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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο πνπ κε ελζνπζηαζκφ ζπλεηζέθεξαλ ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα. Αθφκε επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα ηεο εξγαζίαο θ. Λεπθνζέα Καξηαζίδνπ γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηεο 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο  δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη θπξίσο ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Καη ηέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Γξεγφξε ίκν 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ σο δεχηεξνο επφπηεο ηεο εξγαζίαο.  
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θαη ζηελ θόξε κνπ Ηιέθηξα 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθήο 

δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο. Αξρηθά 

δηεπθξηλίδεηαη ν φξνο ηεο  πνηφηεηαο δσήο θαη ζηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη λα αλαιπζεί 

ε πνηφηεηα επαγγεικαηηθήο δσήο ζηελ εηδηθή αγσγή ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο,  ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Αθνινπζεί αλαθνξά ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο 

επαγγεικαηηθήο δσήο δηεζλψο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ κε 

ην ζέκα εξεπλψλ ηφζν ζην δηεζλή φζν θαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεηαη ε παξνχζα έξεπλα, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε 

ρψξα καο. Γηαπηζηψζεθε φηη ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα είλαη κέηξην θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε θαη ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο βξέζεθαλ 

ρακειά. Σα απνηειέζκαηα απηά θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε ζπλεηζθνξά 

ηνπο ζην πεδίν δηεξεχλεζεο πνπ είλαη ε επαγγεικαηηθή πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν ηεο 

εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: πνηφηεηα επαγγεικαηηθήο δσήο, επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε,  επαγγεικαηηθφ άγρνο,  εξγαδφκελνη ζηελ εηδηθή αγσγή. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα είλαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην 

επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Όζνη αζρνινχληαη κε ην 

ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ππφθεηληαη ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ νδεγεί ζε ρακειφ 

επίπεδν πνηφηεηαο επαγγεικαηηθήο δσήο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν 

θαη ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιν ηεο. 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξή ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα απηφ ζηε ρψξα καο θαη 

λα πξνηαζνχλ ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαζψο  

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο πνπ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθήο 

δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα. Ζ εξγαζία 

ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε α) ην ζεσξεηηθφ θαη β) ην εξεπλεηηθφ. Σν 1
ν
 θεθάιαην 

αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα δσήο γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ζηελ πνηφηεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο. Σν 2
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηφζν ην δηεζλή φζν θαη ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ην 3
ν
 

θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ην δείγκα πνπ ζπκκεηείρε 

ζηελ έξεπλα. ην 4
ν
 θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ζην 5
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

επαγγεικαηηθήο δσήο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ   ΕΧΖ 

 

1.1.   ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization, WHO) 

ε πνηφηεηα δσήο  έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο. Ζ 

ζσκαηηθή επεμία αλαθέξεηαη ζηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ, ε ςπρηθή επεμία 

αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα αιιά θαη ην άγρνο, ηελ 

θαηάζιηςε θ.α. θαη ηέινο ε θνηλσληθή επεμία αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο δξάζεηο 

ζηηο νπνίεο παίξλεη κέξνο ην άηνκν, ζηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη, 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

Σν εξγαιείν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ελφο αηφκνπ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην κε ηελ νλνκαζία “The World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL) – BREF” - ην νπνίν είλαη ε ζχληνκε 

κνξθή ηνπ WhoQol 100 - θαη πεξηιακβάλεη 26 εξσηήζεηο ηχπνπ Likert πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πγεία, ζην ελδηαθέξνλ γηα δσή, ζηελ αίζζεζε αζθάιεηαο , ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζηνλ χπλν, ζηελ εξγαζία, ζην ίδην ην άηνκν, ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θ.α. Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη απφ ηνλ Π.Ο.Τ. ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ έρεη  

ην άηνκν γηα ηε δσή ηνπ, δειαδή ην πψο αληηιακβάλεηαη ην ίδην ην άηνκν ηε δσή ηνπ,  

ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη (http://www.who.com).  

Ο νξηζκφο πνπ δίλεη ν Π.Ο.Τ. γηα ηελ πνηφηεηα δσήο είλαη «ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε 

πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δνπλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα 

θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο» (The Whoqol Group, 1995 φπσο αλαθέξεηαη ζην Νάθνπ 

2001, 259).  

Ζ πνηφηεηα δσήο ζπκπεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηνλ Βαθαιηφ (1984) πιηθνχο 

φξνπο δσήο φπσο αζθάιεηα, γαιήλε, αξκνλία, ζεβαζκφ, ραξά, αμηνπξέπεηα, πγεία, 

θαιιηέξγεηα ζψκαηνο θαη ςπρήο. Ο Αξηζηνηέιεο αλαθεξφκελνο ζηε ιέμε 

«επδαηκνλία» - απνδίδνληαο φ ηη θαη ν φξνο «πνηφηεηα δσήο»- ηελ νξίδεη σο έλα είδνο 

«ςπρηθήο ελέξγεηαο» ζηα κέηξα ηεο ηέιεηαο αξεηήο θαη ππνζηεξίδεη φηη είλαη ην 

ζπνπδαηφηεξν αγαζφ (Οηθνλφκνπ, Κνθθψζε, Σξηαληαθχιινπ & Υξηζηνδνχινπ, 
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2001). Γηαθσλία σζηφζν ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο πνιινχο θαη ηνπο ζνθνχο, θαηά ηνλ 

Αξηζηνηέιε, θαζψο νη πξψηνη ζεσξνχλ πσο «επδαηκνλία» είλαη ν πινχηνο θαη ε ηηκή 

ελψ νη δεχηεξνη ηελ ελλννχλ δηαθνξεηηθά. Δπίζεο ν Αξηζηνηέιεο είρε επηζεκάλεη πσο 

ν νξηζκφο ηεο πνηφηεηα δσήο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ηφζν απφ επνρή ζε επνρή  φζν 

θαη ζην ίδην ην  άηνκν, φπσο γηα παξάδεηγκα εάλ θάπνηνο αξξσζηήζεη ζεσξεί 

επδαηκνλία ηελ πγεία ελψ φηαλ είλαη πγηήο ζεσξεί επδαηκνλία ηα πινχηε (Νάθνπ, 

2001). 

Ο Γειιαζνχδαο (2006, 34)  αλαθέξεη φηη ε πνηφηεηα δσήο είλαη «κηα γεληθή 

ηδέα πνπ απεηθνλίδεη επηζπκεηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ελφο πξνζψπνπ», δειαδή  

θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εθπιεξψλνληαη νη πξνζδνθίεο ελφο αηφκνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο.  Πνιινί επνκέλσο θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηεο 

πνηφηεηαο δσήο έρνπλ δνζεί θαηά πεξηφδνπο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο. Αλεμαξηήησο 

φκσο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε πνηφηεηα δσήο νξίδεηαη απφ ηνλ θαζέλα φινη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θάπνηεο θνηλέο έλλνηεο: 1. ηε γεληθή αίζζεζε επεμίαο,  2. ηε 

ζεηηθή θνηλσληθή εκπινθή θαη 3. ηηο επθαηξίεο γηα επίηεπμε πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ 

( Poston & Turnbull, 2004).    

Οη πξψηνη δείθηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ήηαλ ε 

ηθαλνπνίεζε ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δσήο θαη ε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ην 

ζχλνιν ηεο δσήο. Αξγφηεξα δφζεθε έκθαζε ζε κία αίζζεζε γεληθήο επεκεξίαο πνπ 

πεξηειάκβαλε ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή 

ηνπ ζπκκεηνρή. Οη δείθηεο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ είλαη επξχηεξα απνδεθηνί είλαη:  

α) νη αληηθεηκεληθνί φπσο ε θνηλσληθή επεκεξία, ε θαηνηθία, ε εθπαίδεπζε,  ε 

πγεία, νη δξαζηεξηφηεηεο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε εξγαζία θαη ε ακνηβή. Οη δείθηεο 

απηνί ζρεηίδνληαη θπξίσο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

β) νη ππνθεηκεληθνί φπσο ε απηνλνκία, νη επηινγέο, ε ςπρηθή επραξίζηεζε θαη 

ε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Οη δείθηεο απηνί αλαθέξνληαη ζε ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο. 

γ) νη αιιειεπηδξψληεο  φπσο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (Γειιαζνχδαο, 2006).  
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 Οη θχξηεο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζχκθσλα κε ηνπο Wehmeyer  & 

Schalock  (2001) είλαη: 

 

Πίλαθαο 1 

Κχξηεο δηαζηάζεηο θαη δείθηεο ηεο πνηφηεηαο δσήο (Wehmeyer & Schalock, 2001).  

ΚΤΡΗΔ  ΓΗΑΣΑΔΗ  ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ 

ΓΔΗΚΣΔ 

 πλαηζζεκαηηθή επεμία  Ηθαλνπνίεζε 

 Απηνεθηίκεζε 

 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

 ρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηνπο 

ζπλνκειίθνπο 

 πλαηζζεκαηηθή, θπζηθή, νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

 Τιηθή επεκεξία  Οηθνλνκηθφ επίπεδν 

 Δξγαζηαθή θαηάζηαζε, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 Καηνηθία 

 Πξνζσπηθή αλάπηπμε / εμέιημε  Δθπαίδεπζε 

 Πξνζσπηθή ηθαλφηεηα 

 Δπηηπρία, παξαγσγηθφηεηα 

 Φπζηθή επεμία  Τγεία 

 Καζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Διεχζεξνο ρξφλνο 

 Απηνπξνζδηνξηζκφο  Απηνλνκία, αλεμαξηεζία, απηνέιεγρνο 

 ηφρνη, πξνζσπηθέο αμίεο 

 Δπηινγέο, πξνηηκήζεηο 

 Κνηλσληθή ελζσκάησζε  πκκεηνρή 

 Ρφινη 

 Κνηλσληθή ππνζηήξημε, θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

 Γηθαηψκαηα  εβαζκφο, αμηνπξέπεηα, ηζφηεηα 

 Ννκηθά δηθαηψκαηα 

 

  Ζ πνηφηεηα δσήο  ελφο αηφκνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δσή θαζψο νη επηδξάζεηο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ αζθεί έλα άηνκν, δε ζηακαηνχλ ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπ αιιά δηαθαηέρνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπ. 

 

1.2. ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  ΕΧΖ 

Ζ ιέμε “επάγγεικα” έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηνειιεληθή φπνπ επαγγέιινκαη 

ζεκαίλεη ππφζρνκαη, δειαδή ππφζρνκαη λα ππεξεηήζσ κηα εξγαζία. Σν επάγγεικα 

είλαη ην έξγν πνπ αζθεί έλα άηνκν κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βηνπνξηζηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ. Σα νθέιε ηνπ επαγγέικαηνο βξίζθνληαη ζε δχν επίπεδα, ζην αηνκηθφ 

θαη ζην θνηλσληθφ. ην αηνκηθφ επίπεδν ππάξρεη ην νηθνλνκηθφ φθεινο θαζψο θαη ε 

θαιιηέξγεηα ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ, ηεο πξνζνρήο, ηεο θξίζεο, ηεο 

ππεπζπλφηεηαο, ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο. ην θνηλσληθφ 
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επίπεδν ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο ην επάγγεικα πξνζθέξεη 

θνηλσληθή θαηαμίσζε ε νπνία « δελ είλαη απνηέιεζκα ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηνο 

αιιά ηεο απφδνζεο πνπ έρεη ην άηνκν κέζα ζην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο 

ηνπ» (Γηακαληφπνπινο 2005, 334).  

Έλαο άιινο φξνο πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί, θαζψο ε παξνχζα 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα αζρνιείηαη κε απηφλ είλαη ε “εξγαζία”, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ ηφζν ζσκαηηθή φζν θαη πλεπκαηηθή ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ.  Ζ εξγαζία 

έρεη θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαζψο παξφιν πνπ ην άηνκν εξγάδεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

επσθειείηαη θαη ε θνηλσλία. Ζ εξγαζία δελ πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν κφλν πιηθά 

αγαζά αιιά θαιιηεξγεί ην πλεχκα ηνπ, ηνπ δίλεη ηθαλνπνίεζε θαη βηψλεη κέζσ απηήο 

ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο (Γηακαληφπνπινο, 2005). Ζ εξγαζία ζχκθσλα κε ηνπο 

Σεγφπνπιν & Φπηξάθε (2004, 275) νξίδεηαη σο «ε δηάζεζε ζσκαηηθψλ ή 

πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ». 

Ο Γεκεηξφπνπινο (1998, 20) αλαθέξεη φηη επάγγεικα είλαη «ε ακεηβφκελε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο πξνζπνξίδεηαη ηα πξνο 

ην δελ θαη γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθή 

πξνεηνηκαζία ή θαηάξηηζε». Ζ εξγαζία ζχκθσλα κε ηνλ ίδην είλαη «νη 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

εξγαδφκελνο πινπνηεί απηφ πνπ ζεσξείηαη σο επάγγεικα ηνπ». 

Ζ πνηφηεηα δσήο ελφο αηφκνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή 

θαζψο νη επηδξάζεηο ηνπ επαγγέικαηνο ζην άηνκν δε ζηακαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπ αιιά δηαθαηέρνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπ. Άιισζηε ε εξγαζία 

θαηαιακβάλεη πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. 

Οη αιιαγέο ζηε θχζε ηεο δνπιεηάο ζηε ζχγρξνλε επνρή θαζψο θαη νη αιιαγέο 

ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή πνηφηεηα δσήο, γηα απηφ ην 

ιφγν είλαη αλαγθαίν λα αλαλεψλνληαη  ζπλερψο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ (Smith, 2000). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε 

ππνζηήξημεο. Οη επαγγεικαηίεο ηεο εηδηθήο αγσγήο έρνπλ άκεζε επαθή κε ηηο δσέο 

θαη ηα πξνβιήκαηα φζσλ ππνζηεξίδνπλ. Κχξηεο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

πνηφηεηαο δσήο είλαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (job satisfaction), ην 
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επαγγεικαηηθφ άγρνο (job stress) θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout). Οη 

ηξείο απηέο δηαζηάζεηο ζα απαζρνιήζνπλ ηελ παξνχζα εξγαζία.   

 

1.2.1.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗKH  IKANOΠΟΗΖΖ 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ (Κάληαο, 1995). Ζ επραξίζηεζε πνπ παίξλεη απφ ην λα είλαη ηθαλφ λα 

βνεζά ηνπο άιινπο κέζσ ηεο δνπιεηάο ηνπ, λα λνηψζεη ζεηηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ θαη λα ζπλεηζθέξεη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ ή αθφκε θαη ζηελ επξχηεξε 

θνηλσλία ζχκθσλα κε ηελ Stamm (2009), εξεπλήηξηα πνπ έδεημε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ελαζρφιεζε κε ηελ πνηφηεηα επαγγεικαηηθήο δσήο. Δπηπιένλ ε 

πξναλαθεξζείζα εξεπλήηξηα ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

αλαθέξεηαη ζηελ επραξίζηεζε πνπ απνξξέεη απφ ην λα είλαη ηθαλφο θάπνηνο λα θάλεη 

ηε δνπιεηά ηνπ θαιά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επραξίζηεζε πνπ απνξξέεη απφ ην λα 

βνεζά ηνπο άιινπο κέζσ ηεο δνπιεηάο ηνπ ή ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. Δπηπιένλ ε ηθαλνπνίεζε πνπ λνηψζεη κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο  ζην 

εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη νη 

αθφινπζνη: 

- ε θαιή απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ  λα ακείβεηαη θαη λα δίλνληαη θάζε είδνπο 

παξνρέο, 

- λα εληζρχεηαη ζεηηθά ν εξγαδφκελνο κε έπαηλν, 

- λα ππάξρνπλ θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

- λα ππάξρνπλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο,  

- ε εξγαζία λα είλαη ελδηαθέξνπζα γηα ηνλ εξγαδφκελν, 

- λα ππάξρεη απηνλνκία ζηνλ εξγαδφκελν, 

- θαη λα θαζνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ  ( Locke, 1976 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Κάληα, 1995). 

Ο Maslow (1970 φπσο αλαθέξεηαη ζην Κάληα, 1995) ζηε ζεσξία ηεο 

ηεξαξρίαο ησλ αλαγθψλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ-ζσκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ , ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ησλ δηαλνεηηθψλ θαη 

αηζζεηηθψλ αλαγθψλ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ. 

 Οη Menlo & Poppeton (1990) θαη ν  Evans (1998) (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Παπαλανχκ, 2003)  ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δειψλεη ην 
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βαζκφ πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη έλα άηνκν ζηελ εξγαζία ηνπ ζπκπίπηεη κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ απηνχ. Δίλαη επνκέλσο ε γεληθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην επάγγεικα. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δειψλεη ην πψο 

αηζζάλεηαη ην ίδην ην άηνκν γηα ηε δνπιεηά ηνπ. 

Ζ πην δηαδεδνκέλε ζεσξία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε είλαη απηή ησλ  Herzberg et.al. (1959 φπσο αλαθέξεηαη ζην McCormick 

& Solman, 1992). Δίλαη γλσζηή σο ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ (two factor theory). 

Οη ζπγγξαθείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο δηαρσξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη δηαθνξεηηθνί  απφ 

απηνχο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα.  Οη πξψηνη είλαη 

εζσηεξηθνί φπσο ε αλαγλψξηζε, ε επίηεπμε θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ελψ νη 

δεχηεξνη είλαη εμσηεξηθνί φπσο νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ν κηζζφο. Ζ βειηίσζε 

ησλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε, ελψ ε βειηίσζε ησλ 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ κεηψλεη ηε δπζαξέζθεηα αιιά δελ απμάλεη πάληα ηελ 

ηθαλνπνίεζε. Δπνκέλσο ε ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή 

δπζαξέζθεηα είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ δνπιεηάο θαη φρη ηεο ίδηαο ηεο 

δνπιεηάο. Έλαο εξγαδφκελνο γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ιφγσ 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα δπζαξεζηεκέλνο ιφγσ εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ. Σα πνξίζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ησλ McCormick & Solman (1992) ζε 

δείγκα 111 εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηεμήρζε ζηελ Απζηξαιία έδεημαλ φηη ππήξρε 

κεησκέλε ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή αλαγλψξηζε πνπ ιάκβαλαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. Σν αλεπαξθέο εηζφδεκα επίζεο ήηαλ έλα ζηνηρείν φηη ηνπο 

ππνηηκνχζαλ θαη ηέινο ε πξναγσγή είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

έλνησζαλ θαη κε ηελ απηνπξαγκάησζε. 

ε έξεπλα πνπ έγηλε ην 2004 ζηελ Κχπξν απφ ηνπο  Zembylas & 

Papanastasiou βξέζεθε φηη ηα θίλεηξα (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά) ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Δπνκέλσο φζν πην πςειά 

ήηαλ ηα εμσηεξηθά θίλεηξα π.ρ. κηζζφο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηφζν πην 

ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ εξγαζία ηνπο.  

Σν επάγγεικα φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

ραξαθηεξίδεηαη  ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ απφ ηνπο Ari & Sipal (2009). Οη παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ χζηεξα απφ έξεπλα ηεο 

Παπαλανχκ (2003) είλαη ε εθπιήξσζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ, ε επαθή κε 
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ηνπο καζεηέο, ε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο θαη ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. ε 

αληίζεζε νη ζπλζήθεο εξγαζίαο απνηεινχλ αηηίεο κείσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Ο Locke (1984 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γεκεηξφπνπινο, 1998) επηζεκαίλνληαο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε αλαθέξεη ηελ ακνηβή, 

ηηο θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηελ θαηάιιειε ζηήξημε, ηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ηελ αζθάιεηα, ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ απηνλνκία θαη ηε 

ζαθήλεηα ξφισλ. 

ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Γεκεηξφπνπινο (1998) ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο 

θαηαηάζζεη ζε 4 θαηεγνξίεο: 

  αηνκηθνί-πξνζσπηθνί, δειαδή ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

    αηφκνπ,                 

   θνηλσληθνί, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ,  

               νη εθπαηδεπηηθνί, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

   επαγγεικαηηθνί δειαδή νη ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Ο βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο 

ππνζηεξίδεη ε Παπαλανχκ (2003) επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο, 

θαζψο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο ν Κάληαο 

(1995) αλαθέξεη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ ρακειή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ρψξν ηεο αγσγήο εληνπίδεηαη 

αξθεηέο θνξέο ζην απμεκέλν άγρνο πνπ βηψλνπλ. Θα ήηαλ ινηπφλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε θαη απηή ηελ παξάκεηξν. 

 

1.2.2.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ  ΑΓΥΟ  

Σν άγρνο είλαη έλα θπζηνινγηθφ θαη αλαπφθεπθην ζπζηαηηθφ ηεο δσήο θάζε 

αλζξψπνπ θαζψο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ επηβίσζε ηνπ. Έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη ρσξίδεηαη ζε ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ. Θεηηθφ είλαη ην άγρνο πνπ 

δεκηνπξγεί δσληάληα, πςειή θηλεηηθφηεηα, πλεπκαηηθή επαγξχπλεζε, πςειά επίπεδα 

ελέξγεηαο θαη πξνεηνηκάδεη ην άηνκν λα δξάζεη απνηειεζκαηηθφηεξα (Craig & 

Sprang, 1992). ην ζεηηθφ άγρνο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο νη πξνθιήζεηο πνπ 

ηνλψλνπλ ην ελδηαθέξνλ καο, ελψ ζην αξλεηηθφ ζπγθαηαιέγνληαη νη απαηηήζεηο πνπ 

καο νδεγνχλ ζε ςπρνινγηθή θαηάπησζε (Fontana,1996). Όπσο αλαθέξεη ν Herbert 
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(1997) ην άγρνο είλαη έλαο γεληθεπκέλνο θφβνο πνπ δηαπεξλά ηα πάληα, είλαη έλα 

αφξηζην αίζζεκα εζσηεξηθήο έληαζεο. Καηά ηνλ ίδην φηαλ ην άγρνο δηαξθεί κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα επψδπλν θαη επεξεάδεη πνιιέο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Δθδειψλεηαη κε ςπρνινγηθή έληαζε, εζσηεξηθή 

αλεζπρία αιιά κπνξεί λα έρεη θαη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο. Ο νξγαληζκφο ηνπ αηφκνπ 

πνπ δηαθαηέρεηαη απφ άγρνο πεξλάεη απφ ην ζηάδην ηεο εγξήγνξζεο ζην ζηάδην ηεο 

αληίζηαζεο θαη ηέινο ζην ζηάδην ηεο εμάληιεζεο. Έλα άηνκν κε ρξφλην άγρνο 

θαηαβάιιεηαη ζσκαηηθά θαζψο ππάξρεη άκεζε ζρέζε ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηνπο Σεγφπνπιν & Φπηξάθε  (2004, 10) άγρνο είλαη ε 

«αγσλία, ε παζνινγηθή ςπρηθή θαηάζηαζε πνπ θιηκαθψλεηαη απφ ηελ έληνλε 

δπζθνξία σο ηνλ παληθφ θαη ηεο νπνίαο πξνεγνχληαη ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ή 

ζπκβνιηθήο απεηιήο». Σν άγρνο έρεη αθφκε ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα 

απηνκαηνπνηεκέλεο, αζπλείδεηεο αληίδξαζεο ζηελ αληηιακβαλφκελε απεηιή (Locke, 

1976 φπσο αλαθέξεηαη ζην Αλησλίνπ & Cooper, 2006). 

Καηά ηνπο Αλησλίνπ & Cooper (2006) είλαη πέληε ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ ζην άγρνο:  

- ε αληηιακβαλφκελε απεηιή θάπνηαο αμίαο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

απηνεθηίκεζεο ηνπ 

- ε αληηιακβαλφκελε αλάγθε γηα δξάζε ψζηε λα απαληήζεη ζηελ απεηιή 

- ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο ηεο ζσζηήο δξάζεο ή γηα ηελ 

ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ηεο 

- ε ζχγθξνπζε, «πξέπεη λα ην θάλσ απηφ, αιιά δελ κπνξψ ή δελ ζέισ» 

- νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο φπσο ν ζπκφο, ζπλνδεπφκελεο απφ ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα φπσο ε αυπλία θαη ε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο. 

Ο Fontana (1996) ρσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ππεξβνιηθνχ άγρνπο ζην ίδην ην 

άηνκν ζε γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο. Οη γλσζηηθέο αθνξνχλ 

ζηηο δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο ηνπ αηφκνπ, ζηελ εμαζζέλεζε 

αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ, ζηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο αληίδξαζεο, ζηελ αχμεζε ησλ 

ιαζψλ θαη ζηε κείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζθέςεο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο ζην 

ίδην ην άηνκν πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο αίζζεζεο επεμίαο θαη ραιάξσζεο, ηελ 

εκθάληζε ερζξηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Σέινο νη ζπκπεξηθνξηθέο 

ζπλέπεηεο ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ησλ θηινδνμηψλ ηνπ αηφκνπ, κε ηελ αχμεζε ησλ 

απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία, κε ηε κείσζε ηεο ελεξγεηηθφηεηαο, κε ηηο δηαηαξαρέο 
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χπλνπ, κε ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα κεηαζέηεη ηηο επζχλεο ζε άιινπο θαη νη ιχζεηο πνπ 

επηιέγνληαη είλαη ζπλήζσο επηθαλεηαθέο. 

Oη αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη πξνθαινχληαη 

απφ απηφλ ζπληζηνχλ ην επαγγεικαηηθφ άγρνο (Κάληαο, 1998). Όζνη εξγάδνληαη ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επεκεξία θαη αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία  απμεκέλνπ άγρνπο. 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο είλαη:   

 ζσκαηηθά (πνλνθέθαινη, αίζζεκα θφπσζεο, πφλνη ζην ζηήζνο θ.α.),    

 ςπρνινγηθά (επεξεζηζηφηεηα, θφβνο, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, κεηψζεηο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε δσή θ.α.) θαη 

 ζπκπεξηθνξηθά (απνθπγή εξγαζίαο , επηζεηηθφηεηα, απνπζίεο απφ ηελ 

εξγαζία θ.α. (Κάληαο, 1998). 

Χο αηηίεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο έρνπλ αλαθεξζεί: ν κε θαζνξηζκέλνο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ, ε ζχγθξνπζε ξφισλ, νη ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο, ε 

έιιεηςε επηξξνήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, νη ζπγθξνχζεηο, ν θφξηνο εξγαζίαο, ε 

έιιεηςε πνηθηιίαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη νη επζχλεο ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή αθνξά ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή 

(Fontana, 1996). Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη έλαο θιάδνο πνπ ππνθέξεη πνιχ απφ ην άγρνο 

(Thody, Gray & Bowden, 2003) πνπ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ έιιεηςε  

ζεβαζκνχ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζηα πξνβιήκαηα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, θαη 

ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο (Hartney,2008). 

O Kyriakou (1987 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γεκεηξφπνπινο, 1998) αλαδεηψληαο 

ηηο πεγέο άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεη φηη απηέο είλαη: 

 α) νη απαηηήζεηο πνπ ηνπ επηβάιινληαη,  

β) νη δπζθνιίεο αληαπφθξηζεο ζηηο πξνζδνθίεο απηέο θαη  

γ) ε εθιακβαλφκελε απεηιή ηεο πλεπκαηηθήο θαη θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο.  

Δπίζεο φπσο ππνζηεξίδεηαη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 

επαγγεικαηηθφ άγρνο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο.  Αλάκεζα ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε Holmes 

(2005) αλαθέξεη ηηο θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο, 

ηελ έιιεηςε πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο, ηελ θαθή ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηε 

γξαθεηνθξαηία. 
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 Οη αηηίεο ηνπ απμεκέλνπ άγρνπο θαη ηεο εμάληιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη φηη έρνπλ απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηε βηβιηνγξαθία. Χο 

θπξίαξρεο αλαθέξνληαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ε αθαδεκατθή απνηπρία ησλ 

καζεηψλ, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο (Johnstone, 1989 φπσο αλαθέξεηαη ζην Male & May, 1997). χκθσλα 

κε ηνπο Thody, Gray & Bowden (2003) ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ είλαη απφ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηδηαίηεξα ε βίαηε, πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη βσκνινρίεο.  

Όζνη εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε καζεηέο πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθέο καζεζηαθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο. Κάπνηνη 

καζεηέο κπνξεί λα έρνπλ ζσκαηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα θαη κηα κεγάιε 

κεξίδα παξνπζηάδνπλ θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο , γεγνλφο πνπ απμάλεη ηδηαίηεξα 

ην άγρνο φζσλ εξγάδνληαη καδί ηνπο (Male & May, 1997). 

 Χο πξνβιεκαηηθή νξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ εκπνδίδεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνκνλψλεη ηα παηδηά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

επεξεάδεη ηε κάζεζε ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ, κεηψλεη ηηο επθαηξίεο γηα εκπινθή 

ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέηεη ην ίδην ην παηδί ή ηνπο άιινπο καζεηέο ζε 

ζσκαηηθφ  θίλδπλν (Harris et al.,1996 φπσο αλαθέξεηαη ζην Kelly, Cain, McCarthy & 

Coyle, 2007). Ζ Πνιπρξνλνπνχινπ (2003) νξίδεη ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά σο 

ηε κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά απηή είλαη 

«πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο», «Γηαηαξαρέο πκπεξηθνξάο ή πκπεξηθνξηθέο 

δηαηαξαρέο» θαη «Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο» (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003, 156). Ζ  

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή απηνεθηίκεζε ηνπ 

καζεηή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί (Thody, Gray & Bowden, 2003). 

 ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 1990-91 αλαθέξεηαη φηη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν είλαη απηφ ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). Ζ Hartney 

(2008) κάιηζηα ππνζηεξίδεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο έλα απφ ηα πην 

αγρνγφλα ζέκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ηελ πεηζαξρία ζηελ ηάμε. 

Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο παξνπζηάδεηαη φηαλ πξέπεη λα θάλνπκε θάηη πνπ 

αηζζαλφκαζηε φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ ην βαζκφ ηνπ άγρνπο ελφο αηφκνπ είλαη :  
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 ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

 ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο 

 ε ειηθία 

 ην θχιν 

 νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο 

 ν βαζκφο θνηλσληθήο ζηήξημεο  (Αλησλίνπ & Cooper, 2006) 

Όηαλ θάπνηνο είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ πίεζε κε ζεηηθφ ηξφπν, απηφ  

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. Όηαλ φκσο ε πίεζε ππεξβαίλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη ην άγρνο (Williams & Cooper, 

2002). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε απηνεθηίκεζε, ε αμηνιφγεζε δειαδή ηνπ 

εαπηνχ θάπνηνπ απφ ην ίδην ην άηνκν θαζψο θαη ε απηναπνηειαζκαηηθφηεηα, ε πίζηε 

ηνπ αηφκνπ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζε κηα θαηάζηαζε. Σα 

άηνκα κε πςειή αίζζεζε απηναπαηειεζκαηηθφηεηαο  πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο 

θαη θαηαβάινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, 

ελψ ηα άηνκα κε κεησκέλε αίζζεζε απηναπνηειαζκαηηθφηεηαο παξαηηνχληαη ησλ 

πξνζπαζεηψλ εχθνια (Bandura, 1982 φπσο αλαθέξεηαη ζην Αλησλίνπ & Cooper, 

2006). Δπίζεο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απηνεθηίκεζε θάπνηνπ ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ 

είλαη λα ππνθέξεη απφ άγρνο (φ.π.). 

Σα ζεκάδηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θάπνηνλ ζηε δηαπίζησζε φηη έρεη 

ππεξβνιηθφ άγρνο είλαη ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (επηζεηηθφηεηα, θησρή  

ζπγθέληξσζε, δπζθνιία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, επεξεζηζηφηεηα), ε αιιαγή 

ζπλεζεηψλ (πνιιέο απνπζίεο, πεξηζζφηεξν θάπληζκα) θαη ε αιιαγή ζηελ εκθάληζε 

(θαίλεηαη θνπξαζκέλνο θαη λεπξηθφο) (Williams & Cooper, 2002). 

Σν άγρνο επεξεάδεη ην 28% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ – Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

ηεο Δξγαζίαο (2000). 

Οη επηπηψζεηο ηνπ άγρνπο επηβαξχλνπλ ηφζν ην ίδην ην άηνκν φζν θαη ηελ 

εξγαζία ηνπ: α) φζνλ αθνξά ζηνπο εξγαδνκέλνπο επεξεάδεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

ηνπο πγεία θαη β) φζνλ αθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο, ην απμεκέλν άγρνο έρεη επηπηψζεηο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Κάληαο, 1998).  χκθσλα κε ηνπο Thody, Gray & 

Bowden (2003) ην άγρνο δπζρεξαίλεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ράλνληαη 80 εθαηνκκχξηα εκέξεο εξγαζίαο θάζε ρξφλν ιφγσ αδεηψλ 

εμαηηίαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ (Thody, Gray & 

Bowden, 2003).  Καη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ράλνληαη 8 
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εκέξεο θάζε ρξφλν γηα ηνλ ίδην ιφγν. ε έξεπλα ηνπ Labour Force Survey ην 1990 

(Smith, 2000) ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 500.000 άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη έρνπλ 

εξγαζηαθφ άγρνο θαη  εθηηκάηαη φηη είλαη ε δεχηεξε ζπρλφηεξε αλαθεξφκελε αηηία 

αζζέλεηαο κεηά ηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. Οη Williams & Cooper (2002) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ην άγρνο θαηαζηξέθεη ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

θαηαζηξέθνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε Holmes (2005) αλαθέξεη φηη 

απφ ην 1995 έρνπλ δηπιαζηαζηεί νη απνπζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία πνπ 

νθείινληαη ζην άγρνο. Ζ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

κεηψλεηαη. Χο ζπλέπεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο αλαθέξνληαη εθηφο απφ ηηο απνπζίεο 

απφ ηελ εξγαζία, ε έθπησζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα ιάζε θαη ηειηθά ε  έθπησζε 

ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Οη Polychroni & Kotroni (2009) ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπο ζην ρψξν ηεο  

εηδηθήο αγσγήο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πςειά επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο έρνπλ 

επηπηψζεηο ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε σο ζχλνιν. 

 Σν άγρνο γίλεηαη αθφκε πην έληνλν φηαλ ην άηνκν αξρίδεη λα επεξεάδεηαη απφ 

έλα γεγνλφο πνπ βίσζε ή βηψλεη θάπνηνο άιινο. Σφηε γίλεηαη ιφγνο γηα δεπηεξεχνλ 

ηξαπκαηηθφ άγρνο. 

 

1.2.3.  ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ  ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ  ΑΓΥΟ 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε Stamm (2009) ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο (Secondary 

Traumatic Stress - STS) αθνξά ζηελ έκκεζε έθζεζε ζε εμαηξεηηθά αγρψδε -  

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ε 

επαλαιακβαλφκελε επαθή κε ηξαπκαηηθέο ηζηνξίεο πνπ ζπλέβεζαλ ζε θάπνην άιιν 

άηνκν ή ε θξνληίδα αηφκσλ πνπ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Ο Figley (1995 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Kanter, 2007) νξίδεη ην ηξαπκαηηθφ απηφ άγρνο σο ην 

απνηέιεζκα ησλ θπζηθψλ θαη επαθφινπζσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηε γλψζε ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο πνπ βηψλεη έλαο ζεκαληηθφο 

άιινο ή απφ ηε βνήζεηα πξνο έλα άηνκν πνπ ππνθέξεη. Δπνκέλσο είλαη ε εθδήισζε 

πξνβιεκάησλ ζε άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζην ηξαχκα άιισλ αλζξψπσλ. Όπσο γηα 

παξάδεηγκα νη γηαηξνί, νη λνζειεπηέο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, νη ςπρνιφγνη, νη 

εθπαηδεπηηθνί. Σα ζπκπηψκαηα ηνπ δεπηεξεχνληνο ηξαπκαηηθνχ άγρνπο είλαη ν 
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θφβνο, ηα πξνβιήκαηα χπλνπ θαη ε απνθπγή πξαγκάησλ πνπ ζπκίδνπλ ην γεγνλφο 

(http:www.proqol.com).  

Δάλ ε εξγαζία θάπνηνπ ηνλ εθζέηεη ζε άκεζν θίλδπλν ηφηε δελ κηιάκε γηα 

δεπηεξεχνλ αιιά γηα πξσηεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο. Έλαο φξνο πνπ επίζεο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ην «κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο» (Post Traumatic 

Stress Disorder – PTSD) ην νπνίν αθνξά άηνκα πνπ έρνπλ δήζεη ηα ίδηα εμαηξεηηθά 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πνιέκνπο, εγθιήκαηα θ.α. Σα 

άηνκα απηά κπνξεί λα αλαβηψλνπλ ην γεγνλφο πνπ ηνπο ζπλέβε έρνληαο ελνριεηηθέο 

αλακλήζεηο, εθηάιηεο, έρνπλ δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ή αθφκε θαη λα πξνζπαζνχλ λα 

απνθχγνπλ νηηδήπνηε ηνπο ην ζπκίδεη ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή 

Δηαηξεία φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Jenkins & Baird (2002).  Σελ εξγαζία απηή φκσο 

ζα απαζρνιήζεη κφλν ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο. 

Οη Jenkins & Baird (2002) νξίδνπλ ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο σο ηελ 

αληίδξαζε ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο φζσλ παξέρνπλ 

αλζξψπηλεο ππεξεζίεο. Οη εθδειψζεηο ηνπ δεπηεξεχνληνο ηξαπκαηηθνχ άγρνπο φπσο 

αλαθέξνληαη απφ ηε Durrance (2007) είλαη ην έληνλν άγρνο, νη ελνριεηηθέο ζθέςεηο, 

ε αίζζεζε φηη θάπνηνο είλαη παγηδεπκέλνο, ην ράζηκν λνήκαηνο ηεο δσήο, ε 

παξαίηεζε απφ πξνζσπηθέο επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε απνπξνζσπνπνίεζε. 

Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο 

ήηαλ ν Figley (1983 φπσο αλαθέξεηαη ζε Jenkins & Baird, 2002). Όπσο ππνζηεξίδεη 

ινηπφλ ν ίδηνο ηα ηξία θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ είλαη: α) ε αλαβίσζε ησλ ηξαπκαηηθψλ 

γεγνλφησλ ησλ άιισλ, β) ε απνθπγή ησλ αλακλήζεσλ απηψλ θαη γ) ε επίκνλε 

επαγξχπλεζε. 

χκθσλα κε ηηο Kees & Lashwood (1996) ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε γξακκή γηα δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο ιφγσ ηεο 

καθξφρξνλεο ζπκπφληαο γηα ηνπο ζηξεζνγφλνπο  παξάγνληεο πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο. 

Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε βία θαη ε απψιεηα πνπ 

κπνξεί λα βηψλνπλ νη καζεηέο θαη ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζην ζρνιείν ψζηε λα αλαπηχμνπλ δεπηεξεχνλ άγρνο.  

Ζ επίδξαζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο άιινπ αηφκνπ ζηνλ ζεξαπεπηή εμαξηάηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ – πέξα απφ ηα γεγνλφηα απηά θαζεαπηά - θαη απφ ην πφζν 

επάισηνο είλαη ν ίδηνο (Prichard,1998). 

Οη επηδξάζεηο ηνπ δεπηεξεχνληνο απηνχ άγρνπο βηψλνληαη ζε ηξία ζηάδηα 

ζχκθσλα κε ηηο Kees & Lashwood (1996): 
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α) ην αξρηθφ ζηάδην, φπνπ θάπνηνο εθδειψλεη έθπιεμε ή αγσλία εμαηηίαο ηνπ 

φηη δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ θαηάζηαζε, 

β) ην δεχηεξν ζηάδην, φπνπ θάπνηνο είλαη ζπλερψο ζε επαγξχπλεζε ψζηε λα 

αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε θαη αλ ε θαηάζηαζε ζπλερηζηεί αθνινπζεί 

γ) ην ζηάδην ηεο εμάληιεζεο, φπνπ ε ελέξγεηα θάπνηνπ εμαληιείηαη θαη ηε 

ζέζε ηεο παίξλεη ε θφπσζε. 

Δπίζεο νη παξαπάλσ εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ηξεηο ηξφπνπο απάληεζεο ζην 

άγρνο: 

α) ην λα αγλνεί θάπνηνο ηνπο αγρνγφλνπο παξάγνληεο 

β) ην λα παιεχεη θάπνηνο ηνπο αγρνγφλνπο παξάγνληεο 

γ) θαη ην λα πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ην άγρνο 

Σν εξγαζηαθφ άγρνο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο δνπιεηάο 

αιιά θαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ηελ επεμία θαη ηελ επηπρία ελφο αηφκνπ  (Hartney, 

2008). 

 

1.2.4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

Σν ππεξβνιηθφ άγρνο ζην ρψξν εξγαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε (Craig & Sprang, 2009). Ο φξνο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Freudenberger ην 1974 (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Maslach & Goldberg, 1998), ν νπνίνο δήισλε κε ηνλ φξν απηφ ην ζηάδην ηεο 

θνχξαζεο θαη ηεο θελφηεηαο ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ, έλα ζηάδην 

εμάληιεζεο- θνξεζκνχ θαη αλαθεξφηαλ αξρηθά ζε φζνπο εξγάδνληαλ ζην ρψξν ηεο 

πγείαο. Θεσξνχζε επίζεο φηη κηα απφ ηηο θπξίαξρεο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ κηα 

ππεξβνιηθή ηάζε εθπιήξσζεο απξαγκαηνπνίεησλ πξνζδνθηψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη 

απφ ηηο θνηλσληθέο αμίεο. Ο Friedman (2000) νξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

σο ην θελφ αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ γηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία θαη ηε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα θχξηα ζπζηαηηθά 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ε αίζζεζε απνηπρίαο, θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη ζσκαηηθή εμάληιεζε. Όια απηά είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ππεξβνιηθνχ θνξηίνπ 

απαηηήζεσλ απφ ηνλ εξγαδφκελν (Maslach & Goldberg, 1998). ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο “burnout”.  

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΔΛΗΝΤΑΔ – Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ην 2000 (http://www.disabled.gr) ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε επηδξά ζην 23% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή  Έλσζε. Ο φξνο 
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απηφο δειψλεη  ηελ αληίιεςε θάπνηνπ φηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ θελφ αλάκεζα ζηηο 

πξνζδνθίεο γηα κηα επηηπρή επαγγεικαηηθή δσή θαη ζηε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα (Friedman, 2000). 

Οη  Maslach & Jackson (1981) πεξηγξάθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

σο βίσκα φζσλ εξγάδνληαη ζε επαγγέικαηα πνπ παξέρνπλ  βνήζεηα ζε άιινπο θαη 

ππάξρεη κηα ζηελή επαθή ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ιακβάλεη ηε βνήζεηα. 

Σελ νξίδνπλ σο ην ζχλδξνκν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά 

ζε φζνπο έρνπλ πξνζσπηθή επαθή κε αλζξψπνπο ζηελ εξγαζία ηνπο. Καζψο ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά απνζέκαηα ηνπο ζηεξεχνπλ, νη  εξγαδφκελνη λνηψζνπλ εμαληιεκέλνη 

ςπρνινγηθά. Δπίζεο κπνξεί λα αλαπηχμνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηα άηνκα 

γηα ηα νπνία δνπιεχνπλ ή γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ην ηη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ 

ζηε δνπιεηά ηνπο.  

Ζ Stamm (2009) ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζρεηίδεηαη κε 

ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη θάπνηνο ψζηε λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ απνηειεζκαηηθά θαη κε 

ηελ αίζζεζε φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θακία δηαθνξά. Σα 

αξλεηηθά απηά ζπλαηζζήκαηα θιηκαθψλνληαη ζηαδηαθά θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο θαη ην κε ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή απηή εμνπζέλσζε είλαη κηα πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε 

θαζψο αθνξά επαγγεικαηίεο νη νπνίνη ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπο είλαη 

ελζνπζηψδεο θαη αθηεξσκέλνη ζην λα βνεζνχλ αλζξψπνπο ζηελ πνξεία φκσο γίλνληαη 

θπληθνί θαη αηζζάλνληαη ζπκσκέλνη, απνγνεηεπκέλνη θαη απνηπρεκέλνη. Ζ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έιιεηςε ελέξγεηαο, έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ, έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο, αίζζεζε αληθαλνπνίεηνπ (Leiter & Maslach, 2007). Χο πξνο ηελ 

ειηθία νη λεψηεξνη είλαη απηνί πνπ θπξίσο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν. Κάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ γηα ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπο: «έλνησζα φηη έπξεπε λα ηα 

θάλσ φια κφλνο κνπ, δελ ήμεξα ηη λα θάλσ, απφ πνχ λα αξρίζσ… ήηαλ εθηάιηεο… 

έραλα ηνλ χπλν κνπ…» (Friedman, 2000, 598). ηε ζπλέρεηα θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα 

λα πξνζαξκνζηνχλ  ζην ζχζηεκα. 

Ζ εμνπζέλσζε ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη έλα ςπρνινγηθφ ζχλδξνκν ζχκθσλα 

κε ηνπο Maslach & Goldberg (1998) κε θχξηα ζπζηαηηθά ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε (emotional exhaustion), ηελ απνπξoζσπνπνίεζε (depersonalization) θαη 

ην αίζζεκα ηεο κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο (reduced personal 

accomplishment). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε αλαθέξεηαη ζηα αηζζήκαηα ηεο 

ζηέξεπζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πεγψλ θαη νη θχξηεο αηηίεο είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο 
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θαη νη πξνζσπηθέο δηακάρεο ζηελ εξγαζία. Ζ δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο  αληηπξνζσπεχεη ην ππεξβνιηθφ άγρνο πνπ βηψλεη θάπνηνο. Ζ δηάζηαζε 

ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο θαη ζηελ έιιεηςε ηδεαιηζκνχ θαη αληηπξνζσπεχεη ηε δηαπξνζσπηθή 

δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν αίζζεκα ηεο κεησκέλεο πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο, δειαδή ε αίζζεζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ησλ 

αηζζεκάησλ ηθαλφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ζηε δνπιεηά. ρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηάζιηςε θαη ηελ αληθαλφηεηα λα αληαπεμέιζεη θάπνηνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δνπιεηάο. Ζ δηάζηαζε απηή αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν ρξφλην άγρνο νδεγεί ζε επαγγεικαηηθή εμάληιεζε. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο είλαη : 

- Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, φπσο ε καθξνρξφληα επαθή κε ηνπο 

καζεηέο, φζσλ εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ην δπζβάζηαθην ςπρνινγηθφ 

θνξηίν. 

- Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ (Cordes & Dougherty,1993 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Κάληαο, 1998). Πην επηξξεπήο είλαη φζνη έρνπλ ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: ππεξεπαηζζεζία, αθνζίσζε, εκκνλή, κε δηεθδηθεηηθφηεηα 

θαη κε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ.  

Ηδηαίηεξα έρεη ζπλδεζεί ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (self-efficacy), κε ην πψο ην άηνκν δηαρεηξίδεηαη ηηο 

αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο. Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε πίζηε ηνπ αηφκνπ ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα θέξεη εηο πέξαο κηα πξάμε κε θαηεχζπλζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ πίζηε ηνπο ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο είλαη ηζρπξφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο (Friedman, 2003). 

Οη Maslach & Goldberg (1998) αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ σο πεγή ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ην θφξην εξγαζίαο, ηελ έιιεηςε ειέγρνπ, ηελ αλεπαξθή 

ακνηβή θαη ηε δηακάρε αμηψλ. Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ σο αίηηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ θαη θπξίσο κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, ην θφξην εξγαζίαο, ηελ 

θξηηηθή, ηελ έιιεηςε αλαγλψξηζεο, ηελ απνκφλσζε θαη ηελ αλεπαξθή εθπαίδεπζε 

(Friedman, 2000).  
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 Σα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε λνηψζνπλ κηα 

απφζηαζε απέλαληη ζηε δνπιεηά ηνπο θαη απέλαληη  ζηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο εξγάδνληαη, εγθαηαιείπνπλ αθφκε θαη ηα ηδαληθά ηνπο, αηζζάλνληαη 

αλαπνηειεζκαηηθνί θαη ράλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο λα 

πξνζθέξνπλ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξά φρη κφλν ζηα εθπαηδεπηηθά 

θαζήθνληα θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ αιιά 

θαη ζηε γεληθή εηθφλα ηνπ δαζθάινπ ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ (Friedman, 2000). 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αηζζάλνληαη έηζη: 

«επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζεκαίλεη θνχξαζε… ζεκαίλεη φηη ν δάζθαινο 

εμαληιήζεθε ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά… ζεκαίλεη ζπρλέο απνπζίεο κε ηζρπξηζκνχο 

φηη δελ είλαη θαιά… δείρλεη ζεκάδηα θαηάζιηςεο θαη έιιεηςεο πξνζπκίαο γηα 

δνπιεηά… κηα αίζζεζε απνγνήηεπζεο» (Friedman, 2000, 596). 

Ζ κείσζε ησλ ελδηαθεξφλησλ, ε απνθπγή πξνβιεκάησλ, ε απνζάξξπλζε, ε 

αίζζεζε απνηπρίαο, ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο  θαη ε επεξεζηζηφηεηα κε ηνπο 

καζεηέο απνηεινχλ πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα έλαξμεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. πλήζσο θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην απηφ   

  Αηζζάλεηαη φηη δελ έρεη θάλεη αξθεηά πξάγκαηα άζρεηα εάλ μφδεςε πνιχ  

    ρξφλν    

  Ζ απηνεθηίκεζε ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε γλψκε ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

    απηφλ 

 Γελ δέρεηαη ηνπο επαίλνπο θαη πηζηεχεη φηη πξέπεη λα δνπιέςεη αθφκε  

   πεξηζζφηεξν  

 Μέλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ζρνιείν αθφηνπ έρνπλ θχγεη νη καζεηέο  

   παξακειψληαο νηθνγελεηαθέο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο  

 Πνηέ δελ κπνξεί λα είλαη φζν θαιφο ήηαλ ν πξνθάηνρνο ηνπ ζηε ζέζε απηή  

   (Nagy, 2006).  

Οη εθδειψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλήζσο 

είλαη ν ζπκφο, ε αγσλία, ε κειαγρνιία, ε θφπσζε, ν θπληζκφο, ε ελνρή, νη 

ςπρνζσκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάξξεπζε (Talmor, Reiter & 

Feigin, 2005).  

Οη παξάγνληεο πνπ έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο απηήο εμάληιεζεο είλαη ην θχιν, ε ειηθία θαη ε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία (Maslach & Jackobson,1981). 
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 Οη Talmor, Reiter & Feigin, 2005 εξεπλψληαο ην ζέκα πξνηείλνπλ ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε:  

- Σελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε  ε νπνία πεξηιακβάλεη πλεπκαηηθνχο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε αλεμαξηεζία, ε πνηθηιία ζηελ εξγαζία, 

νη επθαηξίεο γηα απηνέθθξαζε θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε. Όζν πεξηζζφηεξε 

πξνζσπηθή απηφ-νινθιήξσζε βηψλεη ην άηνκν ζηελ εξγαζία ηνπ, ηφζν 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ππάξρνπλ.  

- Σε δνκηθή δηάζηαζε  ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ρψξν, ην αξρηηεθηνληθφ ζρέδην, 

ηα επίπεδα ζνξχβνπ θαζψο επίζεο θαη ην επίπεδν ηεο επειημίαο πνπ έρνπλ νη 

εξγαδφκελνη ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. Όζν πην επράξηζηε 

θαη άλεηε είλαη ε δνκή, ηφζν ν εξγαδφκελνο ζα λνηψζεη φηη κπνξεί λα επηηχρεη 

ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη επνκέλσο ζα βηψλεη ιηγφηεξε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

- Σελ θνηλσληθή δηάζηαζε  ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηνλ εξγαδφκελν φπσο νη καζεηέο, νη ζπλάδειθνη θαη ν δηεπζπληήο. 

Μηα ππνζηεξηθηηθή εγεζία, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη κηα ζρέζε ζεβαζκνχ αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο 

παξαιήπηεο ζα αχμαλε ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο απηφ-νινθιήξσζεο 

θαη ζα κείσλε ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.  

- Σελ νξγαλσηηθή δηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ην θφξην εξγαζίαο, ηελ έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο, ηνπο λφκνπο, ηηο ξπζκίζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο απνηειεζκαηηθφο νξγαληζκφο πνπ παξέρεη 

ππνζηήξημε έρεη ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαδφκελνπο πνπ πεηπραίλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο κεηψλνληαο ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Οη επηπηψζεηο πνπ έρεη ε  επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη πνιχ ζνβαξέο ηφζν 

γηα ην ίδην ην άηνκν πνπ εξγάδεηαη φζν θαη γηα ηελ εξγαζία. ην άηνκν έρεη 

αλαθεξζεί φηη κπνξεί λα εκθαληζηεί ππεξβνιηθφ άγρνο, ζσκαηηθή εμάληιεζε, 

αυπλίεο, απμεκέλε ρξήζε αιθνφι θαζψο θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (Maslach & 

Jackson,1981). Δπίζεο νη  Cordes & Dougherty (1993 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Κάληαο,1995) δηαθξίλνπλ ηηο εμήο ζπλέπεηεο: α) πξνβιήκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο 

πγείαο, φπσο θαηάζιηςε, κεησκέλν απηνζπλαίζζεκα θαη επεξεζηζηφηεηα, β) 

δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα ζηηο εξγαζηαθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο 



26 

 

ζρέζεηο θαη  γ) πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά φπσο δπζαξέζθεηα γηα ηελ 

εξγαζία, αθφκε θαη ηάζε αιιαγήο ηεο εξγαζίαο. Ο Schonfeld (1992) ππνζηεξίδεη φηη 

ε εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ θαηάζιηςε.  

ην ρψξν ηεο δνπιεηάο ππάξρεη κηα γεληθή έθπησζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ (Maslach & Goldberg, 1998). Αξλεηηθέο είλαη νη ζπλέπεηεο 

εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηδηαίηεξα πξνο ηνπο καζεηέο 

ζχκθσλα κε ηνπο Greenglass, Fiksenbaum & Burke (1996). Απφ επαγγεικαηηθήο 

πιεπξάο νη επηπηψζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ πηψζε ηεο πνηφηεηαο  δηδαζθαιίαο, ζηηο 

ζπρλέο απνπζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ πξφσξε  παξαίηεζε απφ ην επάγγεικα 

(Talmor, Reiter & Feigin, 2005).  

Οη Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο & Γηαβξίκεο (2002,106) 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: «φηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε απφ νμεία θαη 

παξνδηθή κεηαβιεζεί ζε ρξφληα θαηάζηαζε, ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνχλ λα 

κεηαδψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηε γλψζε κε ηελ επάξθεηα πνπ απαηηείηαη». 

Θα ήηαλ σζηφζν ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα αζρνιεζνχκε κε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο ψζηε λα κεηξεζεί ε πνηφηεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ήδε ζε ζρεηηθέο έξεπλεο γηα απηφλ ην ζθνπφ.                                     

 

1.3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ  ΔΡΓΑΛΔΗΑ  ΜΔΣΡΖΖ  ΣΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  ΕΧΖ 

Σν πην γλσζηφ θαη δηαδεδνκέλν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

επαγγεικαηηθήο δσήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο επαγγεικαηηθήο  εμνπζέλσζεο είλαη 

ην Maslach Burnout Inventory - MBI -  ησλ  Maslach & Jackson (1981) ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη 22 εξσηήζεηο ζε ηξεηο ππνθιίκαθεο: ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (9 

εξσηήζεηο), απνπξνζσπνπνίεζε (5 εξσηήζεηο) θαη κεησκέλε αίζζεζε πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο (8 εξσηήζεηο). Αθνξά ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Οη 

απαληήζεηο δίλνληαη ζε κηα θιίκαθα 7 δηαβαζκίζεσλ πνπ θπκαίλνληαη απφ ην “πνηέ” 

έσο ην “θαζεκεξηλά”. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απνηειεί ην θιεηδί ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ κεησκέλε αίζζεζε πξνζσπηθήο επίηεπμεο είλαη ε 

ηάζε λα εθηηκά θάπνηνο αξλεηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ. Καη ε 

απνπξνζσπνπνίεζε δειψλεη αξλεηηθέο θαη θπληθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνπο 
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καζεηέο θαη κηα ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπο, ηνπο αμίδνπλ. Σν 

1996 έρνπκε ηελ έθδνζε ηνπ Maslach Burnout Educators Inventory Survey – MBI-ES 

εηδηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο. Αλαθέξεηαη ζε αηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο φζνλ αθνξά 

ηελ εξγαζία ελφο αηφκνπ. Ζ ππνθιίκαθα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο φπσο: «λνηώζσ απνγνεηεπκέλνο από ηε δνπιεηά κνπ». Ζ 

ππνθιίκαθα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα φπσο: «δε κε 

ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλνπο καζεηέο», «ρεηξίδνκαη απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ κνπ» θαη ε ππνθιίκαθα ηεο κεησκέλεο αίζζεζεο  

πξνζσπηθήο επίηεπμεο έρεη εξσηήζεηο φπσο «ηα θαηαθέξλσ πνιχ απνηειεζκαηηθά κε 

ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κνπ» , «έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηνζεκείσηα πξάγκαηα 

ζηε δνπιεηά κνπ» Μηα πςειή βαζκνινγία ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 

ζπλεπάγεηαη πςειφ ζθνξ  ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ρακειφ ζθνξ ζηελ αίζζεζε 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη ην αληίζηξνθν (Zabel & Zabel, 2001, 130). Ζ αμηνπηζηία 

θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηξήζεθε  κε δχν ζρεηηθέο έξεπλεο ησλ 

Iwanicki & Schwab (1981) θαη ηνπ Gold (1984) ζηηο νπνίεο νη βαζκνί αμηνπηζηίαο 

ήηαλ πνιχ πςεινί (Aβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο & Γηαβξίκεο, 2002). 

Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Maslach Burnout Inventory σο βαζηθφ 

εξγαιείν:  Kantas & Vassilaki · 1997 Aβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο & 

Γηαβξίκεο, 2002 ·  Καιχβα θ.α. 2007 · Platsidou & Agaliotis, 2008 · Male & May, 

1997 ·  Zabel & Zabel, 2001 · Eichinger, 2000 · Embich, 2001 γηαηί  είλαη έλα 

ηδηαίηεξα αμηφινγν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ 

κεηαθξάζηεθε ζε πνιιέο ρψξεο.  ηελ ειιεληθή γιψζζα έρεη κεηαθξαζηεί απφ ηνλ 

Kokkinos (2006 φπσο αλαθέξεηαη ζην Platsidou & Agaliotis, 2008) θαη απνηειεί  έλα 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν.   

 Έλα κεγαιχηεξν ζε έθηαζε εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε 

ηνπ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο Mearns & Cain (2003) είλαη ην Teacher 

Stress Inventory (TSI) ηνπ Fimian (1984) ην νπνίν έρεη 49 εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ 

ην εξγαζηαθφ  άγρνο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ κε κηα θιίκαθα 5 δηαβαζκίζεσλ θαη έρεη 

πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή. Οη εξσηήζεηο απφ ην 1 έσο ην 29 δηεξεπλνχλ ηνπο 

εξγαζηαθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο 

«έρσ ιίγν ρξφλν λα ραιαξψζσ ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο» θαη νη εξσηήζεηο απφ ην 30 

έσο ην 49 εμεηάδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ή αιιηψο ηηο 

εθδειψζεηο ηνπ άγρνπο φπσο «αληαπνθξίλνκαη ζην άγρνο κε κηα αίζζεζε 
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αλαζθάιεηαο». Δπίζεο νη ίδηνη εξεπλεηέο  ρξεζηκνπνίεζαλ ην Brief Symptom 

Inventory (BSI) ησλ Derogatis & Melisaratos (1983) ην νπνίν εξεπλά ηελ έληαζε 56  

ςπρνινγηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο κε κηα 

θιίκαθα 5 δηαβαζκίζεσλ. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο άιθα θπκαίλεηαη απφ 0,71 έσο 0,89  

(Fimian,1984,  Derogatis & Melisaratos, 1983 φπσο αλαθέξεηαη ζην Mearns & 

Cain, 2003). Καη ηα δχν απηά εξσηεκαηνιφγηα δελ είλαη ηδηαίηεξα ζχληνκα (49 θαη 

56 εξσηήζεηο αληίζηνηρα) γεγνλφο πνπ ίζσο θνπξάζεη ηνπο εξσηψκελνπο θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπο. 

Σηο επηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζην 

πξνζσπηθφ θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο δηεξεχλεζαλ νη Kelly et. al. (2004 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Kelly et al. 2007) θαηαζθεπάδνληαο ην Challenging behavior in 

Special Schools in Ireland Questionnaire θαη εμεηάδνληαο ην βαζκφ ηνπ άγρνπο, ηηο 

πεγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ηελ επίδξαζε ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο αληηιακβαλφκελεο επηπηψζεηο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνπο καζεηέο. Οη απαληήζεηο 

δίλνληαη ζε θιίκαθα ηχπνπ Likert. 

Ο Eichinger (2000)  ρξεζηκνπνίεζε ην Hoppock Job Satisfaction Blank 

Number Five, ην νπνίν κεηξάεη ηε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη είλαη 

έλα ηδηαίηεξα παιηφ εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαηαζθεπάζηεθε ην 1935. Πνιινί 

παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ην άγρνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ επνρή ζε επνρή 

θαη λα θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  κε επαξθή γηα ηε ζεκεξηλή 

επνρή. 

  Σν Special Education Stress Index  ησλ Heifetz & Coleman (1984, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Eichinger, 2000) ζρεδηάζηεθε γηα ηε εθηίκεζε ησλ πεγψλ ηνπ 

άγρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. Πεξηιακβάλεη 43 εξσηήζεηο ζε 

επηάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert. Οη εξσηήζεηο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ αθνχ πξψηα 

δφζεθαλ αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ζε εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη αμηνπηζηία. Έλα άιιν 

εξγαιείν, ησλ ίδησλ θαηαζθεπαζηψλ, είλαη  ην Special Education Satisfaction Index 

πνπ δηεξεπλά ηηο πεγέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Έρεη 44 εξσηήκαηα πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ην πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην. Οη 

εξσηψκελνη θαινχληαη λα δηαιέμνπλ κηα απφ ηηο 7 επηινγέο ηχπνπ Likert γηα ην 

πφζε ηθαλνπνίεζε ιακβάλνπλ απφ δηάθνξεο πεγέο. Ζ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πςειή (Eichinger, 2000).  
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Έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάπνηεο άιιεο έξεπλεο ήηαλ 

ην: The Role Conflict and Role Ambiguity Questionnaire (Rizzo, House & 

Lirtzman,1970 φπσο αλαθέξεηαη ζην Embich, 2001). Γηεξεπλά ηε ζχγθξνπζε 

ξφισλ, ε νπνία δεκηνπξγείηαη φηαλ αζχκβαηεο απαηηήζεηο ζέηνληαη ζε έλα άηνκν 

θαη ηελ ακθηβνιία-αζάθεηα πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε δηαχγεηαο σο 

πξνο ηα δηθαηψκαηα, ηηο επζχλεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζφδνπο. Πεξηιακβάλεη 14 

εξσηήζεηο θαη έρεη πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη αμηνπηζηία. 

Σν εξσηεκαηνιφγην Friedman’s Burnout Questionnaire εξεπλά ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη 14 εξσηήζεηο πνπ 

ρσξίδνληαη ζε 3 θιίκαθεο: ηελ εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ απηφ-

νινθιήξσζε. Ζ εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πςειή θαη γηα ηηο ηξεηο 

θιίκαθεο (Friedman,1999 φπσο αλαθέξεηαη απφ Talmor, Reiter & Feigin, 2005). 

Οη Perrron & Hiltz (2006) ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο ην 

εξσηεκαηνιφγην Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) κε 15 εξσηήζεηο γηα ην πψο 

αηζζάλνληαη νη εξσηψκελνη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ. Υξεζηκνπνηείηαη ε 

θιίκαθα Likert 4 βαζκίδσλ ζηελ νπνία νη εξσηψκελνη δειψλνπλ πφζν ζπκθσλνχλ. 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πςειή. Σν εξγαιείν απηφ αξρηθά 

θαηαζθεπάζηεθε ζηα γεξκαληθά. Υξεζηκνπνηήζεθε φκσο πξψηε θνξά ζηελ έξεπλα 

απηή ζηα αγγιηθά. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα ειιεληθά κε πςειή εγθπξφηεηα 

ζχκθσλα κε ηνπο Demerouti et al. 2003 φπσο αλαθέξεηαη ζην Perrron & Hiltz, 

2006. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ην Secondary Traumatic Stress Scale 

(STSS) ην νπνίν δηεξεχλα ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο κε 17 εξσηήζεηο. Σν 

εξγαιείν απηφ έρεη θαιή θαηαζθεπαζηηθή εγθπξφηεηα θαη εζσηεξηθή αμηνπηζηία 

(Bride et al., 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζην Perrron & Hiltz, 2006). 

Έλα εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε κειέηε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηνπο δαζθάινπο είλαη ην International Teacher 2000 

project πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Dinham & Scott, 2001  φπσο αλαθέξεηαη απφ 

Zembylas & Papanastasiou, 2004. Σν εξγαιείν απηφ δηεξεπλά ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

αιιαγψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηφρνο ηνπ είλαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ ηθαλνπνίεζεο ή κε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απηφ κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ε νπνία δηεμήρζε 

ζηελ Κχπξν, απφ ηνπο  Zembylas & Papanastasiou  (2004).                                   

Σν εξσηεκαηνιφγην Employee Satisfaction Inventory γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεκηνπξγήζεθε γηα λα κεηξήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 
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ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο Koustelios & Bagiatis (1997) θαη νη Koustelios 

& Kousteliou (2001) δεκηνχξγεζαλ ηελ έθδνζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Platsidou & Agaliotis (2008). Ζ έθδνζε απηή πεξηιακβάλεη 24 

εξσηήζεηο νη νπνίεο εθηηκνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη αθνξνχλ ζηηο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο («ε δνπιεηά κνπ είλαη επράξηζηε»), ζην κηζζφ («πιεξψλνκαη γηα φ ηη 

θάλσ»), ζηελ πξναγσγή («ε εκπεηξία κνπ απμάλεη ηηο πξννπηηθέο πξναγσγήο κνπ»), 

ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία («ε δνπιεηά κνπ αμίδεη ηνλ θφπν»), ζηηο ζρέζεηο κε ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ («ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη εθεί γηα κέλα φηαλ ηε 

ρξεηάδνκαη») θαη κε φιν ηνλ νξγαληζκφ. Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη πςειή. Οη απαληήζεηο επηιέγνληαη απφ κηα θιίκαθα Likert 5 βαζκψλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην είλαη ρσξηζκέλν ζε 6 ηνκείο νη νπνίνη θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ είλαη 

ηέηνηνο πνπ δελ θνπξάδεη ηνπο εξσηψκελνπο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ. 

Έλα αθφκε εξγαιείν πνπ  κεηξάεη ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ην Special 

Educators’ Sources of Stress Inventory (SESSI) (Kokkinos & Davazoglou, 2009). 

Απνηειείηαη απφ 72 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο, ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε γνλείο θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ζηνπο νξγαλσηηθνχο 

παξάγνληεο (θφξηνο εξγαζίαο, έιιεηςε ρξφλνπ) θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 

πξνζσπηθή ηθαλφηεηα. Τπάξρεη θιίκαθα Likert 5 βαζκίδσλ ζηελ νπνία νη 

εξσηψκελνη δειψλνπλ πφζν άγρνο αηζζάλνληαη. Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη πςειή. χκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ππάξρεη έιιεηςε ζηαζκηζκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ Διιάδα θαη γηα απηφ έθξηλαλ ηε δεκηνπξγία ελφο  

θαηλνχξγηνπ εξγαιείνπ απαξαίηεηε. Σν εξσηεκαηνιφγην σζηφζν έρεη πνιιέο 

εξσηήζεηο γεγνλφο πνπ ίζσο ζηαζεί αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σν Occupational Stress Indicator (OSI) είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Cooper, Sloan & Williams (1988 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Polychroni & Kotroni, 2009) θαη δηεξεπλά ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν γηα 

μεπεξάζεη δηάθνξεο αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο - κε 28 εξσηήζεηο ηχπνπ Likert 6 

βαζκίδσλ- πνπ δηεξεπλνχλ ηελ θνηλσληθή ζηήξημε, ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ 

γεγνλφησλ, ηε ινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, ηηο σθέιεηεο απφ 

ηελ ελαζρφιεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 
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ρξφλνπ. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ Cronbach είλαη πςειφο (Polychroni & Kotroni, 

2009).  

Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ πσο ε πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο έρεη 

απαζρνιήζεη ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαζψο ε ζεκαζία ηεο 

είλαη κεγάιε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. Αθνινπζεί ινηπφλ κηα 

αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα εξεπλψλ πξψηα ζε δηεζλέο επίπεδν θαη έπεηηα 

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ  ΔΡΔΤΝΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ 

ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

2.1.   ΑΝΑΚΟΠΖΖ  ΔΡΔΤΝΧΝ  ΣΟ  ΓΗΔΘΝΖ  ΥΧΡΟ 

Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο, ε επαγγεικαηηθή θφπσζε, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε  

θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε φζσλ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έρεη 

απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνπο εξεπλεηέο ιφγσ ηεο θχζεο θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

επαγγέικαηνο. Όζνη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε αλζξψπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

φζσλ εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, εμαηηίαο ηεο πξνζσπηθήο ππνζηεξηθηηθήο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηνλ εξγαδφκελν θαη ζηνλ “παξαιήπηε” δηαηξέρνπλ θίλδπλν απμεκέλνπ 

άγρνπο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (Maslach & Jackson, 

1981). 

Έξεπλα  ησλ Mearns & Cain (2003) πνπ δηεμήρζε ζε 86 δαζθάινπο ηεο 

γεληθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο Ζ.Π.Α.,  

ρξεζηκνπνίεζε σο εξγαιείν ην Teacher Stress Inventory (TSI). Απηφ πνπ έγηλε 

θαλεξφ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην εξγαζηαθφ άγρνο είλαη έλαο 

πνιχ ηζρπξφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  θαη φηη ε δηδαζθαιία 

είλαη κηα εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλα δηαδηθαζία κε ζπλέπεηεο εμνπζέλσζεο θαη 

ζσκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ απφθαζε εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηνο. Πέξα απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ θαη ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε κηαο θαηάζηαζεο. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη φηη φζνη 

έρνπλ ηζρπξή ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο 

παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξν  επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη φηη ην πςειφ εξγαζηαθφ άγρνο 

ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξε  επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Δπίζεο, σο πξνο ηνλ 

παξάγνληα θχιν, νη γπλαίθεο εθδειψλνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο ελψ νη άλδξεο έρνπλ κεγαιχηεξε αίζζεζε 

απνπξνζσπνπνίεζεο. 

Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη ε αληηιακβαλφκελε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

έγηλαλ αληηθείκελν έξεπλαο ησλ  McCormick & Solman (1992). Δμεηάζηεθαλ 

ηέζζεξηο παξάγνληεο: νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο, νη καζεηέο, ην ζρνιείν θαη νη 

παξάγνληεο πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Ζ ππφζεζε ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ φηη νη 
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εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ θπξίσο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ην επαγγεικαηηθφ ηνπο 

άγρνο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε 111 

εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Απζηξαιία ην 

νπνίν απνηεινχληαλ απφ ηξία ζθέιε πνπ βαζίδνληαλ ζε εξγαιεία πνπ είραλ 

δεκηνπξγήζεη άιινη εξεπλεηέο θαη αθνξνχζε ζην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε θιίκαθα 6 δηαβαζκίζεσλ ηχπνπ Likert. Γηαπηζηψζεθε 

φηη 45% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ειάρηζηα ή θαζφινπ ππεχζπλν γηα 

ην επαγγεικαηηθφ άγρνο πνπ βηψλνπλ θαη κφλν ην 21% ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ αξθεηά 

ππεχζπλν γηα ην άγρνο πνπ βηψλεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Υακειά επίζεο είλαη ηα 

πνζνζηά ππαηηηφηεηαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο πνπ δίλνληαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 

ε αληίζεζε πνιχ πςειά είλαη ηα πνζνζηά πνπ απνδίδνληαη ζην ππνπξγείν παηδείαο 

θαη ζηελ θνηλσλία. Καη νη δχν απηνί παξάγνληεο είλαη εμσηεξηθνί σο πξνο ην άηνκν 

θαη ην ζρνιηθφ πιαίζην. Απηφ ζπκθσλεί κε ηελ ππφζεζε ησλ εξεπλεηψλ. Όζνλ αθνξά 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμεηάζηεθε ε επηζεψξεζε σο 

πξψηνο παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ επεξεάζεη θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηζεψξεζε κε ηελ 

ππνζηεξηθηηθή ηεο δηάζηαζε. Χο πξνο ηνλ παξάγνληα εηζφδεκα ππάξρεη κεγάιν 

πνζνζηφ εξσηεζέλησλ πνπ δειψλνπλ κε ηθαλνπνηεκέλνη. ε απηφ ηνλ δεχηεξν 

παξάγνληα ζεκεηψζεθαλ παξαηεξήζεηο γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη γηα ην πφζν 

δχζθνιε είλαη ε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ αθνξά ζηε 

ζρνιηθή δσή θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο καζεηέο, 

απνηειεί έλαλ παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο. Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ 

αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο πξναγσγήο θαη ζηελ πξνζσπηθή αλαγλψξηζε απνηειεί αηηία 

κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Μηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Απζηξαιία  απφ ηνλ McCormick (1997) 

κε κεγάιν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν έλα ζπλδπαζκφ 

εξσηεκαηνινγίσλ άιισλ εξεπλεηψλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

απνδίδνπλ ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο άγρνπο ζηελ πνιηηεία θαη ζηελ 

ηνπηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Δπνκέλσο φζνη εθπαηδεπηηθνί είλαη δπζαξεζηεκέλνη 

απνδίδνπλ επζχλεο  ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη φρη ζε δηθέο ηνπο ειιείςεηο. 

Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζηελ εηδηθή αγσγή σο 

παξάγνληεο αχμεζεο ηνπ άγρνπο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ Ηξιαλδία εμέηαζε ε έξεπλα 

ησλ Kelly et al. (2007). Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ σο εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ ην Challenging Behaviour in Special Schools in Ireland 
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Questionnaire. Οη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαλ ζε ζρνιεία κε καζεηέο κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, κε ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, κε απηηζκφ, κε ζσκαηηθέο θαη 

αηζζεηηθέο αλαπεξίεο, κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ζ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ήηαλ απηή πνπ θάλεθε φηη αζθνχζε επίδξαζε ζε  φιεο 

ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνπο καζεηέο θαζψο 

θαη ζηηο ζρέζεηο πξνζσπηθνχ - καζεηψλ θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ηνπο.  Οη 

επηπηψζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο καζεηέο ήηαλ ην ράζηκν σξψλ δηδαζθαιίαο, 

ε παξεκπφδηζε ηνπ παηρληδηνχ θαη ησλ ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθά ην 

άγρνο, ε αλαζθάιεηα, ε αλαζηάησζε θαη ν κηκεηηζκφο παξφκνησλ ζπκπεξηθνξψλ απφ 

ηα άιια παηδηά. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε ζε 

πνζνζηφ 93% ζηα ζρνιεία κε καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη 50% ζηα ζρνιεία 

ζσκαηηθψλ θαη αηζζεηεξηαθψλ αλαπεξηψλ. Οη παξάγνληεο πνπ αλέθεξαλ νη 

δηεπζπληέο φηη ηνπο πξνθαινχζαλ κεγαιχηεξν άγρνο ήηαλ ν ρξφλνο πνπ δαπαλνχζαλ 

ψζηε λα αζρνινχληαη κε απηά ηα πξνβιήκαηα, ν επηπξφζζεηνο θφξηνο εξγαζίαο πνπ 

ρξεηαδφηαλ, ε αλεζπρία γηα ην πξνζσπηθφ, νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο γηα ηε 

ζπδήηεζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ, ε έιιεηςε πιηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ν θφβνο 

λνκηθψλ δηψμεσλ απφ ηνπο γνλείο θαη ηέινο ν θφβνο ζσκαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ. ε 

φια ηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη θαη ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε 

έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  Έλαο δηεπζπληήο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

«είκαζηε ζηελ θόςε ηνπ μπξαθηνύ, βαδίδνπκε πξνο ην ζηάδην πνπ πξαγκαηηθά δελ 

μέξνπκε πώο ζα αληαπεμέιζνπκε, ε αίζζεζε ηεο αλππαξμίαο βνήζεηαο είλαη εμαηξεηηθά 

αγρνγόλα» (Kelly et al. 2007, 168). 

Ο Eichinger (2000) κειεηψληαο θαη απηφο ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηηο Ζ.Π.Α. 

ρξεζηκνπνίεζε σο εξγαιεία ην Hoppock Job Satisfaction Blank Number Five, ην 

Special Education Stress Index θαζψο θαη ην Maslach Burnout Inventory. 

Γηεξεπλήζεθε ν ηχπνο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

πνπ εθιάκβαλε απφ ην επάγγεικα ηνπ. Ο δηαρσξηζκφο  πεξηειάκβαλε ηνλ εθθξαζηηθφ 

ηχπν, ηνλ ηζνξξνπεκέλν θαη ηνλ αδηάθνξν ηχπν. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

αλαθέξεηαη φηη ν ηζνξξνπεκέλνο ηχπνο ζπζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ρακειφ άγρνο ελψ ν αδηάθνξνο ηχπνο ζρεηίδεηαη κε ρακειά 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη πςειά επίπεδα εξγαζηαθνχ άγρνπο. Χο πξνο ην θχιν ν 

εθθξαζηηθφο ηχπνο ησλ γπλαηθψλ παξνπζηάδεη ιηγφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 
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απφ ηνλ αδηάθνξν ηχπν θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη γπλαίθεο εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξν 

άγρνο απφ ηνπο άλδξεο.  

Ζ Billingsley (2009) ζε κηα θξηηηθή αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο 

ζηηο Ζ.Π.Α. ππνζηεξίδεη φηη ην άγρνο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε ηάζε 

εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ππάξρεη παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζην εμσηεξηθφ. Οη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη: ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (ειηθία, θχιν θαη ζηήξηγκα απφ ηελ νηθνγέλεηα), ηα πξνζφληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (ην πηπρίν, νη αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο, ε πξνεηνηκαζία)  θαη ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (ν κηζζφο, ην ζρνιηθφ θιίκα, ε ππνζηήξημε απφ ηηο αξρέο θαη 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ν θφξηνο εξγαζίαο). Σα παξαηεηακέλα θαη ππεξβνιηθά 

πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε αξλεηηθψλ ζρέζεσλ,  ζηε 

δεκηνπξγία απμεκέλνπ άγρνπο θαη ζηελ ρακειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. ηα 

επξήκαηα ηεο θξηηηθήο αλαζθφπεζεο ε Billingsley (2009) αλαθέξεη φηη νη λεψηεξνη 

θαη πην άπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη πην πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ 

ην επάγγεικα ηνπο, επίζεο ην ίδην ηζρχεη γηα φζνπο δελ έρνπλ πηπρίν ζε ζχγθξηζε κε 

φζνπο έρνπλ. Αιιά απφ φζνπο έρνπλ πηπρίν πην πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ ην 

επάγγεικα είλαη απηνί πνπ έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία. 

Σν 1996-1997 ην 7,6% ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηηο Ζ.Π.Α. 

εγθαηέιεηςαλ ηε δνπιεηά ηνπο , ελψ ην 1978-1979 ην πνζνζηφ ήηαλ 17,5% (Zabel & 

Zabel, 2001). ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ηδίσλ ζε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο 

ζηελ ησξηλή ηνπο έξεπλα θαη ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ 20 ρξφληα πξηλ, θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη παιαηφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είραλ πεξηζζφηεξν 

άγρνο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζην φηη ηψξα νη εθπαηδεπηηθνί  εξγάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθά κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ην ππφινηπν 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ. Δπίζεο ζε 

αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο  πξνεγνχκελεο έξεπλαο ε ειηθία θαη ε πείξα δελ 

απνδείρηεθαλ φηη ήηαλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο εθδήισζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία (Male & May,1997) 

κειεηήζεθε ην άγρνο, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε εηδηθά ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαλ 

ζε ηκήκαηα έληαμεο κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν. Υξεζηκνπνηήζεθε ην Maslach Burnout 

Educators Inventory Survey – MBI-ES εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη εξσηήζεηο 
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αλνηθηνχ ηχπνπ. Βξέζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε βξίζθεηαη ζε κέηξηα 

επίπεδα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ ζε αληίζεζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. 

Απηφ απνδίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηηο ιηγφηεξεο ζνβαξέο δπζθνιίεο παηδηψλ πνπ 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

παηδηά ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. Αθφκε ην αίζζεκα ηεο κεησκέλεο πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο είλαη κεγαιχηεξν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη  ε απνπξνζσπνπνίεζε 

ήηαλ πςειφηεξε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. Χο πξνο ηνλ 

παξάγνληα θχιν νη άλδξεο γεληθά εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε απνπξνζσπνπνίεζε απφ 

ηηο γπλαίθεο (Maslach & Jackson, 1986 φπσο αλαθέξεηαη απφ Male & May, 1997). 

Έηζη αηηηνινγνχλ θαη νη εξεπλεηέο ηε δηαθνξά απηή, θαζψο νη άλδξεο ήηαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξνη ζηα εηδηθά ζρνιεία. Αλαιχνληαο ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο νη 

κειεηεηέο βξήθαλ φηη ν θφξηνο εξγαζίαο απνδείρηεθε πνιχ κεγάινο θπξίσο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζηα ηκήκαηα έληαμεο, αιιά ε πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη απηή πνπ απνηειεί πεγή άγρνπο θπξίσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. ε άιιε έξεπλα ηνπ ηδίνπ ηνπ Male (1996a φπσο αλαθέξεηαη 

απφ ηνπο Male & May, 1997) κε αληηθείκελν  ην εξγαζηαθφ άγρνο βξέζεθε φηη ην 

80% ησλ εξσηεζέλησλ δηεπζπληψλ εηδηθήο αγσγήο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία  

ραξαθηήξηδαλ  ην  επάγγεικα  ηνπο  εμαηξεηηθά  ζηξεζνγφλν.    

πλερίδνληαο ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα 

ζηαζνχκε ζε κηα έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Embich (2001) ν νπνίνο κειέηεζε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε εθπαηδεπηηθνχο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

δεπηεξνβάζκηαο ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ ην 65% εξγαδφηαλ ζηελ ίδηα ηάμε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο θαη ην 32% ζε μερσξηζηή ηάμε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα Maslach Burnout Inventory θαη The Role Conflict and Ambiguity 

Questionnaire. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη φηη νη λεψηεξνη, νη 

ιηγφηεξν πεπεηξακέλνη θαη νη ιηγφηεξν κνξθσκέλνη εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Δπίζεο ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηηο αξρέο βξέζεθε 

φηη ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη κεησκέλε αίζζεζε 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο κφλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο πνπ εξγάδνληαλ 

ζηελ  ίδηα  ηάμε  κε  ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  ηεο  γεληθήο. 

Μηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Ηζξαήι (Talmor, Reiter & Feigin, 2005) 

ρξεζηκνπνίεζε σο δείγκα εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο πνπ είραλ ζηελ ηάμε 
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ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη επηρείξεζε λα εξεπλήζεη εάλ απηφ ην γεγνλφο 

ζπζρεηηδφηαλ κε ηε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Υξεζηκνπνίεζε ην Friedman 

Burnout Questionnaire θαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δηεξεπλνχζε ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη –ζε 

αληίζεζε κε ηηο ππνζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ-  φηη φζνη εθπαηδεπηηθνί εθδήισλαλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ έληαμε θαη είραλ πςειέο πξνζδνθίεο, βίσλαλ κεγαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ δελ είραλ ζεηηθή ζηάζε. 

Αθφκε βξέζεθε φηη ε επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε είρε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Δπίζεο φζν κεγαιχηεξνο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζε κηα ηάμε θαη φζν πεξηζζφηεξεο ήηαλ νη απαηηήζεηο, ηφζν 

κεγαιχηεξε εμνπζέλσζε βίσλαλ νη εθπαηδεπηηθνί. Σν ζπκπέξαζκα απηήο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ φηη φηαλ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζηα κέζα πνπ παξέρνληαη γηα ηελ επηηπρή έληαμε, ην απνηέιεζκα είλαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Οη Ari & Sipal (2009) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ζηελ Άγθπξα ηεο Σνπξθίαο κε 

δείγκα φρη κφλν εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο αιιά θαη αλαπηπμηνιφγνπο, 

ςπρνιφγνπο θαη θπζηνζεξαπεπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο. Υξεζηκνπνίεζαλ σο εξγαιείν έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεχαζαλ νη 

ίδηνη γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο.  θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαδνκέλσλ. Όπσο έδεημαλ ηα ζπκπεξάζκαηα  ε  επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαπηπμηνιφγσλ είλαη πην πηζαλφ λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ έιιεηςε 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ απνπζία επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. ηνπο 

ςπρνιφγνπο θαη ζηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο επηδξά αξλεηηθά ε έιιεηςε έληππνπ 

πιηθνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ελψ ηνπο 

θπζηνζεξαπεπηέο επεξεάδεη αξλεηηθά θπξίσο ε έιιεηςε ππνζηήξημεο. ε ζρέζε κε 

ηνπο ιφγνπο πνπ  ζα νδεγνχζαλ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο εηδηθήο αγσγήο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ε έξεπλα ζπκπέξαλε φηη πξσηαξρηθφο παξάγνληαο 

είλαη ε ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη αθνινπζνχλ ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ν 

αλεπαξθήο κηζζφο. Σα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

βξέζεθαλ ρακειά. Σέινο αλαθέξεηαη φηη ε ζπλνιηθή εξγαζηαθή εκπεηξία  δελ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  
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Ηδηαίηεξν είλαη ην ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Perron & Hiltz 

(2006)  ζην Ηζξαήι πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ζην δεπηεξεχνλ 

ηξαπκαηηθφ άγρνο εξγαδνκέλσλ κε θαθνπνηεκέλα παηδηά ζηηο  Ζ.Π.Α.  θαη εμεηάδεη 

ηε ζρέζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο θαη κεηψλεη ην εξγαζηαθφ άγρνο. 

Ζ επαγγεικαηηθή θφπσζε θαη εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο 

απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ησλ Hoffman, Palladino & 

Barnett (2007) ζηηο Ζ.Π.Α. νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ σο  εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηελ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζδηφξηζαλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο κε ηνπο καζεηέο σο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπο άγρνπο ηνπο θαη ηφληζαλ 

ηελ έιιεηςε ειέγρνπ. Μηα εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη έλνησζε αλίθαλε λα πάξεη ηνλ 

έιεγρν ηεο ηάμεο ζηα ρέξηα ηεο φηη θαη αλ έθαλε. Μηα άιιε ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη: 

«Πέξαζε από ην κπαιό κνπ λα αθήζσ ηελ εηδηθή αγσγή κεηά ηνλ πξώην ρξόλν ... 

Τπήξρε όκσο έλαο καζεηήο, εηδηθά, πνπ ήζεια λα δσ σο ην ηέινο. Γελ ήζεια λα είκαη 

αθόκε έλα άηνκν πνπ ηνλ εγθαηέιεηςε. Γηα απηό επέζηξεςα ηε δεύηεξε ρξνληά, ηελ 

ηξίηε θαη ηηο επόκελεο» (Hoffman, Palladino & Barnett, 2007, 19). 

εκαληηθφ παξάγνληα αχμεζεο ηνπο άγρνπο θαη ηεο έληαζεο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

απηηζκφ απνηεινχλ νη δπζθνιίεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλφεζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά απηά θαη απνηεινχλ παξάγνληεο εληάζεσλ. Απηέο νη 

εληάζεηο θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ, αληαλαθινχλ ηηο αγσλίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο (Emam & Farrell, 2009). 

Οη Craig & Sprang (2009) κειέηεζαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

θφπσζε θαη εμνπζέλσζε ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην Professional Quality of Life Scale (PROQOL) 

ηεο Stamm (2009). Ζ ειηθία θαη ηα επίπεδα θιηληθήο εκπεηξίαο απνδείρηεθαλ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο εμνπζέλσζεο έρνληαο αξλεηηθή ζπζρέηηζε φρη 

φκσο θαη παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Δπηξξεπήο ζηε βίσζε ηνπ δεπηεξεχνληνο ηξαπκαηηθνχ άγρνπο είλαη νη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζχκθσλα κε ηνπο Bride & Figley (2007). Όπσο ππνζηεξίδνπλ 

νη Ακεξηθαλνί απηνί εξεπλεηέο ην επάγγεικα ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ είλαη 
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αθηεξσκέλν ζην λα βνεζά αλζξψπνπο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Πξέπεη φκσο πξψηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ ηδίσλ κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξψηκσλ ζεκαδηψλ ηνπ 

δεπηεξεχνληνο ηξαπκαηηθνχ ηνπο άγρνπο θαη κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ην 

πψο λα ην αληηκεησπίζνπλ.  

 

2.2  ΑΝΑΚΟΠΖΖ  ΔΡΔΤΝΧΝ  ΣΟΝ  ΔΛΛΑΓΗΚΟ  ΥΧΡΟ 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο φζσλ εξγάδνληαη 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δελ έρεη απαζρνιήζεη ηε βηβιηνγξαθία φζν ζην εμσηεξηθφ 

θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ κειεηήζεη απηφ ην 

δήηεκα. Τπάξρνπλ σζηφζν θάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξνζεγγίζεη ην ζέκα.  

Σν 1997 νη Kantas & Vassilaki κειέηεζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε δεκφζηα ζρνιεία απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Maslach Burnout Educators Inventory Survey – MBI-ES.  

εκεηψζεθαλ ρακειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. Δπίζεο αλαθέξνπλ πσο νη λεψηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί 

βηψλνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ φηη νη κεγαιχηεξνη, γεγνλφο 

πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο σο καηαίσζε ησλ πςειψλ πξνζδνθηψλ πνπ 

έρνπλ κε ηελ είζνδν ηνπο ζην επάγγεικα. Αθφκε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο 

έρνπλ απμεκέλε αίζζεζε πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη κεησκέλε απνπξνζσπνπνίεζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Απηφ απνδίδεηαη απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο ζην γεγνλφο φηη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο είλαη πην 

εχθνια νξαηά ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο.  

   Οη Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο & Γηαβξίκεο (2002) ζε έξεπλα πνπ 

έθαλαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Αηηηθήο ρξεζηκνπνηψληαο θαη απηνί ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach (MBI Form Ed), βξήθαλ φηη σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ήηαλ απμεκέλε ζηνπο έγγακνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο άγακνπο θαη ε απνπξνζσπνπνίεζε ήηαλ απμεκέλε 

ζηνπο άγακνπο ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο. Οη έγγακνη επνκέλσο εθδειψλνπλ 

κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Αθφκε, φζν κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμνπζέλσζε βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν απμάλεηαη ε αίζζεζε 

απνπξνζσπνπνίεζεο γηα ηνπο καζεηέο θαη κηθξαίλεη ε αίζζεζε πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο πνπ βηψλνπλ. Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ εμεηάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο 

ήηαλ ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο. Όζνη εθπαηδεπηηθνί ζα επέιεγαλ δηαθνξεηηθφ 

επάγγεικα, αλ ηνπο δίλνληαλ ε επθαηξία, παξνπζίαδαλ πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 
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εμάληιεζε ζε ζχγθξηζε κε φζνπο ζα δηάιεγαλ θαη πάιη ην ίδην επάγγεικα. Μηα άιιε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζηηο 

κηθξέο ηάμεηο (α΄,β΄,γ΄) νη νπνίνη παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξε απνπξνζσπνπνίεζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ κεγάισλ ηάμεσλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

φηη δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηηο κεηαβιεηέο ειηθία, θχιν θαη 

έηε ππεξεζίαο. 

 Ζ έξεπλα ησλ Pomaki & Anagnostopoulou (2003) πνπ δηεμήρζε επίζεο ζηελ 

Διιάδα κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο είρε σο 

ζηφρν ηε ζχγθξηζε Δπξσπαίσλ θαη Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ιηγφηεξεο απαηηήζεηο, ιηγφηεξν έιεγρν θαη πεξηζζφηεξε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο επξσπαίνπο. Όζνλ αθνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνπιεηάο αλέθεξαλ ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο θαη κηθξφηεξν 

ζσκαηηθφ θφπν. ε γεληθέο γξακκέο νη Έιιελεο είραλ κηθξφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε, κηθξφηεξε απνπξνζσπνπνίεζε θαη κεγαιχηεξε αίζζεζε πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο άιινπο επξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Έλα 

επηπιένλ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ φπνπ νη 

γπλαίθεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξα παξάπνλα γηα ζσκαηηθέο επηπηψζεηο, ελψ νη άλδξεο 

εκθάληδαλ κεγαιχηεξε απνπξνζσπνπνίεζε. 

Με ζηφρν ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην επάγγεικα ηνπο 

δηεμήρζε έξεπλα θαη ζηελ Κχπξν απφ ηνπο Zembylas & Papanastasiou (2004). Oη 

εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ηελ έιιεηςε παξφκνησλ εξεπλψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε  σο εξγαιείν ην International Teacher 2000 

project. ηφρνο ήηαλ λα κειεηεζεί αλ ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο κπνξνχζε λα 

πξνβιεθζεί βάζε ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θηλήηξσλ πνπ νδήγεζαλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζην επάγγεικα απηφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απμάλεη θαη ν βαζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

Δπίζεο ππήξρε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν 

(εθπαηδεπηηθφο, ππνδηεπζπληήο, δηεπζπληήο) θαη ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο. Μηα 

άιιε παξάκεηξνο πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ε ζπζρέηηζε ηνπ ιφγνπ πνπ θάπνηνο επέιεμε 

λα γίλεη εθπαηδεπηηθφο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηθαλνπνίεζεο. Βξέζεθε φηη φζνη 

δήισζαλ φηη πάληα ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην επάγγεικα επηδείθλπαλ 

πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δήισζαλ φηη νη γνλείο 

ηνπο πίεζαλ γηα απηή ηελ επηινγή. Δπνκέλσο ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Ο κηζζφο, νη ψξεο δηδαζθαιίαο θαη νη 
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δηαθνπέο απνηεινχζαλ ηα εμσηεξηθά θίλεηξα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο ηα νπνία 

ππεξείραλ ησλ εζσηεξηθψλ. Σέινο βξέζεθε φηη ε ειηθία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηε 

ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ κηζζνχ. 

ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο νη Καιχβα, Καξαγηάλλε, Σδηάζηαο, Σζνληάθε & 

Υαηδεαιεμηάδνπ (2007) κε έξεπλα ηνπο επηρείξεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο θαη 

επηπιένλ λα δνπλ αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε  κε ην πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηνπο. Υξεζηκνπνίεζαλ σο εξγαιεία ην Maslach 

Burnout Inventory Educators Survey θαη ην Δξσηεκαηνιφγην Αλεπηζχκεησλ 

πκπεξηθνξψλ ησλ Μαζεηψλ ηνπ (Κφθθηλνο θ.α. 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην Καιχβα 

θ.α., 2007). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε  εμνπζέλσζε δελ ζπζρεηηδφηαλ κε ηελ 

ειηθία, ην θχιν θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία αιιά κε ην είδνο ηεο αγσγήο, γεληθή 

ή εηδηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο παξνπζίαδαλ πςειφηεξα επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο- ζε 

αληίζεζε κε ηηο ππνζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ. Ζ εξκελεία πνπ δίλεηαη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

 Μηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα 

απφ ηνπο Platsidou & Agaliotis (2008) είρε σο ζηφρν λα κειεηήζεη ην επίπεδν ηεο 

αληηιακβαλφκελεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ηνπ άγρνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε απηή ήηαλ ην 

Maslach Burnout Inventory θαη ην Employee Satisfaction Inventory. Ο βαζκφο ησλ 

επηπέδσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη άγρνπο ησλ Διιήλσλ απνδείρηεθε 

κηθξφο ζε ζρέζε κε ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζρεηηθά 

αλεμάξηεην ξφιν ζην ζρνιείν, δελ αμηνινγνχληαη θαη έρνπλ κφληκε ζέζε, γεγνλφο 

πνπ κεηψλεη ην άγρνο ηνπο θαη ηελ πίεζε. Σα επίπεδα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο ήηαλ ζρεηηθά πςειά φζνλ αθνξά ζηελ ίδηα ηε 

θχζε ηεο εξγαζίαο, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ νξγαληζκφ σο 

ζχλνιν, ελψ ήηαλ κέηξηα ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ρακειά φζνλ 

αθνξά ην κηζζφ θαη ηελ πξναγσγή. Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο έρνπλ κεησκέλεο πηζαλφηεηεο λα πξναρζνχλ ζε κηα εγεηηθή ζέζε ζε 
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ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο θαη απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα έληαμεο ή παξάιιειεο 

ζηήξημεο ζην γεληθφ ζρνιείν δελ έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη ηαπηφρξνλα  θαη δηεπζπληέο 

εθηφο  εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηεο εηδηθήο αγσγήο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα 

θαηαθηήζνπλ κηα εγεηηθή ζέζε είλαη λα γίλνπλ ζχκβνπινη εηδηθήο αγσγήο ή 

δηεπζπληέο ζε εηδηθά ζρνιεία γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εμαηξεηηθά ιίγεο ζέζεηο ζε φιε 

ηελ Διιάδα. Παξάμελν ζεσξνχλ νη εξεπλεηέο ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο – παξά ην γεγνλφο φηη παίξλνπλ 195 επξψ ην κήλα επηπιένλ επίδνκα - 

δειψλνπλ κηθξή ηθαλνπνίεζε απφ ην κηζζφ ηνπο  ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο γεληθήο πνπ εκθαλίδνληαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ακνηβή ηνπο. Μηα εξκελεία 

πνπ πξνζπαζεί  λα δνζεί απφ ηνπο κειεηεηέο  είλαη φηη πηζαλφλ νη εξγαδφκελνη ζηελ 

εηδηθή αγσγή  ζεσξνχλ πσο ην επίδνκα απηφ δελ ηνπο αληακείβεη γηα ηελ ηφζν 

απαηηεηηθή δνπιεηά πνπ είλαη ε ελαζρφιεζε κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Έλα αθφκε 

ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ πςειήο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ  ίδηα ηελ εξγαζία θαη ρακειήο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Μηθξφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία παξνπζίαδαλ νη κεγαιχηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί θαη σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε νη έγγακνη.   

 Πνιχ πξφζθαηα, ην 2009 δεκνζηεχηεθε ε έξεπλα ησλ Kokkinos & 

Davazoglou κε δείγκα θαη πάιη εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ζηφρνπο ηε 

κέηξεζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ηηο πεγέο ηνπ θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ην επεξεάδνπλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν  Special Educators’ Sources of Stress 

Inventory (SESSI) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο βάζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζην δηεζλέο επίπεδν θαη βάζε άηππσλ θαη ηππηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε έλαλ επηιεγκέλν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ. Ο βαζκφο 

ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο πνπ βίσλαλ νη εθπαηδεπηηθνί βξηζθφηαλ ζε κέηξηα επίπεδα. Ζ 

εξκελεία πνπ δίλνπλ νη εξεπλεηέο είλαη ε κνληκφηεηα ησλ ζέζεσλ θαη ε κε χπαξμε 

ηππηθψλ αμηνινγήζεσλ. Χο παξάγνληεο πξφβιεςεο ηνπ άγρνπο αλαδείρηεθαλ ε 

εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο θαη ε θνηλσληθή θαη 

αθαδεκατθή πξφνδνο ησλ καζεηψλ. Χο θχξηεο πεγέο άγρνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αλαθέξνληαη ε έιιεηςε πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, ε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηάμεο, ε ζπλερήο αλάγθε επίβιεςεο ησλ παηδηψλ, ε 

αβεβαηφηεηα γηα ην αλ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο θαη ε θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε.  Οη νκάδεο παηδηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ ην κεγαιχηεξν άγρνο ήηαλ ε εθπαίδεπζε απηηζηηθψλ παηδηψλ 
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(56,8%), έπεηηα νη καζεηέο κε ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο (44,2%), ε ΓΔΠΤ (37,8%), 

νη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο (32,7%), ε λνεηηθή πζηέξεζε (20,9%), ηα πξνβιήκαηα 

φξαζεο (16,4%), νη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο (13,9%), ηα πξνβιήκαηα ιφγνπ (11,5%), ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο (10,5%) θαη ηέινο ηα πξνβιήκαηα αθνήο (7,8%). Μεγαιχηεξν 

άγρνο παξνπζηάδνπλ νη λεψηεξνη ζε ειηθία κε κηθξή εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ρσξίο 

επηπιένλ ζπνπδέο. Σέινο ην αληηιακβαλφκελν εξγαζηαθφ άγρνο ήηαλ απνηέιεζκα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ πεξηζζφηεξν παξά ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Μηα άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε επίζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν απφ ηνπο 

Antoniou, Polychroni & Kotroni (2009) είρε σο αληηθείκελν ηνπο αγρνγφλνπο 

παξάγνληεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Σν έλα απφ ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ πεγψλ ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

ηελ πξφνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο 

απαηηήζεηο. Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ην Occupational Stress Indicator (OSI) 

κε ην νπνίν εξεπλήζεθαλ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξνληαη σο πεγέο ηνπ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο δειαδή ε έιιεηςε εμνπιηζκνχ (29,82%), ν θφξηνο 

εξγαζίαο (6,85%), ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο θαη ππνζηήξημεο απφ ηελ θπβέξλεζε 

(5,32%), ηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα (4,78%) θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ (3,69%). Δπίζεο νη άλδξεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο αλέθεξαλ 

πεξηζζφηεξν άγρνο απφ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Αθφκε νη 

δπζθνιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

κεηψλεη θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο. Χο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αλαθέξζεθαλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο ε εχξεζε ηξφπνπ λα γίλεη ε εξγαζία πην 

ελδηαθέξνπζα, ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζρέζεσλ,  ε νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο απφ ηελ αξρή, 

ε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ άκεζα θαη ε 

δηεχξπλζε ησλ ελδηαθεξφλησλ έμσ απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο έξεπλεο εμεηάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δελ δηεξεπλνχλ ηελ πνηφηεηα επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ 

ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, φπσο ησλ ςπρνιφγσλ, 

θπζηνζεξαπεπηψλ, γπκλαζηψλ, ινγνζεξαπεπηψλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. Σν 
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εξεπλεηηθφ απηφ θελφ έξρεηαη λα θαιχςεη ε παξνχζα έξεπλα. Δπηπιένλ γηα πξψηε 

θνξά ζα δηεξεπλεζεί ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο. 

 

2.3.   ΚΟΠΟ  ΣΖ  ΔΡΔΤΝΑ – ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Με βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ ζε δηεζλέο επίπεδν φζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ιφγσ ζρέζεο ηνπ 

κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή. ηελ Διιάδα 

φκσο είλαη ιίγεο νη έξεπλεο κε παξφκνην αληηθείκελν θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ην ρψξν 

ηεο εηδηθήο αγσγήο.  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο 

επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

 Δηδηθφηεξα  ηίζεληαη ηα παξαθάησ δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

- Τπάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην 

δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο αληίζηνηρα;     

- Τπάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο θαη 

ηνπ εξγαζηαθνχ ηνκέα κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο;     

- πζρεηίδνληαη ηα έηε εξγαζίαο, νη επηπιένλ ζπνπδέο, ν αξηζκφο θαη ην είδνο 

ησλ θαηεγνξηψλ ησλ παηδηψλ απαζρφιεζεο κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο 

αληίζηνηρα;   

- πζρεηίδνληαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο δσήο κεηαμχ 

ηνπο, δειαδή ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

θαη ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

3.1.  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ  ΔΡΓΑΛΔΗΟ  

Σν είδνο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ επηιέρζεθε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ έξεπλα απηή ήηαλ έλα εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ θαζψο απνηειεί έλα 

αμηφπηζην επηζηεκνληθφ φξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

χκθσλα κε ηνλ Φίιηα (2001) ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ν 

ζπλεληεπθηήο επηθνηλσλεί κε ηνλ εξσηψκελν θαη εχθνια κπνξεί έπεηηα  λα 

δηαρσξίζεη ηηο ζεηηθέο απφ ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο. 

 ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Professional 

Quality of Life Scale (ProQOL) 5
ε
 έθδνζε ηεο Stamm (2009), ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

γίλεη ρξήζε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο ηδίαο θαη λα κελ γίλνπλ αιιαγέο ζηηο εξσηήζεηο, γηα ηηο 

νπνίεο ππήξμε απφιπηνο ζεβαζκφο. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

έγηλε δηφηη: 

- ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα  γηα επαγγεικαηίεο  πνπ 

βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν φπσο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, εθπαηδεπηηθνί, δηθεγφξνη, 

γηαηξνί, λνζειεπηέο, ςπρνιφγνη θ.α., 

- αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, πνπ 

είλαη ε πνηφηεηα επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο,   

- είλαη ζχληνκν θαη εχθνιν λα απαληεζεί απφ ηνπο εξσηψκελνπο, 

- είλαη ηχπνπ Likert, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, 

- δελ έρεη μαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηε ρψξα καο, επνκέλσο ίζσο κπνξέζεη λα 

απνηειέζεη έλα εξγαιείν θαη γηα άιιεο έξεπλεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζην 

κέιινλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ ζηαζκηζκέλα 

εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ αλάινγα ζέκαηα. 

Θα ήηαλ ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε ιίγα ιφγηα γηα ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Stamm (2009), ε νπνία  έρεη ζπνπδάζεη 

ςπρνινγία θαη ζηαηηζηηθή θαη είλαη θαζεγήηξηα έξεπλαο ζην Idaho State University 
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Institute of Rural Health. Έρεη αζρνιεζεί κε ηελ πνηφηεηα επαγγεικαηηθήο δσήο θαη 

ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο απφ ην 1990 θαη ηδηαίηεξα κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πξφιεςε θαη παξέκβαζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο. 

Πξηλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην ππάξρεη κηα εηζαγσγή ζηελ νπνία εμεγείηαη ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ. Σν θχξην 

κέξνο  ρσξίδεηαη ζε δχν ζθέιε:  

 Σν πξψην θαηαγξάθεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία, 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, ην ρψξν εξγαζίαο, ηελ 

επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε, ηηο ζπνπδέο, ηα ρξφληα εξγαζίαο ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ παηδηψλ κε ηα νπνία εξγάδεηαη θάπνηνο. Απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο 

ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ηεο ρψξαο καο δειαδή ζηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο, 

ζηνπο βνεζνχο εηδηθψλ παηδαγσγψλ, ζηνπο ςπρνιφγνπο, ζηνπο θπζηνζεξαπεπηέο, 

ζηνπο ινγνζεξαπεπηέο, ζηνπο εξγνζεξαπεπηέο, ζηνπο ζρνιηθνχο λνζειεπηέο, ζηνπο 

γπκλαζηέο θαη ζηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Αθνξά θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δειαδή ζηα εηδηθά λεπηαγσγεία, ζηα ηκήκαηα 

έληαμεο ησλ λεπηαγσγείσλ, ζηα εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία, ζηα ηκήκαηα έληαμεο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζηελ παξάιιειε ζηήξημε, ζηα ΔΔΔΔΚ, ζηα ΣΔΔ εηδηθήο 

αγσγήο, ζηα εηδηθά γπκλάζηα, ζηα ηκήκαηα έληαμεο γπκλαζίνπ θαη ζηα ηδξχκαηα. 

  Σν δεχηεξν πεξηιακβάλεη 30 εξσηήζεηο-δειψζεηο κε δπλαηφηεηα επηινγήο 

απφ ηνλ εξσηψκελν απφ έλα ζχλνιν 5 δηαβαζκίζεσλ: “πνηέ”, “ζπάληα”, “κεξηθέο 

θνξέο”, “ζπρλά”, “πνιύ ζπρλά”. Γηεξεπλά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο. χκθσλα κε ηε 

Stamm (2009) ην λα αλαπηπρζνχλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο έθζεζεο θάπνηνπ 

επαγγεικαηία ζην ηξαχκα θάπνηνπ αηφκνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν 

θαηλφκελν, ζπκβαίλεη φκσο ζε αξθεηνχο αλζξψπνπο πνπ λνηάδνληαη γηα φζνπο 

βηψλνπλ απηά ηα ηξαπκαηηθά αγρνγφλα  γεγνλφηα.   

Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη γξακκέλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη δίλνληαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κεηαθξάζεηο  ζηα γαιιηθά, γεξκαληθά, ηαπσληθά, ηζπαληθά, 

θηλιαλδηθά, ηηαιηθά θαη εβξατθά. Υξεηάζηεθε επνκέλσο λα γίλεη κεηάθξαζε ζηα 

ειιεληθά πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ρψξα καο. Γηα ηε κεηάθξαζε 

αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο αληίζηξνθεο  κεηάθξαζεο  (Van de Vijver & 

Hambleton, 1996). Καηαξρήλ έγηλαλ δχν αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο κεηαθξάζεηο (two 

way translation) . Ζ πξψηε κεηάθξαζε έγηλε απφ κηα πηπρηνχρν ηεο αγγιηθήο 
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θηινινγίαο θαη ε δεχηεξε απφ ηε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηεο δηπισκαηηθήο, πνπ 

θαηέρεη ηελ επάξθεηα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. ην δεχηεξν ζηάδην, αθνχ έγηλαλ νη 

θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, δεκηνπξγήζεθε ην ηειηθφ θείκελν ην νπνίν δφζεθε 

πηινηηθά ζε δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπρνιφγνπο, νη νπνίνη δελ ζα ζπκκεηείραλ 

ζην δείγκα ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ θάηη δελ ήηαλ απφιπηα 

θαηαλνεηφ θαη ζε πνηα ζεκεία ρξεηάδνληαλ αιιαγέο. Αθφηνπ ζπιιέρζεθαλ νη 

επηζεκάλζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

δηαηχπσζε. Ηδηαίηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ππήξμε γηα ην πψο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα 

κεηαθξαζηνχλ νη ιέμεηο πνπ ε θαηαζθεπάζηξηα είρε ζε παξέλζεζε (“help”, “helper”) 

θαη γηα ηηο νπνίεο δίλνληαλ δπλαηφηεηα αιιαγήο αλάινγα κε ην δείγκα ζην νπνίν ε 

έξεπλα  απεπζπλφηαλ. Σειηθά επηιέρζεθαλ νη ιέμεηο “ππνζηεξίδσ”, “θξνληίδσ”, 

“βνεζψ” γηα ηηο νπνίεο κάιηζηα δίλεηαη επεμήγεζε ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

σο πξνο ηελ αθξηβή έλλνηα πνπ έρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γπζθνιία θαηά 

ηε θάζε ηεο πηινηηθήο έξεπλαο αλαδείρηεθε  ζηηο εξσηήζεηο 2, 15, 16, 25 θαη 28 γηα 

ηηο νπνίεο έγηλε πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή γιψζζα ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο.  

ηε ζπλέρεηα δφζεθε ην ηειηθφ απηφ θείκελν ζε δχν άηνκα γηα αληίζηξνθε 

κεηάθξαζε απφ ηα ειιεληθά ζηα αγγιηθά, ψζηε λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κε ην αξρηθφ 

θείκελν θαη λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο. ηα δχν απηά άηνκα – ε κηα 

ήηαλ  πηπρηνχρνο ηεο αγγιηθήο θηινινγίαο θαη ε δεχηεξε είρε κεηαπηπρηαθφ ζηε 

κεηάθξαζε - δελ δφζεθε ην πξσηφηππν θείκελν ή άιιεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθέο κε ην 

θείκελν. Καηά ηε θάζε απηή δηαπηζηψζεθε πσο ρξεηάδνληαλ θάπνηεο κηθξέο 

δηνξζψζεηο πηψζεσλ θαη αλησλπκηψλ. Μεηαθξάζηεθε  επίζεο ην εηζαγσγηθφ θείκελν 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν πξνεηνηκάδεη ηνλ εξσηψκελν γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ θαη γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. 

Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηείρε νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. 

Σνληδφηαλ επίζεο  ζηνπο εξσηψκελνπο φηη είλαη αλψλπκν θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

αλσλπκία, θάζε ζπκκεηέρσλ, αθφηνπ ζπκπιήξσλε ην εξσηεκαηνιφγην, ην έβαδε ζε 

έλαλ αηνκηθφ θάθειν. ην ηέινο ππήξρε έλαο θελφο ρψξνο ζηνλ νπνίν ν εξσηψκελνο 

κπνξνχζε λα γξάςεη νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε ή επηζήκαλζε ήζειε λα θάλεη. 

Αλαθεξφηαλ επίζεο ζην ηειηθφ θείκελν ην φλνκα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο ζχκθσλα κε 

ηηο ππνδείμεηο ηεο ηδίαο. 

Ο ηξφπνο βαζκνιφγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα είλαη ν εμήο:  
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 Οη εξσηήζεηο 3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27 θαη 30 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αθνξνχλ ζηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε βαζκνινγία ηνπο είλαη 

απφ ην 1 έσο ην 5 αλάινγα κε ηελ απάληεζε (1 γηα ην «Πνηέ», 2 γηα ην « πάληα», 3 

γηα ην «Μεξηθέο θνξέο», 4 γηα ην «πρλά» θαη 5 γηα ην «Πνιχ ζπρλά»). ην ηέινο 

πξνζηίζεηαη ε βαζκνινγία θαη ζεκεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ πνπ αθνξά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Ζ ηειηθή βαζκνινγία πνπ είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ 22 

δείρλεη ρακειφ επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ε βαζκνινγία απφ 23 έσο 

41 δείρλεη κέηξην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε βαζκνινγία πνπ είλαη 

ίζε ή αλψηεξε ηνπ 42 δείρλεη πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

 Οη εξσηήζεηο 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25, θαη 28 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αθνξνχλ ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο θαη βαζκνινγνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ βαζκνινγνχληαη θαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

 Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη σζηφζν ζηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο ησλ εξσηήζεσλ 

1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 26 θαη 29 πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Οη εξσηήζεηο 1, 4, 15, 17, θαη 29 βαζκνινγνχληαη αληίζηξνθα: 1 γηα ην «Πνιχ 

ζπάληα», 2 γηα ην «πρλά», 3 γηα ην Μεξηθέο θνξέο», 4 γηα ην «πάληα» θαη 5 γηα ην 

«Πνηέ». Δλψ νη εξσηήζεηο 8, 10, 19, 21 θαη 26 βαζκνινγνχληαη σο εμήο:  1 γηα ην 

«Πνηέ», 2 γηα ην «πάληα», 3 γηα ην «Μεξηθέο θνξέο», 4 γηα ην «πρλά» θαη 5 γηα ην 

Πνιχ ζπρλά». Σν επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ραξαθηεξίδεηαη ρακειφ, 

κέηξην ή πςειφ αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ ζθνξ ην νπνίν πξνθχπηεη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ αλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο  δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο δσήο. 

 

3.2.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ηκήκαηα έληαμεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζε ηδξχκαηα απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπσο ζηε Υαιθηδηθή,  ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Κηιθίο, 

ζηελ Αζήλα, ζην Αγξίλην, ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ζηελ Οξεζηηάδα. Ζ πνηθηιία 

ησλ πεξηνρψλ επηιέρζεθε ψζηε λα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ ην δείγκα.  Ζ φιε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο δηήξθεζε ηξεηο κήλεο, μεθίλεζε ηνλ Απξίιην θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην. ε θάζε ζρνιείν νξίζηεθε έλαο ππεχζπλνο ζηνλ νπνίν 

δφζεθε έλαο θάθεινο κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ αλάινγα κε ην 

ζρνιείν. Γφζεθαλ επίζεο φιεο νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο ζηνπο ππεπζχλνπο 

ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 
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αθεξαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη δηεπθξηλίζηεθαλ φιεο νη ιεπηνκέξεηεο. Ο ππεχζπλνο 

θάζε ζρνιείνπ ζπγθέληξσζε ηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο πνπ πεξηείραλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα φζσλ δέρηεθαλ ηειηθά λα ζπκκεηέρνπλ – θαζψο ε ζπκκεηνρή ήηαλ 

πξναηξεηηθή - θαη ηα επέζηξεςε ηαρπδξνκηθά ζηνπο δηεμάγνληεο ηελ παξνχζα έξεπλα 

ζε θάθειν πνπ ηνπ είρε εθ ησλ πξνηέξσλ δνζεί θαη ήηαλ έηνηκνο γηα απνζηνιή. 

Γφζεθε ρξνληθφ πεξηζψξην 3 εβδνκάδσλ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ψζηε λα κελ είλαη νχηε πηεζηηθφ νχηε λα μεθχγεη πνιχ ζε ρξφλν κε απνηέιεζκα λα 

μεραζηεί. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ην πεξηζψξην λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε, ην έβαδαλ ζε 

θάθειν πνπ είρε δνζεί ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη ηνλ έθιεηλαλ ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία. 

 

3.3. ΓΔΗΓΜΑ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη ζηα ηδξχκαηα 

ήηαλ ζπλνιηθά 138. Απφ απηά επηζηξάθεθαλ 109, πνζνζηφ πνπ θξίζεθε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ (79%). Απφ ην ζχλνιν ησλ επηζηξαθέλησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα 7 

θξίζεθε φηη δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ 

δείγκα θαζψο 1 δελ ήηαλ ζπκπιεξσκέλν θαη 6 είραλ πνιιέο αλαπάληεηεο εξσηήζεηο 

γεγνλφο πνπ αιινίσλε ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δπνκέλσο νη ηειηθνί ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ 102 άηνκα, φινη εξγαδφκελνη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σν δείγκα σο πξνο 

ην θχιν απνηεινχληαλ ζηελ πιεηνςεθία απφ γπλαίθεο 77% θαη άλδξεο 23%. 

Πίλαθαο 2 

 

Καηαλνκή ησλ ειηθηψλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 

ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ 

 

        πρλφηεηα % 

20-30 33 32,4 

31-40 25 24,5 

41-50 37 36,3 

51- 7 6,9 

χλνιν 102 100 

 

Χο πξνο ην ειηθηαθφ θάζκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 32,4% ήηαλ 20-30 εηψλ, 

ην 24,5% ήηαλ ειηθίαο 31-40 εηψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 36,3% 

ήηαλ 41-50 εηψλ θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 6,9% ήηαλ άλσ ησλ 51 ρξφλσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.  
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Χο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ην 56,4% ήηαλ έγγακνη, ελψ ην 43,6% 

άγακνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 86,3% εξγαδφηαλ ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ 

κφιηο ην 13,7% ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαλ ζε εηδηθά δεκνηηθά 

ζρνιεία (57,8%), ζηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. (8,8%), ίζνο αξηζκφο επαγγεικαηηψλ εξγαδφηαλ ζε 

ηκήκαηα έληαμεο θαη εηδηθά λεπηαγσγεία (7,8%), ζε ηδξχκαηα (5,9%) θαη κηθξφ 

πνζνζηφ (1%) ζε ηκήκαηα έληαμεο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ζηελ παξάιιειε ζηήξημε. 

 Χο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε νη εηδηθνί παηδαγσγνί θαηέρνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο (49%), αθνινπζνχλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί (11,8%), νη 

ςπρνιφγνη (9,8%), νη ινγνζεξαπεπηέο θαη νη βνεζνί ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ κε ην 

ίδην πνζνζηφ (6,9%), νη θπζηνζεξαπεπηέο (5,9%), νη γπκλαζηέο (4,9%) θαη νη 

ζρνιηθνί λνζειεπηέο (2%). πλνιηθά ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ θαηαιακβάλεη ην 

60,8% θαη ην ππφινηπν εηδηθφ πξνζσπηθφ ην 36,3%. 

 Σν 29,4% ησλ εξσηεζέλησλ είρε ιάβεη επηπιένλ επηκφξθσζε ή είρε 

παξαθνινπζήζεη δηδαζθαιείν θαη ην 21,6% είρε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επαγγεικαηηψλ 47,1% είρε κηθξή εξγαζηαθή 

εκπεηξία 1-5 έηε ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο αιιά ζεκαληηθφ ήηαλ ην πνζνζηφ πνπ 

είρε εκπεηξία 6-10 εηψλ (34,7%). Ηδηαίηεξα κηθξά πνζνζηά παξνπζηάδνληαη φζνλ 

αθνξά ζηα πνιιά έηε εξγαζίαο (11-15 έηε, 16-20 έηε, 21-25 έηε θαη άλσ ησλ 25 

εηψλ) φπνπ έρνπκε πνζνζηά 5,0%, 4,0%, 6,9% θαη 2,0% αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 3 

Καηαλνκή ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ 

ΔΗΓΗΚΔ  ΑΝΑΓΚΔ πρλφηεηα % 

Ννεηηθή πζηέξεζε  89 87,3 

σκαηηθή/θηλεηηθή αλαπεξία 70 68,6 

Απηηζκφο 70 68,6 

Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 48 47,1 

Αθνή  28 27,5 

Όξαζε 15 14,7 

 

Σν 47,1% ησλ εξσηεζέλησλ αζρνινχληαλ κε παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ην 68,6% κε άηνκα κε ζσκαηηθή/θηλεηηθή αλαπεξία, ην 87,3% κε παηδηά 

κε λνεηηθή πζηέξεζε, ην 68,6% κε απηηζκφ, ελψ ην 14,7% κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

θαη ην 27,5% κε πξνβιήκαηα αθνήο, φπσο δείρλεη ν πίλαθαο 3. 
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Πίλαθαο 4 
Καηαλνκή ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ.  

ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΓΗΧΝ πρλφηεηα   % 

1-5 37 36,3 

6-10 29 28,4 

11-15 12 11,8 

16-20 8 7,8 

21-25 7 6,9 

25- 8 7,8 

χλνιν 101 100 

 

 

Οη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο αζρνινχληαλ κε κηθξφ αξηζκφ παηδηψλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4. 

 

3.4.  ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ  ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ  ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αζρνιεζνχκε κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ε νπνία καο δείρλεη αλ ην εξγαιείν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε,  

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ίδην δείγκα θαη ζε ίδηεο ζπλζήθεο, ζα δψζεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

(Γαθέξκνο, 2005). Ζ αμηνπηζηία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

φπσο δίλεηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα είλαη αξθεηά πςειή. Γηα ηελ “επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε” είλαη a=0.88, γηα ηελ “επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε” είλαη a=0.75 θαη 

γηα ην “δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο” είλαη a=0.81. Ζ δηεξεχλεζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ηεο κεηάθξαζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θαζψο ν δείθηεο cronbach’s alpha γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη a=0.8904, γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη 

a=0.7031, θαη γηα ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο είλαη  a=0.7365. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

4.1. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή αλάιπζε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα  SPSS 16. Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

  

4.1.1.  Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

Σν επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πξνθχπηεη απφ δέθα εξσηήζεηο (3, 6, 

12, 16, 18, 20, 22, 24, 27 θαη 30) ζηηο νπνίεο νη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ επηιέγνληαο απφ κηα δηαβάζκηζε απφ ην Πνηέ έσο ην Πνιχ ζπρλά, φπσο 

αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3.1 . 

Πίλαθαο 5 

Πνζνζηά απαληήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ Πνηέ πάληα Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά Πνιύ 

ζπρλά 

 % % % % % 

ΔΡΧΣ.3 «ιακβάλσ ηθαλνπνίεζε από ην 

γεγνλόο όηη κπνξώ λα ππνζηεξίδσ 

αλζξώπνπο» 

0 1 9,8 44,1 45,1 

ΔΡΧΣ.6 «αηζζάλνκαη αλαδσνγνλεκέλνο 

αθόηνπ δνπιέςσ κ’ απηνύο πνπ ππνζηεξίδσ» 

1 2,9 43,1 37,3 15,7 

ΔΡΧΣ.12 «κνπ αξέζεη ε δνπιεηά κνπ» 1 0 9,8 31,4 57,8 

ΔΡΧΣ.16 «είκαη επραξηζηεκέλνο κε ην πώο 

θαηαθέξλσ λα αθνινπζώ ηηο ηερληθέο 

ππνζηήξημεο θαη ηα πξσηόθνιια» 

1 3,9 43,1 40,2 11,8 

ΔΡΧΣ.18 «ε δνπιεηά κνπ κε θάλεη λα 

αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο/-ε» 

1 0 17,6 44,1 37,3 

ΔΡΧΣ.20 «έρσ επράξηζηεο ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα γη’ απηνύο πνπ ππνζηεξίδσ θαη 

γηα ην πώο ζα κπνξνύζα λα ηνπο βνεζήζσ» 

0 1 14,7 52 32,4 

ΔΡΧΣ.22 «πηζηεύσ όηη κπνξώ λα θάλσ ηε 

δηαθνξά κέζσ ηεο δνπιεηάο κνπ» 

2 11,8 40,2 29,4 16,7 

ΔΡΧΣ.24 «είκαη ππεξήθαλνο γηα ην ηη κπνξώ 

λα θάλσ γηα λα βνεζήζσ» 

1 3,9 30,4 37,3 27,5 

ΔΡΧΣ.27 «έρσ ζθέςεηο όηη είκαη επηηπρεκέλνο 

σο επαγγεικαηίαο» 

1 8,8 45,1 33,3 11,8 

ΔΡΧΣ.30 «είκαη επηπρήο πνπ επέιεμα λα θάλσ 

απηή ηε δνπιεηά» 

2 0 12,7 33,3 52 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξνληαη  ηα πνζνζηά ησλ δέθα ζπλνιηθά 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

εξψηεζε 3 («ιακβάλσ ηθαλνπνίεζε από ην γεγνλόο όηη κπνξώ λα ππνζηεξίδσ 

αλζξώπνπο») ζπγθέληξσζε  πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο  “πρλά”  θαη 

“Πνιχ ζπρλά”, 44,1% θαη 45,1% αληίζηνηρα θαη αξθεηά ρακειά πνζνζηά ζηηο 

απαληήζεηο “πάληα”  θαη “Μεξηθέο θνξέο” ελψ κεδεληθφ πνζνζηφ ζην “Πνηέ”. 

Δπνκέλσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλν παξέρνληαο 

ππνζηήξημε. ηελ εξψηεζε 6 («αηζζάλνκαη αλαδσνγνλεκέλνο αθόηνπ δνπιέςσ κ’ 

απηνύο πνπ ππνζηεξίδσ») ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ απαληά 

“Μεξηθέο θνξέο”, ελψ “πρλά” ην 37,3% θαη ην 15,7%  “Πνιχ ζπρλά”.  Ηδηαίηεξα 

κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε “Πνηέ” (1%) θαη “πάληα” (2,9%). ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο  ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε απφ ηα άηνκα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο. ηελ εξψηεζε 12 («κνπ αξέζεη ε δνπιεηά κνπ») ε 

πιεηνςεθία δειψλεη “Πνιχ ζπρλά” (57,8%) θαη “πρλά” (31,4%). Έλα κηθξφ 

πνζνζηφ δειψλεη “Μεξηθέο θνξέο” (9,8%) θαη ην 1% “Πνηέ”. ηελ εξψηεζε 16 

(«είκαη επραξηζηεκέλνο κε ην πώο θαηαθέξλσ λα αθνινπζώ ηηο ηερληθέο ππνζηήξημεο 

θαη ηα πξσηόθνιια») ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δειψλεη “Μεξηθέο θνξέο” (37,3%) θαη 

“πρλά” (15,7%), ελψ κφλν ην 11,8% δειψλεη “Πνιχ ζπρλά”.  ηελ εξψηεζε 18 («ε 

δνπιεηά κνπ κε θάλεη λα αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο/-ε») ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ησλ 

εξσηεζέλησλ δειψλνπλ “πρλά” (44,1%) θαη “Πνιχ ζπρλά” (37,3%). Δπνκέλσο ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία. ηελ 

εξψηεζε 20 («έρσ επράξηζηεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γη’ απηνύο πνπ ππνζηεξίδσ 

θαη γηα ην πώο ζα κπνξνύζα λα ηνπο βνεζήζσ») νη πεξηζζφηεξνη απαληνχλ “πρλά” 

(52%) θαη “Πνιχ ζπρλά” (32,4%) πνπ δειψλεη κηα ζεηηθή ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εξσηεζέλησλ απέλαληη ζηα άηνκα κε ηα νπνία αζρνινχληαη. Σν 14,7% φκσο 

δειψλνπλ κφλν “Μεξηθέο θνξέο” επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα γηα απηνχο κε ηνπο 

νπνίνπο αζρνινχληαη. ηελ εξψηεζε 22 («πηζηεύσ όηη κπνξώ λα θάλσ ηε δηαθνξά 

κέζσ ηεο δνπιεηάο κνπ») ην 11,8% δειψλεη “πάληα”, ην 40,2% “Μεξηθέο θνξέο” θαη 

κηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο “πρλά” 29,4% θαη “Πνιχ ζπρλά” 

15,7%, πνπ δείρλεη φηη νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο δελ αηζζάλνληαη  

βέβαηνη φηη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θάηη παξαπάλσ ζηε δνπιεηά ηνπο ψζηε λα 

θάλνπλ ηε δηαθνξά. ηελ εξψηεζε 24 («είκαη ππεξήθαλνο γηα ην ηη κπνξώ λα θάλσ 

γηα λα βνεζήζσ») ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη ζηηο απαληήζεηο 

“Μεξηθέο θνξέο” (30,4%), “πρλά” (37,3%) θαη “Πνιχ ζπρλά” (27,5%), ελψ πνιχ 
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κηθξά είλαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ “Πνηέ” (1%) θαη “πάληα” (3,9%). Οη 

εξγαδφκελνη επνκέλσο αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα κε ηα νπνία 

αζρνινχληαη. ηελ εξψηεζε 27 πνπ αθνξά ζηελ απηνθξηηηθή ηνπο γηα ην πψο 

βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο επαγγεικαηία («έρσ ζθέςεηο όηη είκαη επηηπρεκέλνο σο 

επαγγεικαηίαο») νη κηζνί ζρεδφλ απαληνχλ “Μεξηθέο θνξέο” (45,1%), ην 8,8%  

“πάληα”, ην 33,3% “πρλά” θαη κφλν ην 11,8% “Πνιχ ζπρλά”. Καη ηέινο ζηελ 

εξψηεζε 30 («είκαη επηπρήο πνπ επέιεμα λα θάλσ απηή ηε δνπιεηά») νη κηζνί (52%) 

δειψλνπλ “Πνιχ ζπρλά” θαη  ην 33,3% “πρλά”. Δλψ Μεξηθέο θνξέο δειψλεη ην 

12,7% πνπ είλαη ζπγθξηηηθά πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ αιιά φρη ακειεηέν θαη “Πφηε” 

ην 2%. 

Πίλαθαο 6 

Μέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε θζίλνπζα 

ζεηξά. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

Μέζνο όξνο  Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

 

 

Σππηθή  

απόθιηζε 

ΔΡΧΣ.12 «κνπ αξέζεη ε δνπιεηά κνπ» 4,45 1 5 0,753 

ΔΡΧΣ.3 «ιακβάλσ ηθαλνπνίεζε από 

ην γεγνλόο όηη κπνξώ λα ππνζηεξίδσ 

αλζξώπνπο» 

4,33 2 5 0,694 

ΔΡΧΣ.30 «είκαη επηπρήο πνπ επέιεμα 

λα θάλσ απηή ηε δνπιεηά» 

4,33 1 5  0,848 

ΔΡΧΣ.18 «ε δνπιεηά κνπ κε θάλεη λα 

αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο/-ε» 

4,17 1 5  0,785 

ΔΡΧΣ.20 «έρσ επράξηζηεο ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα γη’ απηνύο πνπ 

ππνζηεξίδσ θαη γηα ην πώο ζα 

κπνξνύζα λα ηνπο βνεζήζσ» 

4,16 2 5  0,700 

ΔΡΧΣ.24 «είκαη ππεξήθαλνο γηα ην ηη 

κπνξώ λα θάλσ γηα λα βνεζήζσ»                               

3,86 1 5  0,901 

ΔΡΧΣ.6 «αηζζάλνκαη 

αλαδσνγνλεκέλνο αθόηνπ δνπιέςσ κ’ 

απηνύο πνπ ππνζηεξίδσ» 

3,64 1 5  0,818 

ΔΡΧΣ.16 «είκαη επραξηζηεκέλνο κε ην 

πώο θαηαθέξλσ λα αθνινπζώ ηηο 

ηερληθέο ππνζηήξημεο θαη ηα 

πξσηόθνιια» 

3,58 1 5  0,789 

ΔΡΧΣ.22 «πηζηεύσ όηη κπνξώ λα 

θάλσ ηε δηαθνξά κέζσ ηεο δνπιεηάο 

κνπ» 

3,47 1 5  0,972 

ΔΡΧΣ.27 «έρσ ζθέςεηο όηη είκαη 

επηηπρεκέλνο σο επαγγεικαηίαο» 

3,46 1 5  0,852 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά νη κέζνη φξνη ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, νη ειάρηζηεο, νη κέγηζηεο 
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ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε. Σελ πςειφηεξε ηηκή κέζνπ φξνπ παξνπζηάδεη ε 

εξψηεζε 12  πνπ αθνξά ζην βαζκφ πνπ αξέζεη ζε θάπνηνλ ε δνπιεηά ηνπ. Με 

βαζκνινγία απφ 1 έσο 5 ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

είλαη 4,45 («πρλά»). Αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά νη εξσηήζεηο 3 θαη 30 κε ίδην 

κέζν φξν θαη ζηηο δχν 4,33 («πρλά») πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη 

θάπνηνο απφ ηε δνπιεηά ηνπ θαη ζην πφζν επηπρήο είλαη θάπνηνο γηα ηελ εξγαζηαθή 

ηνπ επηινγή αληίζηνηρα. ηηο εξσηήζεηο 18 θαη 20 νη κέζνη φξνη είλαη 4,17 θαη 4,16 

αληίζηνηρα («πρλά») θαη αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλεηαη θάπνηνο απφ ηε 

δνπιεηά ηνπ θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηξέθεη γηα ηα άηνκα πνπ ππνζηεξίδεη. 

Βιέπνπκε φηη νη κέζνη φξνη κέρξη απηφ ην ζεκείν είλαη αξθεηά πςεινί , γεγνλφο πνπ 

δειψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη ζηελ εηδηθή αγσγή. ηε 

ζπλέρεηα ζηελ εξψηεζε 24, πνπ αθνξά ζην πφζν ππεξήθαλνο λνηψζεη θάπνηνο γηα ηε 

βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη, ν κέζνο φξνο είλαη  (3,86) («πρλά»). ηηο εξσηήζεηο 6 θαη 

16 πνπ αθνξνχλ ζην πφζν αλαδσνγνλεκέλνο λνηψζεη θάπνηνο δνπιεχνληαο θαη ζην 

πφζν λνηψζεη φηη κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηα πξσηφθνιια, νη κέζνη φξνη είλαη ιίγν πην 

ρακεινί 3,58 θαη 3,47 («πρλά») αληίζηνηρα. Καη ηέινο ζηηο εξσηήζεηο 22 θαη 27 πνπ 

αθνξνχλ ζην αλ θάπνηνο πηζηεχεη φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ κέζσ ηεο 

δνπιεηάο ηνπ θαη ζην πφζν επηηπρεκέλνο λνηψζεη σο επαγγεικαηίαο νη κέζνη φξνη 

είλαη 3,47 θαη 3,46 αληίζηνηρα («Μεξηθέο θνξέο») πνπ γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη νη ρακειφηεξνη. πκπεξαζκαηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείγκαηνο είλαη απμεκέλε. 

 

4.1.2.  Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλωζε 

Σελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλζέηνπλ νη εξσηήζεηο 1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 

26, θαη 29. Αθνινπζνχλ ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε θάζε εξψηεζε 

μερσξηζηά απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Πίλαθαο 7  

Πνζνζηά απαληήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ Πνηέ πάληα Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά Πνιύ 

ζπρλά 

 % % % % % 

ΔΡΧΣ.1 «είκαη επηπρηζκέλνο» 1 1 23,5 59,8 14,7 

ΔΡΧΣ.4 «λνηώζσ όηη ζπλδένκαη κε ηνπο 

άιινπο» 

2,9 9,8 29,4 42,2 15,7 
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ΔΡΧΣ.8 «δελ είκαη ηόζν παξαγσγηθόο ζηε 

δνπιεηά επεηδή ράλσ ηνλ ύπλν κνπ ιόγσ 

ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ θάπνηνπ από ηα 

άηνκα πνπ θξνληίδσ/ππνζηεξίδσ» 

63 32,4 2,9 0 1 

ΔΡΧΣ.10 «αηζζάλνκαη εγθισβηζκέλνο 

από ηε δνπιεηά κνπ» 

50 27,5 20,6 1 1 

ΔΡΧΣ.15 «έρσ πεπνηζήζεηο νη νπνίεο κε 

ζηεξίδνπλ» 

0 0 16,7 52 31,4 

ΔΡΧΣ.17 «είκαη ην άηνκν πνπ πάληα 

ήζεια λα είκαη» 

0 3,9 21,6 55,9 18,6 

ΔΡΧΣ.19 «αηζζάλνκαη εμαληιεκέλνο/ε 

ιόγσ ηεο δνπιεηάο κνπ» 

4,9 30,4 43,1 18,6 2,9 

ΔΡΧΣ.21 «αηζζάλνκαη θαηαβεβιεκέλνο/ε  

επεηδή ν θόξηνο εξγαζίαο κνπ θαίλεηαη 

αηειείσηνο» 

12,7 48 28,4 9,8 1 

ΔΡΧΣ.26 «αηζζάλνκαη όηη βαιηώλσ από 

ην ζύζηεκα» 

14,7 19,6 42,2 12,7 10,8 

ΔΡΧΣ.29 «είκαη έλαο άλζξσπνο πνπ 

λνηάδεηαη πνιύ» 

0 0 10,8 51 38,2 

 

Ζ εξψηεζε 1 («είκαη επηπρηζκέλνο») ζπγθέληξσζε πςειφ πνζνζηφ ζηελ 

απάληεζε “πρλά” 59,8%, ελψ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζηηο απαληήζεηο “Πνηέ” θαη 

“πάληα” 1%. Ζ εξψηεζε 4 («λνηώζσ όηη ζπλδένκαη κε ηνπο άιινπο») ζεκείσζε ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ απάληεζε “πρλά” 42,2% θαη 15,7% ζηελ απάληεζε 

“Πνιχ πρλά” πνπ δειψλεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο αηζζάλνληαη φηη ζπλδένληαη κε ηνπο άιινπο. ηελ εξψηεζε 8 («δελ είκαη ηόζν 

παξαγσγηθόο ζηε δνπιεηά επεηδή ράλσ ηνλ ύπλν κνπ ιόγσ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ 

θάπνηνπ από ηα άηνκα πνπ θξνληίδσ/ππνζηεξίδσ»)  ην 63% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζε “Πνηέ” θαη ην 32,4% “πάληα”. πλεπψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δελ αληηκεησπίδεη απηή ηελ θαηάζηαζε. ηελ εξψηεζε 

10 («αηζζάλνκαη εγθισβηζκέλνο από ηε δνπιεηά κνπ») νη κηζνί εξσηεζέληεο δειψλνπλ 

“Πνηέ” , ην 27,5% “πάληα” θαη ην 20,6% “Μεξηθέο θνξέο”. Δπνκέλσο παξφιν πνπ 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληά “Πνηέ” θαη “πάληα”, δελ είλαη ακειεηέν ην 20,6% 

ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απαληνχλ φηη κεξηθέο θνξέο λνηψζνπλ εγθισβηζκέλνη απφ ηε 

δνπιεηά ηνπο. Ζ εξψηεζε 15 («έρσ πεπνηζήζεηο νη νπνίεο κε ζηεξίδνπλ») 

ζπγθεληξψλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο “πρλά” 52% θαη “Πνιχ 

ζπρλά” 31,4%.  Οη εξγαδφκελνη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ πεπνηζήζεηο πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ. ηελ εξψηεζε 17 («είκαη ην 

άηνκν πνπ πάληα ήζεια λα είκαη») ε πιεηνςεθία απαληά “πρλά” 55,9% θαη “Πνιχ 

ζπρλά” 18,6% πνπ δειψλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπο. ηελ εξψηεζε 19 («αηζζάλνκαη εμαληιεκέλνο/ε ιόγσ ηεο δνπιεηάο κνπ») ην 
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43,1%  απαληά “Μεξηθέο θνξέο”, ην 18,6% απαληά “πρλά” ελψ ην 30,4% “πάληα”. 

ηελ εξψηεζε 21 («αηζζάλνκαη θαηαβεβιεκέλνο/ε  επεηδή ν θόξηνο εξγαζίαο κνπ 

θαίλεηαη αηειείσηνο») ην 48% απαληά “πάληα”, ην 28,4% “Μεξηθέο θνξέο”, ην 

12,7% “Πνηέ” , ην 9,8% “πρλά” θαη κφλν ην 1% “Πνιχ ζπρλά”. Ζ πιεηνςεθία δελ 

ζεσξεί φηη θαηαβάιιεηαη απφ ην θφξην εξγαζίαο. ηελ εξψηεζε 26 («αηζζάλνκαη όηη 

βαιηώλσ από ην ζύζηεκα») ην 42,2 % απαληά Μεξηθέο θνξέο πνπ δειψλεη κηα γεληθή 

δπζαξέζθεηα απφ ην ζχζηεκα. Καη ηέινο ζηελ εξψηεζε 29 («είκαη έλαο άλζξσπνο 

πνπ λνηάδεηαη πνιύ») ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη ζηηο απαληήζεηο 

“πρλά”  51% θαη “Πνιχ ζπρλά” 38,2%. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία επνκέλσο 

ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο έλαλ άλζξσπν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο άιινπο.  

 

Πίλαθαο 8  

Μέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε θζίλνπζα 

ζεηξά. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

Μέζνο 

όξνο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

ΔΡΧΣ.29 «είκαη έλαο άλζξσπνο πνπ 

λνηάδεηαη πνιύ» 

4,27 3 5 0,647 

ΔΡΧΣ.15 «έρσ πεπνηζήζεηο νη νπνίεο κε 

ζηεξίδνπλ» 

4,15 3 5 0,681 

ΔΡΧΣ.17 «είκαη ην άηνκν πνπ πάληα ήζεια 

λα είκαη» 

3,89 2 5 0,743 

ΔΡΧΣ.1 «είκαη επηπρηζκέλνο» 3,86 1 5 0,704 

ΔΡΧΣ.4 «λνηώζσ όηη ζπλδένκαη κε ηνπο 

άιινπο» 

3,58 1 5 0,969 

ΔΡΧΣ.26 «αηζζάλνκαη όηη βαιηώλσ από ην 

ζύζηεκα» 

2,85 1 5 1,155 

ΔΡΧΣ.19 «αηζζάλνκαη εμαληιεκέλνο/ε ιόγσ 

ηεο δνπιεηάο κνπ» 

2,84 1 5 0,887 

ΔΡΧΣ.21 «αηζζάλνκαη θαηαβεβιεκέλνο/ε  

επεηδή ν θόξηνο εξγαζίαο κνπ θαίλεηαη 

αηειείσηνο» 

2,38 1 5 0,868 

ΔΡΧΣ.10 «αηζζάλνκαη εγθισβηζκέλνο από ηε 

δνπιεηά κνπ» 

1,75 1 5 0,884 

ΔΡΧΣ.8 «δελ είκαη ηόζν παξαγσγηθόο ζηε 

δνπιεηά επεηδή ράλσ ηνλ ύπλν κνπ ιόγσ 

ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ θάπνηνπ από ηα 

άηνκα πνπ θξνληίδσ/ππνζηεξίδσ» 

1,42 1 5 0,652 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλνληαη νη κέζνη φξνη πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη δέθα 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε θζίλνπζα ζεηξά θαζψο 

θαη νη ειάρηζηεο ηηκέο ηνπο, νη κέγηζηεο ηηκέο θαη ε ηππηθή απφθιηζε. Οη πέληε πξψηεο 

εξσηήζεηο (29,15,17,1) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηηθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 
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εξγαζία ηνπ, έρνπλ αξθεηά πςεινχο κέζνπο φξνπο. ηελ εξψηεζε 29, πνπ αθνξά ζην 

πφζν λνηάδεηαη θάπνηνο γηα ηε δνπιεηά ηνπ, νη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ «πρλά» 

(Μ.Ο. 4,27). Αθνινπζεί ε εξψηεζε 15 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη 

θάπνηνο θαη νη νπνίεο ηνλ ζηεξίδνπλ θαη έρεη κέζν φξν 4,15 («πρλά»). ηελ εξψηεζε 

17 πνπ αθνξά ζηελ εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ν κέζνο φξνο είλαη 

3,89 («πρλά»), ζηελ εξψηεζε 1 πνπ αθνξά ζην αλ ληψζεη ην ίδην ην άηνκν 

επηπρηζκέλν ν κέζνο φξνο είλαη 3,86 («πρλά») θαη ζηελ εξψηεζε 4 πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε ζχλδεζε πνπ ληψζεη θάπνηνο κε ηνπο άιινπο ν κέζνο φξνο είλαη 3,58 («πρλά»). 

ηηο επφκελεο εξσηήζεηο , πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πφζν έρεη επεξεαζηεί θάπνηνο 

αξλεηηθά απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, νη κέζνη φξνη είλαη 

αξθεηά ρακειφηεξνη.  ηηο εξσηήζεηο 26 θαη 19, πνπ αθνξνχλ ζην πσο επεξεάδεη 

θάπνηνλ ην ζχζηεκα θαη ε δνπιεηά ηνπ, νη κέζνη φξνη είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα 

2,85 θαη 2,84 αληίζηνηρα («Μεξηθέο θνξέο»). ηελ εξψηεζε 21, πνπ αλαθέξεηαη ζην 

θφξην εξγαζίαο, ν κέζνο φξνο είλαη ρακειφηεξνο 2,38 («πάληα»). Καη ηέινο ζηηο 

εξσηήζεηο 10 θαη 8 νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ 

πνπ ππνζηεξίδεη θάπνηνο θαη ζην πφζν εγθισβηζκέλνο ληψζεη απφ ηε δνπιεηά ηνπ ν 

κέζνο φξνο είλαη πνιχ ρακειφο 1,75 («πάληα») θαη 1,42 («Πνηέ») αληίζηνηρα. 

Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα  βξίζθεηαη ζε ρακειά 

επίπεδα. 

 

4.1.3. Γεπηεξεύνλ ηξαπκαηηθό άγρνο 

Οη εξσηήζεηο  2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25 θαη 28 κεηξνχλ ην βαζκφ ηνπ 

δεπηεξεχνληνο ηξαπκαηηθνχ άγρνπο ζε κηα θιίκαθα πέληε δηαβαζκίζεσλ απφ ην 

“Πνηέ” έσο ην “Πνιχ ζπρλά”. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά πνπ 

ζπγθεληξψλεη θάζε εξψηεζε αλαιπηηθά. 

Πίλαθαο 9  

Πνζνζηά απαληήζεσλ γηα ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο. 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

Πνηέ πάληα Μεξηθέο 

θνξέο 

πρλά Πνιύ 

ζπρλά 

 % % % % % 

ΔΡΧΣ.2«αλεζπρώ έληνλα γηα πεξηζζόηεξα 

από έλα άηνκα ηα νπνία ππνζηεξίδσ» 

2 13,7 36,3 33,3 14,7 

ΔΡΧΣ.5 «αλαπεδώ ή μαθληάδνκαη από 

απξνζδόθεηνπο ήρνπο» 

21,6 45,1 25,5 4,9 2,9 

ΔΡΧΣ.7 «δπζθνιεύνκαη λα δηαρσξίζσ ηελ 

πξνζσπηθή κνπ δσή από ηε δσή κνπ σο 

33,3 47,1 16,7 1 2 
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επαγγεικαηίαο» 

ΔΡΧΣ.9 «λνκίδσ όηη ίζσο λα έρσ 

επεξεαζηεί από ην ηξαπκαηηθό άγρνο 

απηώλ πνπ ππνζηεξίδσ» 

41,2 50 6,9 1 1 

ΔΡΧΣ.11 «ιόγσ ηεο βνήζεηαο πνπ 

παξέρσ, έρσ αηζζαλζεί εθλεπξηζκέλνο γηα 

δηάθνξα πξάγκαηα» 

16,7 30,4 42,2 9,8 1 

ΔΡΧΣ.13 «αηζζάλνκαη κειαγρνιηθόο 

εμαηηίαο ησλ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ 

αλζξώπσλ πνπ βνεζώ» 

34,3 43,1 18,6 2,9 1 

ΔΡΧΣ.14 «αηζζάλνκαη ζαλ λα βηώλσ ην 

ηξαύκα θάπνηνπ πνπ έρσ βνεζήζεη» 

38,2 45,1 16,7 0 0 

ΔΡΧΣ.23 «απνθεύγσ ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ή θαηαζηάζεηο επεηδή κνπ 

ζπκίδνπλ ηξνκαθηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

αλζξώπσλ πνπ ππνζηεξίδσ» 

48 39,2 8,8 2,9 1 

ΔΡΧΣ.25 «σο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο 

βνήζεηαο ζηνπο άιινπο, έρσ ελνριεηηθέο, 

ηξνκαθηηθέο ζθέςεηο» 

67,6 26,5 3,9 1 1 

ΔΡΧΣ.28 «δελ κπνξώ λα αλαθαιέζσ 

ζεκαληηθά κέξε ηεο δνπιεηάο κνπ πνπ 

αθνξνύλ ζύκαηα ηξαπκαηηζκνύ» 

47,1 38,2 12,7 1 1 

 

Ζ εξψηεζε 2 («αλεζπρώ έληνλα γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα ηα νπνία 

ππνζηεξίδσ») ζπγθέληξσζε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο “Μεξηθέο 

θνξέο” 36,3% θαη “πρλά” 33,3% πνπ δειψλεη κηα αλεζπρία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πξνο ηα άηνκα κε ηα νπνία αζρνινχληαη. ηελ εξψηεζε 5 («αλαπεδώ ή μαθληάδνκαη 

από απξνζδόθεηνπο ήρνπο») ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ απαληά 

“πάληα” (21,6%) θαη “Πνηέ” (45,1%) θαη κφλν ην 2,9% δειψλεη “Πνιχ ζπρλά”. 

Δπνκέλσο νη εξσηεζέληεο δελ εκθαλίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπηψκαηα. Ζ εξψηεζε 7 

(«δπζθνιεύνκαη λα δηαρσξίζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ δσή από ηε δσή κνπ σο 

επαγγεικαηίαο») ζπγθεληξψλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο  “πάληα” 

(47,1%) θαη “Πνηέ” (33,3%) πνπ ζεκαίλεη φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρσξίζεη ηελ πξνζσπηθή απφ ηελ επαγγεικαηηθή δσή. ηελ εξψηεζε 9 

(«λνκίδσ όηη ίζσο λα έρσ επεξεαζηεί από ην ηξαπκαηηθό άγρνο απηώλ πνπ 

ππνζηεξίδσ») κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ απαληά “πάληα” (50%) θαη “Πνηέ” 

(41,2%) πνπ δείρλεη φηη ε πιεηνςεθία δελ επεξεάδεηαη απφ ηε θαηάζηαζε πνπ 

βηψλνπλ ηα άηνκα πνπ ππνζηεξίδεη. Ζ εξψηεζε 11 («ιόγσ ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρσ, 

έρσ αηζζαλζεί εθλεπξηζκέλνο γηα δηάθνξα πξάγκαηα») ζπγθεληξψλεη ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο “Μεξηθέο θνξέο” (42,2%) θαη “πάληα” (30,4%) πνπ 

δειψλεη φηη ππάξρεη κηα ελφριεζε απφ πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ. ηελ εξψηεζε 13 

(«αηζζάλνκαη κειαγρνιηθόο εμαηηίαο ησλ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ 
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βνεζώ») ην 43,1% απαληά “πάληα” θαη ην 34,3% “Πνηέ” πνπ δείρλεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν απφ ηα άηνκα 

πνπ ππνζηεξίδνπλ. Ζ εξψηεζε 14 («αηζζάλνκαη ζαλ λα βηώλσ ην ηξαύκα θάπνηνπ πνπ 

έρσ βνεζήζεη») ζπγθεληξψλεη πςειά πνζνζηά ζηηο απαληήζεηο “πάληα” (45,1%) θαη 

“Πνηέ” (38,2%). Δπνκέλσο νη εξσηψκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ αηζζάλνληαη λα 

επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο φζσλ ππνζηεξίδνπλ. ηελ εξψηεζε 23 

(«απνθεύγσ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ή θαηαζηάζεηο επεηδή κνπ ζπκίδνπλ 

ηξνκαθηηθέο εκπεηξίεο ησλ αλζξώπσλ πνπ ππνζηεξίδσ») ην 48% απαληά “Πνηέ” θαη 

ην 39,2% “πάληα”. Ζ εξψηεζε 25 («σο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο 

άιινπο, έρσ ελνριεηηθέο, ηξνκαθηηθέο ζθέςεηο») ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 67,6% ζηελ 

απάληεζε “Πνηέ” θαη 26,5% ζηελ απάληεζε “πάληα”. Καη ηέινο ζηελ εξψηεζε 28 

(«δελ κπνξώ λα αλαθαιέζσ ζεκαληηθά κέξε ηεο δνπιεηάο κνπ πνπ αθνξνύλ ζύκαηα 

ηξαπκαηηζκνύ») ην 47,1% απαληά “Πνηέ” θαη ην 38,2% “πάληα”. Δπνκέλσο θαίλεηαη 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηα άηνκα πνπ ππνζηεξίδνπλ. 

 

Πίλαθαο  10  

Μέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο ζε θζίλνπζα 

ζεηξά. 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

Μέζνο 

όξνο  

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

ΔΡΧΣ.2 «αλεζπρώ έληνλα γηα πεξηζζόηεξα 

από έλα άηνκα ηα νπνία ππνζηεξίδσ» 

3,45 1 5 0,971 

ΔΡΧΣ.11 «ιόγσ ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρσ, 

έρσ αηζζαλζεί εθλεπξηζκέλνο γηα δηάθνξα 

πξάγκαηα» 

2,48 1 5 0,920 

ΔΡΧΣ.5 «αλαπεδώ ή μαθληάδνκαη από 

απξνζδόθεηνπο ήρνπο» 

2,23 1 5 0,943 

ΔΡΧΣ.13 «αηζζάλνκαη κειαγρνιηθόο 

εμαηηίαο ησλ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ 

αλζξώπσλ πνπ βνεζώ» 

1,93 1 5 0,859 

ΔΡΧΣ.7 «δπζθνιεύνκαη λα δηαρσξίζσ ηελ 

πξνζσπηθή κνπ δσή από ηε δσή κνπ σο 

επαγγεικαηίαο» 

1,91 1 5 0,846 

ΔΡΧΣ.14 «αηζζάλνκαη ζαλ λα βηώλσ ην 

ηξαύκα θάπνηνπ πνπ έρσ βνεζήζεη» 

1,78 1 3 0,712 

ΔΡΧΣ.9 «λνκίδσ όηη ίζσο λα έρσ 

επεξεαζηεί από ην ηξαπκαηηθό άγρνο απηώλ 

πνπ ππνζηεξίδσ» 

1,71 1 5 0,726 

ΔΡΧΣ.28 «δελ κπνξώ λα αλαθαιέζσ 

ζεκαληηθά κέξε ηεο δνπιεηάο κνπ πνπ 

αθνξνύλ ζύκαηα ηξαπκαηηζκνύ» 

1,71 1 5 0,803 

ΔΡΧΣ.23 «απνθεύγσ ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ή θαηαζηάζεηο επεηδή κνπ 

1,70 1 5 0,830 
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ζπκίδνπλ ηξνκαθηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

αλζξώπσλ πνπ ππνζηεξίδσ» 

ΔΡΧΣ.25 «σο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο 

βνήζεηαο ζηνπο άιινπο, έρσ ελνριεηηθέο, 

ηξνκαθηηθέο ζθέςεηο» 

1,41 1 5 0,709 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξνληαη νη κέζνη φξνη  ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο. Ζ εξψηεζε 2, πνπ αθνξά ζην πφζν 

αλεζπρεί θάπνηνο γηα ηα άηνκα πνπ ππνζηεξίδεη, έρεη ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν 3,45 

(«Μεξηθέο θνξέο») κε κέγηζηε ηηκή 5, ειάρηζηε ηηκή 1 θαη ηππηθή απφθιηζε 0,971. 

Αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο 11 θαη 5 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθλεπξηζκφ πνπ πηζαλφλ  

αηζζάλεηαη θάπνηνο γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη ηνπο 

απξνζδφθεηνπο ήρνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηαξάδεηαη. Οη κέζνη φξνη είλαη αληίζηνηρα 

2,48 («πάληα») θαη 2,23 («πάληα»). ηελ εξψηεζε 13 πνπ αθνξά ζηε κειαγρνιία 

πνπ κπνξεί λα αηζζάλεηαη  θάπνηνο ν κέζνο φξνο είλαη 1,93 («πάληα») θαζψο θαη 

ζηελ εξψηεζε 7, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηαρσξηζκφ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο 

δσήο, ν κέζνο φξνο είλαη 1,91 («πάληα»). Ζ εξψηεζε 14 πνπ αθνξά ζην πφζν 

επεξεάδεηαη θάπνηνο απφ φζα βηψλεη απηφο πνπ ππνζηεξίδεη ν κέζνο φξνο είλαη 1,78 

(«πάληα»). ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 28 πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο θαη ηελ απψιεηα 

απφ ηε κλήκε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ηεο δνπιεηάο ν κέζνο φξνο είλαη θαη ζηηο δχν 

1,71 («πάληα») πνπ ζεκαίλεη φηη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ηζρχνπλ απηά ζηνπο 

εξσηψκελνπο. ηελ εξψηεζε 23 πνπ αθνξά ζε ηξνκαθηηθέο εκπεηξίεο ν κέζνο φξνο 

είλαη θαη πάιη ρακειφο 1,70 («πάληα») πνπ ζεκαίλεη φηη ειάρηζηα βηψλνπλ θάηη 

ηέηνην νη ζπκκεηέρνληεο. Καη ηέινο ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο 1,41 («Πνηέ») είλαη 

ζηελ εξψηεζε 25 πνπ δηεξεπλά ην πφζν ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο άιινπο δεκηνπξγεί 

ελνριεηηθέο ζθέςεηο. 

 

 

4.1.4.  πλνιηθό ζθνξ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ 

ην ζχλνιν ηεο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο 

εηδηθήο αγσγήο παξνπζηάδεη ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν, ελψ αξθεηά ρακειφηεξνη είλαη 

νη κέζνη φξνη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο ηξαπκαηηθνχ 

άγρνπο.  
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Πίλαθαο 11 

Μέζνη φξνη ηνπ ζπλφινπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο ηξαπκαηηθνχ άγρνπο. 

 Αξηζκόο 

αηόκωλ 

Μέζνο όξνο Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

102 39,45 13 50 5,79 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

102 21,50 11 40 4,35 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

102 20,30 11 40 4,56 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

φπνπ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε παξνπζηάδεη ειάρηζηε ηηκή 13, κέγηζηε 50, 

ηππηθή απφθιηζε 5,79 θαη κέζν φξν 39,45  ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο (φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3.1) ραξαθηεξίδεηαη σο 

κέηξην επίπεδν. Βξίζθεηαη σζηφζν πνιχ θνληά ζην πςειφ επίπεδν.  ε αληίζεζε ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηεξίδεηαη σο ρακειή 

κε κέζν φξν 21,50 ειάρηζηε ηηκή 11, κέγηζηε 40 θαη ηππηθή απφθιηζε 4,35. Αθφκε 

ρακειφηεξν είλαη θαη ην επίπεδν ηνπ δεπηεξεχνληνο ηξαπκαηηθνχ άγρνπο κε κέζν φξν 

20,30 ειάρηζηε ηηκή 11, κέγηζηε 40 θαη ηππηθή απφθιηζε 4,56. 

 

4.2. πζρέηηζε ηωλ κεηαβιεηώλ 

ηε ζπλέρεηα κε ηνλ δείθηε ζπλάθεηαο pearson r αλαδεηθλχνληαη νη ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηηο ηξεηο κεηαβιεηέο, ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο   p<.01. 

Πίλαθαο 12  

πζρεηίζεηο ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ. 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣ. 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ  

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 
Pearson 

Correlation 

                     -,785 (**)              -,491(**) 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 
Pearson 

Correlation 

                -,785(**)                 ,522(**) 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

Pearson 

Correlation 

                -,491(**)                       ,522(**)  

** p<.01; * p<.05; † p<.10  
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Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε αξλεηηθή θαηεχζπλζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ “επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε” θαη “επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε” 

(p<.01, r=-0,785) δειαδή φηαλ απμάλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κεηψλεηαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην αληίζηξνθν. Αθφκε δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ “επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε” 

θαη “δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο” (p<.01, r=-0,491) άξα πξφθεηηαη γηα ηζρπξή 

ζπζρέηηζε κε αξλεηηθή θαηεχζπλζε. Όζν απμάλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

κεηψλεηαη ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο θαη ην αληίζηξνθν. ηε ζπλέρεηα θαηά 

ηελ εμέηαζε ησλ κεηαβιεηψλ  “επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε” θαη “δεπηεξεχνλ 

ηξαπκαηηθφ άγρνο” βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (p<.01). Πην ζπγθεθξηκέλα 

ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ζεηηθή θαηεχζπλζε (r= 0,522). Άξα φηαλ απμάλεηαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απμάλεηαη θαη ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο θαη ην 

αληίζηξνθν.   

 Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπζρέηηζεο σο ηζρπξήο έγηλε κε βάζε ηελ εξκελεία ηνπ 

Cohen (1969) θαη Cohen (1988) (φπσο αλαθέξεηαη ζην Γαθέξκν, 2005) φπνπ 

πξνζδηνξίδεηαη φηη αλ ν ζπληειεζηήο r  έρεη ηηκή r=±0,50 ε ζπζρέηηζε είλαη ηζρπξή. 

 

4.3.  Έιεγρνο κέζωλ ηηκώλ κε ην t-test 

ην ζεκείν απηφ δηεξεπλάηαη θάζε κηα απφ ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

(επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε) 

ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ηνκέαο εξγαζίαο, επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, επηπιένλ ζπνπδέο, κεηαπηπρηαθφ, έηε 

εξγαζίαο, αξηζκφο παηδηψλ, αξηζκφο θαηεγνξηψλ απαζρφιεζεο, είδνο θαηεγνξηψλ θαη 

αξηζκφο παηδηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ t-test. 

Πίλαθαο 13 

Έιεγρνο ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ δχν θχισλ κε ην t-test. 

 Levene’s 

Test γηα έιεγρν 

ηζφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Μέζε 

ηηκή 

δηαθνξψ

λ 

Σππηθφ 

ζθάικα 

95%  δηάζηεκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ 

δηαθνξψλ 

F 

 

Sig. 

 

Καηψηαην  Αλψηαην 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

,243 ,623 -2,175 98 ,032 -2,94 1,35 -5,63 -,26 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

1,183 ,279 1,585 98 ,116 1,63 1,03 -,41 3,66 
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ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

2,836 ,095 -,181 98 ,857 -,20 1,09 -2,37 1,97 

 

Χο πξνο ηε κεηαβιεηή “θχιν”(άλδξεο-γπλαίθεο), φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα, ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ  

“επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε”. Πην ζπγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξν κέζν φξν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο άλδξεο (t=-2,175, 

p<.05). πλεπψο νη γπλαίθεο δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηνπο άλδξεο 

φζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία ηνπο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο.  Χζηφζν δελ 

δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

“επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε” θαη “θχιν”  θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ “δεπηεξεχνλ 

ηξαπκαηηθφ άγρνο” θαη “θχιν”. 

Πίλαθαο 14  

Έιεγρνο ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε ην t-test. 

 Levene’s 

Test γηα έιεγρν 

ηζφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Μέζε 

ηηκή 

δηαθνξψ

λ 

Σππηθφ 

ζθάικα 

95%  δηάζηεκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ 

δηαθνξψλ 

F 

 

Sig. 

 

Καηψηαην  Αλψηαην 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

,110 ,741 1,295 99 ,198 1,50 1,16 -,80 3,80 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

0,34 ,854 -2,357 99 ,020 -2,01 ,85 -3,71 -,32 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

,174 ,677 -1,653 99 ,102 -1,50 ,91 -3,31 ,30 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο (έγγακνο, άγακνο)  θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

πνηφηεηαο δσήο δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (p<.05), φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. πλεπψο νη έγγακνη παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε απφ ηνπο άγακνπο (t=-2,357, p<.05). Χζηφζν ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

θαζψο θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη δεπηεξεχνλ 

ηξαπκαηηθφ άγρνο δελ αλέδεημε δηαθνξέο κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 
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Πίλαθαο 15  

Έιεγρνο ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ ηνκέα εξγαζίαο κε ην t-test. 

 

 

Levene’s 

Test γηα έιεγρν 

ηζφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Μέζε 

ηηκή 

δηαθνξψ

λ 

Σππηθφ 

ζθάικα 

95%  δηάζηεκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ 

δηαθνξψλ 

F 

 

Sig. 

 

Καηψηαην  Αλψηαην 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

,113 ,738 -3,148 100 ,002 -5,02 1,60 -8,19 -1,86 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

,520 ,473 1,059 100 ,292 1,32 1,25 -1,16 3,81 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

,066 ,797 ,836 100 ,405 1,10 1,31 -1,51 3,70 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ αλέδεημε  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (p<.05) θαζψο ν 

δεκφζηνο ηνκέαο παξνπζηάδεη κηθξφηεξν κέζν φξν απφ ηνλ ηδησηηθφ (t=-3,148, 

p<.01). ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο ζε ζρέζε κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα 

δελ αλαδείρηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Πίλαθαο 16  

Έιεγρνο ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο κε ην t-test. 

 Levene’s 

Test γηα έιεγρν 

ηζφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Μέζε 

ηηκή 

δηαθνξψ

λ 

Σππηθφ 

ζθάικα 

95%  δηάζηεκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ 

δηαθνξψλ 

F 

 

Sig. 

 

Καηψηαην  Αλψηαην 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

,241 ,625 -2,271 97 ,025 -2,68 1,18 -5,02 -,34 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

,017 ,896 ,175 97 ,861 ,16 ,91 -1,65 1,97 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

1,734 ,191 -,075 97 ,941 -7,15 ,96 -1,97 1,83 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα 

ρσξίζηεθε ζε δχν νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ, 
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δειαδή ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο, ηνπο βνεζνχο θαη ηνπο γπκλαζηέο θαη ε δεχηεξε 

νκάδα πεξηιακβάλεη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ φπσο είλαη νη ςπρνιφγνη, 

νη θπζηνζεξαπεπηέο, νη ινγνζεξαπεπηέο, νη ζρνιηθνί λνζειεπηέο θαη νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξνπζηάζηεθε ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ δχν νκάδσλ φπνπ ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ εκθαλίδεη κηθξφηεξν 

κέζν φξν ζε ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (p<.05, t=-2,271). Ζ 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν νκάδσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο φζνλ 

αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο 

σζηφζν δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε. 

Όζνλ αθνξά ζηηο επηπιένλ ζπνπδέο, δειαδή ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε δηδαζθαιείνπ εηδηθήο αγσγήο, ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ 

αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Πίλαθαο 17 

Έιεγρνο ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ επηπιένλ ζπνπδψλ κε ην t-test. 

 Levene’s 

Test γηα έιεγρν 

ηζφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Μέζε 

ηηκή 

δηαθνξψ

λ 

Σππηθφ 

ζθάικα 

95%  δηάζηεκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ 

δηαθνξψλ 

F 

 

Sig. 

 

Καηψηαην  Αλψηαην 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

5,059 ,027 -2,698 100 ,008 -3,65 1,35 -6,33 -,97 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

,994 ,321 2,740 100 ,007 2,78 1,02 ,77 4,80 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ 

ΑΓΥΟ 

1,079 ,301 1,559 100 ,122 1,70 1,09 -,46 3,86 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ή φρη, ε ζχγθξηζε ησλ 

κέζσλ ηηκψλ εκθάληζε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν κέζν φξν ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

πςειφηεξν κέζν φξν ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζχγθξηζε κε φζνπο  δελ 

έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. πλεπψο φζνη έρνπλ κεηαπηπρηαθφ είλαη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε εμνπζέλσζε 

απφ φζνπο θαηέρνπλ κφλν πηπρίν (p<.01 , t=-2,698). Γελ δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο (p>0,05). 
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  Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ θαηεγνξηψλ απαζρφιεζεο εμεηάδεηαη θάζε 

θαηεγνξία μερσξηζηά. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο παξνπζηάδεη  ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p<.05, 

t=1,989). Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο θαη ησλ 

ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο  δσήο δελ αλαδείρζεθαλ δηαθνξέο 

κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Μεηαμχ ηεο  λνεηηθήο  θαζπζηέξεζεο  θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p<.05 , 

t=2,133). Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο  δσήο δελ αλαδείρζεθαλ δηαθνξέο κε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δελ δηαπηζηψζεθαλ θαη 

φζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο δσήο. 

  

4.4.  Αλάιπζε δηαθύκαλζεο 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθία, ηα έηε εξγαζίαο, ηνλ 

αξηζκφ θαηεγνξηψλ ελαζρφιεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο δσήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο (Univariate Analysis of Variance). 

Χο πξνο ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε ζε ηξεηο νκάδεο. ηελ πξψηε αλήθνπλ νη ζπκκεηέρνληεο απφ 20 έσο 30 ρξφλσλ, 

ζηε δεχηεξε απφ 31 έσο 40 ρξφλσλ θαη ζηελ ηξίηε απφ 41 ρξφλσλ θαη άλσ. Γελ 

δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλαδείρζεθε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη 

ζην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο φπνπ F(2,99)=3,984 , p<.05. Σν κεγαιχηεξν 

ηξαπκαηηθφ άγρνο ππάξρεη ζηε δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα, δειαδή απφ 31 έσο 40 

ρξφλσλ.  

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  έηε εξγαζίαο  θαη ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο δσήο δελ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα. 

 Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο κεηαβιεηήο  αξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ 

απαζρφιεζεο θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο δελ δηαπηζηψζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
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 Όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηέρεη ηέζζεξηο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα έρεη αξηζκφ παηδηψλ απφ 1 έσο 5, ε 

δεχηεξε νκάδα απφ 6 έσο 10, ε ηξίηε νκάδα απφ 11 έσο 15 θαη ε ηέηαξηε νκάδα απφ 

16 παηδηά θαη πάλσ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δηαπηζηψζεθε κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ παηδηψλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ( F(3,97)=2,953 , p<.05). Ζ 

κεγαιχηεξε εμνπζέλσζε παξαηεξήζεθε ζηε δεχηεξε νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη 6 έσο 

10 παηδηά. Ζ δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο 

ηξαπκαηηθνχ άγρνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ παηδηψλ δελ αλέδεημε δηαθνξέο κε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

Θα ήηαλ σθέιηκν ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα εηδσζνχλ κε 

νξηζκέλεο επηθπιάμεηο θαζψο ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη ηφζν κεγάινο πνπ λα 

επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ εηδηθή αγσγή. Δπηπιένλ ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ είλαη ηζάξηζκνο σο 

πξνο δηάθνξνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο φπσο ην θχιν θαη ν ηνκέαο εξγαζίαο, 

γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα ζπκπεξάζκαηα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 

επίζεο φηη φπσο είδακε ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηηο ππφινηπεο έξεπλεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ 

απφιπηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Παξφινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο φκσο ηα 

απνηειέζκαηα θξίλνληαη σθέιηκα γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην πεδίν δηεξεχλεζεο πνπ 

είλαη ε επαγγεικαηηθή πνηφηεηα δσήο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5 

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

5.1.  ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΜΔ ΑΛΛΔ ΔΡΔΤΝΔ 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε ην ξφιν δηαθφξσλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ην 

εξγαζηαθφ άγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο.  

Σν θχιν απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζχκθσλα κε ηνπο Maslach & Jackson 

(1981). Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο καο  νη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο άλδξεο. Παξεκθεξή 

είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Mearns & Cain (2003) φπνπ νη άλδξεο 

εθδειψλνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο. 

Δπίζεο ζηελ έξεπλα ησλ Antoniou et al. (2009) νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξν 

επαγγεικαηηθφ άγρνο απφ ηνπο άλδξεο φζνλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ. Σν ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη νη Platsidou & Agaliotis (2008). Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί θαζψο νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλεο κε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο επεηδή απηέο ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ 

ην κεγαιχηεξν κεξίδην αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ. ε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα ηνπ 

Eichinger (2000) ε νπνία αλαθέξεη φηη νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν 

επαγγεικαηηθφ άγρνο απφ ηνπο άλδξεο.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δηεξεπλήζεθε είλαη  ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εξσηεζέλησλ. Οη έγγακνη αλαθέξνπλ κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο 

άγακνπο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ (π.ρ. Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ θ.α., 2002· Platsidou & Agaliotis, 2008) 

θαηά ηελ νπνία βξέζεθε φηη νη έγγακνη παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε  επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη έρνπλ απμεκέλε αίζζεζε πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο άγακνπο. Ζ εμήγεζε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Κάληαο (1998) είλαη φηη ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη ππνζηεξηθηηθφ θαη απνηειεί ζηαζεξή 

ζπλαηζζεκαηηθή βάζε απνκαθξχλεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Χζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Kokkinos & Davatzoglou (2009) δελ ζπλεγνξνχλ κε 
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ηα παξαπάλσ θαζψο βξέζεθε φηη νη έγγακνη έρνπλ πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθφ άγρνο 

απφ ηνπο άγακνπο. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο κε ηελ νπνία αζρνιήζεθε ε παξνχζα έξεπλα είλαη ν 

ηνκέαο εξγαζίαο φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην ηνκέα έρνπλ 

κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Απηφ ην εχξεκα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο Craig & Sprang (1992) νη νπνίνη θαηά 

ηελ έξεπλα ηνπο δηαπίζησζαλ φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη εθδειψλνπλ πςειφηεξε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο ηδησηηθνχο. Γηα ην ζπκπέξαζκα απηφ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο δηαηεξνχκε θάπνηεο επηθπιάμεηο θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

86,3% (Ν=88) ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη κφλν ην 13,7% 

(Ν=14) ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν δείγκα επνκέλσο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη πνιχ 

κηθξφ γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Χζηφζν κηα εμήγεζε πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα δψζνπκε γηα απηφ ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

ζπλήζσο πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαιχηεξε πιηθνηερληθή ππνδνκή ην νπνίν 

δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία ηνπο. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, ζην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ θαη ζην ινηπφ πξνζσπηθφ 

ηνπ ρψξνπ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο 

παηδαγσγνχο, ηνπο βνεζνχο θαη ηνπο γπκλαζηέο θαη ε δεχηεξε νκάδα ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ φπσο είλαη νη ςπρνιφγνη, νη θπζηνζεξαπεπηέο, νη 

ινγνζεξαπεπηέο, νη ζρνιηθνί λνζειεπηέο θαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. Σν 

παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ δειψλεη κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Απηφ πηζαλφηαηα ζπκβαίλεη επεηδή νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηα ίδηα παηδηά ζε ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ πνπ πεξλά ιηγφηεξν ρξφλν καδί ηνπο. Σε κεγαιχηεξε επζχλε γηα ηα παηδηά 

έρνπλ θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί, γεγνλφο πνπ ίζσο ηνπο επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν. Γελ 

βξέζεθαλ σζηφζν άιιεο έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηηο δχν απηέο νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ ψζηε λα ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. 

εκαληηθφ είλαη ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο φηη φζνη θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ή έρνπλ θάλεη επηπιένλ ζπνπδέο αλαθέξνπλ κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη κεγαιχηεξε εμνπζέλσζε απφ φζνπο έρνπλ κφλν ην βαζηθφ πηπρίν.  

Μηα εμήγεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί  είλαη φηη νη θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθφ έρνπλ 

κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο σο πξνο ηε δνπιεηά ηνπο, νη νπνίεο καηαηψλνληαη κε ηελ 
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είζνδν ηνπο ζην επάγγεικα. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Embich (2001) νη 

ιηγφηεξν κνξθσκέλνη εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

ηελ εηδηθή αγσγή ζηε ρψξα καο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ είλαη ζπλήζσο κηθξφο, 

θάησ ησλ 5 παηδηψλ. ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο νη εξγαδφκελνη κε 

πεξηζζφηεξα παηδηά (6-10 παηδηά) εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Δπνκέλσο ν απμεκέλνο αξηζκφο παηδηψλ απνηειεί επηβαξπληηθφ 

παξάγνληα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

Αθφκε βξέζεθε φηη ε ειηθία θαη ηα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο δελ επεξεάδνπλ 

ηελ εμνπζέλσζε. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Καιχβα θ.α. (2007), ησλ Zabel & Zabel (2001) θαη ησλ Αβεληηζηάλ-

Παγνξνπνχινπ θ.α. (2002) ζηηο νπνίεο δελ δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Άιιεο έξεπλεο σζηφζν 

βξήθαλ φηη ε ειηθία θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα ησλ Kantas & Vasilaki (1997) θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί θαη νη λεφηεξνη ζην επάγγεικα 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Δπίζεο νη Craig & 

Sprang (2009) δηαπίζησζαλ φηη νη λεφηεξνη έρνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαη νη πην πεπεηξακέλνη εθδειψλνπλ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε. Σέινο ε 

έξεπλα ησλ Platsidou & Agaliotis (2008) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο έρνπλ κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί εάλ ζρεηίδνληαη νη ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο δσήο κεηαμχ ηνπο. Γηαπηζηψζεθε φηη φζν 

απμάλεη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κεηψλνληαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη 

ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο θαη ην αληίζηξνθν. Δπίζεο φζν απμάλεη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απμάλεη θαη ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο θαη ην 

αληίζηξνθν. Απηά ηα επξήκαηα ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

χκθσλα κε ηνπο Mearns & Cain (2003) ην πςειφ εξγαζηαθφ άγρνο νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη Platsidou & Agaliotis (2008) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο  ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. ε έξεπλα ηνπο νη McCormick & 

Solman (1992) δηαπίζησζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ζην εξγαζηαθφ άγρνο. Όηαλ κεηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ππνζηεξίδνπλ νη Craig & Sprang (2009) . 
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Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην εμσηεξηθφ δηαπηζηψλνπλ ην πςειφ επίπεδν 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο (Embich, 2001, 

Male & May, 1997 & Kelly et al., 2007). ηελ έξεπλα καο σζηφζν βξέζεθε φηη ην 

επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ζηε ρψξα καο είλαη κέηξην, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ρακειή θαη ην 

δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο αθφκε ρακειφηεξν. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ζπκθσλνχλ κε ηα πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Διιάδα. Υακειφηεξα επίπεδα εμνπζέλσζεο ζηε ρψξα καο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο 

θαηαδεηθλχεη ε έξεπλα ησλ Kantas & Vassilaki (1997) γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηηο 

κεγαιχηεξεο ζε δηάξθεηα δηαθνπέο θαη ζηηο ιηγφηεξεο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Pomaki & Anagnostopoulou (2003) νη 

Έιιελεο έρνπλ κηθξφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, κηθξφηεξε 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη κεγαιχηεξε αίζζεζε πξνζσπηθήο επίηεπμεο απφ ηνπο 

επξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη δέρνληαη 

ιηγφηεξν έιεγρν, έρνπλ πεξηζζφηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε, εξγάδνληαη ιηγφηεξεο 

ψξεο, έρνπλ κηθξφηεξε ζσκαηηθή θφπσζε θαη ζπλεπψο ρακειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε θαη πεξηζζφηεξε ηθαλνπνίεζε. Αθφκε ζχκθσλα κε ηνπο Platsidou & 

Agaliotis (2008) ν βαζκφο ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ 

άγρνπο ησλ Διιήλσλ εκθαλίδεηαη κηθξφο ζε ζρέζε κε ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο 

Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη κέηξηα πξνο 

ρακειή θαη ην άγρνο φρη πςειφ. Οη ιφγνη γηα ην ρακειφ άγρνο πνπ αλαθέξνληαη απφ 

ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο έρνπλ κφληκεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη δελ αμηνινγνχληαη έηζη ψζηε απηφ λα επεξεάζεη ηε ζέζε ηνπο.  

Οη Kokkinos & Davazoglou (2009) δηαπίζησζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο φηη ν βαζκφο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθεηαη ζε κέηξηα επίπεδα ζηελ 

Διιάδα. Οη Καιχβα θ.α. (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη 

ρακειή ζηε ρψξα καο. Ο Kantas (1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην Καιχβα θ.α., 2007) 

αλαθέξεη πσο νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ιηγφηεξεο ψξεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο Δπξσπαίνπο εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο πνπ ίζσο αηηηνινγεί ηε ρακειφηεξε 

εμνπζέλσζε πνπ βηψλνπλ. 

 

5.2.  ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ 

Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο είλαη ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο θαη κε ηηο νπνίεο 
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παξέρεη: 1) άκεζε βνήζεηα, 2) ζπλαηζζεκαηηθή βνήζεηα, 3) ελεκέξσζε θαη 4) 

αλαηξνθνδφηεζε  (House, 1981, φπσο αλαθέξεηαη ζην Αλησλίνπ & Cooper,  2006).  

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο  κπνξνχλ νη άιινη άλζξσπνη λα ππνζηεξίμνπλ θάπνηνλ 

είλαη: ε ελζπλαίζζεζε, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ, ε βνήζεηα γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο θαη ε πιηθή ππνζηήξημε. Οη Maslach & 

Goldberg (1998) αλαθέξνπλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε σο παξάγνληα πξφιεςεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζπλαδέιθσλ, ησλ αλσηέξσλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ. Όιεο απηέο νη πεγέο 

ππνζηήξημεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην άηνκν λέα αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη 

πξνζσπηθή αλαγλψξηζε.  

Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Kelly et al. (2007) νη αξρέο θαηέρνπλ έλα ξφιν θιεηδί ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

αγσγήο ψζηε λα κπνξνχλ κε άλεζε λα δηεθπεξαηψλνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο.  Καη ν 

Billingsley (2004) ππνζηεξίδεη φηη ε ζηήξημε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά 

ησλ αξρψλ ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη θαιψλ 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο εθδήισζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο .  

Ο Friedman (2000) αλαθέξεη φηη κπνξεί λα ζεκεησζεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εάλ θαζνξηζηνχλ πην ξεαιηζηηθνί θαη 

επηηεχμηκνη ζηφρνη ζηε δηδαζθαιία. Δπίζεο ν ξφινο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ κπνξεί 

λα είλαη θαζνξηζηηθφο θαζψο ε ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί 

λα παίμεη ζεηηθφ ξφιν. 

Σα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο θαη γεληθά ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα 

είλαη αλάγθε λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

εμνπζέλσζεο.  Οη ινγηθέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο θαη ε 

παξνρή ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζε ζπλερή βάζε ζπκβάιιεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε (Embich, 2001). Οη Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ο ζπλδπαζκφο φκσο νξγαλσηηθψλ 

θαη αηνκνθεληξηθψλ  παξεκβάζεσλ είλαη ν πην απνδνηηθφο.  

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πξνζεγγίδεη θπξίσο ην ζέκα ηεο αχμεζεο ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ηεο κείσζεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο εμνπζέλσζεο θαη ζπλεπψο 

ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο θπξίσο ζε αηνκηθφ επίπεδν, 
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δειαδή ζην ηη  κπνξνχλ λα  θάλνπλ νη  ίδηνη νη εξγαδφκελνη θαη φρη ζε επίπεδν 

νξγαληζκνχ. Οη Αλησλίνπ & Cooper, 2006  αλαθέξνληαη ζηα Πξνγξάκκαηα 

Γηαρείξηζεο ηνπ ηξεο (ΠΓ) ηα νπνία ρσξίδνπλ ηελ αληηκεηψπηζε φζνλ αθνξά ζην 

αηνκηθφ επίπεδν ζε δχν θαηεγνξίεο:  

α) ζηελ εζηηαζκέλε ζην ζπλαίζζεκα θαη  

β) ζηελ εζηηαζκέλε ζηε δξάζε.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία ην άηνκν πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ςπρνινγηθνχο 

κεραληζκνχο άκπλαο φπσο ε απψζεζε, ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο κε ην λα 

αζρνιείηαη κε άιια πην επράξηζηα ζέκαηα θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε. Απηνί νη 

κεραληζκνί δελ δξνπλ ζην επίπεδν ησλ αηηηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο. ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία ε αληηκεηψπηζε κπνξεί λα είλαη ςπρνινγηθή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

επαλαπιαηζίσζε, δειαδή ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ γεγνλφησλ ή λα πεξηέρεη ηελ 

αλάιεςε δξάζεο. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηε ζθέςε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ, ην δηαρσξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ ζε κεγάια θαη κηθξά, ηελ αληηκεηψπηζε 

ελφο θάζε θνξά μεθηλψληαο απφ ηα πην εχθνια, ηελ επειημία ζηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο θαη ηελ επηκνλή ζην ζηφρν.  

χκθσλα κε ηνπο Newman & Beehr, 1979 (φπσο αλαθέξεηαη ζην Αλησλίνπ & 

Cooper, 2006) ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

άγρνπο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο: Ζ πξψηε 

ζηξαηεγηθή αθνξά ζην ςπρνινγηθό επίπεδν θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε  ησλ 

αλαγθψλ  θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ αηφκνπ. Ζ δεχηεξε αθνξά ζην θπζηθό επίπεδν θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε, ηε δηαηξνθή, ηνλ χπλν θαη ηε ραιάξσζε. Ζ ηξίηε αθνξά 

ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηερληθέο ραιάξσζεο, δηαρείξηζεο ρξφλνπ, 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε ηέηαξηε ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο αιιάδνληαο εξγαζία. 

Ο Fontana (1996) ππνζηεξίδεη φηη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ην άηνκν πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα 

θηλεηνπνηεζεί  θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη άιιν έηζη. Σν 

δεχηεξν βήκα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη πνηέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

πξνθαινχλ άγρνο θαη ην ηειεπηαίν είλαη λα δξάζεη.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη γλσζηηθέο εθηηκήζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ απφ 

ην ίδην ην άηνκν ζην πνηά ζπλαηζζήκαηα καο ζα αλαδπζνχλ. Πνιιέο θνξέο είλαη νη 

γλσζηηθέο εθηηκήζεηο ηέηνηεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηεο ην άγρνο. Σν πψο δειαδή 

εξκελεχνπκε κηα θαηάζηαζε καο δεκηνπξγεί ή φρη άγρνο. H αιιαγή επνκέλσο ηνπ 
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ηξφπνπ ζθέςεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ή εμάιεηςε ηνπ άγρνπο (Fontana, 

1996). Οη γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο έρνπλ σο ζηφρν λα ελζαξξχλνπλ ηα 

άηνκα λα επαλεθηηκήζνπλ ηηο αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη λα ειέγμνπλ ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο απέλαληη ζην άγρνο (Friedman, 2000). 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλεπψο ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ε 

Hartney (2008)  αλαθέξεη έλα ζρέδην δξάζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν κε ηα αθφινπζα 

βήκαηα: 

- 1. Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο 

- 2. Δμάζθεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο 

- 3. Αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ ηνπ άγρνπο 

- 4. Δθκάζεζε απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο 

Ζ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή εξκελεία πνπ 

δίλεηαη ζηνπο αγρνγφλνπο παξάγνληεο. Τπάξρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πξαγκαηηθά 

δπζάξεζηεο αιιά θαη άιιεο πνπ ρξεηάδνληαη απιά αιιαγή εξκελείαο. Δάλ θάπνηνο 

πηζηεχεη φηη ε έληαζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν πξνθαιείηαη απφ παξάγνληεο πνπ δελ 

κπνξεί ν ίδηνο λα ειέγμεη βηψλεη κεγαιχηεξν άγρνο απφ θάπνηνλ πνπ πηζηεχεη φηη έρεη 

ν ίδηνο ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Ζ εμάζθεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο 

πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο φπσο ραιάξσζε θαη δηαρείξηζε ρξφλνπ. Οη δεμηφηεηεο 

απηέο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο ραιάξσζεο δχν ιεπηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Οη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο 

ρξφλνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζέζπηζε ζηφρσλ, ηε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο ζε ρξνληθά πιαίζηα. Ζ ζσκαηηθή άζθεζε επίζεο βνεζά ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. ε πλεπκαηηθφ επίπεδν απνκαθξχλεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ απφ ηνπο αγρνγφλνπο παξάγνληεο θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη κηα αίζζεζε ελδπλάκσζεο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηελ πγεία θαη ηελ επεμία ηνπ. Χο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ ηνπ άγρνπο βνεζά ε αλάπηπμε γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθψλ 

δεμηνηήησλ νη νπνίεο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ 

απέλαληη ζην άγρνο. Καη ηέινο ε εθκάζεζε απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ο Kremenitzer (2005 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Hartney, 2008) επηζεκαίλεη ηέζζεξηο πεξηνρέο δεμηνηήησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: α) 

δεμηφηεηεο αληίιεςεο, δειαδή αλαγλψξηζε ηνπ ηη αηζζάλνληαη νη ίδηνη αιιά θαη νη 
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καζεηέο ηνπο, β) δεμηφηεηεο εθηίκεζεο, γηα παξάδεηγκα ην λα γλσξίδεη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ηε ζσζηή ζηηγκή θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, γ) δεμηφηεηεο 

θαηαλφεζεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη δ) δεμηφηεηεο ξχζκηζεο ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη 

ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κε ηνπο καζεηέο. Ζ πην απνηειεζκαηηθή δεμηφηεηα 

επηθνηλσλίαο είλαη ην λα κάζεη θάπνηνο λα αθνχεη, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. 

Ζ Hartney (2008) δίλεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνπιέο γηα ηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε ελζάξξπλζε ηεο ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο, ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηελ θαθή ζπκπεξηθνξά θαη ε 

αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ απφ πην πεπεηξακέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όπσο αλαθέξζεθε 

ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ 

ζνβαξή αηηία πξφθιεζεο άγρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Οη 

Thody, Gray & Bowden (2003) πξνηείλνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε απψηεξν ζηφρν ηε κείσζε 

ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο: 

- Καζνξηζκφο κε ζαθήλεηα ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο 

καζεηέο. 

- Να δηδάμεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχληαη απνδεθηέο. 

- Έπαηλνο ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ρξήζε ησλ αληακνηβψλ θαη επίπιεμε ηεο 

θαθήο ζπκπεξηθνξάο. Να επαηλείηαη ή λα επηπιήηηεηαη ε ζπκπεξηθνξά θαη φρη 

ην παηδί. 

- πλέπεηα ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.    

- Δλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία. 

- Υξήζε ηνπ κέηξνπ ηεο ζηέξεζεο  πξνλνκίσλ αλ ππάξμεη αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά. 

- Απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή πνπ εθδειψλεη πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά απφ 

ηελ νκάδα. 

- Θέζπηζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηάμεο θαη ππελζχκηζε ζε πεξίπησζε αζέηεζεο 

ηνπο. 

- Θέζπηζε ζηφρσλ γηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ππφζρεζε γηα ακνηβέο. 

- Να αθηεξσζεί ρξφλνο ζην λα ζπδεηεζεί κε ην παηδί ε πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε. 
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Ο Friedman (2000) ππνζηεξίδεη πσο ε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

απνδεηρζεί νπζηαζηηθή ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο εμνπζέλσζεο θαη λα 

ζπληειέζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο. Ζ εθπαίδεπζε 

πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ απμάλεη ηελ αληνρή ζε 

αγρνγφλνπο παξάγνληεο. Σα ζεκηλάξηα βειηίσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

δηδαζθαιίαο έρνπλ απνδεηρηεί ζεκαληηθά κέζα κείσζεο ηνπ άγρνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

πεηζαξρίαο  κε ηνπο καζεηέο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί εθκάζεζε ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Καηαξρήλ ζην δηαγλσζηηθφ ζηάδην νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαιχνπλ ηα πξνβιήκαηα κε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: «1) Πνηφλ θαη γηαηί ελνριεί ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή; 2) Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο; θαη 

3) Πνηνη είλαη νη ιφγνη θαη νη αηηίεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ή ησλ ζπκπεξηθνξψλ;» 

(Friedman, 2000, 603). Μέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε δηαθφξσλ βίληεν κε 

αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ, γίλεηαη ζπδήηεζε 

γηα ηηο πηζαλέο ιχζεηο κε επηθεθαιήο έλαλ ππεχζπλν γηα απηά ηα ζέκαηα. ην επίπεδν 

ηεο ηάμεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηηο εμήο δξάζεηο: α) ηε δεκηνπξγία 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, β) ην ζρεδηαζκφ ησλ θαλνληζκψλ, γ) ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνζδνθηψλ, δ) ηε δηαηήξεζε ηεο  θαιήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ, ε) ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, δ) ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζ) ηελ ελαζρφιεζε κε ηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο (Friedman, 2000). Οη Kelly et al. (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ζα ζπλεηζέθεξε ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ 

άγρνπο. 

Οη  Leiter & Maslach (2007) έρνπλ αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, ηηο επηπηψζεηο ηεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. Σν ζρέδην δξάζεο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα επαγγεικαηηθήο 

δσήο απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα βήκαηα: 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. Θέζπηζε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

3. Λήςε κέηξσλ 

4. Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο αθνξά ζην λα θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ 
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ζηφρσλ αθνξά ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. Ζ ιήςε 

κέηξσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάιεςε δξάζεο. Υσξίο ηε δξάζε νη ζηφρνη δελ απνδίδνπλ 

ηίπνηα. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. ε απηή 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ε απφθηεζε δεμηνηήησλ, ε ζσκαηηθή άζθεζε, θαη ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζνχληαη 

ψζηε λα ζεκεηψλεηαη νπνηαδήπνηε πξφνδνο. Δπίζεο νη Maslach, Schaufeli & Leiter 

(2001) αλαθέξνπλ φηη νη παξεκβάζεηο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην άηνκν είλαη 

επθνιφηεξν λα εθαξκνζηνχλ θαζψο ζεσξνχλ φηη είλαη πην εθηθηφ λα αιιάμεη ην 

άηνκν παξά ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηε κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ πεγψλ ηνπ αηφκνπ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο θαη ηελ 

αιιαγή ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Ζ αηνκνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, φπσο ηελ αλαιχνπλ νη Maslach & Goldberg (1998), ππνζηεξίδεη πσο ην 

άηνκν κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Οη ελέξγεηεο ελφο αηφκνπ πξνηνχ ε εμάληιεζε εκθαληζηεί ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: κείσζε ηεο έληαζεο ηεο εξγαζίαο, ηαθηηθά δηαιιείκαηα  

θαη απνθπγή ππεξαπαζρφιεζεο, ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε δνπιεηά θαη ζηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο νη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο ζην άηνκν κε ζηφρν φρη ηελ αιιαγή ησλ αγρνγφλσλ 

παξαγφλησλ αιιά ηελ αιιαγή ηεο αληίδξαζεο ηνπ αηφκνπ ζε απηέο. Καη απηνί νη 

κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηερληθέο ραιάξσζεο αληηζηαζκίδνπλ ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ άγρνπο θαζψο επίζεο θαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ. Ζ θαιή πγεία ελφο 

αηφκνπ θαη ε θαιή θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε ζα ην πξνζηαηέςνπλ απφ ηελ εμάληιεζε. 

Ζ απηφ-αλάιπζε, ε αλάπηπμε δειαδή κηαο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ απφ ην ίδην ην άηνκν. Ζ 

απηνγλσζία ζα βνεζήζεη ην άηνκν λα αιιάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεη ηε δνπιεηά ηνπ κε απνηέιεζκα λα έρεη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

εμνπζελσζεί  ζπλαηζζεκαηηθά. 

Σν απμεκέλν επαγγεικαηηθφ άγρνο νδεγεί ζε εξγαζηαθή θφπσζε θαηά ηελ νπνία 

ε εξγαζία κνηάδεη κε κηα επψδπλε ππνρξέσζε. Σν θιεηδί γηα ηελ απνθπγή κηαο 

ηέηνηαο θαηάζηαζεο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα. Απηφ ζχκθσλα κε ηε Durrance 

(2007a) επηηπγράλεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε πγεηψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ νξίσλ, ηελ 

αλαδήηεζε ζηήξημεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηελ έθθξαζε νπνηαζδήπνηε 

δπζαξέζθεηαο, ηελ θαιή αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, ηε δηεθδηθεηηθφηεηα , ην δηαρσξηζκφ 

ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ηελ εχξεζε ρξφλνπ γηα μεθνχξαζε. 
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Γηα ην δεπηεξεχνλ ηξαπκαηηθφ άγρνο –  ην νπνίν αλαιχζεθε ζην πξψην θεθάιαην 

ηεο εξγαζίαο – είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ κέηξα πξφιεςεο φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ 

πξψηκσλ ζεκαδηψλ ηνπ άγρνπο. Δπίζεο ζεηηθά ζπληειεί ε ζσκαηηθή άζθεζε, ε 

ραιάξσζε, ε ζσζηή ρξήζε ηεο αλαπλνήο θαη ε αλάπηπμε ελδηαθεξφλησλ πέξαλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Kees & Lashwood, 1996). 

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο, ηεο εμνπζέλσζεο 

θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

νη νκάδεο βνήζεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ. ε απηέο ηηο νκάδεο νη ζπκκεηέρνληεο βνεζνχλ 

ν έλαο ηνλ άιιν ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ εκπνδίσλ, κνηξάδνληαη παξφκνηα πξνβιήκαηα θαη εκπεηξίεο. Ζ 

δηαηήξεζε θαιήο ζρέζεο κε ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο γνλείο θαη ηα 

άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Friedman, 2000).  

Ζ Nagy (2006) απεπζπλφκελε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνλίδεη πνηέο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο πνπ βηψλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ψζηε λα ηελ αληηκεησπίζεη: 

- Να αλαζέζεη κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζε άιινπο. 

- Να απνθχγεη ηελ απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα ηνπο ζπλαληά 

ψζηε λα ζπδεηά καδί ηνπο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

- Να παξαθνινπζεί δξαζηεξηφηεηεο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. 

- Να αθηεξψλεη ρξφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ θάλνληαο πξάγκαηα πνπ ηνλ 

επραξηζηνχλ. 

- Να αλαγλσξίδεη φηη έρεη φξηα πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη. 

- Να κελ αλαβάιιεη θαηαζηάζεηο. 

- Να δηαρσξίζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή. 

- Να δψζεη φ ηη κπνξεί ζπλαηζζεκαηηθά ζηνπο καζεηέο ηνπ αιιά λα μέξεη φηη 

δελ κπνξεί λα ιχζεη φια ηνπο ηα πξνβιήκαηα. Θα απνθνηηήζνπλ θαη ζα 

ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο θαη ην ίδην πξέπεη λα θάλεη θαη ν ίδηνο. 

- Να γλσξίδεη πφηε είλαη ε ψξα λα ζηακαηήζεη θαη λα αιιάμεη θαηεχζπλζε.  

Ζ έξεπλα ησλ Antoniou et al. (2009) πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα εμέηαζε κεηαμχ 

άιισλ ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο. Οη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο δξάζεο, ιακβάλνληαο κέηξα γηα 

αιιαγή ησλ ηδίσλ ή ηεο θαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα 



81 

 

θάλνπλ ηε δνπιεηά πην ελδηαθέξνπζα θαη ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο. Αθφκε 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή ζηήξημε θαη πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ ζηαζεξέο 

ζρέζεηο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο  δήισζαλ φηη 

αλαδεηνχλ ηε ζηήξημε θπξίσο ησλ ζπλαδέιθσλ (πξνζέγγηζε επηθεληξσκέλε ζην 

πξφβιεκα) θαη κεηά ηνπ ζπδχγνπ ηνπο (πξνζέγγηζε επηθεληξσκέλε ζην ζπλαίζζεκα). 

Χο πξνο ην θχιν νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη είλαη πην πηζαλφ λα αλαδεηήζνπλ ζηήξημε εθεί. Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Antoniou et al. (2009) νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αλάγθε λα 

παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ζηελ 

ηάμε. Τπνζηεξίδνπλ επηπιένλ ηε δεκηνπξγία πγηνύο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, φπνπ ηα 

κέιε ηνπ ζε φια ηα επίπεδα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ θαη λα καζαίλνπλ ζην κέγηζην 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Σέινο πξεζβεχνπλ φηη πξέπεη λα επαλεθηηκεζνχλ ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο ψζηε λα 

πεξηιακβάλνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ είλαη νπζηαζηηθέο ζε φζνπο αζρνινχληαη 

ζηελ εηδηθή αγσγή κε καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ. ηηο Ζ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηνπο 

Zabel & Zabel (2001) ην πεξηερφκελν ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο έρεη αιιάμεη. Τπάξρνπλ εζληθά αλαγλσξηζκέλα ζηάληαξ γηα επαγγεικαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. Σν άγρνο θαη ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε είλαη πιένλ πξνεμέρνληα ζέκαηα ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο, κε απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ην ράζκα αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λα είζαη 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο. Απηφ ζπκβάιιεη  θαη ζηε κείσζε ηεο εμνπζέλσζεο. Οη 

Zabel & Zabel (2001) ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα θαιπηεξεχζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε αλαθέξνπλ ηε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ απαηηήζεσλ, ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη πην εχθνια ηε γξαθηθή 

εξγαζία θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ ξφισλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο ψζηε ν θαζέλαο λα 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνηηκά θαη λα είλαη πην επαξθήο. 

Ζ Stamm (2009) αζρνινχκελε ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθήο δσήο παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ζε αηνκηθφ επίπεδν νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 Βάιε πνηθηιία ζηε δνπιεηά ζνπ 

 Κάλε θάηη επράξηζην 

 πγθεληξψζνπ ζε θάηη πνπ έθαλεο θαιά 

 Γηδάμνπ απφ ηα ιάζε ζνπ 
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 ηήξημε έλαλ ζπλάδειθν ζνπ 

 Υαιάξσζε 

 Κνηκήζνπ αξθεηά 

 Κάλε ζσκαηηθή άζθεζε 

 Μνηξάζνπ έλα αζηείν 

Πέξα φκσο απφ ηελ αηνκηθή επζχλε θαη ηηο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν 

θαζέλαο πξνζσπηθά θαη ρσξίο λα κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνησλ ελεξγεηψλ 

θαη ε πνιηηεία είλαη αλάγθε λα γίλεη πην επαίζζεηε ζηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

εηδηθήο αγσγήο. Πξέπεη λα ππάξμεη κηα λέα λνκνζεζία γηα ηε βειηίσζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζηαθήο δσήο ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε  ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο 

επεξεάδεη εληέιεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ (Ari & Sipal, 2009). 

Απηφ πνπ ζπκπεξαίλνπκε απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη φηη ην εξγαζηαθφ άγρνο 

ζπληζηά κηα ζνβαξή θαηάζηαζε ε νπνία ρξεηάδεηαη εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ 

δηαρείξηζεο ηεο. Απηφ φρη κφλν ζα ζπληειέζεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αηφκνπ αιιά ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο (Hartney, 2008).   

Ζ παληειήο έιιεηςε άγρνπο είλαη αδχλαηε θαη κε επηζπκεηή. Αληηζέησο ε 

θαηαλφεζε θαη ε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ είλαη ζεκαληηθή ψζηε φπνηνο εξγάδεηαη 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο  ησλ καζεηψλ 

(Kees & Lashwood, 1996). 

 

5.3.   ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα νη Έιιελεο παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο άιισλ ρσξψλ, δελ παχεη 

σζηφζν λα ππάξρεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη άγρνο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο. Οη επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δπζαξέζθεηαο  είλαη ηδηαίηεξα  αξλεηηθέο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζην ζεκείν φπνπ κπνξεί θάπνηνο λα γξάςεη φ,ηη επηζπκεί ζε ζρέζε 

κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ζην ειιεληθφ ζρνιείν επηβαξχλνληαη ηφζν φζνη 

εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή φζν θαη ηα ίδηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ην 

γεγνλφο φηη «είλαη καδί φιεο νη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ θακία 

απνιχησο ζρέζε κεηαμχ ηνπο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη έλαο εξγαδφκελνο ζην 



83 

 

ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Έλαο άιινο εξγαδφκελνο, ηνλίδεη ζην ηειεπηαίν θνκκάηη 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πσο ζεσξεί «πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο ηελ θαιή ζπλεξγαζία, ηελ ζπκπφληα θαη ηε ζπκπφξεπζε κεηαμχ 

ησλ ζπλαδέιθσλ».  

Ζ αλάγθε ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο γηα 

ππνζηήξημε θαίλεηαη απφ ηηο επηζεκάλζεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ζην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ κνηξάζακε, ν νπνίνο αλαθέξεη: «ε παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε άηνκα 

πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο εηδηθήο αγσγήο ζα βνεζνχζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο». Αλαδεηθλχεηαη επνκέλσο ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ππνζηήξημεο, ε νπνία αζθεί επίδξαζε ζηε κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο.  

Καηαλνψληαο ηηο ζπλέπεηεο ηφζν ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, φζν θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ κέηξα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ. εκαληηθφ κέξνο ησλ κέηξσλ απηψλ πξέπεη 

λα απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ θαζψο θαη ε ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε ησλ ηδίσλ. Πνιιέο θνξέο ε ζνβαξφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο δελ εθηηκάηαη θαη ππνηηκνχληαη νη θίλδπλνη πνπ επηθέξεη (Maslach & 

Goldberg, 1998).  

Ζ εθπαίδεπζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ηνπ άγρνπο είλαη αλάγθε λα μεθηλήζεη απφ ην παλεπηζηήκην ψζηε λα 

ππάξρεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο αιιά θαη γηα 

ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπο. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο  ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο 

θαη ζα γλσξίδεη πσο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζα ηνπο έδηλε ηελ αίζζεζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ζα 

ζπληεινχζε ζηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν εθηφο απφ ηα δηάθνξα κέηξα πνπ πξέπεη λα παξζνχλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο θαη ηεο εμνπζέλσζεο είλαη ε 

πξφιεςε.  εκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηφζν ην πιηθφ – 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηάιιεινο εμνπιηζκφο – φζν θαη ην αλζξψπηλν – 

ζπλάδειθνη, γνλείο. Αθφκε ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρεηαη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο 
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καζεηέο ηνπ ηνλ ζηεξίδεη θαη ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα κπνξεί λα εκθαληζηεί. 

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ ζα ζηεξίδνπλ έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο 

πίεζε θαη άγρνο. Δπίζεο ε έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ εθδειψζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ πην εχθνιε αληηκεηψπηζε ηεο. Δίλαη αλάγθε 

λα ιεθζνχλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαζψο θαη νη πξνηάζεηο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ζηελ εηδηθή αγσγή. 

Δθφζνλ ζηε βηβιηνγξαθία έρεη θαηαγξαθεί φηη ε επαγγεικαηηθή ζηήξημε 

ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε εμνπζέλσζε (Talmor et al., 2005) ζα ήηαλ σθέιηκν λα 

ππάξμεη αλάινγε παξνρή απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο. Θεηηθφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή είλαη ην γεγνλφο πσο ζηηο κέξεο καο ππάξρεη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κνλάδεο ππνζηήξημεο απφ φηη ζην παξειζφλ (Zabel & Zabel, 2001). 

Δίλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

ρψξνπ ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ ζα πξνζέθεξε ηδηαίηεξα ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζε κειινληηθή έξεπλα ην λα δηεμαρζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα ψζηε 

ηα απνηειέζκαηα λα είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Θα κπνξνχζε αθφκε λα γίλεη 

δηαρσξηζκφο ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο 

ζε ειαθξηά, κέηξηα θαη βαξηά ψζηε κπνξέζνπλ λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην πφζν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο.  Δπίζεο ζα ζπλεηζέθεξε ε δηεξεχλεζε 

ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ηνπ θαηλνκέλνπ φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη 

εξγαδφκελνη θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. 

Θα βνεζνχζε ηδηαίηεξα ζηελ εκβάζπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ κηα πνηνηηθή έξεπλα ζηελ 

νπνία νη εξγαδφκελνη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα αίηηα, ηηο ζπλέπεηεο  θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο. Δπίζεο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ λα δνζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν λα αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ εξσηεζέλησλ 

γεληθά πέξαλ ηνπ επαγγέικαηνο ψζηε λα δηεξεπλεζεί  πφζν επεξεάδεη ην ζέκα θαη 

απηή ε παξάκεηξνο. 
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Αγαπεηέο/ -νί θ.θ., 

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο, κέζα απφ  ηελ νπνία επειπηζηνχκε λα 

ζπγθεληξψζνπκε ζεκαληηθά δεδνκέλα,  φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα επαγγεικαηηθήο δσήο 

φζσλ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο  εηδηθήο αγσγήο, δειαδή ησλ  εηδηθψλ παηδαγσγψλ, 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ςπρνιφγσλ, ινγνζεξαπεπηψλ, θ.α. 

αο παξαθαινχκε λα πξνζέμεηε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ: 

    Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη αλώλπκα . 

   Πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη πξνζέμηε ηηο νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε. 

 Γηαβάζηε φιεο ηηο πηζαλέο απαληήζεηο κηαο εξψηεζεο, πξηλ απαληήζεηε. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε, νη πιεξνθνξίεο ζαο λα είλαη νινθιεξσκέλεο θαη 

επαλάγλσζηεο. 

 Δάλ έρεηε λα θάλεηε επηπξφζζεηεο παξαηεξήζεηο, κπνξείηε λα ηηο ζεκεηψζεηε ζην 

πιαίζην δίπια ή ζηελ πίζσ ζειίδα γξάθνληαο πάληα ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο. 

   Αθφηνπ ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην βάιηε ην ζην θάθειν θαη δψζηε ην ζηνλ 

ππεχζπλν. 

 

 

 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κελ δηζηάζεηε λα απεπζπλζείηε: 

Σει.  6944101312  

e-mail: vaikaterini@yahoo.com 

Βνύξδα Καηεξίλα, εθπαηδεπηηθόο, θνηηήηξηα ζην κεηαπηπρηαθό Δηδηθήο Αγσγήο, Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 

 

 

☺  Δπραξηζηνύκε πνιύ ! 
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  (ανώνυμα) 

 

 Φύιν           Άλδξαο             Γπλαίθα 

 

 Ζιηθία         20-30           31-40       41-50      51 θαη πάλσ 

 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

  Έγγακνο/ε   Άγακνο/ε 
 

Δξγαζηαθόο ηνκέαο 

  Γεκφζηνο ππάιιεινο                                  Ηδησηηθφο ππάιιεινο      
 

 Υώξνο εξγαζίαο 

 Δηδηθφ Νεπηαγσγείν                                            ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο            
 Σκήκα Έληαμεο Νεπηαγσγείνπ                           Δηδηθφ Γπκλάζην 
 Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν                                    Σκήκα Έληαμεο Γπκλαζίνπ 
 Σκήκα Έληαμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ                 Ίδξπκα           
 Παξάιιειε ηήξημε                                            Άιιν: 
 ΔΔΔΔΚ 
 

  

 Δπαγγεικαηηθή εηδίθεπζε 

 Δηδηθφο παηδαγσγφο                                  Δξγνζεξαπεπηήο      
 Βνεζφο εηδηθνχ παηδαγσγνχ                     ρνιηθφο λνζειεπηήο                 
 Φπρνιφγνο                                                Γπκλαζηήο                                  
 Φπζηνζεξαπεπηήο                                     Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο  
 Λνγνζεξαπεπηήο                                       Άιιν: 
 
 

 πνπδέο 

 Πηπρίν: _______________________________ 
 Eπηκφξθσζε 
 Γηδαζθαιείν εηδηθήο αγσγήο 
 Μεηαπηπρηαθφ 
 Γηδαθηνξηθφ 
 Άιιν: 
 

 Υξόληα εξγαζίαο ζηελ εηδηθή αγωγή 

1-5       6-10       11-15       16-20       21-25      25 θαη πάλσ 
 

 Παηδηά κε ηα νπνία εξγάδεζηε (κπνξείηε λα ηζεθάξεηε πεξηζζόηεξα από έλα) 

 κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 κε ζσκαηηθή/ θηλεηηθή αλαπεξία 
 κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 
 κε απηηζκφ/ δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο 

 κε πξνβιήκαηα φξαζεο 
 κε πξνβιήκαηα αθνήο 
 Άιιν: 

  

 Πόζα παηδηά ππνζηεξίδεηε θάζε κέξα; 

 1-5      5-10     10-15    15-20     20-25    25 θαη πάλσ  
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ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ  ΕΩΖ 
 
 

Όηαλ ππνζηεξίδεηο αλζξψπνπο, έρεηο άκεζε επαθή κε ηηο δσέο ηνπο. Όπσο ίζσο έρεηε 

δηαπηζηψζεη ε ζπκπφληα ζαο γηα απηνχο πνπ βνεζάηε κπνξεί λα ζαο επεξεάζεη κε ζεηηθνχο 

θαη αξλεηηθνχο ηξφπνπο. Παξαθάησ ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο 

ζαο, θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, σο επαγγεικαηίαο. θεθηείηε ηελ θάζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο 

εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε  ζαο θαη  ηελ ηξέρνπζα εξγαζηαθή ζαο θαηάζηαζε. Δπηιέμηε ηνλ 

αξηζκφ πνπ εηιηθξηλά αληηθαηνπηξίδεη ην πφζν ζπρλά βηψζαηε απηά ηα πξάγκαηα ηηο 

ηειεπηαίεο 30 κέξεο.  

    

 νη ιέμεηο “βνεζψ/βνήζεηα ή βνεζφο/θξνληηζηήο”  έρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ππνζηεξίδσ 

εθπαηδεπηηθά, ςπρνινγηθά  παηδηά/ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ κνπ ρψξν. 
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1. Δίκαη επηπρηζκέλνο / ε. 1 2 3 4 5 

2. Αλεζπρψ έληνλα γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα ηα  

νπνία ππνζηεξίδσ.  
1 2 3 4 5 

3. Λακβάλσ ηθαλνπνίεζε απφ ην γεγνλφο φηη κπνξψ λα 

ππνζηεξίδσ αλζξψπνπο. 
1 2 3 4 5 

4. Ννηψζσ φηη ζπλδένκαη κε ηνπο άιινπο. 1 2 3 4 5 

5. Αλαπεδψ ή μαθληάδνκαη απφ απξνζδφθεηνπο ήρνπο. 1 2 3 4 5 

6. Αηζζάλνκαη αλαδσνγνλεκέλνο αθφηνπ δνπιέςσ κ’ 

απηνχο πνπ ππνζηεξίδσ. 
1 2 3 4 5 

7. Γπζθνιεχνκαη λα δηαρσξίζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ 

δσή απφ ηε δσή κνπ σο επαγγεικαηίαο. 
1 2 3 4 5 

8. Γελ είκαη ηφζν παξαγσγηθφο ζηε δνπιεηά επεηδή 

ράλσ ηνλ χπλν κνπ ιφγσ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ  

θάπνηνπ απφ ηα άηνκα πνπ θξνληίδσ/ ππνζηεξίδσ. 

1 2 3 4 5 

9. Ννκίδσ φηη ίζσο λα έρσ επεξεαζηεί απφ ην 

ηξαπκαηηθφ άγρνο απηψλ πνπ ππνζηεξίδσ.  
1 2 3 4 5 

10. Αηζζάλνκαη εγθισβηζκέλνο απφ ηε δνπιεηά κνπ . 1 2 3 4 5 

11. Λφγσ ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρσ , έρσ αηζζαλζεί 

εθλεπξηζκέλνο γηα δηάθνξα πξάγκαηα. 
1 2 3 4 5 

12. Μνπ αξέζεη ε δνπιεηά κνπ. 1 2 3 4 5 

13. Αηζζάλνκαη κειαγρνιηθφο εμαηηίαο ησλ 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ βνεζψ. 
1 2 3 4 5 
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14. Αηζζάλνκαη ζαλ λα βηψλσ ην ηξαχκα θάπνηνπ πνπ 

έρσ βνεζήζεη. 
1 2 3 4 5 

15. Έρσ πεπνηζήζεηο νη νπνίεο κε ζηεξίδνπλ. 1 2 3 4 5 

16. Δίκαη επραξηζηεκέλνο κε ην πσο θαηαθέξλσ λα 

αθνινπζψ  ηηο ηερληθέο ππνζηήξημεο θαη ηα 

πξσηφθνιια. 

1 2 3 4 5 

17. Δίκαη ην άηνκν πνπ πάληα ήζεια λα είκαη. 1 2 3 4 5 

18. Ζ δνπιεηά κνπ κε θάλεη λα αηζζάλνκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο/ -ε. 
1 2 3 4 5 

19. Αηζζάλνκαη εμαληιεκέλνο/ ε ιφγσ ηεο δνπιεηάο 

κνπ . 
1 2 3 4 5 

20. Έρσ επράξηζηεο ζθέςεηο  ζπλαηζζήκαηα γη’ απηνχο 

πνπ ππνζηεξίδσ θαη γηα ην πψο ζα κπνξνχζα λα ηνπο 

βνεζήζσ . 

1 2 3 4 5 

21. Αηζζάλνκαη θαηαβεβιεκέλνο/ ε επεηδή ν θφξηνο 

εξγαζίαο κνπ θαίλεηαη αηειείσηνο. 
1 2 3 4 5 

22. Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα θάλσ ηε δηαθνξά κέζσ ηεο 

δνπιεηάο κνπ. 
1 2 3 4 5 

23. Απνθεχγσ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

θαηαζηάζεηο επεηδή κνπ ζπκίδνπλ ηξνκαθηηθέο 

εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνζηεξίδσ. 

1 2 3 4 5 

24. Δίκαη ππεξήθαλνο γηα ην ηη κπνξψ λα θάλσ γηα λα 

βνεζήζσ. 
1 2 3 4 5 

25. Χο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο 

άιινπο, έρσ ελνριεηηθέο , ηξνκαθηηθέο ζθέςεηο. 
1 2 3 4 5 

26. Αηζζάλνκαη φηη “βαιηψλσ” απφ ην ζχζηεκα. 1 2 3 4 5 

27. Έρσ ζθέςεηο φηη είκαη επηηπρεκέλνο σο  

επαγγεικαηίαο. 
1 2 3 4 5 

28. Γελ κπνξψ λα αλαθαιέζσ ζεκαληηθά κέξε ηεο 

δνπιεηάο κνπ πνπ αθνξνχλ ζχκαηα ηξαπκαηηζκνχ. 
1 2 3 4 5 

29. Δίκαη έλαο άλζξσπνο πνπ λνηάδεηαη πνιχ. 1 2 3 4 5 

30. Δίκαη επηπρήο πνπ επέιεμα λα θάλσ απηή ηε 

δνπιεηά. 
1 2 3 4 5 

 

 

Μπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε νηηδήπνηε άιιν  επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. 

….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                    

                                                                             ☺ Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο! 

 
 B.Hudnall Stamm, 2009 (Professional Quality of Life Scale) 


