκπαιδευτικούς, η μείωση του μεγέθους της 

τάξης, η καλύτερη οργάνωση και επικοινωνία στο σχολείο, ένα βελτιωμένο κλίμα 

κοινωνικής υποστήριξης, πιο αποτελεσματικά προγράμματα μύησης του προσωπικού 

και επαγγελματικής ανάπτυξης, μεγαλύτερη αναγνώριση των προσπαθειών των 

εκπαιδευτικών και μια σαφέστερη περιγραφή των καθηκόντων εργασίας και των 

προσδοκιών.   

Αναφέρονται ορισμένες προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς οι οποίες έχουν 

προκύψει από έρευνες (Friedman, 2000): 

 

Εργαστήριο για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία: Η 

επιμόρφωση για όλα τα είδη των επαγγελματιών έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ισχυρό 

μέσο για τη μείωση του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στην περίπτωση 

των εκπαιδευτικών, η διαχείριση των προβλημάτων πειθαρχίας και η ενίσχυση του 
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ελέγχου στην τάξη έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη μείωση του στρες. Στην 

αρχική φάση του εργαστηρίου οι εκπαιδευτικοί αναλύουν τα προβλήματα πειθαρχίας 

των μαθητών. Έπειτα, παρέχεται μια βάση για λύσεις και το τελικό στάδιο 

περιλαμβάνει την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην παροχή των καλύτερων 

λύσεων για τα πρόβλημα. Αυτό γίνεται μέσω προβολής βίντεο και συζήτησης υπό τις 

οδηγίες και την επίβλεψη ενός εκπαιδευμένου μέντορα. 

 

Εργαστήριο για την οργάνωση της τάξης: Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει 

σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτικούς αρχές για την οργάνωση των τάξεών 

τους για την πρόληψη του άγχους και της εξουθένωσης που απορρέουν από την 

υπερφόρτωση, την αποδιοργάνωση και τη διαταραχή. Το εργαστήριο δίνει έμφαση σε 

οχτώ αρχές. Αυτές είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος τάξης 

από τεχνικής και φυσικής πλευράς, ο γενικός σχεδιασμός της μάθησης και των 

κανονισμών, η αποσαφήνιση των προσδοκιών, της ευθύνης και της δέσμευσης, η 

κατάκτηση και διατήρηση καλών συμπεριφορών από μέρους των μαθητών, ο 

σχεδιασμός και η οργάνωση της διδασκαλίας, η διευκόλυνση της διδασκαλίας και η 

συμμετοχή των μαθητών, η συνεργασία με μαθητές με ειδικές ανάγκες και γενικά ένα 

καλό ξεκίνημα.  

 

Όμοιες επαγγελματικές ομάδες βοήθειας: Οι ομάδες βοήθειας είναι άλλη μια ισχυρή 

κατηγορία δράσης για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν τα 

επαγγελματικά προβλήματα και τις στρεσογόνες καταστάσεις. Σε τέτοιες ομάδες οι 

συμμετέχοντες  βοηθούν ο ένας τον άλλο στη συλλογή πληροφοριών και την 

υπερπήδηση επαγγελματικών εμποδίων, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο με τις 

ικανότητες και την εμπειρία τους, αντί να στρέφονται σε εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες για βοήθεια, μοιράζονται παρόμοια προβλήματα και εμπειρίες. Η 

βασική υπόθεση στην οποία βασίζονται αυτές οι ομάδες είναι ότι τα τεχνικά θέματα 

στην εργασία μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με την παροχή σχετικής 

τεχνογνωσίας από παρόμοιους επαγγελματίες, έτσι μειώνεται η αίσθηση της 

απομόνωσης και τα επίπεδα άγχους. Οι ομάδες αυτές συνήθως ασχολούνται με ειδικά 

επαγγελματικά θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες  ή γενικότερα με 

αγχωτικές καταστάσεις που αφορούν την πλειοψηφία της ομάδας. Οι συμμετέχοντες 

θέτουν ζητήματα, προβλήματα και κάποιες πιθανές λύσεις. Ένα συγκεκριμένο ζήτημα 

ή πρόβλημα επιλέγεται για λεπτομερή επεξεργασία και συζήτηση. Ένας από τους 
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συμμετέχοντες περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισής του και οι υπόλοιποι προτείνουν 

και εξετάζουν διαφορετικές λύσεις. Αυτός που έθεσε το ζήτημα διαλέγει μία ή δύο 

προτεινόμενες λύσεις για να δοκιμάσει στον χώρο εργασίας του και επίσης μια ομάδα 

μελών με την οποία μοιράζεται τα εμπόδια και την πρόοδο στην επίλυση του 

προβλήματος. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά είτε για το ίδιο 

πρόβλημα ή για διαφορετικά.  

 

Πέρα όμως από τα εργαστήρια και τις ομάδες βοήθειας, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους για καλύτερα αποτελέσματα με τους 

μαθητές τους. Καλό θα ήταν η διδασκαλία να είναι υποστηρικτική με τον 

εκπαιδευτικό να προσπαθεί να λύσει προσωπικά μαθησιακά προβλήματα μαθητών, 

να δείχνει συμπάθεια προς όλους και να επιδιώκει να εμπλουτίσει τους μαθητές πέρα 

από τα όρια του επίσημου προγράμματος σπουδών. Επίσης, να χρησιμοποιεί το 

χιούμορ στη διδασκαλία και τα αντικείμενα που διδάσκει να είναι ελκυστικά και να 

ενδιαφέρουν τους μαθητές χωρίς να παραμελεί κάποιον από αυτούς. Τέλος, να μη 

μειώνει και ντροπιάζει τους μαθητές τονίζοντας τις αδυναμίες τους μπροστά στην 

τάξη.   

 

Οι δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι πολλές. Ακόμα και η πρόληψή της είναι 

σημαντική. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανατροφοδότηση, την 

παροχή καινοτόμου δράσης, την ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος στην εργασία όπου 

θα υπάρχει εμπιστοσύνη και δίκαιη αντιμετώπιση προς όλους (Leiter & Maslach, 

2004). 
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9. Η Έρευνα 
 

9.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του συνδρόμου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης ή αλλιώς burnout σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα κρίνεται αναγκαία η μελέτη της 

επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί σε μια χώρα στα πλαίσια 

μιας μεγάλης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Η έρευνα αφορά εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία της Ελλάδας είτε με μόνιμη είτε με μερική 

απασχόληση. Η μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το μοντέλο των Maslach και Jackson (1981) ως προς 

τις τρεις διαστάσεις της, τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και 

τη μειωμένη προσωπική επίτευξη. Επιπλέον, στοχεύει στην εξέταση των παραγόντων 

επαγγελματικής έντασης που συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση και στη 

σύνδεση των διαστάσεων του συνδρόμου και των παραγόντων στρες με τα 

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

προϋπηρεσία, σχέση εργασίας, τίτλοι σπουδών)  αλλά και τη μεταξύ τους σχέση. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1. Ποια είναι τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί με βάση τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης; 

2. Διαφοροποιούνται οι διαστάσεις της εξουθένωσης ανάλογα με τα 

δημογραφικά στοιχεία; 

3. Ποια είναι τα επίπεδα στρες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί με βάση τις πηγές 

επαγγελματικής έντασης και ποιες οι σημαντικότερες από αυτές; 

4. Διαφοροποιούνται οι πηγές επαγγελματικής έντασης ανάλογα με τα 

δημογραφικά στοιχεία; 

5. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των διαστάσεων της εξουθένωσης και των πηγών 

επαγγελματικής έντασης; 
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9.2 Δείγμα έρευνας 
 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 245 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 

οποίοι υπηρετούν σε σχολεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το δείγμα 

αποτελείται από 67 άνδρες (27,3 %) και 178 γυναίκες (72,7 %). Από αυτούς οι 69 

(28,2 %) είναι από 22-30 ετών, οι 103 (42%) είναι 31-40 ετών, οι 42 (17,1%) έχουν 

ηλικία 41-50 ετών και τέλος οι 31 (12,7%) είναι 51 + ετών.  

 

Ως προς την οικογενειακή κατάσταση οι 112 εκπαιδευτικοί  (45,7%) δηλώνουν 

άγαμοι και οι 133 (54,3%) έγγαμοι. Εξετάζοντας τα έτη υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών προκύπτει πως οι 41 εκπαιδευτικοί (16,7%) έχουν προϋπηρεσία έως 5 

έτη, οι 94 (38,4%) έχουν προϋπηρεσία 6-10 έτη, οι 71 (29%) 11-20 έτη και οι 39 

(15,9%) έχουν 21+ έτη. Ακόμα, στο δείγμα των 245 εκπαιδευτικών οι 105 (42,9%) 

είναι αναπληρωτές με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι 140 (57,1%) μόνιμοι. 

 

Τέλος, όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, οι 14 εκπαιδευτικοί (5,7%) έχουν δεύτερο 

πτυχίο, οι 2 (0,8%) διδακτορικό, οι 94 (38,4%) διαθέτουν μεταπτυχιακό, οι 17 (6,9%) 

έχουν κάνει μετεκπαίδευση και οι υπόλοιποι 118 (48,2%) δεν διαθέτουν κάτι από τα 

παραπάνω πέρα από τον τίτλο του βασικού τους πτυχίου (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1-Δημογραφικά Στοιχεία του δείγματος (Ν=245) 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

 Ν % 

Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

67 

178 

 

27,3% 

72,7% 

Ηλικία 

22-30 ετών 

31-40 ετών 

41-50 ετών 

51 + ετών 

 

69 

103 

42 

31 

 

28,2 % 

42% 

17,1% 

12,7% 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 
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Άγαμος/η  

Έγγαμος/η 

112 

133 

45,7% 

54,3% 

Έτη Υπηρεσίας 

έως 5 έτη 

6-10 έτη 

11-20 έτη 

21+ έτη 

 

41 

94 

71 

39 

 

16,7% 

38,4% 

29% 

15,9% 

Σχέση  Εργασίας 

Αναπληρωτής/τρια 

Μόνιμος/η 

 

105 

140 

 

42,9% 

57,1% 

Τίτλοι Σπουδών 

Βασικό Πτυχίο 

Δεύτερο Πτυχίο 

Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό 

Μετεκπαίδευση 

 

118 

14 

2 

94 

17 

 

48,2% 

5,7% 

0,8% 

38,4% 

6,9% 

 

9.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 
 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης 

των εκπαιδευτικών ως προς τις τρεις διαστάσεις της, τη συναισθηματική εξάντληση, 

την αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη καθώς και η διερεύνηση των 

πηγών επαγγελματικού άγχους. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τρία 

ερωτηματολόγια. Ένα ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, ένα για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και ένα τρίτο 

για τη διερεύνηση των πηγών επαγγελματικού άγχους. Παρακάτω περιγράφονται 

αναλυτικά τα ερωτηματολόγια.  

 

9.3.1 Ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών 
 

Το ερωτηματολόγιο που αφορά τα δημογραφικά στοιχεία αποτελείται από ερωτήσεις 

σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την προϋπηρεσία, τη 

σχέση εργασίας καθώς και τους τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών. 
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9.3.2 Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης  
 

Για τη διερεύνηση το συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε 

το ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach (MBI) - Maslach & 

Jackson, 1981. Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην 

ελληνική γλώσσα από τον Kokkinos (2006). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 δηλώσεις σχετικά με το πόσο συχνά οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν μια κατάσταση ή ένα συναίσθημα. Κάθε δήλωση αξιολογείται 

σε μια 7-βάθμια κλίμακα από το 1 μέχρι το 7. Συγκεκριμένα, 1: Ποτέ , 2: Μερικές 

φορές τον χρόνο, 3: Μια φορά τον μήνα, 4: Μερικές φορές τον μήνα, 5: Μια φορά 

την εβδομάδα, 6: Μερικές φορές την εβδομάδα,  7: Κάθε μέρα.  

 

Οι 22 δηλώσεις διαιρούνται σε τρεις υποκλίμακες που αποτελούν τις τρεις διαστάσεις 

της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η συναισθηματική εξάντληση (9 δηλώσεις) 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1,2,3,6,8,13,14,16,20, η αποπροσωποποίηση (5 

δηλώσεις) περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 5,10,11,15,22 και η προσωπική επίτευξη (8 

δηλώσεις) περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 4,7,9,12,17,18,19,21. Κάθε διάσταση 

βαθμολογείται χωριστά με την πρόσθεση των βαθμών των εκάστοτε δηλώσεων. Με 

αυτόν τον τρόπο προκύπτουν τρεις βαθμολογίες για κάθε ερωτώμενο. Η υψηλή 

βαθμολογία στη συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση σημαίνει 

υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ η προσωπική επίτευξη 

αξιολογείται αντίστροφα δηλαδή υψηλή βαθμολογία στην προσωπική επίτευξη 

σημαίνει χαμηλή επαγγελματική εξουθένωση (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2-Επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

 Χαμηλή Μέτρια Υψηλή 

Συναισθηματική 

Εξάντληση  

≤ 20 21-30 ≥31 

Αποπροσωποποίηση ≤5 6-10 ≥11 

Προσωπική Επίτευξη ≥42 41-36 ≤35 

*Τα επίπεδα της προσωπικής επίτευξης υπολογίζονται στην αντίθετη κατεύθυνση από τη συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση. 
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9.3.3 Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης 
 

Για την καταγραφή και τον εντοπισμό των παραγόντων που προκαλούν στρες στους 

εκπαιδευτικούς χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής 

Έντασης των Εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε 

αρχικά από την Μούζουρα (2005) και με κάποιες προσαρμογές από την Γιαννακίδου 

(2014) πήρε τη μορφή που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40 δηλώσεις πηγών στρες. Οι εκπαιδευτικοί 

βαθμολογούν σε μια 5-βάθμια κλίμακα πόσο μεγάλη πηγή συναισθηματικής έντασης 

αποτελούν γι αυτούς οι παράγοντες. Συγκεκριμένα, το 1= Καθόλου, 2= Λίγο, 3= 

Μέτρια, 4=Πολύ, 5= Υπερβολικά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ελεγχθούν οι 

πηγές επαγγελματικής έντασης και ο βαθμός σοβαρότητάς τους. 

Οι 40 δηλώσεις του ερωτηματολογίου κατανέμονται σε 6 διαφορετικούς παράγοντες 

που ο καθένας από αυτούς αφορά διάφορα θέματα. Ο 1
ος

  παράγοντας (ερ. 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) αφορά θέματα σχετικά με τη διοίκηση και την 

οργάνωση της εκπαίδευσης και την αναγνώριση του εκπαιδευτικού, ο 2
ος

  

(ερ.25,26,27,28,29,30,31,32) θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας και τις πιέσεις 

χρόνου, ο 3
ος

 (ερ.2,22,35,36,37,38,39) θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες 

στο σχολείο, ο 4
ος

 (ερ.1,3,4,5,6,7,8,24) θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη 

συμπεριφορά των μαθητών και τέλος ο 5
ος

 παράγοντας (ερ.9,10,23,33,34,40) αφορά 

θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις. 

9.4 Διαδικασία 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον μήνα Ιανουάριο και μέχρι τα μέσα του 

Φεβρουαρίου του 2018. Ο πληθυσμός της αποτελείται από εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορα σχολεία σε περιοχές της Ελλάδας. 

Ορισμένα ερωτηματολόγια δόθηκαν δια χειρός σε εκπαιδευτικούς στην περιοχή 

εργασίας της ερευνήτριας. Ακόμα, το ερωτηματολόγιο μέσω των φορμών Google 

έλαβε και ηλεκτρονική μορφή. Έτσι απεστάλη σε εκπαιδευτικούς σε άλλες περιοχές 

μέσω email. Τέλος, για να συγκεντρωθεί ο αρχικός αριθμός των ερωτηματολογίων 
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δημοσιεύτηκε σε ορισμένες κλειστές διαδικτυακές ομάδες που αποτελούνται από 

εκπαιδευτικούς.  

Το τελικό δείγμα αποτελούν 245 ερωτηματολόγια τα οποία μετά τη συλλογή τους 

κωδικοποιήθηκαν και καταγράφηκαν στο SPSS 20.0 (Στατιστικό Πακέτο των 

Κοινωνικών Επιστημών) έτσι ώστε να αναλυθούν. Με τη βοήθεια της στατιστικής 

δόθηκε μια γενική εικόνα του δείγματος καθώς και συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών που περιέχονται στην έρευνα. 

9.5 Έλεγχος εργαλείων μέτρησης 
 

9.5.1 Αξιοπιστία ερωτηματολογίων 
 

Πίνακας 3-Συντελεστές Αξιοπιστίας για το Ερωτηματολόγιο της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης 

Εργαλεία Μέτρησης                                 Alpha 

Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης                                    .90 

Συναισθηματική Εξάντληση                                    .82 

Αποπροσωποποίηση                                    .60 

Προσωπική Επίτευξη                                    .78 

 

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν υποβλήθηκαν σε ανάλυση αξιοπιστίας 

alpha του Cronbach. Το ερωτηματολόγιο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

παρουσιάζει για την πρώτη διάσταση, αυτή της συναισθηματικής εξάντλησης, 

αξιοπιστία .82, για τη δεύτερη διάσταση, αυτή της αποπροσωποποίησης αξιοπιστία 

.60 και για την τρίτη διάσταση, της προσωπικής επίτευξης αξιοπιστία .78.  Για το 

σύνολο των στοιχείων του το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει αξιοπιστία .90. (Πίνακας 

3) Οι Leiter και Maslach (2001) σε έρευνά τους βρήκαν αξιοπιστία για τη 

συναισθηματική εξάντληση .91, την αποπροσωποποίηση .63 και την προσωπική 

επίτευξη .73. Σε έρευνα σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Platsidou & Agaliotis, 

2008) οι διαστάσεις είχαν αξιοπιστία .85, .81 και .58 αντίστοιχα καθώς και σε έρευνα 

σε εκπαιδευτικούς της Κύπρου (Kokkinos, 2007) η αξιοπιστία για τις διαστάσεις ήταν 

.85, .81 και .58 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 4-Ενδοσυσχετίσεις μέσω των τριών διαστάσεων 

 

Διαστάσεις 

 

Αποπροσωποποίηση 

 

Προσωπική 

Επίτευξη 

Συναισθηματική Εξάντληση 

 

        .53
**

 -.77
**

 

Αποπροσωποποίηση   -.65
**

 

**
επίπεδο σημαντικότητας (Sig. 2-tailed)=0,01 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4) φαίνεται μια μέτρια θετική και 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής εξάντλησης και της 

αποπροσωποποίησης ( r=.53
**

, p ≤ .01),  μια υψηλή αρνητική και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής εξάντλησης και της προσωπικής 

επίτευξης (r= -.77
**

, p ≤ .01) και μια υψηλή αρνητική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της αποπροσωποποίησης και της προσωπικής επίτευξης (r= -.65
** 

, 

p ≤ .01) . 

Πίνακας 5-Συντελεστές Αξιοπιστίας για το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής 

Έντασης των Εκπαιδευτικών 

Εργαλεία Μέτρησης                                 Alpha 

1
ος

  παράγοντας: θέματα σχετικά με τη 

διοίκηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης 

και την αναγνώριση του εκπαιδευτικού 

                                   .88 

2
ος

 παράγοντας: θέματα σχετικά με τον 

φόρτο εργασίας και τις πιέσεις χρόνου 

                                   .86 

3
ος

 παράγοντας: θέματα σχετικά με τις 

επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο 

                                   .76 

4
ος 

 παράγοντας: θέματα σχετικά με τη 

μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών 

                                   .82 

5
ος

 παράγοντας: θέματα σχετικά με τις 

διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις 

 

Ερωτηματολόγιο στο σύνολό του                                             

                                   .73 

 

                                

                                   .94 
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Το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης των Εκπαιδευτικών 

παρουσίασε αξιοπιστία 0.94 στο σύνολό του. Για τους πέντε παράγοντες στρες ο 

δείκτης αξιοπιστίας alpha του Cronbach ήταν: για τον 1
ο
  παράγοντα (θέματα σχετικά 

με τη διοίκηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης και την αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού) αξιοπιστία .88, για τον 2
ο
  (θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας και 

τις πιέσεις χρόνου) αξιοπιστία .86, για τον 3
ο
 (θέματα σχετικά με τις επικρατούσες 

συνθήκες στο σχολείο) αξιοπιστία .76, για τον 4
ο 

 (θέματα σχετικά με τη μάθηση και 

τη συμπεριφορά των μαθητών) αξιοπιστία .82 και τέλος για τον 5
ο
 παράγοντα 

(θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις) αξιοπιστία .73 

(Πίνακας 4). Η κατασκευάστρια του ερωτηματολογίου (Μούζουρα, 2005) αναφέρει 

συνολική αξιοπιστία .91 και για τους πέντε παράγοντες από .57 έως .85. Ακόμα η 

Γιαννακίδου (2014) αναφέρει συνολική αξιοπιστία .93 και για τους πέντε παράγοντες 

από .77 έως .90. 

 Πίνακας 6-Ενδοσυσχετίσεις μέσω των πέντε παραγόντων  

 

Παράγοντες 

 

2
ος

 παράγοντας: 

θέματα σχετικά με 

τον φόρτο 

εργασίας και τις 

πιέσεις χρόνου 

 

3
ος

 

παράγοντας: 

θέματα 

σχετικά με τις 

επικρατούσες 

συνθήκες στο 

σχολείο 

 

4
ος 

 

παράγοντας: 

θέματα 

σχετικά με 

τη μάθηση 

και τη 

συμπεριφορά 

των μαθητών 

 

5
ος

 

παράγοντας: 

θέματα 

σχετικά με τις 

διαπροσωπικές 

και 

εργασιακές 

σχέσεις 

 

1
ος

  παράγοντας: 

θέματα σχετικά με τη 

διοίκηση και την 

οργάνωση της 

εκπαίδευσης και της 

αναγνώρισης του 

εκπαιδευτικού  

        .56
**

  .55
**

  .44
**

  .50
**

 

2
ος

 παράγοντας: 

θέματα σχετικά με 

  .  .66
**

  .51
**

  .51
**
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τον φόρτο εργασίας 

και τις πιέσεις 

χρόνου 

3
ος

 παράγοντας: 

θέματα σχετικά με τις 

επικρατούσες 

συνθήκες στο 

σχολείο 

   .55
**

  .59
**

 

4
ος 

 παράγοντας: 

θέματα σχετικά με τη 

μάθηση και τη 

συμπεριφορά των 

μαθητών 

    .53
**

 

**
επίπεδο σημαντικότητας (Sig. 2-tailed)=0,01 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6) προκύπτει μια θετική και 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 1
ου

 παράγοντα: θέματα σχετικά με τη 

διοίκηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης και την αναγνώριση του εκπαιδευτικού 

και των παραγόντων  2:θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας και τις πιέσεις χρόνου 

(r=.56
**

, p ≤ .01), 3:θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο 

(r=.55
**

, p ≤ .01), 4:: θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών 

(r=.44
**

, p ≤ .01), 5: θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις 

(r=.50
**

, p ≤ .01). 

Ακόμα, προκύπτει μια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 2
ου

 

παράγοντα: θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας και τις πιέσεις χρόνου και των 

παραγόντων 3:θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο (r=.66
**

, p 

≤ .01), 4: θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών (r=.51
**

, p 

≤ .01), 5: θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις (r=.51
**

, p ≤ 

.01). 

Επιπλέον, θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση προκύπτει μεταξύ του 3
ου

 

παράγοντα: θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο και των 

παραγόντων 4: θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών 
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(r=.55
**

, p ≤ .01), 5: θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις 

(r=.59
**

, p ≤ .01).  

Τέλος, ο 4
ος

 παράγοντας :θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των 

μαθητών παρουσιάζει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον 5
ο
 

παράγοντα: θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις (r=.53
**

, p 

≤ .01). 

 

9.5.2 Παραγοντική ανάλυση ερωτηματολογίων 
 

Η παρούσα έρευνα δεν έχει σκοπό να επιβεβαιώσει την παραγοντική δομή του 

ερωτηματολογίου της Maslach. Αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί από ερευνητές. 

Σκοπός είναι η χρησιμοποίησή του ως εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης κάνοντας δεκτή την παραγοντική δομή του που εισηγούνται οι 

ερευνητές και οι δημιουργοί του (Maslach, Jackson & Leiter, 1997) με την 

επαγγελματική εξουθένωση να περιλαμβάνει τη συναισθηματική εξάντληση, την 

αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη. 

Και το ερωτηματολόγιο των πηγών επαγγελματικής έντασης χρησιμοποιήθηκε με την 

παραγοντική δομή της δημιουργού του (Μούζουρα, 2005) καθώς και αυτήν στην 

οποία κατέληξε η Γιαννακίδου (2014) κατά την οποία οι πηγές επαγγελματικής 

έντασης χωρίζονται σε 5 παράγοντες (διοίκηση/οργάνωση, φόρτος εργασίας, 

επικρατούσες συνθήκες, μάθηση/συμπεριφορά μαθητών, διαπροσωπικές/εργασιακές 

σχέσεις).
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10.Αποτελέσματα 
 

10.1 Επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης ως προς τις τρεις 

διαστάσεις  
 

Στην πρώτη διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, αυτή της συναισθηματικής 

εξάντλησης, όσο μεγαλύτερη είναι η μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική εξουθένωση. Στο δείγμα μας η συναισθηματική 

εξάντληση βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα και πιο συγκεκριμένα η μέση 

συναισθηματική εξάντληση του δείγματος είναι 27,62 με τυπική απόκλιση 9,68. Η 

μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση που παρατηρήθηκε είναι 56 και η μικρότερη 

9. Δηλαδή υπήρξε εύρος 47 μέσα στο δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

(επικρατούσα τιμή) έχουν βαθμολογία στη συναισθηματική εξάντληση 21. Το 50% 

των εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 27. Το 25% των εκπαιδευτικών με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία συναισθηματικής εξάντλησης έχουν βαθμολογία έως 20 και 

το 75% των εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 35 (Πίνακας 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7-Συναισθηματική Εξάντληση 

N 

Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 27,6163 

Διάμεσος 27,0000 

Επικρατούσα τιμή 21,00 

Τυπική απόκλιση 9,67800 

Διασπορά 93,664 

Εύρος 47,00 

Ελάχιστη τιμή 9,00 

Μέγιστη τιμή 56,00 

Εκατοστημό

ρια 

 25 20,0000 

50 27,0000 

75 35,0000 
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Στην δεύτερη διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, αυτή της 

αποπροσωποποίησης,  όσο μεγαλύτερη είναι η μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική εξουθένωση. Παρατηρήθηκε πως οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν αποπροσωποποίηση με υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα η 

μέση αποπροσωποποίηση  του δείγματος είναι 11,55 με τυπική απόκλιση 4,36. Η 

μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση που παρατηρήθηκε είναι 26 και η μικρότερη 5. 

Δηλαδή υπήρξε εύρος 21 μέσα στο δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

(επικρατούσα τιμή) έχουν βαθμολογία στην αποπροσωποποίηση 10. Το 50% των 

εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 11. Το 25% των εκπαιδευτικών με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία αποπροσωποποίησης έχουν βαθμολογία έως 8 και το 75% 

των εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 14 (Πίνακας 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Στην τρίτη διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, αυτή της προσωπικής 

επίτευξης,  όσο μικρότερη είναι η μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική εξουθένωση. Στην έρευνα η προσωπική επίτευξη 

εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, η μέση προσωπική επίτευξη του 

δείγματος είναι 43,99 με τυπική απόκλιση 7,84. Η μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη 

που παρατηρήθηκε είναι 56 και η μικρότερη 21. Δηλαδή υπήρξε εύρος 35 μέσα στο 

 

        Πίνακας 8-Αποπροσωποποίηση 

N 
Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 11,55 

Διάμεσος 11,00 

Επικρατούσα τιμή 10 

Τυπική απόκλιση 4,359 

Διασπορά 19,003 

Εύρος 21 

Ελάχιστη τιμή 5 

Μέγιστη τιμή 26 

Εκατοστημ

όρια 

25 8,00 

50 11,00 

75 14,00 
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δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (επικρατούσα τιμή) έχουν βαθμολογία στην 

προσωπική επίτευξη 47. Το 50% των εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 45. Το 

25% των εκπαιδευτικών με τη χαμηλότερη βαθμολογία προσωπικής επίτευξης έχουν 

βαθμολογία έως 39 και το 75% των εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 50 

(Πίνακας 9). 

 

            Πίνακας 9-Προσωπική Επίτευξη  

N 
Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 43,9878 

Διάμεσος 45,00 

Επικρατούσα τιμή 47 

Τυπική απόκλιση 7,83931 

Διασπορά 61,455 

Εύρος 35,00 

Ελάχιστη τιμή 21,00 

Μέγιστη τιμή 56,00 

Εκατοστημ

όρια 

25 39,00 

50 45,00 

75 50,00 

 

Με βάση την κατηγοριοποίηση της Maslach  και των συνεργατών της διαπιστώνεται 

πως οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα 

δηλώνουν μέτρια συναισθηματική εξάντληση (μέτριο επίπεδο εξουθένωσης), υψηλή 

αποπροσωποποίηση (υψηλό επίπεδο εξουθένωσης) και υψηλή προσωπική επίτευξη 

(χαμηλό επίπεδο εξουθένωσης) (Πίνακας 10). 

 

                         Πίνακας 10-Επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Διαστάσεις Ν Μ.Ο. Τ.Α.  

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

245 27,62 9,68 Μέτριο 

Αποπροσωποποίηση 245 11,55 4,36 Υψηλό 

Προσωπική Επίτευξη 245 43,99 7,84 Χαμηλό 
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10.2 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις διαστάσεις της 

εξουθένωσης 
 

10.2.1 Σύνδεση του φύλου με τις διαστάσεις 
 

Αρχικά, όσον αφορά το φύλο, η μέση συναισθηματική εξάντληση των ανδρών είναι 

3,08 με τυπική απόκλιση 1,08. Η μέση συναισθηματική εξάντληση των γυναικών 

είναι 3,07 με τυπική απόκλιση 1,08. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(t=0.070,  df=243,  p=0.945>0.05). Ακόμα, η μέση αποπροσωποποίηση των ανδρών 

είναι 2,38 με τυπική απόκλιση 0,96. Η μέση αποπροσωποποίηση των γυναικών είναι 

2,29 με τυπική απόκλιση 0,84. Και σε αυτήν την περίπτωση η διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t=0.725,  df=243,  p=0.469>0.05). Τέλος, η μέση προσωπική 

επίτευξη των ανδρών είναι 5,45 με τυπική απόκλιση 1,00. Η μέση προσωπική 

επίτευξη των γυναικών είναι 5,52 με τυπική απόκλιση 0,98. Και για την τρίτη 

διάσταση της εξουθένωσης παρατηρείται πως η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t=-0.478,  df=243,  p=0.633>0.05). 

 

10.2.2 Σύνδεση της ηλικίας με τις διαστάσεις 
 

Με βάση την ηλικία, η μέση συναισθηματική εξάντληση στην ηλικία 22-30 ετών 

είναι 3,01 με τυπική απόκλιση 1,11, στην ηλικία 31-40 ετών 3,12 με τυπική απόκλιση 

1,11, στην ηλικία 41-50 ετών 3,22 με τυπική απόκλιση 1,08 και στην ηλικία 51 + 

είναι 2,60 με τυπική απόκλιση 0,86.  Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.241=1,102, p= 0,349>0,05). Επίσης, η μέση αποπροσωποποίηση στην ηλικία 22-30 

ετών είναι 2,26 με τυπική απόκλιση 0,77, στην ηλικία 31-40 ετών 2,46 με τυπική 

απόκλιση 0,93, στην ηλικία 41-50 ετών 2,29 με τυπική απόκλιση 0,93 και στην 

ηλικία 51 + είναι 1,97 με τυπική απόκλιση 0,75.  Και σε αυτήν την περίπτωση η 

διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.241=2,645, p= 0,050>0,01). Τέλος, η 

μέση προσωπική επίτευξη στην ηλικία 22-30 ετών είναι 5,57 με τυπική απόκλιση 

1,03, στην ηλικία 31-40 ετών 5,37 με τυπική απόκλιση 1,00, στην ηλικία 41-50 ετών 

5,58 με τυπική απόκλιση 0,85 και στην ηλικία 51 + είναι 5,66 με τυπική απόκλιση 
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0,96. Και σε αυτή τη διάσταση η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.241=1,050, p= 0,371>0,01). 

 

10.2.3 Σύνδεση της οικογενειακής κατάστασης με τις διαστάσεις 
 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων παρατηρείται πως η 

μέση συναισθηματική εξάντληση των άγαμων είναι 3,07 με τυπική απόκλιση 1,07. Η 

μέση συναισθηματική εξάντληση των έγγαμων είναι 3,07 με τυπική απόκλιση 1,09. Η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-0.014,  df=243,  p=0.989>0.05). 

Επιπλέον, η μέση αποπροσωποποίηση των άγαμων είναι 2,36 με τυπική απόκλιση 

0,82. Η μέση αποπροσωποποίηση των έγγαμων είναι 2,27 με τυπική απόκλιση 0,92. 

Και εδώ η διαφορά που παρατηρείται δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=0.802,  

df=243,  p=0.423>0.05). Τέλος, η μέση προσωπική επίτευξη των άγαμων είναι 5,37 

με τυπική απόκλιση 1,00 και η μέση προσωπική επίτευξη των έγγαμων είναι 5,60 με 

τυπική απόκλιση 0,96. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-1,902,  

df=243,  p=0.058>0.05). 

 

10.2.4 Σύνδεση των ετών υπηρεσίας με τις διαστάσεις 
 

Όσον αφορά την προϋπηρεσία των συμμετεχόντων, η μέση συναισθηματική 

εξάντληση στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία έως 5 έτη είναι 2,98 με τυπική 

απόκλιση 1,08, στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 6-10 έτη 3,03 με τυπική 

απόκλιση 1,07, στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 11-20 έτη 3,29 με τυπική 

απόκλιση 1,15 και στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 21+ έτη 2,85 με τυπική 

απόκλιση 0,90. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.241=1,680, p= 

0,172>0,05). Ακόμα, η μέση αποπροσωποποίηση στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία έως 5 έτη είναι 2,21 με τυπική απόκλιση 0,74, στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 6-10 έτη 2,33 με τυπική απόκλιση 0,87, στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 11-20 έτη 2,51 με τυπική απόκλιση 0,94 και στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 21+ έτη 2,00 με τυπική απόκλιση 0,77. Η διαφορά αυτή είναι 

στατιστικά σημαντική (F3.241=3,204, p= 0,024<0,05). Αυτό δείχνει πως η 
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αποπροσωποποίηση, η μία από τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης 

που αφορά την αίσθηση της απογοήτευσης από την εργασία, τη δυσκολία 

κατανόησης των προβλημάτων των μαθητών και την αποτελεσματική τους 

αντιμετώπιση καθώς και την ανησυχία μη γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί περισσότερο 

σκληροί επηρεάζεται από την προϋπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα μέχρι την 

προϋπηρεσία των 20 ετών η αποπροσωποποίηση αυξάνεται ενώ στη συνέχεια υπάρχει 

μια μείωση αυτής. Τέλος, η μέση προσωπική επίτευξη στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία έως 5 έτη είναι 5,53 με τυπική απόκλιση 0,98, στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 6-10 έτη 5,49 με τυπική απόκλιση 0,99, στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 11-20 έτη 5,39 με τυπική απόκλιση 1,02 και στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 21+ έτη 5,69 με τυπική απόκλιση 0,89. Η διαφορά που παρατηρείται 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.241=0,783, p= 0,505>0,05). 

 

10.2.5 Σύνδεση της σχέσης εργασίας με τις διαστάσεις 
 

Με βάση τη σχέση εργασίας, η μέση συναισθηματική εξάντληση των αναπληρωτών 

είναι 2,96 με τυπική απόκλιση 1,10. Η μέση συναισθηματική εξάντληση των μόνιμων 

είναι 3,15 με τυπική απόκλιση 1,05. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(t=-1,346,  df=243,  p=0,180>0,05). Ακόμα, η μέση αποπροσωποποίηση των 

αναπληρωτών είναι 2,24 με τυπική απόκλιση 0,81 και η  μέση αποπροσωποποίηση 

των μόνιμων είναι 2,37 με τυπική απόκλιση 0,91. Και πάλι η διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t=-1,152,  df=243,  p=0,251>0,05). Τέλος, η μέση προσωπική 

επίτευξη των αναπληρωτών είναι 5,55 με τυπική απόκλιση 1,03. Η προσωπική 

επίτευξη των μόνιμων είναι 5,46 με τυπική απόκλιση 0,94. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t=0,679,  df=243,  p=0,498>0,05). 

 

10.2.6 Σύνδεση των τίτλων σπουδών με τις διαστάσεις 
 

Τέλος όσον αφορά τους τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών, η μέση 

συναισθηματική εξάντληση στους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο είναι 2,81 με 

τυπική απόκλιση 1,28, στους εκπαιδευτικούς με διδακτορικό 3,06 με τυπική 

απόκλιση 2,91, στους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό 3,02 με τυπική απόκλιση 1,03 
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και στους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση 3,23 με τυπική απόκλιση 0,94. Η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.123=0,391, p= 0,760>0,05). 

Επιπλέον, η μέση αποπροσωποποίηση στους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο είναι 

1,70 με τυπική απόκλιση 0,77, στους εκπαιδευτικούς με διδακτορικό 2,30 με τυπική 

απόκλιση 1,84, στους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό 2,32 με τυπική απόκλιση 0,82 

και στους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση 2,15 με τυπική απόκλιση 0,90. Και πάλι 

η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.123=2,239, p= 0,087>0,05). Ακόμα, η 

μέση προσωπική επίτευξη στους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο είναι 5,79 με 

τυπική απόκλιση 1,08, στους εκπαιδευτικούς με διδακτορικό 4,81 με τυπική 

απόκλιση 3,09, στους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό 5,52 με τυπική απόκλιση 0,96 

και στους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση 5,36 με τυπική απόκλιση 0,96. Η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.123=0,820, p= 0,485>0,05). 

10.3 Επίπεδα Επαγγελματικής Έντασης των Εκπαιδευτικών 
 

Τα επίπεδα στρες των εκπαιδευτικών μετρήθηκαν με το Ερωτηματολόγιο Πηγών 

Επαγγελματικής Έντασης το οποίο χρησιμοποιεί 5-βάθμια κλίμακα όπου 1: καθόλου, 

2:λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ και 5: υπερβολικά. Ο αριθμός 3 αναφέρεται σε στρες 

μετρίου επιπέδου. Έτσι τιμές οι οποίες είναι μικρότερες του 3 αντιστοιχούν σε 

καθόλου ή λίγο στρες και τιμές μεγαλύτερες του 3 αντιστοιχούν σε πολύ ή 

υπερβολικό στρες όπως το αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. 

 

            Πίνακας 11-Επίπεδο στρες 

N 
Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 3,3222 

Διάμεσος 3,4000 

Επικρατούσα τιμή 3,63 

Τυπική απόκλιση ,59922 

Διασπορά ,359 

Εύρος 3,60 

Ελάχιστη τιμή 1,18 

Μέγιστη τιμή 4,78 

Εκατοστημ

όρια 

25 2,9875 

50 3,4000 

75 3,7500 
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Η μέση τιμή του στρες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι 3,22 με τυπική απόκλιση 

0,60. Η μεγαλύτερη τιμή στρες που παρατηρήθηκε είναι 4,78 και η μικρότερη 1,18. 

Δηλαδή υπήρξε εύρος 3,60 μέσα στο δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

(επικρατούσα τιμή) έχουν τιμή στρες 3,63. Το 50% των εκπαιδευτικών έχουν στρες  

έως 3,40. Το 25% των εκπαιδευτικών με το χαμηλότερο στρες έχουν βαθμολογία έως 

2,99 και το 75% των εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 3,75. Οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα βιώνουν στρες που βρίσκεται σε μέτρια 

επίπεδα με ανοδική τάση (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 12-1
ος

 παράγοντας- 

Οργάνωση/Διοίκηση Εκπαίδευσης 

 

N 
Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 3,7403 

Διάμεσος 3,8182 

Επικρατούσα τιμή 4,00 

Τυπική απόκλιση ,74726 

Διασπορά ,558 

Εύρος 3,73 

Ελάχιστη τιμή 1,27 

Μέγιστη τιμή 5,00 

Εκατοστημ

όρια 

25 3,3636 

50 3,8182 

75 4,2727 

 

Στον 1
ο
 παράγοντα επαγγελματικής έντασης που αφορά θέματα σχετικά με τη 

διοίκηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης και της αναγνώρισης του εκπαιδευτικού 

η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών είναι 3,74 με τυπική απόκλιση 0,75. Η 

μεγαλύτερη βαθμολογία που παρατηρήθηκε είναι 5 και η μικρότερη 1,27. Δηλαδή 

υπήρξε εύρος 3,73 μέσα στο δείγμα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (επικρατούσα 

τιμή) έχουν βαθμολογία 4. Το 50% των εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 3,82. 

Το 25% των εκπαιδευτικών με τη χαμηλότερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα έχουν 
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βαθμολογία έως 3,36 και το 75% των εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 

4,27 (Πίνακας 12).  

Πίνακας 13-2
ος

 παράγοντας-Φόρτος 

Εργασίας 

N 
Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 2,9811 

Διάμεσος 3,0000 

Επικρατούσα τιμή 3,50 

Τυπική απόκλιση ,80109 

Διασπορά ,642 

Εύρος 4,00 

Ελάχιστη τιμή 1,00 

Μέγιστη τιμή 5,00 

Εκατοστημ

όρια 

25 2,5000 

50 3,0000 

75 3,5000 

 

Στον 2
ο
 παράγοντα επαγγελματικής έντασης που αφορά θέματα σχετικά με τον φόρτο 

εργασίας και τις πιέσεις χρόνου η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών είναι 2,98 με 

τυπική απόκλιση 0,80. Η μεγαλύτερη βαθμολογία που παρατηρήθηκε είναι 5 και η 

μικρότερη 1. Δηλαδή υπήρξε εύρος 4 μέσα στο δείγμα. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (επικρατούσα τιμή) έχουν βαθμολογία 3,50. Το 50% των 

εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 3. Το 25% των εκπαιδευτικών με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα έχουν βαθμολογία έως 2,50 και το 75% 

των εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 3,50 (Πίνακας 13). 

  

Πίνακας 14-3
ος

 παράγοντας-Επικρατούσες 

Συνθήκες 

N 
Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 3,0799 

Διάμεσος 3,1429 

Επικρατούσα τιμή 3,29 
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Τυπική απόκλιση ,75340 

Διασπορά ,568 

Εύρος 4,00 

Ελάχιστη τιμή 1,00 

Μέγιστη τιμή 5,00 

Εκατοστημ

όρια 

25 2,5714 

50 3,1429 

75 3,5714 

 

Στον 3
ο
 παράγοντα επαγγελματικής έντασης που αφορά θέματα σχετικά με τις 

επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών είναι 

3,08 με τυπική απόκλιση 0,75. Η μεγαλύτερη βαθμολογία που παρατηρήθηκε είναι 5 

και η μικρότερη 1. Δηλαδή υπήρξε εύρος 4 μέσα στο δείγμα. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (επικρατούσα τιμή) έχουν βαθμολογία 3,29. Το 50% των 

εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 3,14. Το 25% των εκπαιδευτικών με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα έχουν βαθμολογία έως 2,57 και το 75% 

των εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 3,57 (Πίνακας 14). 

 

Πίνακας 15-4
ος

 παράγοντας-

Μάθηση/Συμπεριφορά μαθητών 

N 
Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 3,3786 

Διάμεσος 3,5000 

Επικρατούσα τιμή 3,50 

Τυπική απόκλιση ,68000 

Διασπορά ,462 

Εύρος 3,75 

Ελάχιστη τιμή 1,13 

Μέγιστη τιμή 4,88 

Εκατοστημ

όρια 

25 3,0000 

50 3,5000 

75 3,8750 
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Στον 4
ο
 παράγοντα επαγγελματικής έντασης που αφορά θέματα σχετικά με τη 

μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών 

είναι 3,38 με τυπική απόκλιση 0,68. Η μεγαλύτερη βαθμολογία που παρατηρήθηκε 

είναι 4,88 και η μικρότερη 1,13. Δηλαδή υπήρξε εύρος 3,75 μέσα στο δείγμα. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (επικρατούσα τιμή) έχουν βαθμολογία 3,50. Το 50% των 

εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 3,50. Το 25% των εκπαιδευτικών με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα έχουν βαθμολογία έως 3 και το 75% των 

εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 3,88 (Πίνακας 15). 

Πίνακας 16-5
ος

 παράγοντας-

Διαπροσωπικές/Εργασιακές Σχέσεις 

N 
Έγκυρα 245 

Αναπάντητα 0 

Μέσος όρος 3,2184 

Διάμεσος 3,1667 

Επικρατούσα τιμή 3,17 

Τυπική απόκλιση ,79720 

Διασπορά ,636 

Εύρος 4,00 

Ελάχιστη τιμή 1,00 

Μέγιστη τιμή 5,00 

Εκατοστημ

όρια 

25 2,6667 

50 3,1667 

75 3,8333 

 

Στον 5
ο
 παράγοντα επαγγελματικής έντασης που αφορά θέματα σχετικά με τις 

διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις η μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών είναι 

3,22 με τυπική απόκλιση 0,80. Η μεγαλύτερη βαθμολογία που παρατηρήθηκε είναι 5 

και η μικρότερη 1. Δηλαδή υπήρξε εύρος 4 μέσα στο δείγμα. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (επικρατούσα τιμή) έχουν βαθμολογία 3,17. Το 50% των 

εκπαιδευτικών έχουν βαθμολογία έως 3,17. Το 25% των εκπαιδευτικών με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα έχουν βαθμολογία έως 2,67 και το 75% 

των εκπαιδευτικών έχει βαθμολογία το πολύ έως 3,83 (Πίνακας 16). 
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10.4 Ταξινόμηση των πηγών επαγγελματικής έντασης 
 

Πίνακας 17-Ταξινόμηση πηγών επαγγελματικής έντασης 

Πηγές στρες Μέσος όρος Τυπική 

Απόκλιση 

Ν Παράγοντας 

1.Μη έγκαιρες / 

περιορισμένες σε αριθμό 

τοποθετήσεις 

αναπληρωτών, 

αποσπασμένων, 

ωρομισθίων 

εκπαιδευτικών 

4,04 1,02 245 1
ος

 

2.Συχνές αλλαγές 

εκπαιδευτικής πολιτικής 

       3,98 1,00 245 1
ος

 

3.Ανεπαρκής μισθός        3,97 1,09 245 1
ος

 

4.Μη υποστήριξη από 

ειδικούς (π.χ. σχολικού 

ψυχολόγου, ειδικού 

παιδαγωγού, 

λογοθεραπευτή) 

3,87 1,05 245 1
ος

 

5.Έλλειψη ή ανεπάρκεια 

υλικών μέσων 

διδασκαλίας ( 

αναλώσιμα, 

ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός κ.τ.λ) 

       3,84            1,06 245 1
ος

 

6.Προβλήματα 

υποδομής (κτιρίων, 

θέρμανσης κ.ά) 

3,83 1,06 245 1
ος

 

7.Πολλοί μαθητές με 

προβλήματα 

μάθησης/συμπεριφοράς 

3,74 ,93 245 4
ος

 

8.Μη αναγνώριση του 

επιπλέον 

προσφερόμενου έργου 

των εκπαιδευτικών 

3,73    1,02 

 

245 1
ος

 

9.Εργασιακή 

Ανασφάλεια 

3,71 1,25 245 5
ος
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(κινητικότητα, 

διαθεσιμότητα 

10.Προβλήματα 

συμπεριφοράς των 

μαθητών (ανυπακοή, 

αυθάδεια κ.τ.λ 

3,59 ,99 245 4
ος

 

11.Μη συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων για 

θέματα που σας 

αφορούν 

3,56 1,22 245 5
ος

 

12.Χαμηλή κοινωνική 

αναγνώριση του 

επαγγέλματος σας 

3,55 1,35 245 1
ος

 

13.Η εποπτεία των 

μαθητών στα 

διαλείμματα (εφημερίες 

3,49 1,05 245 3
ος

 

14.Έλλειψη 

ενδιαφέροντος και 

κινήτρων από τους 

μαθητές 

3,49 ,97 245 4
ος

 

15.Μειωμένες ευκαιρίες 

επιμόρφωσης 

3,48 1,09 245 1
ος

 

16.Έλλειψη 

συνεργασίας με τους 

γονείς των μαθητών 

3,46 1,03 245 4
ος

 

17.Ασάφεια σχετικά με 

το ρόλο του 

εκπαιδευτικού 

3,45 1,17 245 1
ος

 

18.Τάξεις με μεγάλο 

αριθμό μαθητών 

3,40 1,17 245 3
ος

 

19.Έλλειψη προοπτικών 

καριέρας 

3,39 1,22 245 1
ος

 

20.Μαθησιακές 

δυσκολίες των μαθητών 

3,38 1,01 245 4
ος

 

21.Μεγάλος φόρτος 

εργασίας 

3,28 1,06 245 2
ος

 

22.Συγκρούσεις με 

συναδέλφους, διεύθυνση 

του σχολείου 

3,24 

 

1,25 245 5
ος
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23.Το υψηλό επίπεδο 

θορύβου 

3,23 1,22 245 3
ος

 

24.Τάξεις ανομοιογενείς 

ως προς το επίπεδο 

3,22 1,01 245 4
ος

 

25.Έλλειψη αυτονομίας 

των εκπαιδευτικών 

3,21 1,14 245 5
ος

 

26.Τιμωρία / πειθαρχία 

μαθητών 

3,20 1,11 245 4
ος

 

27.Έλλειψη χρόνου για 

ολοκλήρωση της ύλης 

που προβλέπεται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα 

3,13 1,18 245 2
ος

 

28.Μη διδακτική 

εργασία 

(γραφειοκρατικό έργο, 

φύλαξη παιδιών στο 

χώρο του σχολείου) 

3,12 

 

1,18 

 

 

245 2
ος

 

29.Έλλειψη χρόνου για 

προσωπική συνεργασία 

με μαθητές/γονείς 

3,10 1,05 245 2
ος

 

30.Μεταφορά εργασίας 

στο σπίτι 

3,09 1,17 245 2
ος

 

31.Διδασκαλία παιδιών 

που δε μιλούν την ίδια 

γλώσσα 

3,08 

 

1,08 245 3
ος

 

32.Έλλειψη χρόνου για 

προετοιμασία 

μαθήματος/διόρθωση 

3,00 

 

1,06 245 2
ος

 

33.Αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών 

2,96 1,31 245 5
ος

 

34.Έλλειψη γνώσεων 

για χειρισμό 

προβλημάτων 

μάθησης/συμπεριφοράς 

2,94 

 

1,17 245 4
ος

 

35.Παραμονή στο χώρο 

εργασίας πέραν του 

διδακτικού ωραρίου 

2,91 1,23 

 

245 3
ος

 

36.Μεγάλο μέγεθος 

σχολείου 

2,75 1,21 245 3
ος
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1ος Παράγοντας: θέματα σχετικά με τη διοίκηση/οργάνωση της εκπαίδευσης και την αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού  

2ος Παράγοντας: θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας και τις πιέσεις χρόνου  

3ος Παράγοντας: θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο  

4ος Παράγοντας: θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών  

5ος Παράγοντας: θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις 

Οι πηγές επαγγελματικής έντασης ταξινομήθηκαν  με βάση τη σοβαρότητά τους 

(Πίνακας 17). Οι πέντε πρώτες πηγές είναι οι εξής: «Μη έγκαιρες / περιορισμένες σε 

αριθμό τοποθετήσεις αναπληρωτών, αποσπασμένων, ωρομισθίων εκπαιδευτικών» 

(Μ.Ο=4,04, Τ.Α.=1,02), «Συχνές αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής»(Μ.Ο=3,98, 

Τ.Α.=1,00), «Ανεπαρκής μισθός»(Μ.Ο=3,97, Τ.Α.=1,09), «Μη υποστήριξη από 

ειδικούς (π.χ. σχολικού ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού, λογοθεραπευτή)» 

(Μ.Ο=3,87, Τ.Α.=1,05), «Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας ( 

αναλώσιμα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.τ.λ)» (Μ.Ο=3,84, Τ.Α.=1,06).  

Οι πηγές στρες στο τέλος της ταξινόμησης είναι: «Μεγάλο μέγεθος σχολείου» 

(Μ.Ο=2,75, Τ.Α.=1,21), «Η αναπλήρωση μαθήματος λόγω απουσίας εκπαιδευτικού» 

(Μ.Ο=2,71, Τ.Α.=1,26), «Διδασκαλία παιδιών με πολιτιστική και φυλετική 

ποικιλομορφία» (Μ.Ο=2,67, Τ.Α.=1,12), «Ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων» 

(Μ.Ο=2,63, Τ.Α.=1,20), «Διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων» 

(Μ.Ο=2,47, Τ.Α.=1,22).  

 

 

37.Η αναπλήρωση 

μαθήματος λόγω 

απουσίας εκπαιδευτικού 

2,71 1,26 245 3
ος

 

38.Διδασκαλία παιδιών 

με πολιτιστική και 

φυλετική ποικιλομορφία 

2,67 1,12 245 2
ος

 

39.Ανταγωνισμός 

μεταξύ των συναδέλφων 

2,63 1,20 245 5
ος

 

40.Διδασκαλία πολλών 

διαφορετικών 

μαθημάτων 

2,47 

 

1,22 245 2
ος
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10.5 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις πηγές 

επαγγελματικής έντασης 
 

10.5.1 Σύνδεση του φύλου με τις πηγές επαγγελματικής έντασης 
 

Αρχικά, όσον αφορά το φύλο, η μέση βαθμολογία των ανδρών στον 1
ο
 παράγοντα 

είναι 3,79 με τυπική απόκλιση 0,66. Η μέση βαθμολογία των γυναικών στον 1
ο
 

παράγοντα είναι 3,72 με τυπική απόκλιση 0,78. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t=0.617,  df=243,  p=0.538>0.05). Ακόμα, η μέση βαθμολογία των 

ανδρών στον 2
ο
 παράγοντα είναι 2,79 με τυπική απόκλιση 0,80. Η μέση βαθμολογία 

των γυναικών στον 2
ο
 παράγοντα είναι 3,05 με τυπική απόκλιση 0,79. Η διαφορά 

αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=-2.298,  df=243,  p=0.022<0.05). Δηλαδή οι 

γυναίκες αντιλαμβάνονται τον φόρτο εργασίας ως σημαντικότερο παράγοντα στρες 

σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό δείχνει πως ο χρόνος για την ολοκλήρωση της ύλης 

που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, για την προετοιμασία του μαθήματος, 

η διόρθωση των εργασιών, η προσωπική συνεργασία με τους μαθητές και τους γονείς 

είναι θέματα που αγχώνουν περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες. Ακόμα, το 

γραφειοκρατικό έργο, η μεταφορά εργασίας στο σπίτι και η διδασκαλία παιδιών με 

πολιτιστική και φυλετική ποικιλομορφία είναι θέματα που τις επηρεάζουν 

περισσότερο σε σχέση με τους άντρες.  

 

 Επιπλέον, η μέση βαθμολογία των ανδρών στον 3
ο
 παράγοντα είναι 2,91 με τυπική 

απόκλιση 0,75. Η μέση βαθμολογία των γυναικών στον 3
ο
 παράγοντα είναι 3,14 με 

τυπική απόκλιση 0,75. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=-2.204,  

df=243,  p=0.028<0.05). Αυτό δείχνει πως οι τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών και η 

εποπτεία τους στα διαλείμματα καθώς και η παραμονή των εκπαιδευτικών στο 

σχολείο πέραν του διδακτικού τους ωραρίου, η διδασκαλία παιδιών που δε μιλούν την 

ίδια γλώσσα, το μεγάλο μέγεθος σχολείου και το υψηλό επίπεδο θορύβου είναι 

θέματα τα οποία αντιλαμβάνονται οι γυναίκες με μεγαλύτερη ένταση και στρες σε 

σχέση με τους άνδρες συναδέλφους. 

 

Επίσης, η μέση βαθμολογία των ανδρών στον 4
ο
 παράγοντα είναι 3,11 με τυπική 

απόκλιση 0,66. Η μέση βαθμολογία των γυναικών στον 4
ο
 παράγοντα είναι 3,48 με 
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τυπική απόκλιση 0,66. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=-3.901,  

df=243,  p=0.000<0.001). Δηλαδή οι γυναίκες φαίνεται να στρεσάρονται 

περισσότερο με διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, με την τιμωρία 

και πειθαρχία τους και τις μαθησιακές τους δυσκολίες περισσότερο από τους άντρες. 

Ακόμα, οι γυναίκες αγχώνονται περισσότερο από τους άντρες με τις ανομοιογενείς ως 

προς το επίπεδο τάξεις, την έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές, 

την έλλειψη συνεργασίας από τους γονείς και την έλλειψη γνώσεων έτσι ώστε να 

χειρίζονται αποτελεσματικά τα προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς. 

 

Τέλος, η μέση βαθμολογία των ανδρών στον 5
ο
 παράγοντα είναι 3,07 με τυπική 

απόκλιση 0,74. Η μέση βαθμολογία των γυναικών στον 5
ο
 παράγοντα είναι 3,27 με 

τυπική απόκλιση 0,81. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-1.739,  

df=243,  p=0.083>0.05). 

 

10.5.2 Σύνδεση της ηλικίας με τις πηγές επαγγελματικής έντασης 
 

Με βάση την ηλικία, η μέση βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα στην ηλικία 22-30 ετών 

είναι 3,64 με τυπική απόκλιση 0,81, στην ηλικία 31-40 ετών 3,81 με τυπική απόκλιση 

0,69, στην ηλικία 41-50 ετών 3,73 με τυπική απόκλιση 0,80 και στην ηλικία 51 + 

είναι 3,75 με τυπική απόκλιση 0,74.  Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.241=0,762, p= 0,516>0,05). Ακόμα, η μέση βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα στην 

ηλικία 22-30 ετών είναι 2,94 με τυπική απόκλιση 0,85, στην ηλικία 31-40 ετών 3,02 

με τυπική απόκλιση 0,80, στην ηλικία 41-50 ετών 2,92 με τυπική απόκλιση 0,78 και 

στην ηλικία 51 + είναι 3,01 με τυπική απόκλιση 0,75.  Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (F3.241=0,231, p= 0,874>0,05). Επίσης, η μέση βαθμολογία 

στον 3
ο
 παράγοντα στην ηλικία 22-30 ετών είναι 3,00 με τυπική απόκλιση 0,75, στην 

ηλικία 31-40 ετών 3,10 με τυπική απόκλιση 0,72, στην ηλικία 41-50 ετών 3,24 με 

τυπική απόκλιση 0,90 και στην ηλικία 51 + είναι 2,99 με τυπική απόκλιση 0,65.  Η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.241=1,113, p= 0,345>0,05). 

Επιπλέον, η μέση βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα στην ηλικία 22-30 ετών είναι 3,36 

με τυπική απόκλιση 0,74, στην ηλικία 31-40 ετών 3,40 με τυπική απόκλιση 0,64, 

στην ηλικία 41-50 ετών 3,26 με τυπική απόκλιση 0,76 και στην ηλικία 51 + είναι 3,50 

με τυπική απόκλιση 0,53.  Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(F3.241=0,848, p= 0,469>0,05). Τέλος, η μέση βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα στην 
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ηλικία 22-30 ετών είναι 3,24 με τυπική απόκλιση 0,84, στην ηλικία 31-40 ετών 3,22 

με τυπική απόκλιση 0,72, στην ηλικία 41-50 ετών 3,25 με τυπική απόκλιση 0,91 και 

στην ηλικία 51 + είναι 3,11 με τυπική απόκλιση 0,80.  Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (F3.241=0,240, p= 0,868>0,05). 

 

10.5.3 Σύνδεση της οικογενειακής κατάστασης με τις πηγές 

επαγγελματικής έντασης 
 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων παρατηρείται πως η  

μέση βαθμολογία των άγαμων στον 1
ο
 παράγοντα είναι 3,68 με τυπική απόκλιση 

0,80. Η μέση βαθμολογία των έγγαμων στον 1
ο
 παράγοντα είναι 3,79 με τυπική 

απόκλιση 0,70. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-1,077,  df=243,  

p=0.283>0.05). Ακόμα, η μέση βαθμολογία των άγαμων στον 2
ο
 παράγοντα είναι 

2,94 με τυπική απόκλιση 0,84. Η μέση βαθμολογία των έγγαμων στον 2
ο
 παράγοντα 

είναι 3,01 με τυπική απόκλιση 0,77. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(t=-0,701,  df=243,  p=0.484>0.05). Επιπλέον, η μέση βαθμολογία των άγαμων στον 

3
ο
 παράγοντα είναι 3,02 με τυπική απόκλιση 0,73. Η μέση βαθμολογία των έγγαμων 

στον 3
ο
 παράγοντα είναι 3,13 με τυπική απόκλιση 0,77. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t=-1,135,  df=243,  p=0.258>0.05). Επίσης, η μέση 

βαθμολογία των άγαμων στον 4
ο
 παράγοντα είναι 3,42 με τυπική απόκλιση 0,69. Η 

μέση βαθμολογία των έγγαμων στον 4
ο
 παράγοντα είναι 3,34 με τυπική απόκλιση 

0,67. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=0,843,  df=243,  

p=0.400>0.05). Τέλος, η μέση βαθμολογία των άγαμων στον 5
ο
 παράγοντα είναι 3,30 

με τυπική απόκλιση 0,79. Η μέση βαθμολογία των έγγαμων στον 5
ο
 παράγοντα είναι 

3,14 με τυπική απόκλιση 0,80. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(t=1,621,  df=243,  p=0.106>0.05). 

 

10.5.4 Σύνδεση των ετών υπηρεσίας με τις πηγές επαγγελματικής 

έντασης 
 

Όσον αφορά την προϋπηρεσία των συμμετεχόντων, η μέση βαθμολογία στον 1
ο
 

παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία έως 5 έτη είναι 3,77 με τυπική 

απόκλιση 0,74, στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 6-10 έτη 3,72 με τυπική 

απόκλιση 0,75, στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 11-20 έτη 3,79 με τυπική 
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απόκλιση 0,73 και στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 21+ έτη 3,68 με τυπική 

απόκλιση 0,79. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.241=0,233, p= 

0,873>0,05). Ακόμα, η μέση βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία έως 5 έτη είναι 3,06 με τυπική απόκλιση 0,80, στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 6-10 έτη 2,91 με τυπική απόκλιση 0,83, στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 11-20 έτη 3,05 με τυπική απόκλιση 0,79 και στους εκπαιδευτικούς με 

προϋπηρεσία 21+ έτη 2,94 με τυπική απόκλιση 0,78. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (F3.241=0,550, p= 0,649>0,05). Επιπλέον, η μέση βαθμολογία 

στον 3
ο
 παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία έως 5 έτη είναι 3,03 με 

τυπική απόκλιση 0,63, στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 6-10 έτη 3,00 με 

τυπική απόκλιση 0,71, στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 11-20 έτη 3,28 με 

τυπική απόκλιση 0,89 και στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 21+ έτη 2,97 με 

τυπική απόκλιση 0,66. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.241=2,387, 

p= 0,070>0,05). Επίσης, η μέση βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα στους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία έως 5 έτη είναι 3,46 με τυπική απόκλιση 0,66, στους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 6-10 έτη 3,32 με τυπική απόκλιση 0,72, στους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 11-20 έτη 3,40 με τυπική απόκλιση 0,64 και στους 

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 21+ έτη 3,40 με τυπική απόκλιση 0,69. Η διαφορά 

αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.241=0,452, p= 0,716>0,05). Τέλος, η μέση 

βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία έως 5 έτη είναι 

3,32 με τυπική απόκλιση 0,71, στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 6-10 έτη 3,17 

με τυπική απόκλιση 0,81, στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 11-20 έτη 3,33 με 

τυπική απόκλιση 0,81 και στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 21+ έτη 3,03 με 

τυπική απόκλιση 0,80. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.241=1,460, 

p= 0,226>0,05). 

 

10.5.5 Σύνδεση της σχέσης εργασίας με τις πηγές επαγγελματικής 

έντασης 
 

Με βάση τη σχέση εργασίας, η μέση βαθμολογία των αναπληρωτών στον 1
ο
 

παράγοντα είναι 3,74 με τυπική απόκλιση 0,81. Η μέση βαθμολογία των μόνιμων 

στον 1
ο
 παράγοντα είναι 3,74 με τυπική απόκλιση 0,70. Η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t=-0,078,  df=243,  p=0.938>0.05). Ακόμα, η μέση 

βαθμολογία των αναπληρωτών στον 2
ο
 παράγοντα είναι 2,92 με τυπική απόκλιση 
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0,83. Η μέση βαθμολογία των μόνιμων στον 2
ο
 παράγοντα είναι 3,03 με τυπική 

απόκλιση 0,78. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-0,990,  df=243,  

p=0.323>0.05). Επιπλέον, η μέση βαθμολογία των αναπληρωτών στον 3
ο
 παράγοντα 

είναι 2,97 με τυπική απόκλιση 0,71. Η μέση βαθμολογία των μόνιμων στον 3
ο
 

παράγοντα είναι 3,16 με τυπική απόκλιση 0,78. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t=-1,963,  df=243,  p=0.051>0.05). Επίσης, η μέση βαθμολογία των 

αναπληρωτών στον 4
ο
 παράγοντα είναι 3,36 με τυπική απόκλιση 0,72. Η μέση 

βαθμολογία των μόνιμων στον 4
ο
 παράγοντα είναι 3,39 με τυπική απόκλιση 0,65. Η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-0,355,  df=243,  p=0.723>0.05). 

Τέλος, η μέση βαθμολογία των αναπληρωτών στον 5
ο
 παράγοντα είναι 3,34 με τυπική 

απόκλιση 0,76. Η μέση βαθμολογία των μόνιμων στον 5
ο
 παράγοντα είναι 3,13 με 

τυπική απόκλιση 0,82. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=2,022,   

df=243,  p=0.044<0.05). Αυτό σημαίνει πως οι αναπληρωτές αντιλαμβάνονται τα 

συγκεκριμένα θέματα ως πηγές μεγαλύτερης επαγγελματικής έντασης σε σχέση με 

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με την έλλειψη 

αυτονομίας, τη μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τον ανταγωνισμό και τις 

συγκρούσεις με συναδέλφους και τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και την εργασιακή 

ανασφάλεια που επικρατεί με τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα στο προσκήνιο. 

 

10.5.6 Σύνδεση των τίτλων σπουδών με τις πηγές επαγγελματικής 

έντασης 
 

Τέλος όσον αφορά τους τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών, η μέση βαθμολογία 

στον 1
ο
 παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο είναι 3,61 με τυπική 

απόκλιση 0,71, στους εκπαιδευτικούς με διδακτορικό 2,64 με τυπική απόκλιση 1,93, 

στους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό 3,78 με τυπική απόκλιση 0,76 και στους 

εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση 3,92 με τυπική απόκλιση 0,64. Η διαφορά αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (F3.123=1,941, p= 0,126>0,05). Ακόμα, η μέση 

βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο είναι 2,97 με 

τυπική απόκλιση 0,79, στους εκπαιδευτικούς με διδακτορικό 1,75 με τυπική 

απόκλιση 0,71, στους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό 3,01 με τυπική απόκλιση 0,88 

και στους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση 3,26 με τυπική απόκλιση 0,89. Η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (F3.123=1,887, p= 0,135>0,05). Επίσης, 

η μέση βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο είναι 
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3,05 με τυπική απόκλιση 0,64, στους εκπαιδευτικούς με διδακτορικό 1,36 με τυπική 

απόκλιση 0,30, στους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό 3,05 με τυπική απόκλιση 0,76 

και στους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση 3,15 με τυπική απόκλιση 0,63. Η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (F3.123=3,654, p= 0,014<0,05). Οι τάξεις με 

μεγάλο αριθμό μαθητών και η εποπτεία στα διαλείμματα, η παραμονή των 

εκπαιδευτικών στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους ωραρίου, η διδασκαλία 

παιδιών που δε μιλούν την ίδια γλώσσα, το μεγάλο μέγεθος σχολείου και το υψηλό 

επίπεδο θορύβου είναι θέματα τα οποία αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί με 

μετεκπαίδευση, με μεταπτυχιακό και με δεύτερο πτυχίο με μεγαλύτερη ένταση και 

στρες σε σχέση με αυτούς που διαθέτουν διδακτορικό. 

 

Το ίδιο ισχύει και στον 4
ο
 παράγοντα που αφορά τη μάθηση και τη συμπεριφορά των 

μαθητών καθώς η μέση βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με 

δεύτερο πτυχίο είναι 3,29 με τυπική απόκλιση 0,66, στους εκπαιδευτικούς με 

διδακτορικό 1,38 με τυπική απόκλιση 0,18, στους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό 

3,24 με τυπική απόκλιση 0,70 και στους εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση 3,23 με 

τυπική απόκλιση 0,60. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (F3.123=4,930, p= 

0,003<0,005).  

 

Τέλος, και στον 5
ο
 παράγοντα που αφορά τις εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις 

παρουσιάζονται παρόμοια αποτελέσματα καθώς η μέση βαθμολογία στον 5
ο
 

παράγοντα στους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο είναι 3,23 με τυπική απόκλιση 

0,84, στους εκπαιδευτικούς με διδακτορικό 1,67 με τυπική απόκλιση 0,47, στους 

εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό 3,27 με τυπική απόκλιση 0,73 και στους 

εκπαιδευτικούς με μετεκπαίδευση 3,25 με τυπική απόκλιση 0,87. Η διαφορά αυτή 

είναι στατιστικά σημαντική (F3.123=2,872, p= 0,039<0,05).
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Πίνακας 18-Συσχετίσεις διαστάσεων εξουθένωσης και παραγόντων επαγγελματικής έντασης  

 ΑΠΟΠΡΟ

ΣΩΠΟΠΟ

ΙΗΣΗ 

ΔΙΑΠΡΟΣ

ΩΠΙΚΕΣ_

ΣΧΕΣΕΙΣ-

5
ος

 

παράγοντα

ς 

ΣΥΝΑΙΣΘΗ

ΜΑΤΙΚΗ_Ε

ΞΑΝΤΛΗΣ

Η 

ΠΡΟΣΩΠΙΚ

Η_ΕΠΙΤΕΥΞ

Η 

ΜΑΘΗΣΗ_Σ

ΥΜΠΕΡΙΦΟ

ΡΑ-4
ος

 

παράγοντας 

ΣΥΝΘΗΚΕ

Σ_ΣΧΟΛΕΙ

ΟΥ-3
ος

 

παράγοντας 

ΦΟΡΤΟΣ_ΕΡ

ΓΑΣΙΑΣ-2
ος 

παράγοντας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ_Δ

ΙΟΙΚΗΣΗ_ΕΚΠ

ΑΔΕΥΣΗΣ-1
ος

 

παράγοντας 

ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠ

ΟΙΗΣΗ 

Συσχέτιση 

Pearson 
1 ,196

**
 ,531

**
 -,646

**
 ,199

**
 ,283

**
 ,204

**
 ,129

*
 

Sig. (2-

tailed) 

 
,002 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,044 

N 245 245 245 245 245 245 245 245 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

_ΣΧΕΣΕΙΣ-5
ος

 

παράγοντας 

 

Συσχέτιση 

Pearson 
,196

**
 1 ,311

**
 -,308

**
 ,528

**
 ,593

**
 ,511

**
 ,499

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,002 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 245 245 245 245 245 245 245 245 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙ

ΚΗ_ΕΞΑΝΤΛΗΣ

Η 

Συσχέτιση 

Pearson 
,531

**
 ,311

**
 1 -,767

**
 ,289

**
 ,448

**
 ,327

**
 ,284

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 245 245 245 245 245 245 245 245 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ_ΕΠΙ

ΤΕΥΞΗ 

Συσχέτιση 

Pearson 
-,646

**
 -,308

**
 -,767

**
 1 -,314

**
 -,348

**
 -,292

**
 -,221

**
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Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 245 245 245 245 245 245 245 245 

ΜΑΘΗΣΗ_ΣΥΜΠ

ΕΡΙΦΟΡΑ-4
ος

 

παράγοντας 

 

Συσχέτιση 

Pearson 
,199

**
 ,528

**
 ,289

**
 -,314

**
 1 ,552

**
 ,509

**
 ,436

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,002 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 

N 245 245 245 245 245 245 245 245 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ_ΣΧΟ

ΛΕΙΟΥ-3
ος

 

παράγοντας 

Συσχέτιση 

Pearson 
,283

**
 ,593

**
 ,448

**
 -,348

**
 ,552

**
 1 ,658

**
 ,552

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 

N 245 245 245 245 245 245 245 245 

ΦΟΡΤΟΣ_ΕΡΓΑΣΙ

ΑΣ-2
ος 

παράγοντας 

 

Συσχέτιση 

Pearson 
,204

**
 ,511

**
 ,327

**
 -,292

**
 ,509

**
 ,658

**
 1 ,561

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 

N 245 245 245 245 245 245 245 245 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ_ΔΙΟΙ

ΚΗΣΗ_ΕΚΠΑΔΕ

ΥΣΗΣ-1
ος

 

παράγοντας 

 

Συσχέτιση 

Pearson 
,129

*
 ,499

**
 ,284

**
 -,221

**
 ,436

**
 ,552

**
 ,561

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
,044 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

N 245 245 245 245 245 245 245 245 

**. Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.01  (2-tailed). 

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05  (2-tailed). 
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10.6 Συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων της εξουθένωσης και των 

παραγόντων επαγγελματικού στρες 
 

Για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των τριών διαστάσεων της εξουθένωσης και 

των παραγόντων επαγγελματικής έντασης χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας 

(Correlation Coefficient) του Pearson (Πίνακας 18). 

 

10.6.1 Συναισθηματική εξάντληση 
 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της προσωπικής επίτευξης (t=19,688 df=244    

p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη 

(Μ.Ο=5,50, Τ.Α.=0,98) από ότι συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο=3,07, Τ.Α.=1,08). 

Ακόμα, εκφράζουν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο=3,07, Τ.Α.=1,08) 

από ότι αποπροσωποποίηση (Μ.Ο=2,31, Τ.Α.=0,87) αφού κι εδώ η διαφορά είναι 

στατιστικά σημαντική (t=-12,372 df=244  p=0,000<0,001). Μεταξύ της 

συναισθηματικής εξάντλησης και της προσωπικής επίτευξης παρατηρήθηκε υψηλή 

αρνητική συσχέτιση (r= - 0,767  p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος εκπαιδευτικός που 

παρουσιάζει προσωπική επίτευξη κατά 76,7% αναμένεται να μην παρουσιάζει 

συναισθηματική εξάντληση. Ακόμα, μεταξύ της συναισθηματικής εξάντλησης και 

της αποπροσωποποίησης η συσχέτιση είναι μέτρια θετική (r=0,531 p=0,000<0,001) 

δηλαδή κάποιος που παρουσιάζει συναισθηματική εξάντληση κατά 53,1% αναμένεται 

να παρουσιάζει και αποπροσωποποίηση. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της συναισθηματικής 

εξάντλησης και των πέντε παραγόντων επαγγελματικού στρες. Αρχικά, μεταξύ της 

συναισθηματικής εξάντλησης και του 1
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά με 

την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και την αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t=-9,371 df=244  

p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=3,74, Τ.Α.=0,75) από ότι στη συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο=3,07, 

Τ.Α.=1,08). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι χαμηλή θετική (r=0,284 p=0,000<0,001) 

δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα αναμένεται να 

παρουσιάζει συναισθηματική εξάντληση κατά 28,4%. 
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Μεταξύ της συναισθηματικής εξάντλησης και του 2
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα 

σχετικά με τον φόρτο εργασίας και τις πιέσεις χρόνου παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=1,231 df=244   p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν 

μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο=3,07, Τ.Α.=1,08) από ότι βαθμολογία 

στον 2
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=2,98, Τ.Α.=0,80). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι χαμηλή 

θετική (r=0,327 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη συναισθηματική 

εξάντληση παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει κατά 32,7% υψηλότερη 

βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα.  

Μεταξύ της συναισθηματικής εξάντλησης και του 3
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα 

σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=-0,179 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,08, Τ.Α.=0,75) από ότι στη 

συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο=3,07, Τ.Α.=1,08). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι 

μέτρια θετική (r=0,448 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία 

στον 3
ο
 παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει συναισθηματική εξάντληση κατά 

44,8%. 

Μεταξύ της συναισθηματικής εξάντλησης και του 4
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα 

σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=-0,179 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,38, Τ.Α.=0,68) από ότι στη 

συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο=3,07, Τ.Α.=1,08). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι 

χαμηλή θετική (r=0,289 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία 

στον 4
ο
 παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει συναισθηματική εξάντληση κατά 

28,9%. 

Μεταξύ της συναισθηματικής εξάντλησης και του 5
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα 

σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=-2,091 df=244   p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,22, Τ.Α.=0,80) από ότι στη 

συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο=3,07, Τ.Α.=1,08). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι 

χαμηλή θετική (r=0,311 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία 

στον 5
ο
 παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει συναισθηματική εξάντληση κατά 

31,1%. 
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10.6.2 Αποπροσωποποίηση 
 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της αποπροσωποποίησης και 

της προσωπικής επίτευξης (t=29,697 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν υψηλότερη προσωπική επίτευξη (Μ.Ο=5,50, Τ.Α.=0,98) από ότι 

αποπροσωποποίηση (Μ.Ο=2,31, Τ.Α.=0,87). Μεταξύ της αποπροσωποποίησης και 

της προσωπικής επίτευξης παρατηρήθηκε υψηλή αρνητική συσχέτιση (r= - 0,646 

p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη δεν αναμένεται 

να παρουσιάζει αποπροσωποποίηση κατά 64,6%. 

Μεταξύ της αποπροσωποποίησης και του 1
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και την αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t=-20,867 df=244  

p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=3,74, Τ.Α.=0,75) από ότι στην αποπροσωποποίηση (Μ.Ο=2,31, Τ.Α.=0,87). 

Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι χαμηλή θετική (r =0,129 p=0,044<0,05) δηλαδή 

κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει 

αποπροσωποποίηση κατά 12,9%. 

Μεταξύ της αποπροσωποποίησης και του 2
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τον φόρτο εργασίας και τις πιέσεις χρόνου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=-9,939 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=2,98, Τ.Α.=0,80) από ότι στην 

αποπροσωποποίηση (Μ.Ο=2,31, Τ.Α.=0,87). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι χαμηλή 

θετική (r=0,204 p=0,001<0,005) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 2
ο
 

παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει αποπροσωποποίηση κατά 20,4%. 

Μεταξύ της αποπροσωποποίησης και του 3
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=-12,319 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,08, Τ.Α.=0,75) από ότι στην 

αποπροσωποποίηση (Μ.Ο=2,31, Τ.Α.=0,87). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια 

θετική (r=0,283 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 3
ο
 

παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει αποπροσωποποίηση κατά 28,3%. 
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Μεταξύ της αποπροσωποποίησης και του 4
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=-16,836 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,38, Τ.Α.=0,68) από ότι στην 

αποπροσωποποίηση (Μ.Ο=2,31, Τ.Α.=0,87). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι χαμηλή 

θετική (r=0,199 p=0,002<0,005) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 

παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει αποπροσωποποίηση κατά 19,9%. 

Μεταξύ της αποπροσωποποίησης και του 5
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=-13,411 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,22, Τ.Α.=0,80) από ότι στην 

αποπροσωποποίηση (Μ.Ο=2,31, Τ.Α.=0,87). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι χαμηλή 

θετική (r=0,196 p=0,002<0,005) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 5
ο
 

παράγοντα αναμένεται να παρουσιάζει αποπροσωποποίηση κατά 19,6%. 

 

10.6.3 Προσωπική επίτευξη 
 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της προσωπικής επίτευξης και 

του 1
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης και την αναγνώριση του εκπαιδευτικού (t=20,276 df=244  

p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη (Μ.Ο=5,50, 

Τ.Α.=0,98) από ότι βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,74, Τ.Α.=0,75). Μεταξύ 

τους η συσχέτιση είναι χαμηλή αρνητική (r= - 0,221 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος 

με μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη δεν αναμένεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη 

βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα κατά 22,1%. 

Μεταξύ της προσωπικής επίτευξης και του 2
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τον φόρτο εργασίας και τις πιέσεις χρόνου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=27,449 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

προσωπική επίτευξη (Μ.Ο=5,50, Τ.Α.=0,98) από ότι βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=2,98, Τ.Α.=0,75). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι χαμηλή αρνητική (r= - 0,292 
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p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη δεν αναμένεται 

να παρουσιάζει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα κατά 29,2%. 

Μεταξύ της προσωπικής επίτευξης και του 3
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=26,490 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

προσωπική επίτευξη (Μ.Ο=5,50, Τ.Α.=0,98) από ότι βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=3,08, Τ.Α.=0,75). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια αρνητική (r= - 0,348 

p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη δεν αναμένεται 

να παρουσιάζει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα κατά 34,8%. 

Μεταξύ της προσωπικής επίτευξης και του 4
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=24,451 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη (Μ.Ο=5,50, Τ.Α.=0,98) από ότι βαθμολογία στον 4
ο
 

παράγοντα (Μ.Ο=3,38, Τ.Α.=0,68). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια αρνητική 

(r= - 0,314 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη 

αναμένεται να μην παρουσιάζει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα κατά 

31,4 %. 

Μεταξύ της προσωπικής επίτευξης και του 5
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=24,764 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

προσωπική επίτευξη (Μ.Ο=5,50, Τ.Α.=0,98) από ότι βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=3,22, Τ.Α.=0,80). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια αρνητική (r= - 0,308 

p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη δεν αναμένεται 

να παρουσιάζει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα κατά 30,8 %. 

10.6.4  Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και αναγνώριση του 

εκπαιδευτικού-1
ος

 παράγοντας επαγγελματικής έντασης 
 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του 1
ου

 και του 2
ου

 παράγοντα 

που αφορά θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας και τις πιέσεις χρόνου (t=16,349 

df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 

παράγοντα (Μ.Ο=3,74, Τ.Α.=0,75) από ότι στον 2
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=2,98, 
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Τ.Α.=0,80). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι υψηλή θετική (r=0,561 p=0,000<0,001) 

δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα αναμένεται να έχει 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα κατά 56,1%. 

Μεταξύ της βαθμολογίας του 1
ου

  και του 3
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=14,560 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,74, Τ.Α.=0,75) από ότι στον 3

ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=3,08, Τ.Α.=0,75). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι υψηλή θετική (r=0,552 

p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα 

αναμένεται να έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα κατά 55,2%. 

Μεταξύ της βαθμολογίας του 1
ου 

και του 4
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=7,448 df=244 p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,74, Τ.Α.=0,75) από ότι στον 4

ο
 

παράγοντα (Μ.Ο=3,38, Τ.Α.=0,68). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια θετική 

(r=0,436 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 

παράγοντα αναμένεται να έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα κατά 

43,6%. 

Μεταξύ της βαθμολογίας του 1
ου 

και του 5
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=-10,548 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,74, Τ.Α.=0,75) από ότι στον 5

ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=3,22, Τ.Α.=0,80). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια θετική (r=0,499 

p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 1
ο
 παράγοντα 

αναμένεται να έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα κατά 49,9%. 

10.6.5 Φόρτος εργασίας και πιέσεις χρόνου-2
ος

 παράγοντας 

επαγγελματικής έντασης  
 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του 2
ου

 και του 3
ου

 παράγοντα 

που αφορά θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (t=2,399 df=244  p=0,017<0,05). Οι εκπαιδευτικοί 
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είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,08, Τ.Α.=0,75) από ότι 

στον 2
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=2,98, Τ.Α.=0,80). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι υψηλή 

θετική (r=0,658 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 3
ο
 

παράγοντα αναμένεται να έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα κατά 

65,8%. 

Μεταξύ της βαθμολογίας του 2
ου 

και του 4
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=8,392 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,38, Τ.Α.=0,68) από ότι στον 2

ο
 

παράγοντα (Μ.Ο=2,98, Τ.Α.=0,80). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια θετική 

(r=0,509 p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 

παράγοντα αναμένεται να έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα κατά 

50,9%. 

Μεταξύ της βαθμολογίας του 2
ου 

και του 5
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=4,698 df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,22, Τ.Α.=0,80) από ότι στον 2

ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=2,98, Τ.Α.=0,80). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια θετική (r=0,511 

p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα 

αναμένεται να έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 2
ο
 παράγοντα κατά 51,1%. 

10.6.6 Επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο-3
ος

 παράγοντας 

επαγγελματικής έντασης 
 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του 3
ου

 και του 4
ου

 παράγοντα 

που αφορά θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών (t=6,860 

df=244  p=0,000<0,001). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 

παράγοντα (Μ.Ο=3,38, Τ.Α.=0,68) από ότι στον 3
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,08, 

Τ.Α.=0,75). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια θετική (r=0,552 p=0,000<0,001) 

δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα αναμένεται να έχει 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα κατά 55,2%. 
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Μεταξύ της βαθμολογίας του 3
ου 

και του 5
ου

 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά 

με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=3,094 df=244  p=0,002<0,005). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,22, Τ.Α.=0,80) από ότι στον 3

ο
 παράγοντα 

(Μ.Ο=3,08, Τ.Α.=0,75). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια θετική (r=0,593 

p=0,000<0,001) δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα 

αναμένεται να έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον 3
ο
 παράγοντα κατά 59,3%. 

10.6.7 Μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών-4
ος

 παράγοντας 

επαγγελματικής έντασης  
 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του 4
ου

 και 5
ου

 παράγοντα που 

αφορά θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις (t=-3,460 

df=244  p=0,001<0,005). Οι εκπαιδευτικοί είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 

παράγοντα (Μ.Ο=3,38, Τ.Α.=0,68) από ότι στον 5
ο
 παράγοντα (Μ.Ο=3,22, 

Τ.Α.=0,80). Μεταξύ τους η συσχέτιση είναι μέτρια θετική (r=0,528 p=0,000<0,001) 

δηλαδή κάποιος με μεγαλύτερη βαθμολογία στον 4
ο
 παράγοντα αναμένεται να έχει 

μεγαλύτερη βαθμολογία στον 5
ο
 παράγοντα κατά 52,8%. 

11.Ανακεφαλαίωση αποτελεσμάτων 
 

11.1 Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης με βάση τις τρεις 

διαστάσεις 
 

Η επαγγελματική εξουθένωση διερευνήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου της 

Maslach. Η επαγγελματική εξουθένωση χαρακτηρίζεται ως σύνδρομο που 

περιλαμβάνει τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και τη 

μειωμένη προσωπική επίτευξη. Στο δείγμα των 245 εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε 

μέτρια συναισθηματική εξάντληση, υψηλή αποπροσωποποίηση και υψηλή 

προσωπική επίτευξη.  
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11.2 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης 
 

Οι διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, η συναισθηματική εξάντληση, η 

αποπροσωποποίηση και η προσωπική επίτευξη, δεν παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφορές με βάση το φύλο των εκπαιδευτικών. Οι άνδρες και οι γυναίκες που 

συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα και στις τρεις 

διαστάσεις. 

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες χωρίς να 

υπάρχει σημαντική διαφορά στις διαστάσεις της εξουθένωσης με βάση την ηλικία. 

Ακόμα, δεν παρατηρούνται διαφορές ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τη 

σχέση εργασίας και τους τίτλους σπουδών που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί.. 

Τα έτη υπηρεσίας δε συνδέονται με τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης 

και της προσωπικής επίτευξης. Στη διάσταση όμως της αποπροσωποποίησης 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Στο δείγμα της έρευνας παρουσιάζεται ένας 

αυξανόμενος ρυθμός στην αποπροσωποποίηση μέχρι την προϋπηρεσία των 20 ετών 

και μετά την πάροδο των 21 ετών η αποπροσωποποίηση φαίνεται να μειώνεται. 

11.3 Επαγγελματικό στρες και κυριότερες πηγές επαγγελματικής 

έντασης 
 

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Έντασης των Εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε 

για τη μέτρηση του επαγγελματικού στρες. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας εμφανίζουν 

στρες το οποίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα με ανοδική τάση καθώς ο μέσος όρος 

είναι 3,22 με τυπική απόκλιση 0,60 και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

έχουν τιμή στρες 3,63.  

Οι κυριότερες πηγές επαγγελματικής έντασης είναι οι εξής: «Μη έγκαιρες / 

περιορισμένες σε αριθμό τοποθετήσεις αναπληρωτών, αποσπασμένων, ωρομισθίων 

εκπαιδευτικών», «Συχνές αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής», «Ανεπαρκής μισθός», 

«Μη υποστήριξη από ειδικούς (π.χ. σχολικού ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού, 

λογοθεραπευτή)», «Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας ( αναλώσιμα, 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.τ.λ)» ενώ οι πηγές στο τέλος της ταξινόμησης είναι: 
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«Μεγάλο μέγεθος σχολείου», «Η αναπλήρωση μαθήματος λόγω απουσίας 

εκπαιδευτικού», «Διδασκαλία παιδιών με πολιτιστική και φυλετική ποικιλομορφία», 

«Ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων», «Διδασκαλία πολλών διαφορετικών 

μαθημάτων». 

11.4 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις πηγές 

επαγγελματικής έντασης 
 

Οι 40 πηγές επαγγελματικής έντασης ταξινομούνται σε 5 παράγοντες. Ο 1
ος

 αφορά 

θέματα σχετικά με τη διοίκηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης και της 

αναγνώρισης του εκπαιδευτικού, ο 2
ος

  αφορά θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας 

και τις πιέσεις χρόνου, ο 3
ος

  θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο 

σχολείο, ο 4
ος 

 θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών και 

τέλος ο 5
ος

 παράγοντας αφορά θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές 

σχέσεις. 

Αρχικά, όσον αφορά το φύλο, στον 1
ο
 και στον 5

ο
 παράγοντα δεν παρουσιάζεται 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Δεν ισχύει όμως το ίδιο 

για τον 2
ο
 παράγοντα καθώς οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τον φόρτο εργασίας ως 

σημαντικότερο παράγοντα στρες σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό δείχνει πως ο χρόνος 

για την ολοκλήρωση της ύλης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, για την 

προετοιμασία του μαθήματος, η διόρθωση των εργασιών, η προσωπική συνεργασία 

με τους μαθητές και τους γονείς είναι θέματα που αγχώνουν περισσότερο τις γυναίκες 

από τους άντρες. Ακόμα, το γραφειοκρατικό έργο, η μεταφορά εργασίας στο σπίτι και 

η διδασκαλία παιδιών με πολιτιστική και φυλετική ποικιλομορφία είναι θέματα που 

τις επηρεάζουν περισσότερο σε σχέση με τους άντρες.  

 

 Ακόμα, σημαντική διαφορά παρουσιάζεται στον 3
ο
 παράγοντα με τις γυναίκες να 

αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ένταση και στρες σε σχέση με τους άνδρες 

συναδέλφους θέματα σχετικά με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν στο σχολείο όπως 

τις τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών και την εποπτεία τους στα διαλείμματα, την 

παραμονή τους στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους ωραρίου, το μεγάλο μέγεθος 

σχολείου και το υψηλό επίπεδο θορύβου. 
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Επίσης, στον 4
ο
 παράγοντα φαίνεται σημαντική διαφορά μεταξύ γυναικών και 

ανδρών. Δηλαδή οι γυναίκες φαίνεται να στρεσάρονται περισσότερο με διάφορα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, με την τιμωρία και πειθαρχία τους και τις 

μαθησιακές τους δυσκολίες περισσότερο από τους άντρες. Ακόμα, οι γυναίκες 

αγχώνονται περισσότερο από τους άντρες με τις ανομοιογενείς ως προς το επίπεδο 

τάξεις, την έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές, την έλλειψη 

συνεργασίας από τους γονείς και την έλλειψη γνώσεων έτσι ώστε να χειρίζονται 

αποτελεσματικά τα προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς. 

 

Όσον αφορά την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία δεν 

παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στους παράγοντες επαγγελματικής έντασης. Οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν παρόμοια αποτελέσματα και στους 5 παράγοντες 

ανεξαρτήτου ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης και ετών υπηρεσίας. 

 

Με βάση τη σχέση εργασίας, δεν παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ αναπληρωτών και 

μόνιμων εκπαιδευτικών στον 1
ο
, 2

ο
, 3

ο
  και 4

ο
 παράγοντα. Σημαντική διαφορά 

εμφανίζεται στον 5
ο
 παράγοντα με τους αναπληρωτές να σημειώνουν μεγαλύτερη 

βαθμολογία σε σχέση με τους μόνιμους σε θέματα που αφορούν την έλλειψη 

αυτονομίας, τη μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τον ανταγωνισμό και τις 

συγκρούσεις με συναδέλφους και τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και την εργασιακή 

ανασφάλεια που επικρατεί με τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα στο προσκήνιο. 

 

Τέλος όσον αφορά τους τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζονται 

σημαντικές διαφορές στους 2 πρώτους παράγοντες. Στον 3
ο
 όμως παράγοντα υπάρχει 

σημαντική διαφορά καθώς οι τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών και η εποπτεία στα 

διαλείμματα, η παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους 

ωραρίου, η διδασκαλία παιδιών που δε μιλούν την ίδια γλώσσα, το μεγάλο μέγεθος 

σχολείου και το υψηλό επίπεδο θορύβου είναι θέματα τα οποία αντιλαμβάνονται οι 

εκπαιδευτικοί με μετεκπαίδευση, με μεταπτυχιακό και με δεύτερο πτυχίο με 

μεγαλύτερη ένταση και στρες σε σχέση με αυτούς που διαθέτουν διδακτορικό. 

Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζονται και στους άλλους δύο παράγοντες (4
ο
,5

ο
) που 

αφορούν τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών και τις διαπροσωπικές και 

εργασιακές σχέσεις. 
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11.5 Σχέση των διαστάσεων της εξουθένωσης με τους παράγοντες 

επαγγελματικής έντασης 
 

Για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των τριών διαστάσεων της εξουθένωσης και 

των παραγόντων επαγγελματικής έντασης χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας του 

Pearson.  

 

Με βάση την ανάλυση συσχέτισης Pearson φαίνεται πως και οι τρεις διαστάσεις της 

εξουθένωσης και όλοι οι παράγοντες συσχετίζονται μεταξύ τους κάποιοι 

περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Στη συσχέτιση της προσωπικής επίτευξης με τις 

άλλες διαστάσεις και παράγοντες παρατηρούνται μόνο αρνητικοί συντελεστές. Στις 

υπόλοιπες συσχετίσεις οι συντελεστές είναι θετικοί. Οι υψηλότεροι θετικοί 

συντελεστές συσχέτισης παρατηρούνται  μεταξύ του 3
ου

 (Επικρατούσες συνθήκες στο 

σχολείο) και του 2
ου

 παράγοντα (Φόρτος εργασίας και πιέσεις χρόνου) (r=0,658
**

), 

μεταξύ του 3
ου

 (Επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο) και του 5
ου

 παράγοντα 

(Διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις)  (r=0,593
**

),  μεταξύ του 1
ου

 (Οργάνωση 

και διοίκηση της εκπαίδευσης και αναγνώριση του εκπαιδευτικού) και του 2
ου

 

παράγοντα (Φόρτος εργασίας και πιέσεις χρόνου) (r=0,561
**

),  μεταξύ του 3
ου

 

(Επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο) και του 4
ου

 παράγοντα (Μάθηση και 

συμπεριφορά των μαθητών) (r=0,552
**

), και μεταξύ της Συναισθηματικής 

εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης (r=0,531
**

). 

Οι χαμηλότεροι θετικοί συντελεστές συσχέτισης που παρατηρούνται αφορούν τη 

διάσταση της  Αποπροσωποποίησης με τον 1
ο
  παράγοντα (Οργάνωση και διοίκηση 

της εκπαίδευσης και αναγνώριση του εκπαιδευτικού) (r=0,129
*
), με τον 5

ο
 παράγοντα 

(Εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις) (r=0,196
**

), με τον 4
ο
 παράγοντα (Μάθηση 

και συμπεριφορά των μαθητών) (r=0,199
**

), με τον 2
ο
 παράγοντα (Φόρτος εργασίας 

και πιέσεις χρόνου) (r=0,204
**

) και με τον 3
ο
 παράγοντα (Επικρατούσες συνθήκες 

στο σχολείο) (r=0,283
**

). 

Η τρίτη διάσταση της εξουθένωσης, η προσωπική επίτευξη, συσχετίζεται αρνητικά με 

όλες τις διαστάσεις και τους παράγοντες. Συγκεκριμένα, με τη συναισθηματική 

εξάντληση (r= - 0,767
**

), την αποπροσωποποίηση (r= - 0,646
**

), τον 1
ο
 παράγοντα 

(Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και αναγνώριση του εκπαιδευτικού) (r= - 

0,221
**

), τον 2
ο
 παράγοντα (Φόρτος εργασίας και πιέσεις χρόνου) (r= - 0,292

**
), τον 
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3
ο
 παράγοντα (Επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο) (r= - 0,348

**
), τον 4

ο
 παράγοντα 

(Μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών) (r= - 0,314
**

), και τον 5
ο
 παράγοντα 

(Εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις) (r= - 0,308
**

). 

12. Συζήτηση 
 

12.1 Επίπεδα  επαγγελματικής εξουθένωσης με βάση τις τρεις 

διαστάσεις της εξουθένωσης  

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του συνδρόμου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τους Maslach, 

Jackson και Leiter (1997) η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα ψυχολογικό 

σύνδρομο το οποίο μπορεί να προκύψει σε εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν με 

άλλους ανθρώπους. Περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις. Σημαντικό κομμάτι της 

εξουθένωσης είναι η συναισθηματική εξάντληση κατά την οποία οι άνθρωποι 

νιώθουν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν σε ψυχολογικό επίπεδο καθώς οι 

συναισθηματικοί τους πόροι εξαντλούνται. Η δεύτερη διάσταση της εξουθένωσης, η 

αποπροσωποποίηση αναφέρεται στις αρνητικές αντιδράσεις απέναντι στους άλλους 

ανθρώπους και τέλος η μειωμένη προσωπική επίτευξη αναφέρεται στην απογοήτευση 

που μπορεί να νιώθουν οι εργαζόμενοι για τον εαυτό τους σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους στη δουλειά 

Για την καταγραφή αυτών των διαστάσεων στους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιήθηκε 

το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach & Jackson (1981) 

μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα από τον Kokkinos (2006). Μέσω του 

ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια για τη διερεύνηση του επιπέδου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις. Μετά την 

ανάλυση των δηλώσεων του ερωτηματολογίου προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα (Ν=245) βιώνουν μέτρια προς υψηλή συναισθηματική 

εξάντληση. Πιο συγκεκριμένα το 26,12% βιώνει χαμηλή συναισθηματική εξάντληση, 

το 38,37% μέτρια συναισθηματική εξάντληση και το 35,51% υψηλή συναισθηματική 

εξάντληση. Η δεύτερη διάσταση, αυτής της αποπροσωποποίησης, βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα. Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς της έρευνας (52,65%) 

παρουσιάζουν υψηλή αποπροσωποποίηση. Το 42,45% παρουσιάζει μέτρια και το 
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4,9% χαμηλή αποπροσωποποίηση. Στη διάσταση της προσωπικής επίτευξης η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (94,29%) παρουσιάζει υψηλή προσωπική 

επίτευξη, το 4,9% μέτρια και μόλις το  0,8% χαμηλή προσωπική επίτευξη. 

Τα ευρήματα αυτά της έρευνας συμφωνούν με άλλες κυρίως στις διαστάσεις της 

συναισθηματικής εξάντλησης και προσωπικής επίτευξης (Antoniou et al., 2006, 

Γιαννακίδου 2014, Kokkinos 2006, Πατσαλής & Παπουτσάκη 2010) αλλά και στις 

τρεις διαστάσεις (Galanakis, Moraitou, Garivaldis & Stalikas,2009. Κάμτσιος & 

Λώλης, 2016). 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί πως παρά την μέτρια προς υψηλή συναισθηματική 

εξάντληση και την υψηλή αποπροσωποποίηση που θα οδηγούσαν σε υψηλή 

εξουθένωση, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας αναφέρουν υψηλή προσωπική επίτευξη. 

12.2 Σύνδεση των διαστάσεων της εξουθένωσης με τα δημογραφικά 

στοιχεία 
 

Όσον αφορά το φύλο δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με τις 

διαστάσεις της εξουθένωσης. Παρόμοια ο Capel (1992) σε έρευνά του σε 405 

εκπαιδευτικούς διαφορετικής βαθμίδας στην Αγγλία δεν εντόπισε σημαντικές 

διαφορές ανάλογα το φύλο. Ούτε οι Shukla και  Trivedi (2008) εντόπισαν διαφορές 

σε σχέση με το φύλο σε εκπαιδευτικούς στην Ινδία. Ο Goswami, 5 χρόνια αργότερα, 

(2013) ερευνώντας την επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με κάποιες δημογραφικές μεταβλητές, δεν 

εντόπισε σημαντικές διαφορές. Και στη χώρα μας, οι Papastylianou et al. (2009) σε 

δική τους μελέτη σε 562 εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Ελλάδας διερεύνησαν 

ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση και τα αποτελέσματα 

τους δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ηλικία και την επαγγελματική 

εξουθένωση. Ακόμα, ο Δαβράζος (2015) δεν εντόπισε σημαντικές διαφορές σε σχέση 

με το φύλο στην έρευνά του σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Φαίνεται λοιπόν, πως πλέον άντρες και γυναίκες παρουσιάζουν επαγγελματική 

εξουθένωση με παρόμοιο τρόπο. 

Σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν με βάση την ηλικία στο δείγμα των 

εκπαιδευτικών της έρευνας. Οι Grayson και Alvarez (2008) διερεύνησαν την 
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επίδραση  διάφορων πτυχών του σχολικού κλίματος στην επαγγελματική εξουθένωση 

και δεν βρήκαν διαφορές στην εξουθένωση σε σχέση με την ηλικία των 

εκπαιδευτικών . Ούτε ο Kokkinos (2006) στην έρευνά του σε 771 εκπαιδευτικούς 

στην Κύπρο βρήκε διαφορές με βάση την ηλικία στις διαστάσεις της εξουθένωσης. 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων δεν παρατηρήθηκε 

καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις διαστάσεις της εξουθένωσης. Έγγαμοι και 

άγαμοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα και στις τρεις 

διαστάσεις της εξουθένωσης (Δανιηλίδου, 2013. Kantas & Vassilaki, 1997. Pillay, 

Goddard, & Wilss, 2005.). 

Σχετικά με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτή και δύο διαστάσεις της εξουθένωσης, τη 

συναισθηματική εξάντληση και την προσωπική επίτευξη. Παρατηρήθηκε όμως 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τη διάσταση της αποπροσωποποίησης. 

Αυτό δείχνει πως η αποπροσωποποίηση, η μία από τις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης που αφορά την αίσθηση της απογοήτευσης από την 

εργασία, τη δυσκολία κατανόησης των προβλημάτων των μαθητών και την 

αποτελεσματική τους αντιμετώπιση καθώς και την ανησυχία μη γίνουν οι ίδιοι 

εκπαιδευτικοί περισσότερο σκληροί επηρεάζεται από την προϋπηρεσία. Πιο 

συγκεκριμένα μέχρι την προϋπηρεσία των 20 ετών η αποπροσωποποίηση αυξάνεται 

ενώ στη συνέχεια υπάρχει μια μείωση αυτής. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι 

διαθέτουν λιγότερη εμπειρία και ωριμότητα σε σχέση με τους πιο έμπειρους 

συναδέλφους οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί καλύτερα με το περιβάλλον και 

αντιμετωπίζονται από τα διοικητικά όργανα με καλύτερο τρόπο (Κάμτσιος & Λώλης, 

2016). Ο Fisher (2011) σε έρευνά του αναφέρει πως οι νεότεροι σε εμπειρία 

εκπαιδευτικοί παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης σε σχέση με τους 

άλλους. Και ο Sari (2004) σε ανάλυσή του για την επαγγελματική εξουθένωση και 

ικανοποίηση σε εκπαιδευτικούς στην Τουρκία αναφέρει πως σε σχέση με την 

εργασιακή εμπειρία τους, τα πιο έμπειρα άτομα έχουν μεγαλύτερη 

αποπροσωποποίηση από τα λιγότερο έμπειρα. Ακόμα, οι Lau et al. (2005) 

στοχεύοντας να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των δημογραφικών μεταβλητών και 

της επαγγελματικής εξουθένωσης στο Χονγκ Κονγκ βρήκαν διαφορές στις διαστάσεις 

της εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς με λιγότερη εμπειρία συγκριτικά με αυτούς 

που είχαν περισσότερη. 
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Η σχέση εργασίας δεν επηρέασε τα αποτελέσματα στις διαστάσεις της εξουθένωσης. 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση, 

αποπροσωποποίηση και προσωπική επίτευξη από τους αναπληρωτές χωρίς όμως οι 

διαφορές αυτές να είναι στατιστικά σημαντικές (Pillay et al., 2005). Τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των Κυριακάκη και 

Λούπη (2016) στην έρευνα των οποίων αποδείχθηκε πως οι αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξαντλημένοι και απογοητευμένοι από τη δουλειά 

τους σε σχέση με τους μόνιμους. 

Τέλος, όσον αφορά τους τίτλους σπουδών που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί δεν 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τρεις διαστάσεις της 

εξουθένωσης. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν εν μέρει και με τα ευρήματα της 

Μούζουρα (2005) στη διδακτορική διατριβή της οποίας στατιστικά σημαντικές 

διαφορές δεν εμφανίστηκαν αναφορικά με τους τίτλους σπουδών, παρά μόνο 

ορισμένες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που είχαν ή όχι μετεκπαίδευση.  

12.3 Επίπεδα στρες των εκπαιδευτικών με βάση τις πηγές 

επαγγελματικής έντασης και οι σημαντικότερες από αυτές 
 

Τα επίπεδα στρες των εκπαιδευτικών μετρήθηκαν με το Ερωτηματολόγιο Πηγών 

Επαγγελματικής Έντασης το οποίο χρησιμοποιεί 5-βάθμια κλίμακα. Ο αριθμός 3 

αναφέρεται σε στρες μετρίου επιπέδου. Έτσι τιμές οι οποίες είναι μικρότερες του 3 

αντιστοιχούν σε καθόλου ή λίγο στρες και τιμές μεγαλύτερες του 3 αντιστοιχούν σε 

πολύ ή υπερβολικό στρες όπως το αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί.  

 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας εμφανίζουν στρες το οποίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα 

με ανοδική τάση καθώς ο μέσος όρος είναι 3,22 με τυπική απόκλιση 0,60 και οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν τιμή στρες 3,63. Το εύρημα αυτό 

συμφωνεί με άλλες έρευνες στον ελλαδικό χώρο (Antoniou et al, 2006. Γιαννακίδου, 

2014. Στάγια & Ιορδανίδης, 2014. Χαραλάμπους, 2012). 

Οι κυριότερες πηγές επαγγελματικής έντασης είναι οι εξής: «Μη έγκαιρες / 

περιορισμένες σε αριθμό τοποθετήσεις αναπληρωτών, αποσπασμένων, ωρομισθίων 

εκπαιδευτικών», «Συχνές αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής», «Ανεπαρκής μισθός». 
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Οι μη έγκαιρες / περιορισμένες σε αριθμό τοποθετήσεις αναπληρωτών, 

αποσπασμένων, ωρομισθίων εκπαιδευτικών συναντάται ως σημαντικότερη πηγή 

επαγγελματικής έντασης. Αυτό οφείλεται στις συνθήκες του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος όπου τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης και τις επιβολές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διορισμοί είναι μηδενικοί. Παρά τον μεγάλο αριθμό 

συνταξιοδοτήσεων, η μη πραγματοποίηση διορισμών έχει ως αποτέλεσμα την 

πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, γεγονός 

που δεν πραγματοποιείται πάντα έγκαιρα. Έτσι η σχολική χρονιά ξεκινάει με πολλές 

ελλείψεις και κενά στα σχολεία τα οποία καλύπτονται ή όχι ακόμα και στα μέσα της 

χρονιάς. (Γιαννακίδου, 2014). 

Οι συχνές αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν επίσης σημαντική πηγή 

έντασης για τους εκπαιδευτικούς (Γιαννακίδου, 2014. Στάγια & Ιορδανίδης,2014). Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρούνται πολλές αλλαγές σε όλους τους τομείς και ως φυσικό 

επακόλουθο και στην εκπαίδευση. Με την αλλαγή των κυβερνήσεων και λόγω των 

μνημονιακών περιορισμών θίγεται σημαντικά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Η 

μονιμότητα αποτελεί στοιχείο του παρελθόντος καθώς η διαθεσιμότητα και η 

αξιολόγηση έχει προκαλέσει αναταραχές, εργασιακή ανασφάλεια και άγχος στους 

εκπαιδευτικούς. 

Ο ανεπαρκής μισθός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές στρες στους 

εκπαιδευτικούς (Γιαννακίδου, 2014. Δαβράζος, 2015. Στάγια & Ιορδανίδης,2014. 

Χαραλάμπους, 2012.). Οι  μειώσεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια είναι 

αρκετά μεγάλες και στους μόνιμους και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των εκπαιδευτικών και την 

αύξηση του επαγγελματικού τους άγχους. 

12.4 Σύνδεση των δημογραφικών στοιχείων με τις πηγές 

επαγγελματικής έντασης 
 

Οι 40 πηγές επαγγελματικής έντασης ταξινομούνται σε 5 παράγοντες. Ο 1
ος

 αφορά 

θέματα σχετικά με τη διοίκηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης και την 

αναγνώριση του εκπαιδευτικού, ο 2
ος

  αφορά θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας 

και τις πιέσεις χρόνου, ο 3
ος

  θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο 

σχολείο, ο 4
ος 

 θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών και 
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τέλος ο 5
ος

 παράγοντας αφορά θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές 

σχέσεις. 

Αρχικά, όσον αφορά το φύλο, παρουσιάζεται σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες στον 2
ο
 παράγοντα που αφορά θέματα σχετικά με τον φόρτο 

εργασίας. Οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τον φόρτο εργασίας ως σημαντικότερο 

παράγοντα στρες σε σχέση με τους άνδρες. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και 

στην έρευνα των Antoniou et al. (2006). Στην έρευνά τους οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

είχαν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού άγχους, ειδικά σε σχέση με την 

αλληλεπίδραση με μαθητές και συναδέλφους, τον φόρτο εργασίας, την πρόοδο των 

μαθητών και τη συναισθηματική εξάντληση. Αυτό δείχνει πως ο χρόνος για την 

ολοκλήρωση της ύλης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, για την 

προετοιμασία του μαθήματος, η διόρθωση των εργασιών, η προσωπική συνεργασία 

με τους μαθητές και τους γονείς είναι θέματα που αγχώνουν περισσότερο τις γυναίκες 

από τους άντρες. Ακόμα, το γραφειοκρατικό έργο, η μεταφορά εργασίας στο σπίτι και 

η διδασκαλία παιδιών με πολιτιστική και φυλετική ποικιλομορφία είναι θέματα που 

τις επηρεάζουν περισσότερο σε σχέση με τους άντρες. Επίσης, οι Antoniou et al. 

(2013) στην έρευνά τους που εξετάζει τα επίπεδα επαγγελματικού άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αναφέρουν ότι οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο άγχος λόγω του 

φόρτου εργασίας σε σχέση με τους άνδρες. Οι γυναίκες στην εποχή μας 

αναλαμβάνουν πολλούς ρόλους, της μητέρας, της συζύγου, της νοικοκυράς με 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο εργασίας καθώς μπορεί να υπάρξουν 

συγκρούσεις ρόλων που επηρεάζουν τις σχέσεις εργασίας και οικογένειας (Adams et 

al, 1996). 

 

 Ακόμα, σημαντική διαφορά παρουσιάζεται στον 3
ο
 παράγοντα με τις γυναίκες να 

αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ένταση και στρες σε σχέση με τους άνδρες 

συναδέλφους θέματα σχετικά με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν στο σχολείο 

(Antoniou et al, 2013) όπως τις τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών και την εποπτεία 

τους στα διαλείμματα, την παραμονή τους στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους 

ωραρίου, το μεγάλο μέγεθος σχολείου και το υψηλό επίπεδο θορύβου.  
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Επίσης, στον 4
ο
 παράγοντα φαίνεται σημαντική διαφορά μεταξύ γυναικών και 

ανδρών. Δηλαδή οι γυναίκες φαίνεται να στρεσάρονται περισσότερο με διάφορα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, με την τιμωρία και πειθαρχία τους και τις 

μαθησιακές τους δυσκολίες περισσότερο από τους άντρες. Ακόμα, οι γυναίκες 

αγχώνονται περισσότερο από τους άντρες με τις ανομοιογενείς ως προς το επίπεδο 

τάξεις, την έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές, την έλλειψη 

συνεργασίας από τους γονείς και την έλλειψη γνώσεων έτσι ώστε να χειρίζονται 

αποτελεσματικά τα προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς. Αυτό ίσως οφείλεται 

στη στάση που έχουν απέναντι στους μαθητές καθώς και οι ίδιες λόγω του μητρικού 

ενστίκτου ίσως είναι πιο ανεκτικές απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές σε αντίθεση με 

τους άνδρες εκπαιδευτικούς οι οποίοι θεωρούνται να είναι πιο αυστηροί. 

 

Όσον αφορά την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία δεν 

παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στους παράγοντες επαγγελματικής έντασης. Οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν παρόμοια αποτελέσματα και στους 5 παράγοντες 

ανεξαρτήτου ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης και ετών υπηρεσίας. Στη μελέτη του 

Fisher (2011) η διαφορά στα επίπεδα άγχους των εκπαιδευτικών με διαφορετική 

προϋπηρεσία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

 

Με βάση τη σχέση εργασίας, δεν παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ αναπληρωτών και 

μόνιμων εκπαιδευτικών στον 1
ο
, 2

ο
, 3

ο
  και 4

ο
 παράγοντα. Σημαντική διαφορά 

εμφανίζεται στον 5
ο
 παράγοντα με τους αναπληρωτές να σημειώνουν μεγαλύτερη 

βαθμολογία σε σχέση με τους μόνιμους σε θέματα που αφορούν την έλλειψη 

αυτονομίας, τη μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τον ανταγωνισμό και τις 

συγκρούσεις με συναδέλφους και τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και την εργασιακή 

ανασφάλεια που επικρατεί με τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα στο προσκήνιο. 

Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός πως οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αλλάζουν 

σχεδόν κάθε χρόνο περιοχή και σχολείο εργασίας. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί εύκολα να 

οδηγήσει στην ενσωμάτωσή τους στον σύλλογο διδασκόντων με αποτέλεσμα να μη 

διαθέτουν την αυτονομία και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που έχουν οι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί. 

 

Τέλος, όσον αφορά τους τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζονται 

σημαντικές διαφορές στους 2 πρώτους παράγοντες. Στον 3
ο
 όμως παράγοντα υπάρχει 
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σημαντική διαφορά καθώς οι τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών και η εποπτεία στα 

διαλείμματα, η παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους 

ωραρίου, η διδασκαλία παιδιών που δε μιλούν την ίδια γλώσσα, το μεγάλο μέγεθος 

σχολείου και το υψηλό επίπεδο θορύβου είναι θέματα τα οποία αντιλαμβάνονται οι 

εκπαιδευτικοί με μετεκπαίδευση, με μεταπτυχιακό και με δεύτερο πτυχίο με 

μεγαλύτερη ένταση και στρες σε σχέση με αυτούς που διαθέτουν διδακτορικό. 

Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζονται και στους άλλους δύο παράγοντες (4
ο
,5

ο
) που 

αφορούν τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών και τις διαπροσωπικές και 

εργασιακές σχέσεις. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί που διαθέτουν διδακτορικό έχουν αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και 

έχουν εμβαθύνει σε θέματα όπως τα παραπάνω με αποτέλεσμα να μην τους αγχώνουν 

τόσο σε σχέση με τους άλλους εκπαιδευτικούς. 

 

12.5 Συσχέτιση των διαστάσεων της εξουθένωσης με τις πηγές 

επαγγελματικής έντασης 
 

Όπως αναφέρθηκε, οι διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι τρεις, η 

συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και η προσωπική επίτευξη. Οι 

πηγές επαγγελματικής έντασης ταξινομούνται σε πέντε παράγοντες, ο 1
ος

 αφορά 

θέματα σχετικά με τη διοίκηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης και την 

αναγνώριση του εκπαιδευτικού, ο 2
ος 

θέματα σχετικά με τον φόρτο εργασίας και τις 

πιέσεις χρόνου, ο 3
ος

  θέματα σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο, ο 

4
ος 

 θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών και τέλος ο 5
ος

 

παράγοντας αφορά θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις.  

Οι τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης και οι πέντε παράγοντες επαγγελματικής 

έντασης συσχετίζονται μεταξύ τους. Η προσωπική επίτευξη συσχετίζεται με τις άλλες 

διαστάσεις με αρνητικό τρόπο κάτι που είναι αναμενόμενο καθώς η έννοιά της 

παρουσιάζει θετική χροιά σε αντίθεση με τις άλλες δύο οι οποίες παρουσιάζουν 

αρνητική χροιά. Μεταξύ της προσωπικής επίτευξης και των άλλων δύο διαστάσεων 

παρατηρήθηκε υψηλή αρνητική συσχέτιση δηλαδή κάποιος εκπαιδευτικός που 

παρουσιάζει προσωπική επίτευξη δεν αναμένεται να παρουσιάζει συναισθηματική 

εξάντληση ή αποπροσωποποίηση. Αντίθετα, η συναισθηματική εξάντληση και τη 



87 

 

αποπροσωποποίηση συσχετίζονται θετικά. Με λίγα λόγια, κάποιος που παρουσιάζει 

συναισθηματική εξάντληση αναμένεται να παρουσιάζει και αποπροσωποποίηση. 

Στην έρευνά μας, η συναισθηματική εξάντληση παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με όλους τους παράγοντες επαγγελματικής έντασης. Η συναισθηματική 

εξάντληση αυξάνεται όσο αυξάνεται το άγχος των εκπαιδευτικών που προκύπτει από 

την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, τον φόρτο εργασίας, τις 

επικρατούσες συνθήκες στο σχολείο, τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών 

τις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με 

ευρήματα άλλων ερευνών (Antoniou et al., 2006. Betoret, 2009. Byrne, 2016. 

Kokkinos, 2007. Μούζουρα, 2005. Χαραλάμπους, 2012). 

Ακόμα η αποπροσωποποίηση συσχετίζεται σημαντικά με όλους τους παράγοντες 

κυρίως με τον φόρτο εργασίας και τις συνθήκες στο σχολείο και λιγότερο με την 

διοίκηση της εκπαίδευσης, τη συμπεριφορά των μαθητών και τις εργασιακές σχέσεις 

(Skaalvik, E.M. & Skaalvik,S.,2009). Όσο αυξάνεται βέβαια το άγχος από τους 

παραπάνω παράγοντες, αυξάνεται η αποπροσωποποίηση.  

Τέλος, μεταξύ των παραγόντων επαγγελματικής έντασης και της προσωπικής 

επίτευξης παρουσιάζονται αρνητικές συσχετίσεις. Η προσωπική επίτευξη αυξάνεται 

όταν το άγχος που απορρέει από τις πηγές επαγγελματικής έντασης μειώνεται. Όταν 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά τους στο σχολείο 

με ήρεμο τρόπο, μπορούν να επιτύχουν περισσότερα σε προσωπικό επίπεδο. 

Μπορούν να νιώσουν ικανοί για πολλά πράγματα και να προσπαθήσουν να επιτύχουν 

ακόμα περισσότερα. Έτσι αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους η οποία έχει μια 

ταυτόχρονη επιρροή στην προσωπική επίτευξη (Brouwers & Tomic, 2000). 

Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις εμφανίστηκαν και μεταξύ των πέντε παραγόντων 

επαγγελματικής έντασης οι οποίες περιγράφηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο των 

αποτελεσμάτων. 
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12.6 Περιορισμοί της Παρούσας Έρευνας- Προτάσεις για Περαιτέρω 

Έρευνα 
 

Η συγκεκριμένη έρευνα μελέτησε το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και τις πηγές 

επαγγελματικής έντασης. Παρόλο που δίνει μια εικόνα για την εξουθένωση στην 

εκπαίδευση, υφίσταται κάποιους περιορισμούς και αδυναμίες που μπορεί να 

οφείλονται στη μέθοδο συλλογής των δεδομένων. Τα δύο ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν, το Ερωτηματολόγιο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης και το  

Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης των Εκπαιδευτικών, αποτελούν 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Τέτοια ερωτηματολόγια δεν μπορούν να εγγυηθούν 

ότι το άτομο που θα συμμετέχει στην έρευνα θα δώσει αρνητικές απαντήσεις. Από τη 

στιγμή που οι ερωτώμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το σύνολο των 

ερωτήσεων, οι απαντήσεις τους μπορεί να μην είναι πάντα αυθόρμητες. Υπάρχει 

περίπτωση να θέλουν να δημιουργήσουν μια καλή εικόνα για τον εαυτό τους και 

πολλές φορές λόγω της άγνοιας ή της ελλιπούς ενημέρωσης να μην απαντήσουν 

κατάλληλα. Παρά των αδυναμιών που μπορεί να παρουσιάζουν τα παραπάνω 

ερωτηματολόγια, το Ερωτηματολόγιο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης  

χρησιμοποιείται διεθνώς από πολλούς ερευνητές (Antoniou et al.,2013. Betoret,2009. 

Gholami, 2015. Goswami, 2013. Grayson & Alvarez, 2007. Kinman, Wray & 

Strange, 2011. Kokkinos 2007. Koustelios & Tsigilis, 2005. Πατσάλης, & 

Παπουτσάκη,2010. Platsidou & Agaliotis, 2008. Sari, 2004. Shukla & Trivedi, 2008. 

Zhang & Zhu 2008) όπως και το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης 

των Εκπαιδευτικών έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια 

(Γιαννακίδου, 2014. Μούζουρα, 2005. Στάγια & Ιορδανίδης, 2014. Χαραλάμπους, 

2012). 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018. Τα 

αποτελέσματα ίσως είναι διαφορετικά αν η έρευνα πραγματοποιηθεί σε διαφορετική 

χρονική περίοδο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς ή με την έναρξη της νέας τον 

Σεπτέμβρη.  

Μια αδυναμία θα μπορούσε να είναι το δείγμα της έρευνας. Σε σχέση με το σύνολο 

των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη χώρα μας, το δείγμα της συγκεκριμένης είναι 
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στα 245 άτομα. Για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων είναι απαραίτητη μια 

έρευνα μεγαλύτερου εύρους η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερους παράγοντες που 

μπορεί να επιδρούν στην εξουθένωση. Πέρα από τους ατομικούς (φύλο, ηλικία, 

προϋπηρεσία) και τους οργανωτικούς (φόρτος εργασίας, απολαβές) θα ήταν 

σημαντικό να συμπεριληφθούν και οι συναλλακτικοί παράγοντες που αναφέρει η 

Chang (2008). Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εκφράσουν τις 

αντιλήψεις τους για τους συναδέλφους και τη διοίκηση του σχολείου και για την 

υποστήριξη που έχουν από αυτούς. 

Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να πραγματοποιηθούν περισσότερες ποιοτικές 

έρευνες για να μπορέσουν να αποτυπωθούν οι παράγοντες επαγγελματικής έντασης 

όπως τους αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το 

γεγονός πως οι παράγοντες επαγγελματικής έντασης που αξιολογήθηκαν στις πρώτες 

θέσεις δεν αφορούν τη σχολική τάξη ή τους μαθητές αλλά γενικότερα αφορούν την 

οργάνωση της εκπαίδευσης. Καλό θα είναι λοιπόν, να ληφθεί αυτό υπόψη σε 

περαιτέρω μελέτες όχι μόνο από τους ερευνητές αλλά και από τα διοικητικά όργανα 

της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι στοιχείο πολιτισμού. Η κατάσταση της παιδείας 

μπορεί να προοδεύσει μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί είναι ψυχικά και σωματικά υγιείς. 
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14. Παράρτημα 
 

Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

14.1 Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Χαρακτηριστικών 
 

Δημογραφικά στοιχεία: 

1. Φύλο :  

        Άνδρας 

        Γυναίκα 

2. Ηλικία : 

        22 – 30 ετών 

        31 – 40 ετών 

        41 – 50 ετών 

         51   +  ετών     

3. Οικογενειακή κατάσταση :  

        Άγαμος/η 

        Έγγαμος/η 

4. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση :  

        Έως 5 έτη 

        6 – 10 έτη 

        11 – 20 έτη 

        21 + έτη 
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5. Σχέση εργασίας : 

        Μόνιμος/η 

        Αναπληρωτής/τρια 

6. Τίτλοι Σπουδών (εάν υπάρχουν εκτός του βασικού πτυχίου) :  

        Δεύτερο πτυχίο 

        Μετεκπαίδευση 

        Μεταπτυχιακό 

        Διδακτορικό 

 

14.2 Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης 
 

Οι παρακάτω ερωτήσεις διερευνούν τα συναισθήματα και τις στάσεις σας ως προς 

την εργασία σας. Κυκλώστε στο τέλος κάθε πρότασης, με βάση την παρακάτω 

κλίμακα, πόσο συχνά νιώθετε αυτό που εκφράζει η κάθε πρόταση. 

1: Ποτέ  

2: Μερικές φορές τον χρόνο  

3: Μια φορά τον μήνα 

4: Μερικές φορές τον μήνα 

5: Μια φορά την εβδομάδα 

6: Μερικές φορές την εβδομάδα  

7: Κάθε μέρα 

 

1 Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη διδασκαλία. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Νιώθω εξαντλημένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να 

αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα δουλειάς. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Είναι πολύ κουραστικό για μένα να δουλεύω με ανθρώπους όλη 

μέρα. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 6 7 

5 Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 6 7 

6 Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στο σχολείο. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση/στρες το να εργάζομαι στενά με 

μαθητές. 

1 2 3 4 5 6 7 
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8 Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Νιώθω «άδειος/α» στο τέλος μιας σχολικής ημέρας. 1 2 3 4 5 6 7 

10 Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι μαθητές μου. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των μαθητών μου πολύ 

αποτελεσματικά. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Νιώθω ότι με την εργασία μου επηρεάζω θετικά τις ζωές των 

άλλων. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα. 1 2 3 4 5 6 7 

14 Μπορώ να δημιουργήσω μια άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές 

μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά. 1 2 3 4 5 6 7 

16 Αντιμετωπίζω ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη 

δουλειά μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Νιώθω αναζωογονημένος/η όταν δουλεύω με τους μαθητές μου. 1 2 3 4 5 6 7 

18 Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι σε μερικούς μαθητές μου απρόσωπα, 

σαν να είναι αντικείμενα. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Έχω γίνει περισσότερο σκληρός/η με τους ανθρώπους από τότε 

που άρχισα αυτή τη δουλειά. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει περισσότερο σκληρό/ή. 1 2 3 4 5 6 7 

21 Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου κατηγορούν εμένα για μερικά από 

τα προβλήματά τους. 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Στην πραγματικότητα δε με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς 

μαθητές μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14.3 Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης των 

Εκπαιδευτικών 
 

Για εσάς, ως εκπαιδευτικό, πόσο μεγάλη πηγή συναισθηματικής έντασης (στρες) 

αποτελούν οι παρακάτω παράγοντες; Είναι σημαντικό να απαντήσετε σε όλους τους 

παράγοντες χρησιμοποιώντας την εξής κλίμακα:  

Καθόλου: 1      Λίγο: 2       Μέτρια: 3         Πολύ: 4           Υπερβολικά: 5 
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1 Προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών (ανυπακοή, αυθάδεια 

κ.τ.λ) 

1 2 3 4 5 

2 Τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών  1 2 3 4 5 

3 Τιμωρία / πειθαρχία μαθητών  1 2 3 4 5 

4 Μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών  1 2 3 4 5 

5 Τάξεις ανομοιογενείς ως προς το επίπεδο  1 2 3 4 5 

6 Έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές  1 2 3 4 5 

7 Έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών  1 2 3 4 5 

8 Έλλειψη γνώσεων για χειρισμό προβλημάτων 

μάθησης/συμπεριφοράς  

1 2 3 4 5 

9 Έλλειψη αυτονομίας των εκπαιδευτικών  1 2 3 4 5 

10 Μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για θέματα που σας αφορούν  1 2 3 4 5 

11 Μη αναγνώριση του επιπλέον προσφερόμενου έργου των 

εκπαιδευτικών  

1 2 3 4 5 

12 Έλλειψη προοπτικών καριέρας  1 2 3 4 5 

13 Μειωμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης  1 2 3 4 5 

14 Μη υποστήριξη από ειδικούς (πχ. σχολικού ψυχολόγου, ειδικού 

παιδαγωγού, λογοθεραπευτή)  

1 2 3 4 5 

15 Συχνές αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής  1 2 3 4 5 

16 Ασάφεια σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού  1 2 3 4 5 

17 Χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματος σας  1 2 3 4 5 

18 Προβλήματα υποδομής (κτιρίων, θέρμανσης κ.ά.)  1 2 3 4 5 

19 Έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας ( αναλώσιμα, 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.τ.λ.)  

1 2 3 4 5 

20 Ανεπαρκής μισθός  1 2 3 4 5 

21 Μη έγκαιρες / περιορισμένες σε αριθμό τοποθετήσεις 

αναπληρωτών, αποσπασμένων, ωρομισθίων εκπαιδευτικών  

1 2 3 4 5 

22 Η εποπτεία των μαθητών στα διαλείμματα (εφημερίες)  1 2 3 4 5 

23 Συγκρούσεις με συναδέλφους, διεύθυνση του σχολείου  1 2 3 4 5 

24 Πολλοί μαθητές με προβλήματα μάθησης/συμπεριφοράς  1 2 3 4 5 

25 Μεγάλος φόρτος εργασίας  1 2 3 4 5 

26 Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση της ύλης που προβλέπεται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα  

1 2 3 4 5 

27 Έλλειψη χρόνου για προετοιμασία μαθήματος/διόρθωση  

γραπτών εργασιών  

1 2 3 4 5 

28 Έλλειψη χρόνου για προσωπική συνεργασία με μαθητές/γονείς  1 2 3 4 5 
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29 Μη διδακτική εργασία (γραφειοκρατικό έργο, φύλαξη παιδιών  

στο χώρο του σχολείου)  

1 2 3 4 5 

30 Μεταφορά εργασίας στο σπίτι  1 2 3 4 5 

31 Διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων  1 2 3 4 5 

32 Διδασκαλία παιδιών με πολιτιστική και φυλετική ποικιλομορφία  1 2 3 4 5 

33 Εργασιακή Ανασφάλεια (κινητικότητα, διαθεσιμότητα)  1 2 3 4 5 

34 Ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων  1 2 3 4 5 

35 Παραμονή στο χώρο εργασίας πέραν του διδακτικού ωραρίου  1 2 3 4 5 

36 Διδασκαλία παιδιών που δε μιλούν την ίδια γλώσσα  1 2 3 4 5 

37 Μεγάλο μέγεθος σχολείου  1 2 3 4 5 

38 Η αναπλήρωση μαθήματος λόγω απουσίας εκπαιδευτικού  1 2 3 4 5 

39 Το υψηλό επίπεδο θορύβου  1 2 3 4 5 

40 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  1 2 3 4 5 


