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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

 

     Αρτηθά θαη πρηλ ηελ παράζεζε ηες εργαζίας κοσ, ζα ήζεια λα 

εσταρηζηήζφ ζερκά ηελ θα Τζαθηρίδοσ Ειέλε, γηα ηε βοήζεηα ηες θαηά ηε 

δηάρθεηα ηες ζσγγραθής ηες εργαζίας αιιά θαη γηα ηελ προζσκία ηες λα βρεζεί 

έλα ελδηαθέρολ ζέκα ηόζο γηα ηελ ηολ ίδηο ηολ δεκηοσργό ηες από ηελ άπουε 

ηες απόθηεζες γλώζεφλ, όζο θαη γηα ηελ επηζηεκοληθή θοηλόηεηα γεγολός ποσ 

αποδεηθλύεηαη από ηελ πιεζώρα ηφλ βηβιηογραθηθώλ αλαθορώλ. 

     Σηε ζσλέτεηα, ζέιφ λα εσταρηζηήζφ όιοσς ηοσς θαζεγεηές αιιά θαη ηοσς 

κεηαπηστηαθούς θοηηεηές ηοσ Παηδαγφγηθού Τκήκαηος Δεκοηηθής Εθπαίδεσζες 

ηες Φιώρηλας, οη οποίοη κε βοήζεζαλ ώζηε λα αποθηήζφ γλώζεης, βηφκαηηθές 

εκπεηρίες θαη αγάπε γηα ηο αληηθείκελο ποσ αποθάζηζα λα ζποσδάζφ. 

     Αθόκε, ζέιφ λα εσταρηζηήζφ ηοσς ζσκκεηέτοληες ζηελ έρεσλα κοσ, οη 

οποίοη τφρίς λα έτοσλ θάποηο προζφπηθό όθειος θαη αθηερώλοληας από ηολ 

προζφπηθό ηοσς τρόλο, απάληεζαλ ζηης ερφηήζεης ποσ ηοσς δόζεθαλ, 

ζσκβάιιοληας έηζη θαη ασηοί ζηελ πρόοδο θαη ηελ οιοθιήρφζε ηες παρούζας 

εργαζίας. 

     Τέιος, ζέιφ λα εσταρηζηήζφ ηοσς γολείς κοσ, τάρε ζηης προζπάζεηες, 

ηοσς θόποσς θαη ηης ζηερήζεης ηφλ οποίφλ θαηάθερα ότη κόλο λα ζποσδάζφ 

ασηά ηα ηέζζερα τρόληα ζηελ πόιε ηες Φιώρηλας θαη λα αποθηήζφ εθόδηα γηα 

ηελ κεη’ έπεηηα δφή κοσ, αιιά λα ηο θάλφ τφρίς λα τρεηαζηεί λα αποζπαζηεί ε 

προζοτή κοσ γηα οποηοδήποηε πρόβιεκα από ηολ ζηότο ποσ δελ ήηαλ άιιος 

από ηελ απόθηεζε ηοσς πηστίοσ. 
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Πεπίληψη 

 

     Ζ κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειεί κία απφ ηηο πεξηνρέο 

έξεπλαο πνπ εμεηάδνληαη πην ζπρλά. Παξφια απηά αλ θαη ππάξρεη έλαο πνιχ 

κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ, νη πεξηζζφηεξεο ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν πγείαο θαη 

ιηγφηεξεο κε απηφλ ηελ εθπαίδεπζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα 

α) εμεηάζεη ηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο θαη β) λα εμεηάζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

απηψλ σο πξνο ην θχιν ηνπο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 165 

εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Γηα ηελ κέηξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach (Maslach 

Burnout Inventory – MBI. Maslach & Jackson,1986). Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έρνπκε πσο ε εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κέηξηα, 

ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

ησλ Maslach θαη Jackson (1986). 

Λέμεηο – Κιεηδηά: Δθπαίδεπζε, Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε 

 

Abstract 

 

     The study of burnout is one of the areas of research that is more often 

dealt with. However, although there is a very large number of surveys, most 

are related to the health area and fewer with this education. The aim of the 

present study was to (a) examine the exhaustion of primary school teachers in 

Greece and (b) examine the burnout of these in terms of gender. The sample 

consisted of 165 teachers from the city of Larissa. For the 

measurement,used Maslach 's Occupational Explosion 

Questionnaire ( Maslach Burnout Inventory - MBI . Maslach & Jackson , 

1986 ). From the results of the survey, we find that the exhaustion of the 

teachers is moderate, according to the prices available to us from the Maslach 

questionnaire and Jackson (1986). 

Key Words: Education, Burnout 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο 

Δηζαγωγή 

 

     Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί κία κνξθή παξαηεηακέλνπ άγρνπο 

πνπ μεπεξλά ηελ αληνρή θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ λα ην 

αληηκεησπίζεη. Δίλαη κία πεξηγξαθή ηεο ςπρνζσκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη 

εξγαζηαθήο απφδνζεο ελφο πξνζψπνπ πνπ απνηειεί κέξνο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Γειψλεη ηελ εθκεδέληζε ηεο επαγγεικαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ 

αηφκνπ θα ζπλδέεηαη κε δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο. Απηά είλαη 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, έιθνο ζηνκάρνπ, ζσκαηηθέο ελνριήζεηο, 

ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (Bruke, Greenglass & 

Schwarzer 1996, Guglielmi & Tatrow 1998). Ο φξνο επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απφ ηνλ  

Freudenberger (1974), ν νπνίνο παξαηήξεζε ζπκπηψκαηα θφπσζεο ζε 

αλζξψπνπο πνπ εξγαδφηαλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

αξθεηνί νξηζκνί γηα λα καο εμεγήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, 

θπξηφηεξνο ιφγνο χπαξμεο φισλ απηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Κάληα (1996) είλαη 

πσο ππάξρεη επαξθήο δηαρσξηζκφο ηεο έλλνηαο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

απφ ην επαγγεικαηηθφ άγρνο. 

     Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί έλα θαηλνχξγην αληηθείκελν γηα ην 

νπνίν έρνπκε αλαπηχμεη γλψζεηο, αθνχ είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν κειεηάηε 

δηεμνδηθά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο. Ο Αλαγλσζηφπνπινο θαη ε 

Παπαδάηνπ (1992) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμεγήζνπλ ηα αίηηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηαμηλφκεζαλ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηά ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη φηη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί: 

 απνηέιεζκα αληίμνσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

 απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

 θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζεκαζία ησλ αηνκηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ θάζε αηφκνπ 

     Ο νξηζκφο φκσο ν νπνίνο είλαη επξέσο απνδεθηφο είλαη απηφο ηεο Maslach 

(1982). Ο νξηζκφο αλαθέξεη πσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα 

ζχλδξνκν ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο εμάληιεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ν 

εξγαδφκελνο ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε γηα 

ηνπο πειάηεο ηνπ (αλζξψπνπο πνπ εμππεξεηεί), παχεη λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηελ απφδνζή ηνπ θαη αλαπηχζζεη κία 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γηα ηελ κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηε Maslach έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν απνηειεί θαη ηε βάζε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ γίλνληαη γχξσ 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο. Οη 
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εξσηήζεηο απηέο ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπο εληάζζνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη σο απνπξνζσπνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε θαη πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. Αλαιπηηθφηεξα ε 

απνπξνζσπνπνίεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε απξφζσπσλ ζρέζεσλ 

κε απηνχο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο 

ςπρηθήο θφπσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ν νπνίνο δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

ελέξγεηα γηα λα κπνξέζεη λα επελδχζεη πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπ (φηαλ απμάλεηαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ην άηνκν αηζζάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη δελ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη φπσο ην έθαλε παιαηφηεξα). Σέινο ε έιιεηςε 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ νδεγεί ζπλήζσο ζηελ κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ζηελ παξαίηεζή ηνπ απφ θάζε πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθνχ 

ρεηξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ ή ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πειάηεο ηνπ. 

     Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ εξεπλψλ, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

έξεπλεο ζε άηνκα ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ φπσο 

είλαη νη γηαηξνί, νη λνζειεπηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί (Αλαγλσζηφπνπινο & 

Παπαδάηνπ, 1992. Gold, 1985. Gross, 1994. Maslach, 1976. Παπαδάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 1995. Papastylianou, 1995), ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κειέηε 

ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη επεθηαζεί θαη ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο 

(Cordes & Dougherty, 1993. Κνπζηέιηνο, Μπαγηάηεο & Κέιιεο, 1996. 

Koustelios, Kellis & Bagiatis, 1997). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κάιηζηα 

είλαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ρψξνο. χκθσλα κάιηζηα κε ηελ Μaslach θαη Schaufeli (1993) 

ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζρεηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο είλαη ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε θαηάζιηςε. Απηφ ην θαηλφκελν ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη 

παξαηεξήζεθε πσο ππάξρεη κηθξή ζπζρέηηζε κε ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε ηνπ 

θάζε εξγαδνκέλνπ. Αθφκα κέζα απφ έξεπλεο νη νπνίεο έγηλαλ παξαηεξήζεθε 

πσο  ππάξρνπλ ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο εληάζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο φηαλ δελ ππάξρνπλ κφλν ζην ρψξν εξγαζίαο αιιά  

κεηαθέξνληαη θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ εξγαδνκέλνπ (Burke θαη 

Greenglass, 2001), ηφηε έρνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηα άηνκα θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

απαζρνινχλ ηα άηνκα απηά. 

     ρεηηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο βηψλνπλ έληνλν 

ζηξεο θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο (Lambert, 

McCarthy, O’Donnell, & Wang, 2009). χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ε νπνία 

ππάξρεη ζηηο ΖΠΑ, νη εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

νκάδσλ νη νπνίεο έρνπλ αξθεηέο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, ελψ δελ είλαη ιίγεο εθείλεο νη πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ 
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εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαίδεπζε έπεηηα απφ κεξηθά ρξφληα ζε απηή  (de Heus & 

Diekstra, 1999. Farber, 1991). Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο έξεπλεο 

ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηελ Δπξψπε. χκθσλα κε ηνλ Faber (1991) κάιηζηα, 

ζηηο ΖΠΑ ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν πάζρεη απφ ην θαηλφκελν 

απηφ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 5%-20%. ε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξψπε παξαηεξήζεθε φηη ζε ρψξεο φπσο ε 

Οιιαλδία, ην 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηέο έπαζρε 

θπξίσο απφ ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

     ηελ Διιάδα, ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαίλεηαη λα θπκαίλνληαη απφ κέηξηα έσο ρακειά ζε ζρέζε κε 

άιιεο ρψξεο, κε ηνπο θαζεγεηέο φκσο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα 

δειψλνπλ πεξηζζφηεξν εμνπζελσκέλνη απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Αβεληηζηάλ - Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο & 

Γηαβξίκεο, 2002. Κάληαο 1996. Μφηε – ηεθαλίδε, 2000. Παπαζηπιηαλνχ & 

Πνιπρξνλφπνπινο, 2007). Σα ζπκπηψκαηα ηα νπνία παξνπζηάδεη θάπνηνο ν 

νπνίνο πάζρεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν είλαη γλσζηά θαη απηά είλαη ε 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή εμάληιεζε, ε ρακειή απφδνζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ελψ επεξεάδεηαη θαη ε ζρέζε πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο καζεηέο 

(Pierce & Molloy, 1990). Αθφκα εκθαλίδεηαη πεζκέλν εζηθφ, ρακειή 

απηνεθηίκεζε, κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία, αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, θαηάζιηςε θαη 

απφζπξζε ((Bauer, Stamm, Virnich, Wissing, Muller, et al., 2005. Farber, 

1991. Friedman, 2006. Kyriacou, 2001. Platsidou & Agaliotis, 2008). 

     Σέινο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη κειεηεζεί ηφζν ζε ζρέζε κε ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ (πξνζσπηθφηεηα, δεκνγξαθηθνί 

παξάγνληεο), φζν θαη ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Αθφκα είλαη επξέσο απνδεθηφ πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνιχπινθσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη 

ελδνπξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ (Cano-Garcia, Padilla-Munoz, 

& Carrasco-Ortiz, 2005. Kokkinos, 2007). Αληίζεηα φκσο κε ηε ζπγθεθξηκέλν 

ζπκπέξαζκα, δελ έρεη γίλεη αθφκα ζπζηεκαηηθή έξεπλα φισλ εθείλσλ ησλ 

αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηεπθφιπλζε ή ηελ 

παξεκπφδηζε αλάπηπμεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εηδηθά γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  (Kokkinos, 2007). Γηα ηα κφλα γηα ηα νπνία έρνπλ ππάξμεη 

απνηειέζκαηα είλαη ε ειηθία θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πνπ ζεσξνχληαη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ 

δελ ππάξρεη αθφκα ζαθή ζπκπέξαζκα γηα ην θχιν. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία, 

έρεη παξαηεξεζεί πσο φζν κηθξφηεξνο ζε ειηθία είλαη θάπνηνο ηφζν πην 

επηξξεπήο είλαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα 

άηνκα ηα νπνία είλαη αλχπαληξα θαη αλήθνπλ ζην ίδην ειηθηαθφ θάζκα 
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(Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ et al., 2002. Κάληαο 1998. Mearns & Cain, 

2003). 

     ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εξεπλεζεί ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε σο πξνο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 ην θχιν 

 ε ειηθία 

 ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

 ην επίπεδν ησλ καζεηψλ 

 ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ 

     Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζρεηίδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ θάπνηνη 

άιινη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ην νπνίν εξγάδεηαη θαη αλαθεξφκαζηε ζην 

επίπεδν ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν 

βξίζθνληαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο 

Μέζοδορ 

 

     Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ή αιιηψο MBI (Maslach θαη Jaskson, 1986). Tν 

MBI απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ έξεπλα ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ θαηλνκέλνπ σο πξνο ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα θαη ε 

απνπξνζσπνίεζε. Ο ηξφπνο κε ησλ νπνίν είλαη θαηαλεκεκέλεο νη εξσηήζεηο 

ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο δελ είλαη ν ίδηνο, θαζψο ε πξψηε θαηεγνξία 

απνηειείηαη απφ 9 εξσηήζεηο, ε δεχηεξε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ 8 

εξσηήζεηο θαη ε ηειεπηαία θαηεγνξία απνηειείηαη απφ 5 εξσηήζεηο.  

     Ζ απάληεζε ε νπνία πξέπεη λα επηιέμνπλ νη εξσηεζέληεο, πξνέξρεηαη απφ 

κία θιίκαθα 7 δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο (1=πνηέ, 7=θάζε κέξα). Γηα λα ππάξμεη αζθαιή απνηέιεζκα 

πξέπεη λα απαληεζνχλ θαη νη 22 εξσηήζεηο. Όηαλ ππάξρνπλ πςειέο ηηκέο 

ζηνπο δείθηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο 

θαη αληίζηνηρα ρακειέο ηηκέο ζηνπο δείθηεο ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο εκθάληζεο 

πςειήο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Μέηξηα επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

παξαηεξείηαη φηαλ νη ηηκέο θαη ζηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο είλαη κέηξηεο ελψ φηαλ 

νη ηηκέο είλαη αθξηβψο αληίζεηεο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πςειήο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηφηε ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηελ 

πεξίπησζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο ρακειή. 

     Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ κφλν λα 

απαληήζνπλ εθηφο απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ MBI, ζε 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ην 

ζρνιείν ην νπνίν εξγάδνληαη. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γίλεηαη 

έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν 

Cronbach’s alpha. Οη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχζαλ ηελ ειηθία ηνπ θαζελφο, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

ηνπ ζηα ζρνιεία αιιά θαη ην θχιιν ηνπ. Αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ε αλάιπζε 

ηνπ δείγκαηνο σο πξνο φιεο ηηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο. 
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Δείγμα 

     Σν δείγκα ην νπνίν αλαιχζεθε απνηεινχληαλ απφ έλα πιήζνο 165 

αηφκσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά ζρνιεία, ηα νπνία φκσο 

είλαη φια ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

     Αξρηθά ε έξεπλα πεξηειάκβαλε ηξεηο εξσηήζεηο γηα λα εμαθξηβσζνχλ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.  

 Ζ πξψηε εξψηεζε είρε λα θάλεη κε ην θχιιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

παξαηεξήζεθε πσο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 101 γπλαίθεο (61,21%) 

θαη 65 άληξεο (38,79%). 

 

Φφλο Συχνότθτα 
 

Φφλο 
Σχετικι 
ςυχνότθτα 

ΑΝΣΡΑ 64 
 

ΑΝΣΡΑ 38.79% 

ΓΤΝΑΙΚΑ 101 
 

ΓΤΝΑΙΚΑ 61.21% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 Ζ δεχηεξε εξψηεζε ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειηθία ηνπο, ε νπνία ήηαλ 

δηαθνξεηηθή θαη θαηεγνξηνπνηνχληαλ σο εμήο: <30, >30 θαη <45, >45 

θαη <55, >55. Ζ θαηεγνξία πνπ εκθαληδφηαλ πην ζπρλά ήηαλ ε 

θαηεγνξία >45 θαη <55 αθνχ ππήξρε 89 θνξέο (53,94%), αθνινπζνχζε 

ε θαηεγνξία >55 πνπ εκθαληδφηαλ 50 θνξέο (30,30%), έπεηηα ε 

θαηεγνξία >30 θαη <45 πνπ ππήξρε κφλν 26 θνξέο (15,76%) θαη ηέινο 

ε θαηεγνξία <30 ε νπνία δελ εκθαλίζηεθε θακία θνξά. 

 

Ηλικία Συχνότθτα 
 

Ηλικία 
Σχετικι 
ςυχνότθτα 

>30 ΚΑΙ <45 26 
 

>30 ΚΑΙ <45 15.76% 

>45 ΚΑΙ <55 89 
 

>45 ΚΑΙ <55 53.94% 

>55 50 
 

>55 30.30% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο είρε λα θάλεη κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ εξσηεζέλησλ. 

ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ απηή ηε θνξά αλήθνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη 

<10 ρξφληα, >10 θαη <25 ρξφληα, >25. Ζ θαηεγνξία πνπ εδψ 

εκθαλίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη >25 ρξφληα φπνπ θαη 

εκθαλίδεηαη 102 θνξέο (61,82%), αθνινπζεί ε θαηεγνξία >10 θαη <25 
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ρξφληα ε νπνία εκθαλίδεηαη 51 θνξέο (30,91%) θαη ηέινο ε θαηεγνξία 

<10 ρξφληα ε νπνία εκθαλίδεηαη κφιηο 12 θνξέο (7,27%). 

 

Χρόνια 
προχπθρεςίασ Συχνότθτα 

 

Χρόνια 
προχπθρεςίασ 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

<10 12 
 

<10 7.27% 

>10 ΚΑΙ <25 51 
 

>10 ΚΑΙ <25 30.91% 

>25 102 
 

>25 61.82% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

     ηε ζπλέρεηα έγηλαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζρνιηθή κνλάδα ηελ νπνία 

θάζε εθπαηδεπηηθφο εξγαδφηαλ. 

 Αξρηθά ξσηήζεθε ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο ηηο 

νπνίεο πεξηειάκβαλε. ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε φινη νη εξσηεζέληεο 

έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε ε νπνία ήηαλ πσο ηα ζρνιεία είλαη 

δσδεθαζέζηα. 

Tφποσ ςχολείου Συχνότθτα 
 

Τφποσ ςχολείου 
Σχετικι 
ςυχνότθτα 

ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΟ 165 
 

ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΟ 100.00% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 Έπεηηα ππήξρε ε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ χπαξμε ή φρη 

νινήκεξσλ ηκεκάησλ ζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη, φπνπ θαη ζε απηή 

ηελ εξψηεζε νη απαληήζεηο ήηαλ θαζνιηθέο, θαζψο φινη απάληεζαλ 

πσο ππάξρνπλ νινήκεξα ηκήκαηα ζην ζρνιείν πνπ εξγάδνληαη. 

Υπάρχουν 
ολοιμερα 
τμιματα ςτο 
ςχολείο που 
διδάςκετε; Συχνότθτα 

 

Υπάρχουν 
ολοιμερα 
τμιματα ςτο 
ςχολείο που 
διδάςκετε; 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

ΝΑΙ 165 
 

ΝΑΙ 100.00% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 Σέινο, σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ δηδάζθνπλ ζε απηά ή φρη. Απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο πξνθχπηεη πσο 86 είλαη απηνί πνπ δηδάζθνπλ 

(52,12%), ελψ 79 (47,88%) απηνί πνπ δελ ην θάλνπλ. 
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Διδάςκετε ςε αυτά 
τα τμιματα; Συχνότθτα 

 

Διδάςκετε ςε αυτά 
τα τμιματα; 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

ΝΑΙ 86 
 

ΝΑΙ 52.12% 

ΟΧΙ 79 
 

ΟΧΙ 47.88% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 

     Αθνχ εμαθξηβψζεθαλ θαη απηά ηα ζηνηρεία γηα ηα δείγκα καο, νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Οη πηζαλέο απαληήζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ήηαλ νη εμήο:  

 Μέηξην 

 Καιφ 

 Πνιχ θαιφ 

 Άξηζην 

     Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη πσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 88 (53,33%) 

ραξαθηήξηζαλ ην επίπεδν ησλ καζεηψλ σο Πνιχ θαιφ, 45 σο Καιφ (27,27%), 

18 σο Άξηζην (10,91%) θαη 14 κφιηο σο Μέηξην (8,48%). 

Επίπεδο μακθτϊν Συχνότθτα 
 

Επίπεδο μακθτϊν 
Σχετικι 
ςυχνότθτα 

ΑΡΙΣΟ 18 
 

ΑΡΙΣΟ 10.91% 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ 88 
 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ 53.33% 

ΚΑΛΟ 45 
 

ΚΑΛΟ 27.27% 

ΜΕΣΡΙΟ 14 
 

ΜΕΣΡΙΟ 8.48% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 
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Γπαθήμαηα 

ΦΤΛΟ 

 

ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
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ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 
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ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Α) Πσο ραξαθηεξίδεηαη ην ζρνιείν πνπ δηδάζθεηε κε βάζε ηηο ζέζεηο; 

 

Β) Τπάξρνπλ νινήκεξα ηκήκαηα ζην ζρνιείν πνπ δηδάζθεηε; 

 

Γ) Γηδάζθεηε ζε απηά ηα ηκήκαηα; 

  

ΝΑΙ
100%

Σφνολο

ΝΑΙ
52%

ΟΧΙ
48%

Σφνολο
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Ανάλςζη δεδομένων 

     ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνπ 

φιεο καδί απνηεινχλ ην εξσηεκαηνιφγην Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο 

Maslach. Οη εξσηήζεηο απηέο εληάζζνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νη 

νπνίεο είλαη ε Απνπξνζσπνπνίεζε, ε πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηα 

Πξνζσπηθά επηηεχγκαηα. 

 Ζ θαηεγνξία ηεο Αποπποζωποποίηζη πεξηιακβάλεη πέληε 

εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ θάζε κία είλαη νη 

αθφινπζεο:  

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ απνγνεηεπκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ», ζηελ 

νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 2.36, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.58, ε κέγηζηε 

ηηκή 7 θαη ε ειάρηζηε 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 60 άηνκα απάληεζαλ 

Πνηέ, 57 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 16 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, απφ 11 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο 

θνξέο ην κήλα θαη Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, 6 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 4 απάληεζαλ Κάζε κέξα. 

Ερϊτθςθ 5: Νιϊκω 
απογοθτευμζνοσ/θ 
από τθ δουλειά 
μου Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 5: Νιϊκω 
απογοθτευμζνοσ/θ 
από τθ δουλειά 
μου 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 60 
 

1 36.36% 

2 57 
 

2 34.55% 

3 11 
 

3 6.67% 

4 16 
 

4 9.70% 

5 11 
 

5 6.67% 

6 6 
 

6 3.64% 

7 4 
 

7 2.42% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «Μπνξψ εχθνια λα θαηαιάβσ πσο αηζζάλνληαη νη 

καζεηέο κνπ», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 6.07, ε ηππηθή απφθιηζε 

είλαη 1.28, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ ηα 165 

άηνκα ηα 79 άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα, 55 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 12 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, 9 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 5 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 4 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην 

κήλα θαη 1 άηνκν απάληεζε Πνηέ. 
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Ερϊτθςθ 10: 
Μπορϊ εφκολα να 
καταλάβω πωσ 
αιςκάνονται οι 
μακθτζσ μου Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 10: 
Μπορϊ εφκολα να 
καταλάβω πωσ 
αιςκάνονται οι 
μακθτζσ μου 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 1 
 

1 0.61% 

2 5 
 

2 3.03% 

3 4 
 

3 2.42% 

4 9 
 

4 5.45% 

5 12 
 

5 7.27% 

6 55 
 

6 33.33% 

7 79 
 

7 47.88% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «Αληηκεησπίδσ ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κνπ πνιχ 

απνηειεζκαηηθά», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 5.96, ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 1.19, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 2, απφ 

ηα 165 άηνκα ηα 67 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 63 

άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα, 14 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, 12 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 5 άηνκα 

απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα, 4 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην 

ρξφλν ελψ θαλέλαο δελ απάληεζε Πνηέ. 

Ερϊτθςθ 11: 
Αντιμετωπίηω τα 
προβλιματα των 
μακθτϊν μου 
πολφ 
αποτελεςματικά Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 11: 
Αντιμετωπίηω τα 
προβλιματα των 
μακθτϊν μου 
πολφ 
αποτελεςματικά 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

2 4 
 

2 2.42% 

3 5 
 

3 3.03% 

4 12 
 

4 7.27% 

5 14 
 

5 8.48% 

6 67 
 

6 40.61% 

7 63 
 

7 38.18% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 

ηελ εξψηεζε «Έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηφινγα πξάγκαηα ζε απηήλ 

ηελ δνπιεηά», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 6.16, ε ηππηθή απφθιηζε 

είλαη 0.89, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 2, απφ ηα 165 

άηνκα ηα 79 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 63 άηνκα 

απάληεζαλ Κάζε κέξα, 14 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, 

6 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 2 άηνκα απάληεζαλ Μία 

θνξά ην κήλα, 1 άηνκν απάληεζε Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν ελψ θαλέλαο 

δελ απάληεζε Πνηέ. 
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Ερϊτθςθ 15: Ζχω 
καταφζρει πολλά 
αξιόλογα 
πράγματα ςε 
αυτιν τθν δουλειά Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 15: Ζχω 
καταφζρει πολλά 
αξιόλογα 
πράγματα ςε 
αυτιν τθν δουλειά 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

2 1 
 

2 0.61% 

3 2 
 

3 1.21% 

4 6 
 

4 3.64% 

5 14 
 

5 8.48% 

6 79 
 

6 47.88% 

7 63 
 

7 38.18% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κε ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε 

κεξηθνχο καζεηέο κνπ», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 1.39, ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 0.87, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 6 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ 

ηα 165 άηνκα ηα 126 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 25 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 8 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα, 3 

άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, 2 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 1 άηνκν απάληεζε Μεξηθέο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα ελψ θαλέλαο δελ απάληεζε Κάζε κέξα. 

Ερϊτθςθ 22: Στθν 
πραγματικότθτα 
δεν με ενδιαφζρει 
τι ςυμβαίνει ςε 
μερικοφσ μακθτζσ 
μου Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 22: Στθν 
πραγματικότθτα 
δεν με ενδιαφζρει 
τι ςυμβαίνει ςε 
μερικοφσ μακθτζσ 
μου 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 126 
 

1 76.36% 

2 25 
 

2 15.15% 

3 8 
 

3 4.85% 

4 2 
 

4 1.21% 

5 3 
 

5 1.82% 

6 1 
 

6 0.61% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 
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 Ζ θαηεγνξία ηεο ςναιζθημαηικήρ εξάνηληζηρ πεξηιακβάλεη ελληά 

εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ θάζε κία είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ ςπρηθά εμαληιεκέλνο/ε απφ ηε δηδαζθαιία», 

ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 3.87, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.93, ε 

κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 45 

άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 35 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 25 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 

24 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 23 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, 8 απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα θαη 5 απάληεζαλ Κάζε 

κέξα. 

Ερϊτθςθ 1: Νιϊκω 
ψυχικά 
εξαντλθμζνοσ/θ 
από τθ 
διδαςκαλία Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 1: Νιϊκω 
ψυχικά 
εξαντλθμζνοσ/θ 
από τθ 
διδαςκαλία 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 24 
 

1 14.55% 

2 35 
 

2 21.21% 

3 8 
 

3 4.85% 

4 25 
 

4 15.15% 

5 23 
 

5 13.94% 

6 45 
 

6 27.27% 

7 5 
 

7 3.03% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ εμαληιεκέλνο/ε φηαλ μππλάσ ην πξσί θαη έρσ 

λα αληηκεησπίζσ άιιε κηα κέξα δνπιεηά», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 

3.02, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.75, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε 

είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 44 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 36 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 27 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο 

θνξέο ην κήλα, 25 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, 17 

άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα, 13 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 3 άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα. 
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Ερϊτθςθ 2: Νιϊκω 
εξαντλθμζνοσ/θ 
όταν ξυπνάω το 
πρωί και ζχω να 
αντιμετωπίςω 
άλλθ μία μζρα 
δουλειάσ Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 2: Νιϊκω 
εξαντλθμζνοσ/θ 
όταν ξυπνάω το 
πρωί και ζχω να 
αντιμετωπίςω 
άλλθ μία μζρα 
δουλειάσ 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 44 
 

1 26.67% 

2 36 
 

2 21.82% 

3 17 
 

3 10.30% 

4 27 
 

4 16.36% 

5 25 
 

5 15.15% 

6 13 
 

6 7.88% 

7 3 
 

7 1.82% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «Δίλαη πνιχ θνπξαζηηθφ γηα κέλα λα δνπιεχσ κε 

αλζξψπνπο φιε κέξα», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 2.62, ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 1.62, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ 

ηα 165 άηνκα ηα 56 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 39 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 26 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 

19 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα, 16 άηνκα απάληεζαλ Μία 

θνξά ηελ εβδνκάδα, 6 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

θαη 3 άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα. 

Ερϊτθςθ 3: Είναι 
πολφ κουραςτικό 
για μζνα να 
δουλεφω με 
ανκρϊπουσ όλθ 
μζρα Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 3: Είναι 
πολφ κουραςτικό 
για μζνα να 
δουλεφω με 
ανκρϊπουσ όλθ 
μζρα 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 56 
 

1 33.94% 

2 39 
 

2 23.64% 

3 19 
 

3 11.52% 

4 26 
 

4 15.76% 

5 16 
 

5 9.70% 

6 6 
 

6 3.64% 

7 3 
 

7 1.82% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 
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ηελ εξψηεζε «Νηψζσ φηη εξγάδνκαη ζθιεξά ζην ζρνιείν», ζηελ νπνία 

ε κέζε ηηκή είλαη 3.97, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 2.31, ε κέγηζηε ηηκή 

είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 38 άηνκα 

απάληεζαλ Κάζε κέξα, 35 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 27 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 20 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, απφ 16 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα θαη Μία θνξά ην κήλα θαη 13 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο 

θνξέο ην κήλα. 

Ερϊτθςθ 6: Νιϊκω 
ότι εργάηομαι 
ςκλθρά ςτο 
ςχολείο Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 6: Νιϊκω 
ότι εργάηομαι 
ςκλθρά ςτο 
ςχολείο 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 35 
 

1 21.21% 

2 27 
 

2 16.36% 

3 16 
 

3 9.70% 

4 13 
 

4 7.88% 

5 16 
 

5 9.70% 

6 20 
 

6 12.12% 

7 38 
 

7 23.03% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ φηη βξίζθνκαη ζηα φξηα ηεο αληνρήο κνπ», ζηελ 

νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 2.84, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.73, ε κέγηζηε 

ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε ηηκή είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα  62 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 37 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 18 

άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 17 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 16 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα, 11 

άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη 4 άηνκα απάληεζαλ 

Κάζε κέξα. 

Ερϊτθςθ 8: Νιϊκω 
ότι βρίςκομαι ςτα 
όρια τθσ αντοχισ 
μου Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 8: Νιϊκω 
ότι βρίςκομαι ςτα 
όρια τθσ αντοχισ 
μου 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 37 
 

1 22.42% 

2 62 
 

2 37.58% 

3 16 
 

3 9.70% 

4 17 
 

4 10.30% 

5 11 
 

5 6.67% 

6 18 
 

6 10.91% 

7 4 
 

7 2.42% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 
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ηελ εξψηεζε «Νηψζσ γεκάηνο/ε ελεξγεηηθφηεηα», ζηελ νπνία ε κέζε 

ηηκή είλαη 5.95, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.21, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη 

ε ειάρηζηε είλαη 2, απφ ηα 165 άηνκα ηα 64 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, 63 άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα, 18 άηνκα 

απάληεζαλ Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, 10 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο 

θνξέο ην κήλα, 6 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα, 4 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν ελψ θαλέλαο δελ απάληεζε Πνηέ. 

Ερϊτθςθ 13: 
Νιϊκω γεμάτοσ/θ 
ενεργθτικότθτα Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 13: 
Νιϊκω γεμάτοσ/θ 
ενεργθτικότθτα 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

2 4 
 

2 2.42% 

3 6 
 

3 3.64% 

4 10 
 

4 6.06% 

5 18 
 

5 10.91% 

6 64 
 

6 38.79% 

7 63 
 

7 38.18% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κία άλεηε αηκφζθαηξα κε 

ηνπο καζεηέο κνπ», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 6.33, ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 0.93, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 2, απφ 

ηα 165 άηνκα ηα 83 άηνκα απάληεζε Κάζε κέξα, 66 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 10 άηνκα απάληεζαλ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, 3 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 2 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 1 άηνκν απάληεζε Μία θνξά ην 

κήλα ελψ θαλέλαο δελ απάληεζε Πνηέ. 

Ερϊτθςθ 14: 
Μπορϊ να 
δθμιουργιςω μία 
άνετθ ατμόςφαιρα 
με τουσ μακθτζσ 
μου Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 14: 
Μπορϊ να 
δθμιουργιςω μία 
άνετθ ατμόςφαιρα 
με τουσ μακθτζσ 
μου 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

2 3 
 

2 1.82% 

3 1 
 

3 0.61% 

4 2 
 

4 1.21% 

5 10 
 

5 6.06% 

6 66 
 

6 40.00% 

7 83 
 

7 50.30% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 
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ηελ εξψηεζε «Αληηκεησπίδσ ήξεκα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηελ δνπιεηά κνπ», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 6.08, ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 1.06, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 2, απφ 

ηα 165 άηνκα ηα 69 άηνκα απάληεζα Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 65 

άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα, 20 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, απφ ηέζζεξα άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα θαη 

Μία θνξά ην κήλα, 3 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν ελψ 

θαλέλαο δελ απάληεζε Πνηέ. 

Ερϊτθςθ 16: 
Αντιμετωπίηω 
ιρεμα τα 
προβλιματα που 
προκφπτουν ςτθν 
δουλειά μου Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 16: 
Αντιμετωπίηω 
ιρεμα τα 
προβλιματα που 
προκφπτουν ςτθν 
δουλειά μου 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

2 3 
 

2 1.82% 

3 4 
 

3 2.42% 

4 4 
 

4 2.42% 

5 20 
 

5 12.12% 

6 69 
 

6 41.82% 

7 65 
 

7 39.39% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 

ηελ εξψηεζε «Αλεζπρψ κήπσο απηή ε δνπιεηά κε θάλεη πεξηζζφηεξν 

ζθιεξφ/ή», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 1.64, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 

1.26, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 

109 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 38 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην 

ρξφλν, 6 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 5 άηνκα 

απάληεζαλ Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, απφ 3 άηνκα απάληεζαλ Κάζε 

κέξα θαη Μία θνξά ην κήλα θαη 1 άηνκα απάληεζε Μεξηθέο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. 

 

Ερϊτθςθ 20: 
Ανθςυχϊ μιπωσ 
αυτι θ δουλειά με 
κάνει περιςςότερο 
ςκλθρό/ι Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 20: 
Ανθςυχϊ μιπωσ 
αυτι θ δουλειά με 
κάνει περιςςότερο 
ςκλθρό/ι 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 109 
 

1 66.06% 

2 38 
 

2 23.03% 

3 3 
 

3 1.82% 

4 6 
 

4 3.64% 

5 5 
 

5 3.03% 

6 1 
 

6 0.61% 

7 3 
 

7 1.82% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 
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 Ζ θαηεγνξία ησλ Πποζωπικών επιηεςγμάηων πεξηιακβάλεη νρηψ 

εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ θάζε κία είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ εμνπζελσκέλνο/ή απφ ηε δνπιεηά κνπ», ζηελ 

νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 3, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.77, ε κέγηζηε ηηκή 

είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 42 άηνκα 

απάληεζαλ Πνηέ, 40 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 28 

άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 20 άηνκα απάληεζαλ Μία 

θνξά ην κήλα, 16 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 14 

άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη 5 άηνκα απάληεζαλ 

Κάζε κέξα. 

Ερϊτθςθ 4: Νιϊκω 
εξουκενωμζνοσ/ι 
από τθ δουλειά 
μου Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 4: Νιϊκω 
εξουκενωμζνοσ/ι 
από τθ δουλειά 
μου 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 42 
 

1 25.45% 

2 40 
 

2 24.24% 

3 20 
 

3 12.12% 

4 28 
 

4 16.97% 

5 14 
 

5 8.48% 

6 16 
 

6 9.70% 

7 5 
 

7 3.03% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 

ηελ εξψηεζε «Μνπ δεκηνπξγεί κεγάιε έληαζε/ζηξεο ην λα εξγάδνκαη 

ζηελά κε καζεηέο», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 2.82, ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 1.91, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ 

ηα 165 άηνκα ηα 55 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 40 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 21 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 

απφ 16 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα θαη Μεξηθέο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, 9 άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα θαη 8 άηνκα απάληεζαλ Μία 

θνξά ηελ εβδνκάδα. 
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Ερϊτθςθ 7: Μου 
δθμιουργεί 
μεγάλθ 
ζνταςθ/ςτρεσ το 
να εργάηομαι 
ςτενά με μακθτζσ Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 7: Μου 
δθμιουργεί 
μεγάλθ 
ζνταςθ/ςτρεσ το 
να εργάηομαι 
ςτενά με μακθτζσ 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 55 
 

1 33.33% 

2 40 
 

2 24.24% 

3 16 
 

3 9.70% 

4 21 
 

4 12.73% 

5 8 
 

5 4.85% 

6 16 
 

6 9.70% 

7 9 
 

7 5.45% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ άδεηνο/α ζην ηέινο κηαο ζρνιηθήο εκέξαο», 

ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 2.94, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.97, ε 

κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 55 

άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 36 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 

18 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 16 άηνκα απάληεζαλ 

Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, 15 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα, 14 

άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 11 άηνκα 

απάληεζαλ Κάζε κέξα. 

Ερϊτθςθ 9: Νιϊκω 
άδειοσ/α ςτο 
τζλοσ μιασ 
ςχολικισ θμζρασ Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 9: Νιϊκω 
άδειοσ/α ςτο 
τζλοσ μιασ 
ςχολικισ θμζρασ 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 55 
 

1 33.33% 

2 36 
 

2 21.82% 

3 15 
 

3 9.09% 

4 18 
 

4 10.91% 

5 16 
 

5 9.70% 

6 14 
 

6 8.48% 

7 11 
 

7 6.67% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ φηη κε ηελ εξγαζία κνπ επεξεάδσ ζεηηθά ηηο 

δσέο ησλ άιισλ», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 5.98, ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 1.17, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 2, απφ 

ηα 165 άηνκα ηα 64 άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα, 63 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 22 άηνκα απάληεζαλ Μία 

θνξά ηελ εβδνκάδα, 8 άηνκα απάληεζα Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 5 

άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 3 άηνκα απάληεζαλ Μία 

θνξά ην κήλα ελψ θαλέλαο δελ απάληεζε Πνηέ. 
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Ερϊτθςθ 12: 
Νιϊκω ότι με τθν 
εργαςία μου 
επθρεάηω κετικά 
τισ ηωζσ των 
άλλων Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 12: 
Νιϊκω ότι με τθν 
εργαςία μου 
επθρεάηω κετικά 
τισ ηωζσ των 
άλλων 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

2 5 
 

2 3.03% 

3 3 
 

3 1.82% 

4 8 
 

4 4.85% 

5 22 
 

5 13.33% 

6 63 
 

6 38.18% 

7 64 
 

7 38.79% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ αλαδσνγνλεκέλνο/ε φηαλ δνπιεχσ κε ηνπο 

καζεηέο κνπ», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 5.86, ε ηππηθή απφθιηζε 

είλαη 1.39, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, απφ ηα 165 

άηνκα ηα 66 άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα, 55 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 19 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, 17 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 5 άηνκα 

απάληεζαλ Πνηέ, 2 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν θαη 1 

άηνκν απάληεζε Μία θνξά ην κήλα. 

Ερϊτθςθ 17: Νιϊκω 
αναηωογονθμζνοσ/θ 
όταν δουλεφω με 
τουσ μακθτζσ μου Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 17: Νιϊκω 
αναηωογονθμζνοσ/θ 
όταν δουλεφω με 
τουσ μακθτζσ μου 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 5 
 

1 3.03% 

2 2 
 

2 1.21% 

3 1 
 

3 0.61% 

4 17 
 

4 10.30% 

5 19 
 

5 11.52% 

6 55 
 

6 33.33% 

7 66 
 

7 40.00% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 

ηελ εξψηεζε «Νηψζσ φηη ζπκπεξηθέξνκαη ζε κεξηθνχο καζεηέο κνπ 

απξφζσπα, ζαλ λα είλαη αληηθείκελα», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 

1.73, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.47, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε 

είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 114 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 28 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 7 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, απφ 5 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα θαη 

Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 4 άηνκα απάληεζαλ Κάζε κέξα θαη 2 άηνκα 

απάληεζαλ Μία θνξά ηελ εβδνκάδα. 
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Ερϊτθςθ 18: 
Νιϊκω ότι 
ςυμπεριφζρομαι 
ςε μερικοφσ 
μακθτζσ μου 
απρόςωπα, ςαν 
να είναι 
αντικείμενα Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 18: 
Νιϊκω ότι 
ςυμπεριφζρομαι 
ςε μερικοφσ 
μακθτζσ μου 
απρόςωπα, ςαν 
να είναι 
αντικείμενα 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 114 
 

1 69.09% 

2 28 
 

2 16.97% 

3 5 
 

3 3.03% 

4 5 
 

4 3.03% 

5 2 
 

5 1.21% 

6 7 
 

6 4.24% 

7 4 
 

7 2.42% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

ηελ εξψηεζε «Έρσ γίλεη πεξηζζφηεξν ζθιεξφο κε ηνπο αλζξψπνπο 

απφ ηφηε πνπ άξρηζα απηή ηε δνπιεηά», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 

1.68, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.25, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 7 θαη ε ειάρηζηε 

είλαη 1, απφ ηα 165 άηνκα ηα 106 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 38 άηνκα 

απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 6 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, απφ 5 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα θαη Μεξηθέο 

θνξέο ην κήλα, 4 άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 

έλα άηνκν απάληεζε Κάζε κέξα. 

Ερϊτθςθ 19: Ζχω 
γίνει περιςςότερο 
ςκλθρόσ με τουσ 
ανκρϊπουσ από 
τότε που άρχιςα 
αυτι τθ δουλειά Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 19: Ζχω 
γίνει περιςςότερο 
ςκλθρόσ με τουσ 
ανκρϊπουσ από 
τότε που άρχιςα 
αυτι τθ δουλειά 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 106 
 

1 64.24% 

2 38 
 

2 23.03% 

3 5 
 

3 3.03% 

4 5 
 

4 3.03% 

5 6 
 

5 3.64% 

6 4 
 

6 2.42% 

7 1 
 

7 0.61% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

 

ηελ εξψηεζε «Αηζζάλνκαη φηη νη καζεηέο κνπ θαηεγνξνχλ εκέλα γηα 

κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο», ζηελ νπνία ε κέζε ηηκή είλαη 1.72, ε 

ηππηθή απφθιηζε είλαη 1.00, ε κέγηζηε ηηκή είλαη 6 θαη ε ειάρηζηε είλαη 1, 

απφ ηα 165 άηνκα ηα 87 άηνκα απάληεζαλ Πνηέ, 55 άηνκα απάληεζαλ 

Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν, 11 άηνκα απάληεζαλ Μία θνξά ην κήλα, 7 
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άηνκα απάληεζαλ Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 4 άηνκα απάληεζαλ Μία 

θνξά ηελ εβδνκάδα, 1 άηνκν απάληεζε κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ελψ θαλέλαο δελ απάληεζε Κάζε κέξα. 

Ερϊτθςθ 21: 
Αιςκάνομαι ότι οι 
μακθτζσ μου 
κατθγοροφν εμζνα 
για μερικά από τα 
προβλιματά τουσ Συχνότθτα 

 

Ερϊτθςθ 21: 
Αιςκάνομαι ότι οι 
μακθτζσ μου 
κατθγοροφν εμζνα 
για μερικά από τα 
προβλιματά τουσ 

Σχετικι 
ςυχνότθτα 

1 87 
 

1 52.73% 

2 55 
 

2 33.33% 

3 11 
 

3 6.67% 

4 7 
 

4 4.24% 

5 4 
 

5 2.42% 

6 1 
 

6 0.61% 

Γενικό άκροιςμα 165 
 

Γενικό άκροιςμα 100.00% 

 

  



30 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο 

Αποηελέζμαηα 

 

(α) 

     Αθνινπζεί πίλαθαο θαη γξάθεκα πνπ απεηθνλίδεη ηηο ηηκέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε θάζε θαηεγνξία γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

 

     Παξαηεξνχκε πσο ε κέζε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (4.03) είλαη πεξίπνπ ζηε κέζε ηεο ειάρηζηεο (1) 

θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο (7). 

     Ζ κέζε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο (4.39) 

ηείλεη πξνο ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ δείγκαηνο (7) θαη φρη πξνο ηελ ειάρηζηε (1). 

     Ζ κέζε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ 

(3.22) είλαη επίζεο πεξίπνπ ζηε κέζε ηεο ειάρηζηεο (1) θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο 

(7). 

     Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν κέζα ζηελ εξγαζία, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα θξίλνπκε ηελ χπαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο σο ρακειή, κέηξηα ή πςειή εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

παξαηεξνχκε πσο νη κέζεο ηηκέο θαη ζηηο 3 θαηεγνξίεο, δειαδή ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηα πξνζσπηθά 

Συναιςθηματική εξάντληςη Προςωπικά επιτεφματα Αποπροςωποποίηςη

Μέςη τιμή 4.03 3.22 4.39

Διάμεςοσ 4 2 6

Τ.Α 0.49 0.36 0.29

ΜΙΝ 1 1 1

ΜΑΧ 7 7 7
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επηηεχγκαηα, είλαη πεξίπνπ ζηε κέζε ηεο κέγηζηεο θαη ηεο ειάρηζηεο ηηκήο 

ηνπο, νπφηε κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα θαη ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κέηξηα. 

(β) 

     Αθνινπζεί πίλαθαο αιιά θαη γξάθεκα γηα ηνπο άληξεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηηο 

ηηκέο πνπ εκθαλίδνπλ ζε θάζε θαηεγνξία. 

 

Ο πίνακαρ απεικονίζει ηιρ ηιμέρ για ηοςρ άνηπερ ηος δείγμαηορ 

 

 

(γ) 

     Αθνινπζεί πίλαθαο αιιά θαη γξάθεκα γηα ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηηο 

ηηκέο πνπ εκθαλίδνπλ ζε θάζε θαηεγνξία 

 

Ν 64

Φφλο Άντρασ

Συναιςθηματική εξάντληςη 3.93

Προςωπικά επιτεφγματα 3.15

Αποπροςωποποίηςη 4.43

MIN 1

MAX 7

Ν 101

Φφλο Γυναίκα

Συναιςθηματική εξάντληςη 4.1

Προςωπικά επιτεφγματα 3.22

Αποπροςωποποίηςη 3.37

MIN 1

MAX 7
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Ο πίνακαρ απεικονίζει ηιρ ηιμέρ για ηιρ γςναίκερ ηος δείγμαηορ 

 

 

     Αλαιχνληαο απηή ηε θνξά ην δείγκα καο, φρη σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ αιιά 

έρνληαο σο κεηαβιεηή ηα θχιν ησλ εξσηεζέλησλ, εληνπίδνπκε δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο απφ απηέο ηνπ γεληθνχ δείγκαηνο. Οη δηαθνξέο νη νπνίεο ππάξρνπλ δελ 

είλαη ηφζν κεγάιεο φκσο παξφια απηά δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ. 

     Αξρηθά ζηελ θαηεγνξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ε ηηκή ε νπνία 

έρνπκε γηα ηνπο άληξεο (3.93) είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ γπλαηθψλ (4.10). 

Ζ ηηκή ε νπνία έρνπκε γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία (4.03) βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε κέζε ησλ ηηκψλ πνπ παξνπζηάζακε 

λσξίηεξα. Έπεηηα ζηελ θαηεγνξία ηεο απνπξνζσπνπνίεζε παξαηεξνχκε 

πσο απηή ηε θνξά ε ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο άληξεο (4.43) είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ γπλαηθψλ (4.37), έρνληαο φκσο πάιη ηελ ηηκή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο (4.39) λα βξίζθεηαη αλάκεζα απφ απηέο. Ο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν επηιέγεηαη λα ζρνιηαζηνχλ πξψηα απηέο νη δχν θαηεγνξίεο είλαη 

δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ελφο δείγκαηνο γηα ηελ χπαξμε ή φρη ηεο  

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απηέο εμεηάδνληαη καδί. Οη απνθιίζεηο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ νη ηηκέο ησλ δχν θχισλ είλαη πνιχ κηθξέο θαη πξνζεγγίδνπλ ην 

κέζν ηεο ειάρηζηεο θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο ρσξίο λα ηείλνπλ πξνο κία απφ ηηο 

δχν, ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα επεξεάζεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο σο ρακειή, κέηξηα ή πςειή. 

     Σέινο ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ε ηηκή ε νπνία 

έρνπκε γηα ηνπο άληξεο (3.15) είλαη πάιη κηθξφηεξε απφ απηή ε νπνία έρνπκε 

γηα ηηο γπλαίθεο (3.22), ε νπνία κάιηζηα ηαπηίδεηαη θαη κε ηελ ηηκή πνπ έρνπκε 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Όπσο αλαθέξζεθε 

θαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο δχν θαηεγνξίεο, νη απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ αλάκεζα 

ζηα δχν θχια είλαη πνιχ κηθξέο θαη πξνζεγγίδνπλ θαη εδψ ην κέζν ηεο 

ειάρηζηεο θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο ρσξίο λα ηείλνπλ πξνο κία απφ ηηο δχν ζε 

κεγάιν βαζκφ. 
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     Κξίλνληαο ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία έρνπκε θαη απφ ηηο 3 

θαηεγνξίεο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε γηα θάζε έλα θχιν μερσξηζηά, 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, φπσο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, κέηξηα. 

 

Αξιοπιζηία επωηημαηολογίων 

     Κιείλνληαο ην θνκκάηη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ 

ζρνιηαζκνχ απηψλ, είλαη αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ δείγκαηνο, φπσο απηφ αλαιχζεθε, δειαδή σο πξνο 

θάζε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αιιά θαη σο 

πξνο ην θχιιν ησλ εξσηεζέλησλ. Οη θαηεγνξίεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ειέρζεζαλ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

δείθηεο ηεο θιίκαθαο Cronbach’s alpha. Οη δείθηεο αμηνπηζηίαο αξρίδνληαο κε 

ηηο θαηεγνξίεο ήηαλ, γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε α=0.83, γηα ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε α=0.66 θαη γηα ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα ήηαλ α=0.72. 

Γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ν δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη αξθεηά πςειφο αθνχ 

δηαπηζηψλνπκε πσο είλαη α=0.90. 

     Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ σο πξνο 

ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ απηή ηε θνξά εμεηάζακε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ γηα θάζε θχιν θαη φρη 

γηα θάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Έηζη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο πνπ έρνπκε απηή ηε θνξά είλαη γηα 

άληξεο α=0.89 θαη γηα ηηο γπλαίθεο είλαη α=0.91. 

     Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ, εθηφο 

νξηαθά απφ ηνλ δείθηε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο, ηθαλνπνηνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ην θξηηήξην αμηνπηζηίαο ( Cronbach’s alpha > 0.6 ), γεγνλφο αξθεηά 

ζεηηθφ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπλφινπ ηεο έξεπλαο θαη ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο 

ςδήηεζε 

 

     Ο ζθνπφο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί θαη 

λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο, 

θαζψο θαη νη αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηα απνηειέζκαηα, 

ζπλππνινγίδνληαο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, φπσο είλαη 

ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ην νπνίν άιισζηε αλαιχζεθε θαη ην 

δείγκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνπκε ππφςε φηη ηα αίηηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, 

αιιά θαη κε δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (θχιν, θαηαγσγή, ειηθία, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε) θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Antoniou, 1999). Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 

φπσο ηελ πξνζθέξεη ε νηθνγέλεηα, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα ηελ 

ζπλππνινγίζνπκε, αλαινγηδφκελνη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη αθφκα θαη 

ζήκεξα ε ειιεληθή νηθνγέλεηα (Viswesvaran, Sanchez, Fisher, 1999). 

     Αξρηθά αλαιχζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε θάζε κία εξψηεζε θαη 

έγηλε πνζνηηθή αλάιπζε απηψλ, κε αλαθνξά πνπ μεθηλνχζε απφ ηελ 

απάληεζε πνπ εκθαληδφηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη θαηαιήγακε ζηελ 

απάληεζε πνπ εκθαληδφηαλ ηηο ιηγφηεξεο. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ ε 

κέζε ηηκή, ε ειάρηζηε αιιά θαη ε κέγηζηε ηηκή ησλ κεηαβιεηψλ, ε δηάκεζνο θαη 

ηέινο ε ηππηθή απφθιηζε. 

     ε έλα δείγκα ην νπνίν απνηεινχληαλ θαη απφ άληξεο αιιά θαη απφ 

γπλαίθεο, 165 ζην ζχλνιν ηνπο, απνθαζίζηεθε λα κειεηεζεί αξρηθά ην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο θαη λα εμεηαζηνχλ ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απηψλ σο 

ζχλνιν αιιά θαη σο πξνο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ δελ έρεη 

αθφκα δηεπθξηληζηεί αλ θαη θαηά πην ηξφπν επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ θαζελφο. 

     ε νξηζκέλεο έξεπλεο θαη νξηζκέλα πεξηβάιινληα έλα απφ ηα δχν θχια 

εκθαλίδνπλ πςεινηέξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Μία εμήγεζε 

κπνξεί λα δψζεη γηα ην θαηλφκελν απηφ, ν δηαθνξεηηθφο ξφινο ησλ δχν θχισλ 

θαη ε δηαθνξεηηθή ηνπο θνηλσληθνπνίεζε (Καληάο, 1995). 

     Χο ζπλέρεηα ινηπφλ ηνπ παξαπάλσ ζρνιίνπ θαη ιφγσ ηεο πιήξεο εηθφλαο 

πνπ έρνπκε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ειηθία αιιά θαη ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε επεξεάδνπλ ην θαηλφκελν, αζρνιεζήθακε κε ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο φρη σο ζχλνιν απηή ηελ θνξά, αιιά ιακβάλνληαο 
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ππφςε καο ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ. Σν απνηέιεζκα ην νπνίν είρακε γηα ην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο καο έδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ 

πάζρνπλ απφ κέηξηαο κνξθήο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

     Δμεηάδνληαο ινηπφλ ηηο απαληήζεηο πνπ είρακε σο πξνο ην θχιν, 

αλακέλακε πσο ζα ππήξραλ δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα νη νπνίεο ζα ήηαλ 

ηθαλέο ψζηε λα αιιάμνπκε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο απφ κέηξηα ζε κία άιιε κνξθή. Παξφια απηά νη ηηκέο νη νπνίεο 

εληνπίζηεθαλ, αλ ζέινπκε λα ηηο εληάμνπκε ζε κία θαηεγνξία θαη κε απηέο λα 

ραξαθηεξίζνπκε ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε θάζε θχιν, ζα έδηλαλ θαη ζηα 

δχν ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ κε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, δειαδή κέηξηα 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

     Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο κε ηελ αλάιπζε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε δελ κπνξνχκε λα βγάινπκε έλα αζθαιή ζπκπέξαζκα γηα 

ην αλ επεξεάδεη ην θχιν ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κε πνηνλ ηξφπν 

γίλεηαη απηφ. Οη ηηκέο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ήηαλ άιιεο θνξέο ιίγν 

κεγαιχηεξεο θαη άιιεο ιίγν κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ είρακε γηα ην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο, ζε ηέηνην βαζκφ φκσο πνπ δελ κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

απφθιηλαλ ηδηαίηεξα θαη ζπλέθιηλαλ πξνο ηελ κεγαιχηεξε ή ηελ κηθξφηεξε 

ηηκή. Πηζαλψο γηα λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ην πψο επεξεάδεη ην θχιν 

ην θαηλφκελν ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη λα ζπλππνινγίζνπκε 

άιινπο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο γλσξίδνπκε ήδε πνηα είλαη ε επίδξαζή 

ηνπο φπσο είλαη ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, γηα ηα νπνία έρεη 

παξαηεξεζεί πσο φζν κηθξφηεξνο ζε ειηθία είλαη θάπνηνο ηφζν πην επηξξεπήο 

είλαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα άηνκα ηα 

νπνία είλαη αλχπαληξα θαη αλήθνπλ ζην ίδην ειηθηαθφ θάζκα (Αβεληηζηάλ – 

Παγνξνπνχινπ et al., 2002. Κάληαο 1998. Mearns & Cain, 2003). Αθφκα 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηα νπνία έρεη ν 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο. Να ρξεζηκνπνηήζνπκε δειαδή θαη άιινπο 

παξάγνληεο θαη ην απνηέιεζκα ην νπνίν ζα πξνθχςεη λα είλαη έλα θξάκα 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη φκσο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηνλ θάζε έλα αθνχ απνηεινχλ πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

     Σέινο, ζέινληαο λα ζρνιηάζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε 

ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπκε απφ άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα, ην ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήγνπκε 

ηαπηίδεηαη κε φζα ήδε ζηνηρεία έρνπκε γηα ηε ρψξα καο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

γλσξίδνπκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα εκθαλίδνπλ κέηξηα έσο θαη 

ρακειή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 

δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη θαη ζηελ έξεπλά καο, αθνχ φπσο πξνείπακε, γηα 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο έρνπκε κέηξηα επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6Ο 

Παπάπηεμα 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

 

ΦΤΛΟ:   ΑΝΣΡΑ  ΓΤΝΑΗΚΑ 

 

ΖΛΗΚΗΑ:   <30         >30 θαη <45  >45 θαη <55        >55 

 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ:   <10        >10 θαη <25 >25 

 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΔΣΔ:  

 ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΘΔΔΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: 

 

Μνλνζέζην       Γηζέζην        Σξηζέζην        Σεηξαζέζην        Πεληαζέζην 

 

Δμαζέζην          Δπηαζέζην      Ορηαζέζην       Δλληαζέζην  

 

Γεθαζέζην        Δλδεθαζέζην       Γσδεθαζέζην 

 

 ΔΡΓΑΕΔΣΔ Δ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΟΛΟΖΜΔΡΑ 

ΣΜΖΜΑΣΑ; 

 

    ΝΑΗ         ΟΥΗ 

 

ΓΗΓΑΚΔΣΔ Δ ΑΤΣΑ; 

 

     ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ:       Μέηξην      Καιφ       Πνιχ θαιφ       Άξηζην 
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