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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το επάγγελμα του σύγχρονου εκπαιδευτικού αποτελεί υψηλής εξειδίκευσης 

εργασία και απαιτεί «υψηλή» επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, με 

αυξημένες δεξιότητες και ικανότητες από τον εκπαιδευτικό (Judge, 1995). Ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να ενεργεί ως επαγγελματίας με αξίες και αρχές, 

να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο «ανοικτό σχολείο», να εστιάζει στη γνώση και να 

αποσκοπεί στη βελτίωση της κοινωνίας (Ματσαγγούρας, 2005, Σαλτερής, 2006). Ο 

νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας 

συνδέεται με τη Δια Βίου Μάθηση (lifelong) και την πολύπλευρη-ευρεία (lifewide) 

μάθηση των εκπαιδευτικών και επισημαίνει την ανάγκη εξέλιξης του ρόλου και των 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (Παπαναούμ, 2003).  

Μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και αίσθημα άγχους παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Τα αποτελέσματα του 

μακροχρόνιου στρες μπορεί να οδηγήσουν στην επαγγελματική εξουθένωση, και 

μερικές φορές στην παραίτηση από το επάγγελμα. Το εργασιακό άγχος των 

εκπαιδευτικών άρχισε να αποτελεί αντικείμενο έρευνας, εξαιτίας του γεγονότος ότι 

είχε πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις στην ψυχοσωματική υγεία των 

εκπαιδευτικών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία που δίνεται στο επαγγελματικό στρες, 

πολλοί ερευνητές έχουν στραφεί στη μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη αυτού καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής του στον 

εκπαιδευτικό κλάδο (Antoniou et. al., 2000; Carlile, 1985; Cooper & Kelly, 1993; 

Jennett et. al., 2003).  
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Η παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του εργασιακού 

άγχους όσο και το έργο των εκπαιδευτικών, στοχεύει στη διερεύνηση των 

παραγόντων που επιδρούν στην εμφάνιση και την επιδείνωση του φαινομένου.  

Παράλληλα, θα μελετηθεί και η έννοια της τελειομανίας, η οποία θα εξεταστεί ως  

μεταβλητή της προσωπικότητας στο χώρο της εργασίας σε σχέση με το εργασιακό 

άγχος των εκπαιδευτικών. Το προσωπικό ενδιαφέρον και το βίωμα των παραπάνω 

συναισθημάτων και εμπειριών στην οκτάχρονη επαγγελματική μου σταδιοδρομία 

στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτέλεσαν τα βασικά μου κίνητρα για 

την εκπόνηση της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας.  

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο 

θεωρητικό μέρος γίνεται μια επισκόπηση της γενικής βιβλιογραφίας σχετικά με το 

φαινόμενο του εργασιακού άγχους και παρουσιάζονται θεωρητικά και εμπειρικά 

δεδομένα -από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία- που αφορούν στο 

επαγγελματικό άγχος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στοιχεία που αφορούν στην 

τελειομανία, την ερευνώμενη μεταβλητή της προσωπικότητας, συμπληρώνουν το 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας.  Στο ερευνητικό μέρος, παρουσιάζονται η 

ερευνητική μεθοδολογία, η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων και τα 

αποτελέσματα της παρούσας εμπειρικής εργασίας. Η συζήτηση των 

αποτελεσμάτων, η εξαγωγή των σημαντικότερων συμπερασμάτων και η διατύπωση 

κάποιων προτάσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους  

συμπληρώνουν  το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την 

παράθεση της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας και του παραρτήματος.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Τεύχος Πρώτο), 

με Αριθμό Φύλλου 71 και στο Νόμο Υπ’ Αριθμόν 3848/19-05-2010 γίνεται λόγος για 

την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την καθιέρωση των κανόνων της 

αξιολόγησης και της αξιοκρατίας στην εκπαίδευση.  

 Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει 

στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και 

καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικότερα υποβοηθά τους μαθητές:  

α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται 

την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να 

εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται 

από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής 

παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.  

β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, 

τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη 

σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και 

να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της 

χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και 

ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου 

πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης.  
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γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής 

προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την 

υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του 

κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.  

δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να 

σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό.  

ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της 

γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.   

Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: α) η 

προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των 

βαθμίδων της εκπαίδευσης, β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και 

τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, γ) η εξασφάλιση όλων 

των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των 

σχολείων και δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την 

ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το 

σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.  

 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Ο σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και 

σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός 
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της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το δημοτικό 

σχολείο βοηθά τους μαθητές:   

α) να διευρύνουν και αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους 

δραστηριότητας µε τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν,   

β) να οικοδομούν τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αφομοίωση της γνώσης, 

να αναπτύσσονται σωματικά, να βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 

να καλλιεργούν τις κινητικές τους ικανότητες.   

γ) να κατακτούν το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών και να αποκτούν, 

βαθμιαία, την ικανότητα να ανάγονται από τα δεδομένα των αισθήσεων στην 

περιοχή της αφηρημένης σκέψης.   

δ) να αποκτούν την ικανότητα ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου,   

ε) να εξοικειώνονται βαθμιαία µε τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές 

και άλλες αξίες και να τις οργανώνουν σε σύστημα αξιών και   

στ) να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, ώστε να μπορούν να εκτιμούν τα 

έργα της τέχνης και να εκφράζονται ανάλογα, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά 

δημιουργήματα.   

Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής και οι μαθητές εγγράφονται 

στην ηλικία των έξι (6) ετών.  
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2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός και καθοριστικός για τη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών του, για τις αξίες και στάσεις που 

θα υιοθετήσουν και θα υπερασπιστούν αργότερα στη ζωή τους και για την 

προώθηση σωστών προσωπικοτήτων στην κοινωνία. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς 

πως ο εκπαιδευτικός κρίνεται καθημερινά και αυστηρά για το έργο του -είτε το 

διδακτικό του έργο είτε του ρόλου του ως πρότυπο σε άλλα άτομα- από το 

εμπλεκόμενο περιβάλλον του. Αυτό είναι το προϊστάμενο προσωπικό του 

(Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Σχολικό Σύμβουλο Περιφέρειας), τους Συναδέλφους της Σχολικής 

Μονάδας, τους Μαθητές και τους Γονείς τους, ακόμα και την Τοπική Κοινωνία. 

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται καθημερινά αίσθημα 

μεγάλης ευθύνης και άγχους. Εξάλλου πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι δεν 

ασκούν κάποιο επάγγελμα, αλλά λειτούργημα.  

Στην ιστορική διαδρομή της Παιδαγωγικής έχουν εκφραστεί διάφορες 

θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το ρόλο 

του εκπαιδευτικού και την προσωπικότητά του. Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις 

είχαν ως αφετηρία διάφορα παιδαγωγικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά ρεύματα 

της εποχής. Οι δεοντολογικές αντιλήψεις θέλουν τον εκπαιδευτικό μια σφαιρική 

προσωπικότητα, που θα διακρίνεται από παιδαγωγικές ικανότητες και θα αγαπά 

τους μαθητές του. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός, κάτοχος της σοφίας και της 

γνώσης, «πρέπει» να προσφέρει στους μαθητές την ίδια τη γνώση (Παπάς, 

1994:243) και τις αιώνιες αξίες. Στο παραδοσιακό σχολείο, που διακρινόταν από 
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δομές αυταρχισμού, ο εκπαιδευτικός είχε το ρόλο του μεταδότη, του 

μεταλαμπαδευτή της γνώσης και των αξιών, του σμιλευτή και πυρπολητή ψυχών, 

του δαδούχου, του παντογνώστη, του πάνσοφου και της κινητής εγκυκλοπαίδειας 

(Παπάς, 1994:243 και 1997:43-44). 

Αναφερόμενοι στο ρόλο του εκπαιδευτικού, μπορούμε να πούμε ότι αυτός 

προσδιορίζεται από τις συνειδητές ή ασυνείδητες προσδοκίες και απαιτήσεις όλων 

των κοινωνικών ομάδων και φορέων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το 

σχολείο. Οι κοινωνικές αυτές ομάδες (μαθητές, γονείς, σύλλογοι – κυρίως 

κοινωνικο-πολιτιστικοί– κοινή γνώμη, συνδικαλισμός, διοίκηση, πολιτεία κ.λπ.) 

εξελίσσονται και μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται, ακόμη, από την 

επιστημονική του κατάρτιση, από το νόημα και τη βαρύτητα που ο ίδιος δίνει στο 

ρόλο του καθώς και από την ίδια τη σχολική πραγματικότητα στο πλαίσιο της 

οποίας υλοποιείται ο ρόλος αυτός (Ντούσκας, 2005:95). 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού πρέπει 

να είναι η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, η ευγένεια, η υπομονή και η επιμονή, η 

καταδεκτικότητα, η ειλικρίνεια, η αντικειμενικότητα, η κοινωνικότητα, η 

δικαιοσύνη, η αισιοδοξία, ο ενθουσιασμός, το κέφι, το χιούμορ και κυρίως ο 

σεβασμός στα δικαιώματα του παιδιού και γενικότερα η αγάπη προς το παιδί. 

Οφείλει, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να αποτελεί ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 

καθώς δεν προσφέρει απλώς γνώσεις και μάθηση, αλλά διαμορφώνει την 

προσωπικότητα και το χαρακτήρα των μαθητών. Με τα χαρακτηριστικά αυτά 

επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση της εικόνας του «ιδανικού» εκπαιδευτικού, στην 
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οποία θα πρέπει να αποσκοπεί κάθε εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, 

των δυνάμεών του και της προσωπικότητάς του. 

Εκείνο που η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί, επιπλέον, από τον εκπαιδευτικό 

είναι να είναι «ανανεωτής», να έχει, δηλαδή, συνεχή ενημέρωση στις νέες εξελίξεις 

που λαμβάνουν χώρα τόσο σε ψυχολογικό, παιδαγωγικό και κοινωνικο-πολιτισμικό 

επίπεδο, όσο και σε τεχνολογικό και, κυρίως, να διαθέτει ευστροφία, ευελιξία και 

ικανότητα προσαρμογής σε νέους ρόλους. 

Όταν ο εκπαιδευτικός έχει ένα σωστά οργανωμένο σχέδιο διδασκαλίας, 

έχοντας λάβει σοβαρά υπόψη του όσα αναφέρθηκαν, τότε κινείται με περισσότερη 

βεβαιότητα και άνεση κατά τη διάρκειά της, είναι περισσότερος ευέλικτος και 

αποφασιστικός, με αποτέλεσμα αφενός να ενισχύει τους μαθητές και αφετέρου να 

αναλύει το αντικείμενο. Έχει την ευχέρεια να εφαρμόζει με σεβασμό τις βασικές 

ψυχοπαιδαγωγικές αρχές της διδασκαλίας και κυρίως διακρίνεται για τη σιγουριά 

και την αυτοπεποίθησή του. «Οι μαθητές αντιλαμβάνονται και διαισθάνονται τη 

σιγουριά του εκπαιδευτικού και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους ότι με τη 

βοήθειά του και καθοδήγησή του θα υπερνικήσουν τις δυσχέρειες και θα φτάσουν 

στο στόχο της διδασκαλίας, που έχουν πια κάνει δικό τους στόχο μάθησης» 

(Γιαννούλης, 1980:220). 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει και να αποδέχεται την ανομοιογένεια 

της τάξης. Οφείλει να γνωρίζει καλά ότι κάθε μαθητής θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση, 

γιατί έχει τη δική του προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα (ειδικά των μαθητών 

των μικρότερων τάξεων) που τελεί υπό διαμόρφωση και η οποία ταλανίζεται καθώς 

περνά από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. Σημαντικό, επίσης, στοιχείο 

για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών μάθησης αποτελούν οι πληροφορίες και τα 
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στοιχεία που παίρνει ο εκπαιδευτικός από μια σταθερή, ειλικρινή και ουσιαστική 

συνεργασία σχολείου - οικογένειας. Η ίδια η συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέα  

πείθει τον μαθητή ότι πράγματι του αποδίδεται αξία. Η προσφορά, όμως, της 

συνεργασίας σχολείου και οικογένειας δεν περιορίζεται μόνο μέσα στην αίθουσα, 

αλλά εκτείνεται και έξω από αυτή με τη θετική συμβολή στην οργάνωση της 

σχολικής ζωής. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να μυήσει τους γονείς, ώστε και αυτοί να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά τους για ουσιαστική συμμετοχή τόσο στις σχολικές όσο και 

στις έξω σχολικές δραστηριότητες. Έτσι, όλοι μαζί, εκπαιδευτικός, μαθητές και 

γονείς σε συνεργασία με άλλους εξωσχολικούς παράγοντες, να οργανώνουν με 

επιτυχία τη σχολική ζωή, ώστε το σχολείο να αποτελεί κέντρο οργάνωσης διάφορων 

δραστηριοτήτων και πόλο έλξης των πάντων. 

Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται 

όλο και πιο πολύπλοκος και η επιμόρφωση καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία, αν 

αναλογιστούμε ακόμη και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια συντελούνται 

επαναστατικές αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης με την είσοδο της Πληροφορικής 

και του Διαδικτύου. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες είναι πολλές, οι απαιτήσεις 

αυξάνονται συνεχώς και οι δυνατότητες, χάρη και στις νέες τεχνολογίες, ξεπερνούν 

κάθε προσδοκία. Ο εκπαιδευτικός στην Κοινωνία της Πληροφορίας αναλαμβάνει σε 

νέα πλαίσια καινούρια καθήκοντα και επωμίζεται νέους ρόλους. Το Διαδίκτυο 

αποτελεί πλέον αναγκαίο σύμμαχο και χρήσιμο συμπλήρωμα του εμπνευσμένου 

και δημιουργικού εκπαιδευτικού, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εφαρμόσει 

πολλά από τα μέχρι σήμερα «ανεφάρμοστα» διδακτικά-εκπαιδευτικά σχέδια του. 

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να στερήσει από τον σύγχρονο εκπαιδευτικό το ρόλο 
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του βασικού στυλοβάτη και οραματιστή της εκπαιδευτικής προσπάθειας 

(Καράμηνας, 2001:233-238). 

 Στα επόμενα κεφάλαια, θα διερευνηθεί μια πτυχή της εργασιακής ζωής των 

εκπαιδευτικών που τους επηρεάζει σημαντικά, το εργασιακό άγχος, σε σχέση με τον 

παράγοντα της τελειομανίας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι παραπάνω έννοιες, 

παραθέτοντας τους ορισμούς τους, διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και τις 

αιτίες και τις συνέπειές τους, ώστε να γίνει μια σαφή γνωριμία του αναγνώστη με 

τις συγκεκριμένες έννοιες, ιδιαίτερα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ 

 

Ο κόσμος που ζούμε είναι γεμάτος προκλήσεις και δεν είναι περίεργο ότι η 

σχέση μας με την εργασία βρίσκεται κάτω από αυξανόμενο άγχος. Ο καθένας 

προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα συνεχώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά, οικονομικά 

ακόμα και ηθικά ζητήματα που συναντά καθημερινά. Η σχέση του ατόμου με το 

περιβάλλον εργασίας του αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της ζωής του. Είναι σημαντικό, 

λοιπόν, να φροντίζει κανείς τη σχέση του με την εργασία. Οποιοσδήποτε 

εργαζόμενος μπορεί να μας πει πως το εργασιακό περιβάλλον σήμερα είναι γεμάτο 

στρες –οι εργοδότες απαιτούν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, οι εργαζόμενοι δε 

νιώθουν ασφάλεια στην εργασία τους, ο ανταγωνισμός για προαγωγή γίνεται 

διαρκώς εντονότερος, και τα προβλήματα κακής διοίκησης, ανεπαρκούς ηγεσίας και 

δυσλειτουργικής οργανωσιακής συμπεριφοράς αυξάνουν. Ο εργασιακός χώρος 

ξεχειλίζει από ανθρώπους εξουθενωμένους, που αισθάνονται ανήμποροι, 

υποτιμημένοι και κακοπληρωμένοι (Leiter, Maslach,  2007).  

Το να είσαι δάσκαλος είναι αγχωτικό. Σε πολλές χώρες, οι δάσκαλοι ανάμεσα σε 

πολλούς επαγγελματίες έχουν τα υψηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού άγχους 

και εξουθένωσης στη δουλειά. Πολλοί μάλιστα από αυτούς παραιτούνται εξαιτίας 

αυτού (π.χ. Cano-García, Padilla-Muñoz, και Carrasco-Ortiz, 2005, Enzmann και 

Kleiber, 1989, Farber, 1991, Hakanen, Bakker, και Schaufeli, 2006, Tang, Au, 

Schwarzer, και Schmitz, 2001).  

Το στρες μπορεί να επέλθει, όταν ο εργαζόμενος δεν «ταιριάζει» αρκετά με 

την εργασία, ή όταν η εργασία του ενέχει υπευθυνότητα για την ασφάλεια, την 
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ευημερία ή τη συμπεριφορά των άλλων. Τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα και 

ιδιαίτερα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, είναι σαφές ότι συγκεντρώνουν πολλά 

από αυτά τα στοιχεία. Αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διδασκαλία ιδιαίτερα 

στρεσογόνα. Οι κυριότεροι λόγοι δημιουργίας στρες που έχουν αναφερθεί από 

αυτούς είναι η έλλειψη κινήτρων από πλευράς των μαθητών, η έλλειψη χρόνου για 

την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, η έλλειψη πειθαρχίας των 

μαθητών, η δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των διδασκόντων, ακόμη και η ελλιπής 

υλικοτεχνική υποδομή (Kloska και Raemasut, 1985). 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΧΟΥΣ 

Στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλές δύσκολες καταστάσεις 

στη ζωή του, οι οποίες του προκαλούν μεγάλο άγχος. Το άγχος αναγνωρίζεται πλέον 

ως ένα από τα κυριότερα και σοβαρότερα «προβλήματα υγείας», γιατί συνδέεται με 

διάφορους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Η εμφάνιση όλο και περισσότερων 

ασθενειών, όπως είναι οι νευρώσεις, τα έλκη, οι πονοκέφαλοι, έχει συσχετιστεί με 

την επίδραση στρεσογόνων παραγόντων (Burke και Richardsen, 1996).  

Αναζητώντας έναν κατάλληλο ορισμό για την έννοια του άγχους, βρέθηκαν 

αρκετές επεξηγηματικές προσεγγίσεις. Μερικές παρουσιάζουν κάποιες διαφορές 

μεταξύ τους, άλλες συγχέονται ή αλληλεπικαλύπτονται, ανάλογα με την οπτική από 

την οποία την προσεγγίζει ο κάθε ερευνητής. Δεν προκύπτει, λοιπόν, ένας κοινά 

αποδεκτός επιστημονικός ορισμός ο οποίος να χρησιμοποιείται από τον ερευνητικό 

κόσμο του φαινομένου αυτού. Παρατίθενται παρακάτω μερικές θεωρητικές 
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προσεγγίσεις του άγχους, ενώ αργότερα θα επικεντρωθούμε στην έννοια του 

εργασιακού άγχους.  

Το άγχος είναι μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση ή συνθήκη, η οποία 

χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά αισθήματα έντασης, φόβου και ανησυχίας καθώς 

και από αυξημένη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

(Spielberger, 1972).  

Το άγχος θεωρείται ως μία κατάσταση αγωνίας, ανησυχίας και 

αβεβαιότητας (Γκίκα, 1995, στο Ποταμιάνος, 1995). Βιώνεται ως ψυχολογική πίεση 

(stress), η οποία με τη σειρά της ορίζεται ως μία κοινή ανθρώπινη εμπειρία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από μία προσδοκία φόβου για κάποιο δυσάρεστο γεγονός στο 

μέλλον. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ορισμός του άγχους είναι συμβατικός και δεν 

αποσαφηνίζει τυχόν εννοιολογικές αντιφάσεις που σχετίζονται με το άγχος ως 

ψυχική κατάσταση, αλλά και ως μηχανισμό ψυχικής άμυνας.  

Σύμφωνα με τον Fontana (1996), ο όρος στρες αναφέρεται στην «κινητοποίηση 

των προσαρμοστικών ικανοτήτων του νου και του σώματος». Σύμφωνα με αυτόν 

τον ορισμό, ορισμένα άτομα τείνουν να αντιμετωπίζουν «πολλούς στρεσογόνους 

παράγοντες χωρίς δυσκολία, ενώ άλλα άτομα συντρίβονται ψυχολογικά και 

σωματικά από τις καταλυτικές πιέσεις που δέχονται».  

Το άγχος αποτελεί φυσιολογική εκδήλωση κάθε ανώτερου ζώντος οργανισμού 

και οριοθετείται ως μια ειδική ανταλλαγή ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο είδος 

συστήματος, άτομο-κοινωνία, και σε ένα συγκεκριμένο είδος περιβάλλοντος 

(Αργυροπούλου, 1999).  



21 

 

Ως μηχανισμός άμυνας και ως ψυχική κατάσταση, το άγχος έχει 

πολυπαραγοντική βάση. Αρχικά θεωρήθηκε ότι αποτελεί αντίδραση κάθε έμβιου 

όντος σε εξωτερικές απειλές, η οποία χαρακτηρίζεται από παροδικές αλλαγές στις 

φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Ένα απειλητικό ερέθισμα, ανάλογα με 

την ένταση και τη φύση του, προκαλεί πολλά αρνητικά συναισθήματα, όπως 

αγωνία, πανικό και θυμό. Ενδέχεται επίσης να προκαλέσει έμμονες σκέψεις, 

ανησυχία, αδυναμία συγκέντρωσης και άλλες διαταραχές της γνωστικής 

λειτουργίας. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν μερική αδεξιότητα στις κινήσεις, 

υπερκινητικότητα ή κοινωνική απομόνωση (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1999). 

Το στρες, επιπρόσθετα, προκύπτει στα πλαίσια της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

του ατόμου και του περιβάλλοντος. Όταν το άτομο αντιλαμβάνεται μία ασυμφωνία ή 

αντίφαση – πραγματική ή φανταστική – ανάμεσα στις απαιτήσεις που προβάλλει μία 

κατάσταση και στα αποθέματα – βιολογικά, ψυχολογικά, και κοινωνικά – που διαθέτει 

για να την αντιμετωπίσει, τότε βιώνει στρες (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1999).  

Η ένταση του άγχους εξαρτάται όχι μόνο από εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά 

και από ενδογενείς παράγοντες (π.χ. προσωπικότητα εμπειρία από προηγούμενα 

αγχογόνα γεγονότα που δρουν αθροιστικά στη βίωση μιας νέας απειλής, τρόπο με 

τον οποίο το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται το εξωτερικό ερέθισμα, καθώς και 

τρόπους που επιλέγει για να το αντιμετωπίσει (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 

1999).  

Η ανάγκη των ανθρώπων να πιστεύουν ότι τα πράγματα που κάνουν είναι 

άνευ σημασίας αποτελεί τον τρόπο που διαχειρίζονται το φόβο τους που 

προκαλείται αντιμετωπίζοντας τη θνησιμότητά τους (Becker, 1973). Άνθρωποι που 

περιμένουν να αντλήσουν μια αίσθηση υπαρξιακής σημασίας από τη δουλειά τους, 
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θέτουν στην επιλεγμένη καριέρα τους πολύ υψηλούς στόχους και προσδοκίες. Όταν 

αισθάνονται ότι απέτυχαν, ότι η δουλειά τους είναι ασήμαντη, ότι δεν αποτελούν ή 

δεν κάνουν τη διαφορά στον κόσμο, αρχίζουν να νιώθουν αβοήθητοι και χωρίς 

ελπίδα, και σταδιακά εξαντλούνται.  

 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ 

Στη Βιομηχανική κοινωνία, η εργασία θεωρείται ως υπέρτατη αρετή. Έχουμε 

έντονη την αίσθηση της ηθικής υπόστασης: η εργασία παύει να θεωρείται 

καταναγκασμός και μετατρέπεται σιγά σιγά σε ανθρώπινη αξία. Έτσι, το άτομο 

ενσωματώνει απόλυτα την αίσθηση του καθήκοντος, το σύστημα αξιών του έχει σαν 

βάση την εργασία. Η ιδέα της πραγμάτωσης του ατόμου μέσω της εργασίας γίνεται 

συνείδηση. Ο σωστός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του καθήκοντος (Κορωναίου, 

1999).  

Το φαινόμενο του εργασιακού άγχους τις τελευταίες δεκαετίες πλήττει μεγάλη 

μερίδα του εργατικού δυναμικού, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον σε αρκετούς 

επιστήμονες και οδηγώντας τους στη διεξαγωγή ερευνών, τόσο για τα αίτια και τη 

συχνότητα του, όσο και για τα μέτρα αντιμετώπισης και εξάλειψής του. Επίσης, έχει 

κάνει αισθητή την εμφάνιση του και ο όρος «σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης», ο οποίος σχετίζεται άμεσα με το εργασιακό άγχος, και έχει ως  

αποτέλεσμα να πλήττεται η εργασιακή ικανοποίηση, να χάνονται οι ηθικές αξίες του 

ατόμου και να αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος η εργασιακή κόπωση. Το 

εργασιακό άγχος αναφέρεται στην πίεση που ασκείται στο άτομο από το εργασιακό 

του περιβάλλον και λαμβάνει χώρα κάθε φορά που το άτομο επιχειρεί να 
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προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο συντίθεται από δυσάρεστες 

εργασιακές συνθήκες όπως είναι το εξουθενωτικό ωράριο, οι υπερβολικές 

υποχρεώσεις, ο κίνδυνος απόλυσης κτλ. (Michailidis & Assimenos, 2002).  

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (ΣΕΕ) εκφράζει την 

ψυχοσωματική καταπόνηση του εργαζόμενου και την εξάντληση όλων των 

προσωπικών και ψυχικών αποθεμάτων κατά την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει 

της καθημερινές δυσκολίες που σχετίζονται με την επαγγελματική του 

δραστηριότητα. Περιγράφεται ως μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και 

ψυχικής εξάντλησης που προκαλείται από μακροχρόνια έκθεση κι εμπλοκή σε 

καταστάσεις που έχουν απαιτήσεις συναισθηματικής εμπλοκής. Φαίνεται ότι αυτές 

οι συνθήκες συντρέχουν στη δουλειά του εκπαιδευτικού και γι’ αυτό το ΣΕΕ έχει 

ερευνηθεί στο επάγγελμα αυτό. Όπως αναφέρουν έρευνες στην Β. Ευρώπη και Β. 

Αμερική, ένα ποσοστό 20 ως 30% των εκπαιδευτικών υποφέρουν από υψηλό 

επαγγελματικό άγχος που τους οδηγεί στην εξουθένωση. Σύμφωνα με ορισμένους 

ερευνητές (π.χ., Byrne), στην περίπτωση των δασκάλων οι καθοριστικοί παράγοντες 

για το ΣΕΕ έχουν να κάνουν περισσότερο με το χώρο εργασίας (σύγκρουση ρόλων, 

φόρτος εργασίας, κακό κλίμα στην τάξη, μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων) και 

λιγότερο με παράγοντες προσωπικότητας (κυρίως αυτοεκτίμησης). Κατά συνέπεια, 

μπορούμε να υποθέσουμε κάποιας μορφής αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στην 

επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση. Δεν αποκλείεται 

όμως η κατεύθυνση της σχέσης να είναι αντίστροφη.  
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Το εργασιακό άγχος είναι σύμφωνα με τους Βerr & Newman (1978, στο 

Ασημομύτη, 2007) «μία κατάσταση αλληλεπίδρασης σχετικών με την εργασία 

παραγόντων και εργαζομένου, που βιώνεται ως απειλή, μέσα από την οποία 

διαφοροποιείται η σωματική ή/ και ψυχολογική λειτουργία του ατόμου και 

αποκλίνει του φυσιολογικού». Το άγχος είναι ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει 

σε πολύ σημαντικό βαθμό το κατά πόσο ο εργαζόμενος αποδίδει στην δουλειά του 

και το ποιο θα είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα της εργασίας του. Λόγω της 

πολύπλοκης φύσης του ίδιου του άγχους, οι επιδράσεις δεν μπορεί παρά να είναι 

πολύ σημαντικές. Υπερβολικό επαγγελματικό άγχος μπορεί να οδηγήσει στην 

εξουθένωση. Σύμφωνα με τον Κάντα (1995), ορισμένα επαγγέλματα είναι εκ 

φύσεως περισσότερο αγχογόνα από κάποια άλλα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται 

τα ένστολα επαγγέλματα, τα καλλιτεχνικά, τα επαγγέλματα διοίκησης και εμπορίου, 

παραγωγής και κατασκευών, τα επαγγέλματα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών και 

άλλα.  

Σύμφωνα με τους Edelwich και Brodsky (1980), η πορεία από ένα άγχος το 

οποίο τελικά θα εξελιχθεί σε εξουθένωση, είναι πολύπλοκη και ξεκινάει από τη 

στιγμή που ο εργαζόμενος θα αρχίσει να εργάζεται. Ο Cook (1992) υποστηρίζει πως 

το σύνδρομο εργασιακού άγχους είναι το αποτέλεσμα της συναισθηματικής 

υπερφόρτωσης και της παρεπόμενης συναισθηματικής εξουθένωσης του 

οργανισμού.  

Οι Βασιλάκη και Βάμβουκας (1997) υποστηρίζουν ότι «το άγχος είναι 

πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, εξαρτώμενο από τη συγκεκριμένη κατάσταση και 

την προσωπικότητα του ατόμου». Ως άγχος μπορούμε να θεωρήσουμε την 

αδυναμία ανταπόκρισης του ατόμου στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του, 
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ιδιαίτερα όταν το άτομο αυτό, θεωρεί ότι η αδυναμία του αυτή θα έχει σοβαρές 

συνέπειες για το ίδιο (McGrath, 1970 στο Κάντας 1995).  

 

3. ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Το στρες στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού ανήκει στην κατηγορία του 

άγχους που δημιουργείται από την εργασία, γνωστό ως «εργασιακό στρες» 

(‘occupational stress’)  ή και ως «βιομηχανικό στρες» (‘industrial stress’).  Ο 

τελευταίος όρος αναφέρεται στο στρες του ρόλου, όπου ο εργαζόμενος 

αντιμετωπίζει διφορούμενες ή συγκρουόμενες απαιτήσεις από τους άλλους, ή σε 

υπερφόρτωση του ρόλου του, όταν η εργασία είναι υπερβολικά δύσκολη ή πάρα 

πολύ σε ποσότητα, σχετικά με την ικανότητα που θεωρεί πως αυτός έχει (Παππά, 

2006).  

 Το στρες του εκπαιδευτικού μπορεί να εκδηλώνεται με σύγχυση, 

επιθετικότητα, αποφευκτή συμπεριφορά, αυξημένη τάση για απουσίες, μείωση 

στην απόδοση τόσο του ίδιου όσο και των μαθητών. Πλευρές της απόδοσης του 

εκπαιδευτικού, όπως δημιουργικότητα και εφαρμογή διδακτικών τεχνικών, 

πλήττονται όταν αυτός βιώνει έντονο στρες. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε 

ακριβώς ποιοι παράγοντες και σε τι συνδυασμό θα καταλήξουν στη δημιουργία 

υψηλού στρες. Οι Kyriacou και Sutcliffe (1977, 1978) ορίζουν το στρες ως μία 

αντίδραση από τον εκπαιδευτικό αρνητικού συναισθήματος (όπως οργή ή 

κατάθλιψη) που συνοδεύεται από ενδεχόμενες παθογόνες φυσιολογικές μεταβολές 

(όπως ταχυπαλμία) και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλαπλών 

αντιδράσεων από το διδάσκοντα. Τονίζουν επίσης το διαμεσολαβητικό ρόλο που 
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παίζει η αντίληψη ότι οι αντιδράσεις από το διδάσκοντα συνιστούν μία απειλή στην 

αυτοεκτίμησή του και αναφέρονται στους μηχανισμούς αντιμετώπισης που 

ενεργοποιούνται για να μειώσουν την απειλή αυτή.  

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και την Ασφάλεια στην 

Εργασία αναφέρει ότι το εργασιακό στρες αφορά τις συναισθηματικές και ψυχικές 

αντιδράσεις σε δυσμενείς καταστάσεις του χώρου εργασίας και αποτελεί το 

δεύτερο παράγοντα κινδύνου σε αυτόν (Κεραμίδα, 2004). Υπολογίζεται ότι το 28% , 

δηλαδή 1 στους 3 περίπου, των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει 

εργασιακό στρες (Αντωνίου στο ΕΛ. ΙΝ. Υ. Α. Ε., 2002). 

Οι ερευνητές του στρες συχνά διαφωνούν στο πεδίο για το τι είναι το στρες 

και πώς μπορεί να μετρηθεί. Η απουσία ενός κοινά αποδεκτού εννοιολογικού 

πλαισίου είναι η απόδειξη μιας μελέτης του άγχους των εκπαιδευτικών και αυτό 

έχει οδηγήσει σε τρομερή ανομοιογένεια σε σύγκριση με τις στρατηγικές μέτρησης 

που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσουν οι δομές. Μερικοί ερευνητές έχουν 

εστιάσει στις οργανωτικές πιέσεις (π.χ. μη διαθεσιμότητα αναγκαίων πηγών, 

φόρτος εργασίας, έλλειψη ελέγχου), άλλοι έχουν εξετάσει τις επιδράσεις των 

εσωτερικών συγκρούσεων και άλλοι έχουν μελετήσει το εργασιακό άγχος των 

δασκάλων σε όρους εργασιακής δυσαρέσκειας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν ιδιόμορφες μετρήσεις του άγχους των εκπαιδευτικών 

δομημένο αποκλειστικά για τις έρευνές τους, παρά με τα καθιερωμένα εργαλεία. 

Αυτό, βέβαια, πρέπει να εγκαταλειφτεί καθώς εισάγει μια ανεπιθύμητη πηγή 

διαστάσεων που συσκοτίζει την ήδη θολή εικόνα.  
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Ο Kyriacou (2001) αναφέρει πως η πιο διαδεδομένη μέθοδος μέτρησης του 

εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών είναι τα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς, 

μερικά από τα οποία αναπτύσσουν ένα μονοδιάστατο μοντέλο υπολογισμού -όπου 

ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να βαθμολογήσουν το συνολικό τους στρες σε μια 

μονής απάντησης κλίμακα- και άλλα αθροίζουν τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

σε μια λίστα από παράγοντες. Κάποιες άλλες έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει 

μετρήσεις της πνευματικής και φυσικής ασθένειας (όπως ερωτηματολόγια της 

γενικής υγείας), συμπεριφορικές ενδείξεις του στρες (αϋπνία, απουσίες, έλλειψη 

ψυχραιμίας) και φυσιολογικές ενδείξεις (όπως τα επίπεδα ορμονών στα ούρα, που 

σχετίζονται με το στρες και τα επίπεδα των χτύπων της καρδιάς κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων). Άλλοι ερευνητές, σημειώνει ο ίδιος, συμπεριέλαβαν στις έρευνές 

τους συνεντεύξεις, περιπτώσεις και άλλα.  

 

 

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Η μετάφραση του όρου burn out είναι «αναλώνομαι εκ των ένδον μέχρι το 

σημείο της απανθράκωσης» (Maslach και Jackson, 1986). Ο εργαζόμενος χάνει 

σταδιακά το ενδιαφέρον του και τα θετικά συναισθήματα που είχε για το 

αντικείμενο της εργασίας του, δεν αισθάνεται πλέον ικανοποιημένος από την 

απόδοση και την δουλειά του και αρχίζει να αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον 

εαυτό του. Πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος ‘σβησμένο σπίρτο’ (Pines, 1993) 

προκειμένου να χαρακτηριστεί το άτομο που έχει καταβληθεί από την 

επαγγελματική εξουθένωση. Και αυτό διότι, το άτομο αυτό, είναι εξουθενωμένο σε 

όλες τις όψεις της προσωπικής και κοινωνικής του ύπαρξης. Είναι συναισθηματικά 
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και σωματικά εξαντλημένο. Είναι ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί πλέον να 

λειτουργήσει ‘φυσιολογικά’ και να αποδώσει σε κανέναν τομέα. 

 Οι Schaufeli και Enzmann (1998) το ορίζουν ως ένα ιδιαίτερο είδος 

διαχρονικού στρες το οποίο προέρχεται κυρίως από ενδοπροσωπικές απαιτήσεις 

στη δουλειά (σ. 8). Οι Hobfoll & Shirom (2000) το βλέπουν ως μια συνέπεια από την 

έκθεση κάποιου σε διαχρονικό επαγγελματικό στρες. Ο Cooper και συνεργάτες 

(2001) θεωρεί ότι προκαλείται από χρόνιο επαγγελματικό στρες. Η Maslach και 

συνεργάτες (2001) ορίζει το  burnout ως «παρατεταμένη αντίδραση σε διαχρονικά 

συναισθηματικές και ενδοπροσωπικά στρεσογόνες καταστάσεις στην εργασία (σ. 

397).  

Κατά τους Maslach και Jackson (1986), η επαγγελματική εξουθένωση 

διακρίνεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: 1. τη συναισθηματική εξάντληση, 2. την 

αποπροσωποποίηση και 3. την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων. Περιγράφεται 

ως η σταδιακή μείωση της ικανότητας του ανθρώπου να προσαρμόζεται σε ένα 

περιβάλλον με διαρκώς αυξανόμενο επαγγελματικό άγχος. Η μείωση της αντοχής 

στο επαγγελματικό άγχος οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση (Maslach και 

Schaufeli, 1993). 

 Τα φαινόμενα του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης 

είναι αλληλένδετα. Τα αποτελέσματα και των δύο είναι κοινά, όπως σωματική 

εξάντληση, κούραση, πονοκέφαλοι, γαστρεντερικά προβλήματα, υπερένταση, 

έλλειψη υπομονής, χαμηλό «ηθικό», εκνευρισμός, κατάθλιψη, χαμηλή εργασιακή 

απόδοση, υψηλά επίπεδα παραίτησης, ροπή σε ατυχήματα, αδυναμία 

συγκέντρωσης, κ. α. (King, Lloyd & Chenoweth, 2002., Rothman, 2008).  
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Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να στρέφεται το ενδιαφέρον στην υποστήριξη 

και τη συμβουλευτική των εργαζομένων εντός του εργασιακού χώρου. Στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, προσπαθεί να κινηθεί και η 

Ελλάδα, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να φτάσει στο επίπεδο άλλων χωρών του 

εξωτερικού. Η ανάγκη είναι επιτακτική και μόλις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

μια μικρή αφύπνιση των οργανώσεων για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών 

και την πρόληψη εμφάνισης του εργασιακού άγχους και του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

 

5. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τη διερεύνηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, έχει εντοπιστεί ότι τα συμπτώματα σε όσους 

βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση ομαδοποιούνται σε σωματικά, ψυχολογικά και 

συμπεριφορικά (Κάντας, 1995).  

Στα σωματικά ανήκουν η σωματική εξάντληση, η κούραση, οι πονοκέφαλοι, η 

μεγάλη διάρκεια ύπνου ή υπνηλία, τα αναπνευστικά προβλήματα, η μείωση ή 

αύξηση βάρους, η συχνή εκδήλωση ασθενειών που συνήθως έχουν παρατεταμένη 

διάρκεια, η υπερένταση, οι διαταραχές ομιλίας, το έλκος, τα καρδιαγγειακά 

προβλήματα, η σεξουαλική δυσλειτουργία και ένα παρατεταμένο αίσθημα 

κόπωσης.  

Στα ψυχολογικά συμπτώματα περιλαμβάνονται η έλλειψη συναισθημάτων και 

ενδιαφέροντος, ο κυνισμός, η αρνητική διάθεση, η συναισθηματική εξάντληση, η 

έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου, η αίσθηση ματαιότητας και το χαμηλό ηθικό, η 
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έλλειψη υπομονής, η κατάθλιψη, το στρες, η ανία, η μειωμένη αυτοπεποίθηση, ο 

εκνευρισμός, τα αισθήματα ενοχής και αποτυχίας, η αποξένωση και η καχυποψία. 

Στα συμπεριφορικά, τέλος, συγκαταλέγονται η εργασιακή απόδοση, η 

εργασιακή ικανοποίηση σε χαμηλά επίπεδα, τα αυξημένα παράπονα για την 

εργασία, οι αυξημένες συγκρούσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, η αυξημένη 

χρήση φαρμάκων, η κατανάλωση αλκοόλ, η αδυναμία στον καθορισμό στόχων, η 

αδυναμία συγκέντρωσης, η ροπή στα ατυχήματα (Αντωνίου, 2005).  

 

 

6. ΠΗΓΕΣ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που προκαλούν την εμφάνιση του 

επαγγελματικού άγχους σε έναν εργαζόμενο, αναφέρει Vachon (1987), και αυτοί 

έχουν ως πυρήνα κυρίως ατομικά κριτήρια. Πιστεύει πως κάποιες ιδιαίτερες 

συνθήκες συντρέχουν στο να μειώσουν την αντοχή του ατόμου στο στρες που του 

δημιουργείται στην εργασία του.  

Αυτές οι συνθήκες είναι: 1. τα ατομικά χαρακτηριστικά (η οικογενειακή 

κατάσταση, η ηλικία, το φύλο κλπ.), 2. οι ενδοατομικοί παράγοντες (τα κίνητρα του 

ατόμου, οι επιθυμίες και απαιτήσεις του, η προσωπικότητά του, οι αρνητικές 

σκέψεις, η τελειομανία, η υπερβολική ταύτιση με το επάγγελμα, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, η εσωτερική πίεση για επιτυχία, κλπ.), 3. οι διαπροσωπικοί 

παράγοντες (στήριξη του περιβάλλοντός του, αποδοχή από τους άλλους, κ. α. ) και 

4. οι κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες (εργασιακό περιβάλλον, σύγκρουση με 

τους ανωτέρους).  

 



31 

 

Οι Enzman & Shaufeli (1998, αναφορά στο Παπαντωνίου, 2007) αναφέρουν 

επτά παράγοντες (κοινωνικούς, πολιτιστικούς, ιδεολογικούς) που συντελούν στην 

αύξηση του εργασιακού άγχους. Αυτοί είναι:  

- Η αύξηση των επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών σε αντίθεση με τα 

γεωργικά ή βιομηχανικά επαγγέλματα.  

- Η αυξημένη, σε σχέση με παλιότερα, σημερινή τάση να δίνουμε 

«ταμπέλες» και ονόματα σε προβλήματα, παράπονα και ψυχολογικές 

δυσκολίες, με αποκορύφωμα τη λέξη «στρες».  

- Ο ατομικισμός των σύγχρονων κοινωνιών και η έλλειψη υποστηρικτικών 

δικτύων.  

- Οι αυξημένες πνευματικές, γνωστικές και συναισθηματικές απαιτήσεις των 

περισσότερων σύγχρονων επαγγελμάτων.  

- Η αμφισβήτηση της αυθεντίας και του κοινωνικού κύρους πολλών 

ανθρωπιστικών επαγγελμάτων, κυρίως ιατρικών (Cherniss, 1995, στο 

Παπαντωνίου, 2007)  

- Μύθοι και κοινωνικώς αποδεκτές πεποιθήσεις σχετικά με συγκεκριμένα 

επαγγέλματα που δημιουργούν σε νέους επαγγελματίες μη ρεαλιστικές 

προσδοκίες.  

- Η παραβίαση του λεγόμενου «ψυχολογικού» συμβολαίου (Rousseau, 1989, 

αναφορά στο Παπαντωνίου, 2007) μεταξύ του ατόμου και του 

οργανισμού: Σε γενικές γραμμές, οι υπάλληλοι δίνουν περισσότερα και 

λαμβάνουν λιγότερα από τον εργοδότη τους.  
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7. ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

Συγκεκριμένα, για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, έχει γίνει πληθώρα 

ερευνών. Η Byrne (1994), θεωρεί πως, στην περίπτωση των δασκάλων, εκείνο που 

οδηγεί στην εμφάνιση του εργασιακού άγχους, δεν είναι τόσο τα προσωπικά 

στοιχεία, αλλά οι συνθήκες και ο χώρος εργασίας. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το 

γεγονός ότι ο δάσκαλος δεν συμμετέχει σε αποφάσεις, αλλά εκτελεί αποφάσεις 

άλλων. Έχει μεγάλο φόρτο εργασίας και πολύ συχνά έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ 

αρνητικό κλίμα μέσα στην τάξη (ατίθασα, ανυπάκουα παιδιά κτλ.) (βλ. επίσης 

Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000). 

Η σύγχρονη έρευνα στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη έχει 

καταδείξει ότι το φαινόμενο του επαγγελματικού άγχους αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια ένα σημαντικό πρόβλημα στους δασκάλους και στους καθηγητές. Οι 

εκπαιδευτικοί γενικώς που πάσχουν από επαγγελματικό άγχος διακατέχονται από 

μειωμένο ενθουσιασμό, αισθάνονται ατονία, χάνουν το χιούμορ τους, 

παρουσιάζουν δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής και χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

αυτοπεποίθηση (McGee-Cooper, Trammell και Lau, 1990). Έτσι, επιδρούν αρνητικά 

στον εαυτό τους, στους μαθητές τους και στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα 

(Hughes, 2001). Αιτία για την εμφάνισή του θεωρείται η αλληλεπίδραση με τους 

μαθητές (προβλήματα πειθαρχίας, μειωμένη παρακίνηση), ο χαμηλός βαθμός 

οργάνωσης των σχολείων καθώς και έλλειψη διοικητικής και επιστημονικής 

υποστήριξης (Van Horn και συνεργάτες, 1997). 

Συναφείς έρευνες έχουν δείξει ότι ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών 

βιώνουν συναισθήματα κόπωσης κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού τους βίου 
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(Schaufeli, Daamen και συνεργάτες, 1994, Burke και συνεργάτες, 1995, Friedman, 

1996). Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι το 15-25% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες νιώθουν έντονο στρες σε 

κάποια στιγμή της καριέρας τους (Farber, 1991). Διεθνείς έρευνες, επίσης, σε 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συχνά αναφέρουν ότι αυτοί νιώθουν 

εξουθενωμένοι, με σημαντικές συνέπειες, βέβαια, στην απόδοσή τους, στη 

διδακτική τους ικανότητα και στην ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών τους 

(Blandford και Grundy, 2000). 

Στην Ελλάδα όλες οι έρευνες που εξέταζαν το εργασιακό στρες σε 

εκπαιδευτικούς ανέφεραν χαμηλά επίπεδα στρες και/ή επαγγελματικής 

εξουθένωσης και στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (Aventisian-Pagoropoulou, 

Koubias, & Giavrimis, 2004; Kantas, 1996; Kokkinos, 2006; Leontari, Kiridis, & 

Gialamas, 2000) και στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Motti-Stefanidi, 2000). 

Σε ένα αναλογικό εκπαιδευτικό σύστημα με αυτό της Ελλάδας –αυτό της Κύπρου- 

αναφέρθηκε πιο σοβαρή συναισθηματική εξάντληση στους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής, συγκριτικά  με τους Έλληνες συναδέλφους τους, αλλά όχι τόσο σοβαρή σε 

σχέση με αυτή των Βόρειων Ευρωπαίων και των Βόρειων Αμερικανών (Kokkinos, 

2007). Σύμφωνα με τα ελληνικά και κυπριακά δεδομένα, οι Ισραηλινοί δάσκαλοι 

επίσης ανέφεραν με συνέπεια χαμηλά επίπεδα επαγγελματικού άγχους. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνεχώς απειλητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

ζουν τους βοηθά να βλέπουν τη ζωή τους με νόημα (Pines, 2004). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής στην Τουρκία (Sari, 2004) που βιώνουν 

σχετικά υψηλή αποπροσωποποίηση και μειωμένη προσωπική εκπλήρωση, γεγονός 
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που δείχνει ένα περιορισμένο βαθμό εξουθένωσης, αλλά δεν νιώθουν 

συναισθηματική εξάντληση.  

Ο πρώτος στην Ελλάδα που ερεύνησε την επαγγελματική εξουθένωση σε 

διάφορες επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας (143) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (74), ήταν ο Κάντας (1996). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, στο 17% 

των δασκάλων και στο 25% των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη 

συνέχεια, έρευνα των Koustelios και Kousteliou (1998) καταδεικνύει ότι οι 

εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ευχαριστημένοι με την εργασία τους (Koustelios και 

Kousteliou, 1998), ενώ σε άλλη, των Λεοντάρη, Κυρίδη και συνεργάτες (1996), σε 

δείγμα με 370 εκπαιδευτικούς βρέθηκε ότι το ¼ περίπου δεν ήταν καθόλου 

ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους, ενώ το 13% περίπου ήταν εξαιρετικά 

ευχαριστημένοι. 

Στη διεθνή συγκριτική έρευνα των Kantas και Vassiliaki (1997) με 

εκπαιδευτικούς, που σκόπευε στη διακρίβωση ή μη της επαγγελματικής 

εξουθένωσής τους, βρέθηκε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο 

εξουθενωμένοι από τους συναδέλφους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι 

Κολιάδης και συνεργάτες (2000), που ερεύνησαν το σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς (320) Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και 

ειδικής αγωγής, διαπίστωσαν την ύπαρξή του με αυξημένο τον παράγοντα της 

αποπροσωποποίησης στους άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες, ενώ η έρευνα των 

Παγοροπούλου, Κουμπιά και Γιαβρίμη (2002) σε ένα δείγμα 411 εκπαιδευτικών οι 

οποίοι υπηρετούσαν σε δημόσια και εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης της Αττικής κατέδειξε ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί βίωναν το 

επαγγελματικό άγχος.  

Οι Κουστέλιος και Κουστέλιου (2001) μελέτησαν το φαινόμενο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση σε 100 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (56) και Δευτεροβάθμιας (44) Εκπαίδευσης στη 

Θεσσαλονίκη και βρήκαν ότι ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης που  

βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι χαμηλός σύμφωνα με τις νόρμες των 

Maslach και Jackson (1986). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν μέτριες 

συσχετίσεις ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση.  

Στην Κίνα, σε μια έρευνα που έγινε (2009) από τους Yang, Ge, Hu, Chi, Wang 

με θέμα τη «Σχέση της ποιότητας ζωής και του εργασιακού άγχους των δασκάλων» 

έδειξε πως οι δάσκαλοι έχουν χειρότερη φυσική κατάσταση υγείας από το γενικό 

πληθυσμό. Οι Κινέζοι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν στρεσογόνες συνθήκες εργασίας 

εξαιτίας της περιορισμένης οικονομικής υποστήριξης από την κυβέρνηση, και 

βρίσκονται σε μεγάλο ρίσκο να αυξήσουν τις πιθανότητες τους να επιδεινώσουν την 

υγείας τους.  

Άλλη έρευνα στη Γαλλία, ανάμεσα σε 6.700 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έδειξε πως ποσοστό της τάξης του 31 ως 45% 

αρρωσταίνουν και εγκαταλείπουν την εργασία τους λόγω του επαγγελματικού 

άγχους (Laugaa, Rascle, Bruchon-Schweitzer, 2008, Stress and burnout among 

French elementary school teachers: A transactional approach).  
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8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

Στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλές δύσκολες καταστάσεις 

στη ζωή του, οι οποίες του προκαλούν μεγάλο άγχος. Το άγχος αναγνωρίζεται πλέον 

ως ένα από τα κυριότερα και σοβαρότερα «προβλήματα υγείας», γιατί συνδέεται με 

διάφορους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης επέρχεται από τα συσσωρευμένα χρόνια συμπτώματα του 

εργασιακού άγχους που ‘’κουβαλά’’ το άτομο, με αποτέλεσμα να πλήττεται η 

εργασιακή ικανοποίηση, να χάνονται οι ηθικές αξίες του ατόμου και να αποκτά όλο 

και περισσότερο έδαφος η εργασιακή κόπωση. 

Το  ενδιαφέρον των ερευνών τα τελευταία χρόνια φαίνεται να στρέφεται στο 

επαγγελματικό στρες πολλών επαγγελμάτων. Σήμερα η έννοια του burnout δεν 

είναι μόνο καλά καθιερωμένη στη ψυχολογική έρευνα, αλλά επίσης ευρέως 

διαδεδομένη και δημοφιλής μεταφορά σε εργαζομένους των ανθρωπιστικών 

επιστημών σε μεγάλο αριθμό χωρών.  

Σε έρευνες που διεξήχθησαν στην Αμερική και Αγγλία από τους Cooper και 

Marshall (1976) και τους Kyriacou και Sutcliffe (1978), παρουσιάστηκαν οι 

παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση του εργασιακού άγχους στους δασκάλους. 

Αυτοί είναι: 1. η σχολική οργάνωση, 2. η επιθετικότητα και απειθαρχία των 

μαθητών, 3. η έλλειψη διδακτικού προσωπικού και σχολικού εξοπλισμού, 4. το 

γεγονός ότι οι τάξεις περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό μαθητών, 5. η έλλειψη 

διαρκούς επιμόρφωσης των δασκάλων και 6. οι χαμηλές οικονομικές απολαβές.  

Πολλές έρευνες (βλ. Cherniss, 1988, Mazur και Lynch, 1989, 

Αναγνωστόπουλος και Παπαδάτου, 1992) θεωρούν ως κύριο παράγοντα για το 

εργασιακό άγχος τις ψυχοπιεστικές συνθήκες εργασίας. Αυτές είναι για 
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παράδειγμα: 1. το συνεχές και κουραστικό ωράριο, 2. το ανεπαρκές ή ανύπαρκτο 

υποστηρικτικό πλαίσιο, 3. ο μεγάλος και υπερβολικός φόρτος εργασίας, 4. η 

έλλειψη σαφούς προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του εργαζομένου, και 5. η 

απουσία συνεννόησης με τη διοίκηση, η οποία εμφανίζεται πολλές φορές απρόσιτη 

και αυταρχική.  

Τα επαγγέλματα που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας των 

στρεσογόνων επαγγελμάτων είναι οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι κοινωνικοί λειτουργοί 

και οι εκπαιδευτικοί.  Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, στην περίπτωση των 

δασκάλων οι καθοριστικοί παράγοντες για το εργασιακό άγχος έχουν να κάνουν 

περισσότερο με το χώρο εργασίας (σύγκρουση ρόλων, φόρτος εργασίας, κακό κλίμα 

στην τάξη, μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων) και λιγότερο με παράγοντες 

προσωπικότητας (κυρίως αυτοεκτίμησης).  

Ωστόσο, σε τελευταίες μελέτες η τελειομανία εξετάζεται ως μια μεταβλητή της 

προσωπικότητας του ατόμου που φαίνεται να επιδρά στη συμπεριφορά του σε 

ατομικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι τάσεις των τελειομανών, οι αρνητικές 

συνέπειες της τελειομανίας και ο βαθμός στον οποίο διάφοροι τομείς της ζωής 

επηρεάζονται από την τελειομανία κέρδισε την προσοχή των ερευνητών, οι οποίοι 

εξετάζουν τη σύνδεση αυτών των παραγόντων. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 

αναλυθούν ο εννοιολογικός ορισμός της τελειομανίας, τα είδη της τελειομανίας, τα 

πεδία σύνδεσης της και τέλος η συσχέτισή της με την επαγγελματική εξουθένωση 

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προκύπτει μεν η ύπαρξη της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, αλλά ο ελληνικός χώρος στερείται ερευνητικών αποτελεσμάτων που 
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να ανταποκρίνονται στην ανάγκη του εργασιακού άγχους. Η ερευνητική 

ενασχόλησή μας με το ζήτημα, πέρα από το προσωπικό ενδιαφέρον για περαιτέρω 

ενημέρωση και αναζήτηση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

πραγματικότητας. 
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ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑ 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΗ ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑΣ 

Η τελειομανία περιγράφει ανθρώπους που θέλουν να είναι τέλειοι σε όλους 

τους τομείς της ζωής τους. Λίγες μελέτες, ωστόσο, έχουν ερευνήσει σε ποιους 

τομείς οι άνθρωποι είναι πραγματικά τέλειοι. Η τελειομανία αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από τη μάχη ενάντια στην 

ατέλεια και από το να θέτει κανείς ιδιαίτερα υψηλά κριτήρια (standards) ώστε να 

τον βοηθήσουν να αναδείξει την αξία του, συνοδευόμενη με τάσεις για υπερβολικά 

κριτικές εκτιμήσεις της συμπεριφοράς του (Flett & Hewitt, 2002; Frost, Marten, 

Lahart, & Rosenblate, 1990). Επιπλέον, οι τελειομανείς συχνά δίνουν πολλή 

σημασία στην εκτίμηση/ γνώμη των άλλων (Frost et al., 1990; Hewitt & Flett, 1991). 

Συνεπώς αυτοί  αποκτούν πολλή πίεση να διακριθούν, επειδή αισθάνονται ότι 

πρέπει να εκπληρώσουν και τα δικά τους κριτήρια (standards), αλλά και των άλλων. 

Έτσι, δε μας κάνει έκπληξη το γεγονός ότι η τελειομανία έχει συσχετιστεί με υψηλά 

επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης (Stoeber & Rennert, 2008). 

Η αυξημένη προσοχή των ερευνητών των ατομικών διαφορών στην 

τελειομανία, στις δύο τελευταίες δεκαετίες, μαρτυρά για το πλήθος των ορισμών 

και των συλλήψεων των εννοιών αυτής της δομής. Για παράδειγμα, ο Hamachek 

(1978) διέκρινε τη φυσιολογική από τη νευρωτική τελειομανία, οι Norman, Davies, 

και Nicholson (1998) διαφοροποίησαν την προσαρμοστική από τη μη 

προσαρμοστική τελειομανία, οι Terry-Short, Owens, Slade και Dewey (1995) 

ξεχώρισαν τη θετική από την αρνητική τελειομανία και οι Adkins and Parker (1996) 

διέκριναν την ενεργητική από  την παθητική τελειομανία. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί 
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ενώ ενέχουν μια αρνητική χροιά, ωστόσο σιωπηρά αναγνωρίζουν θετικές όψεις της 

τελειομανίας, συγκεκριμένα τον αγώνα για την επίτευξη και την αυτό-ενεργοποίηση 

(Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990).  

Η τελειομανία θεωρείται μια κεντρική έννοια στην κατανόηση ατομικών 

διαφορών ανάμεσα σε πολυάριθμες κυριαρχικές λειτουργίες, κυρίως εξαιτίας της 

ύπαρξής της ως μια πολυδιάστατη δομή αποτελούμενη και από θετικά και από 

αρνητικά χαρακτηριστικά. Ενώ η πρότερη βιβλιογραφία επικεντρωνόταν κυρίως 

στην «δυσλειτουργία» της τελειομανίας (Blatt, 1995) και χαρακτήριζε τον 

τελειομανή ως εκτεθειμένο σε μια ζωή με αναπόφευκτο στρες και ‘μιζέρια’, η 

μετέπειτα έρευνα έχει παράσχει μια δυνατή βάση που προτείνει ότι η τελειομανία 

περιέχει θετικά προνόμια για το άτομο (π.χ. Gilman & Ashby, 2003; LoCicero, Ashby, 

& Kern, 2000; Rice & Lapsey, 2001).  

Η  δημιουργική περιγραφή του Hamachek (1978) για τη φυσιολογική εκδοχή 

της «νευρωτικής» τελειομανίας καθιερώνει ένα σημαντικό θεωρητικό θεμέλιο 

βάσει του οποίου οι σύγχρονοι ερευνητές ερευνούν την πολυδιάστατη εκδοχή. Ο 

Hamachek σημείωσε ότι οι φυσιολογικοί τελειομανείς αγωνίζονται για την υπεροχή 

και είναι ικανοί να αντλήσουν ευχαρίστηση για τις επιτυχίες τους. Επιπλέον, είναι 

ευάλωτοι κατά τις περιστάσεις στις οποίες υπολείπονται από τους στόχους τους. 

Συγκριτικά με τους φυσιολογικούς τελειομανείς, οι νευρωτικοί τελειομανείς  θέτουν 

υψηλούς στόχους για τους εαυτούς τους, ακόμα κι αν γνωρίζουν ότι δεν είναι ικανοί 

για να βιώσουν ικανοποίηση από τις προσπάθειές ή τις επιτυχίες τους επειδή αυτές 

φαινομενικά δεν είναι αρκετά καλές. Επιπρόσθετα, οι νευρωτικοί τελειομανείς 
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εσκεμμένα κλέβουν από τον εαυτό τους κάθε ευκαιρία να νιώσουν ικανοποίηση ή 

θετικά συναισθήματα για τους ίδιους.  

 Η πολυδιάστατη αντίληψη της τελειομανίας έχει ενεργοποιηθεί την 

τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα. Για παράδειγμα, οι Hewitt και Flett 

(1991) αναγνώρισαν τρεις τύπους νευρωτικής τελειομανίας: την εσωτερικά 

κατευθυνόμενη (self-oriented), την από άλλους κατευθυνόμενη (other-oriented) και 

την κοινωνικά επιβαλλόμενη (social prescribed) τελειομανία. Η εσωτερικά 

κατευθυνόμενη τελειομανία περιλαμβάνει το να θέτει κανείς μη ρεαλιστικούς 

στόχους για τον εαυτό του, να κρίνει αυστηρά τον εαυτό του για τα επιτεύγματά 

του, να δίνει επιλεκτικά προσοχή στην αποτυχία και να την υπερ-γενικεύει και να 

δεσμεύεται στον τρόπο σκέψης του ‘όλα ή τίποτα’. Η από άλλους κατευθυνόμενη 

τελειομανία είναι παρόμοια εκτός από το γεγονός ότι κατευθύνεται από άλλους: 

δηλαδή οι προσπάθειες των άλλων είναι αυστηρά υπολογισμένες εναντίον των μη 

ρεαλιστικών κριτηρίων. Τέλος, η κοινωνικά επιβαλλόμενη τελειομανία ορίζει μια 

δέσμη απόψεων από τα άτομα, ότι οι άλλοι περιμένουν την τελειότητα από αυτούς, 

διατηρούν μη ρεαλιστικά κριτήρια για τους ίδιους και ότι θα τους εκτιμήσουν 

αυστηρά.  

Ένα εναλλακτικό, πολυδιάστατο μοντέλο έχει προταθεί από τον Frost και 

τους συνεργάτες του (1990). Αυτοί αναγνωρίζουν έξι στοιχεία, τα οποία όταν 

συνδυάζονται παρέχουν ένα συνολικό σκορ τελειομανίας. Τα πιο σημαντικά 

συστατικά είναι αυτά που σχετίζονται με τη στοχοθεσία των υψηλών κριτηρίων  και 

την υπερβολική ανησυχία για τα λάθη. Οι Frost, Heimberg, Holt, Mattia, και 

Neubauer (1993) σύγκριναν τη δική τους μέτρηση της τελειομανίας με αυτήν των 
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Hewitt & Flett(1991) και βρήκαν σημαντικές συγκλίσεις. Ένας παράγοντας ανάλυσης 

από τις 9 υποκατηγορίες απέδωσε μια λύση δυο παραγόντων, η πρώτη καθρέπτιζε 

την εκτίμηση των προσαρμοστικών ανησυχιών και η δεύτερη τη θετική μάχη για την 

εκπλήρωση. Φαίνεται ότι ενώ κάποιος επιλέγει να αντιληφθεί την τελειομανία, με 

το να θέτει μη ρεαλιστικούς στόχους και με το να κρίνει αρνητικά τον εαυτό του με 

σκοπό να αποφύγει την αποτυχία κεντρίζει τη δομή.  

 Παρόλο που τα θεωρητικά μοντέλα ορίζουν ότι η τελειομανία έχει ποικίλες 

διαστάσεις, μελέτες ανάλυσης παραγόντων έχουν βρει ότι η μέτρησή της ορίζεται 

από μόλις δύο παράγοντες (π.χ. Bieling, Israeli, και Antony, 2004). Ο πρώτος 

παράγοντας, η δυσπροσάρμοστη τελειομανία -  maladaptive perfectionism (MP) - 

προκαλεί αμφιβολίες και ανησυχίες για την απόφαση κάποιου και την αντίληψη ότι 

οι άλλοι διατηρούν παράλογες προσδοκίες για εφαρμογή από αυτόν. Ο δεύτερος 

παράγοντας, προσαρμοστική τελειομανία - adaptive perfectionism (AP) -  προκαλεί 

προσκόλληση σε μια δέσμη κριτηρίων που σχετίζονται με το επίπεδο επίτευξης 

κάποιου σε ποικίλους τομείς της ζωής του. Έρευνες έδειξαν ότι η δυσπροσάρμοστη 

τελειομανία συνδέεται με έναν αριθμό από προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ η 

προσαρμοστική τελειομανία σχετίζεται με αποτελεσματική ανταπόκριση στα 

προβλήματα που προκύπτουν και θετική επιρροή στη στάση της ζωής τους (e.g. 

Dibartolo, Li & Frost, 2008).  

 Παρόλο που η δυσπροσάρμοστη και η προσαρμοστική τελειομανία 

σχετίζονται με περιεχόμενα της ψυχοπαθολογίας και της προσαρμοστικότητας, 

αντίστοιχα,  δεν υπάρχει επαρκή εξέταση της ουσιαστικής συσχέτισης της 

τελειομανίας για άλλους τομείς στη ζωή. Ωστόσο, έρευνες πάνω στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και τη ψυχολογία της βιομηχανίας/ οργανισμών 
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έχει αρχίσει να επανεξετάζει το ρόλο της προσωπικότητας στην κατανόηση 

διαπροσωπικών διαφορών σε μη επιτυχείς επιλογές επαγγέλματος (π.χ. Mount & 

Barrick, 1995; Tokar, Fisher, & Subich, 1998). Προβλήματα στη λήψη απόφασης 

επαγγέλματος ή στην αναποφασιστικότητα για την καριέρα,  αποτελούνται από 

δυσκολίες ως προς την πρόσληψη επαγγελματικών πληροφοριών, και στη συλλογή 

και δέσμευση σε μία εναλλακτική. Στο βαθμό που τα βασικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας διευκολύνουν ή εμποδίζουν ένα άτομο να επιλέξει το επάγγελμά 

του, τότε είναι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που 

παίζει σπουδαίο κριτικό ρόλο.   

Επιπλέον, η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις τελειομανίας που 

διαφοροποιούνται: οι μαχητές της τελειομανίας (perfectionist strivings) και οι 

ανήσυχοι για την τελειομανία (perfectionist concerns) (Frost, Heimberg, Holt, 

Mattia, & Neubauer, 1993; Stoeber & Otto, 2006). Η διάσταση των μαχόμενων της 

τελειομανίας περιλαμβάνει τις όψεις της τελειομανίας, που θεωρούνται 

φυσιολογικές, υγιείς, ή ευπροσάρμοστες –όπως το να αγωνίζεσαι για το τέλειο, την 

εσωτερικά οριζόμενη τελειομανία και τα υψηλά προσωπικά κριτήρια -και έχει δείξει 

συσχετίσεις με θετικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες και αποτελέσματα. Σε αντίθεση, 

η διάσταση των ανήσυχων τελειομανών αποτελείται από όψεις τελειομανίας που 

θεωρούνται νευρωτικές, ανθυγιεινές, ή δυσπροσάρμοστες –όπως ανησυχία για 

λάθη και αμφιβολίες για ενέργειες, κοινωνικά επιβαλλόμενη τελειομανία, αυξημένη 

πίεση να είναι κανείς τέλειος, αισθήματα ασυμφωνίας ανάμεσα στις προσδοκίες και 

στα αποτελέσματα και αρνητικές αντιδράσεις στις ατέλειες- και έχει παρουσιάσει 

στενές συσχετίσεις με αρνητικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες και αποτελέσματα (βλ. 

Stoeber & Otto, 2006 για μια κατανοητή ανακεφαλαίωση).  
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2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑ 

Ένας λόγος για το λόγο που η μελέτη της τελειομανίας γίνεται ολοένα πιο 

δημοφιλής μπορεί να οφείλεται στις συνεπείς συνδέσεις της με μια ευρεία ποικιλία 

ψυχολογικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, η νευρωτική τελειομανία συνδέεται 

με τη νευρική ανορεξία (Cooper, Cooper, and Fairburn, 1985), την κατάθλιψη (Blatt, 

1995; Hewitt & Dyck, 1996), την αυτοκτονική διάθεση (Baumeister, 1990; Hewitt, 

Newton, Flett & Callander, 1997), τον αλκοολισμό (Hoge & McCarthy, 1983) και 

καταπιεστικές επιρροές που ενέχει στο ίδιο το άτομο (Higgins, Bond, Klein and 

Strauman, 1986). Άλλες έρευνες έχουν βρει συνδέσεις μεταξύ της εσωτερικά 

κατευθυνόμενης τελειομανίας με την εξουθένωση, σε ανταγωνιστικούς μικρούς 

παίχτες του τένις για την τάση της τελειομανίας τους στα αθλήματα, στις 

ακαδημαϊκές σπουδές τους ή στη ζωή τους γενικότερα, (Gould, Tuffey, Udry & 

Loehr, 1997), και μεταξύ αυτών των τριών συστατικών στοιχείων της τελειομανίας 

των αθλητών (Hewitt & Flett, 1991)  και του κυνισμού και της εξάντλησης σε 

μητέρες καριέρας (Mitchelson και Burns, 1998). Επιπλέον, η τελειομανία έχει 

συνδεθεί με την αναβλητικότητα σε μαθητές (Soloman & Rothblum, 1984) και με 

την καταπίεση και το άγχος σε αυτούς που αγωνίζονται για ακαδημαϊκές επιτυχίες. 

Τέλος, οι μελέτες δείχνουν ότι η τελειομανία διακρίνεται σε είδη και ότι να είναι 

κανείς τελειομανής σε έναν τομέα στη ζωή του, δε σημαίνει απαραίτητα πως θα 

είναι τελειομανής και σε άλλους τομείς.    

Δυστυχώς, λίγα γνωρίζουμε για το ποιοι τομείς της ζωής (π.χ. ικανοποίηση 

για τη ζωή, επαγγελματική ικανοποίηση) είναι αυτοί που επηρεάζονται συχνότερα 

από την τελειομανία. Νωρίτερα, οι Rheaume και συνεργάτες ανέπτυξαν ένα 
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ερωτηματολόγιο πολυδιάστατης τελειομανίας, το Perfectionism Questionnaire (PQ); 

English Version: Rheaume, Freeston, & Ladouceur, 1994). Η αγγλική εκδοχή του PQ 

αποτελείται από τρία σκέλη: το πρώτο μετράει τις τάσεις των τελειομανών, το άλλο 

τις αρνητικές συνέπειες της τελειομανίας και το τελευταίο μετράει το βαθμό στον 

οποίο 22 τομείς της ζωής επηρεάζονται από την τελειομανία. Δυστυχώς όλες οι 

δημοσιευμένες μελέτες που χρησιμοποίησαν το PQ είτε επικεντρώνονταν στα δυο 

πρώτα σκέλη (π.χ. Rheaume, Ladouceur, & Freeston, 2000) είτε ανέφεραν μόνο το 

γενικό σκορ του τρίτου σκέλους, λέγοντας συνοπτικά πως και οι 22  επηρεάζονται 

από την τελειομανία, (π.χ. Coles, Frost, Heimberg, & Rheaume, 2003), αλλά όχι πώς 

οι 22 τομείς επηρεάζονται ξεχωριστά.  

Μέχρι τώρα, η γνώση μας σχετικά με τους τομείς που επηρεάζει η 

τελειομανία του ατόμου περιορίζεται στα ευρήματα από μια μελέτη συνέντευξης σε 

ομάδα 37 τελειομανών (Slaney & Ashby, 1996). Η μελέτη περιείχε μία ερώτηση που 

ρωτούσε τους συμμετέχοντες για τους τομείς της ζωής τους που επηρεάζονται 

περισσότερο από την τελειομανία. Εκτός από έναν, όλοι οι συμμετέχοντες 

ανέφεραν την επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εργασία τους. Μερικοί συμμετέχοντες 

ανέφεραν τις σχέσεις τους (21 συμμετέχοντες), τα οικιακά ή το καθάρισμα (14 

συμμετέχοντες), το να είσαι γονιός (9  συμμετέχοντες), τα χόμπι, την κοινωνική ζωή 

και τις ασχολίες αναψυχής (8 συμμετέχοντες για το καθένα), την προσωπική 

εμφάνιση (5 συμμετέχοντες), την αυτοεκτίμηση (3 συμμετέχοντες) και την αθλητική 

και θρησκευτική ζωή (1 συμμετέχων το καθένα). Συμπερασματικά τα ευρήματα 

έδειξαν ότι η πλειοψηφία των τελειομανών βλέπουν την εργασία τους ως τον τομέα 

που κυρίως επηρεάζεται από την τελειομανία τους, αλλά και άλλοι τομείς 

επηρεάζονται σημαντικά, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις.  



46 

 

3. ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ 

Ενδιαφέρον προκαλεί η σχέση ανάμεσα στην τελειομανία και το άγχος. 

Φαίνεται να συνδέεται θετικά με την επαγγελματική εξουθένωση και την εργασιακή 

κόπωση (Fry, 1995), τον κυνισμό στην εργασία και τη διατάραξη της ισορροπίας 

μεταξύ της εργασιακής και οικογενειακής ζωής (Mitchelson & Burns, 1998), το 

εργασιακό άγχος (Flett, Hewitt & Hallet, 1995), τη δυσκολία λήψεων αποφάσεων σε 

ζητήματα καριέρας (Ganske & Ashby, 2007) και την εργασιομανία (Spence & 

Robbins, 1992).  

Λίγες έρευνες ωστόσο έχουν ασχοληθεί με τη διερεύνηση της σύνδεσης των δυο 

αυτών παραγόντων, αφού μέχρι πρόσφατα η τελειομανία αποτελούσε ένα στοιχείο 

στενά συνδεδεμένο με κλινικούς πληθυσμούς και έντονα ψυχολογικές καταστάσεις. 

Συνεπώς, οι υπεύθυνοι ανθρωπίνων πόρων ήταν εύλογα αναρμόδιοι να επέμβουν. 

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα του φαινομένου της τελειομανίας και η απουσία 

συναίνεσης για μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων αποθάρρυναν και δυσχέραναν 

γενικότερα τη διερεύνησή της  (Frost et al., 1990), πόσο μάλλον σε ένα πλαίσιο 

όπου απαιτούνται ξεκάθαρες και ποσοτικά μετρήσιμες απαντήσεις 

(Διαμαντοπούλου, 2009).  

 

Αναφορικά με το στρες ένας αριθμός μελετών έχει ερευνήσει πώς η 

εσωτερικά οριζόμενη τελειομανία και η κοινωνικά επιβαλλόμενη τελειομανία –οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν πυρηνικές όψεις  των μαχόμενων τελειομανών και των 

ανήσυχων τελειομανών αντίστοιχα (Frost et al., 1993; Stoeber & Otto, 2006)- 

σχετίζονται με το αντιλαμβανόμενο άγχος και τις καθημερινές ενοχλήσεις (‘daily 

hassles’) δηλαδή πώς οι  υποκειμενικές εκτιμήσεις των καθημερινών συμβάντων 
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θεωρούνται στρεσογόνες. Ενώ και οι εσωτερικά οριζόμενοι και οι κοινωνικά 

επιβαλλόμενοι τελειομανείς έχουν θετικές συσχετίσεις με το αντιλαμβανόμενο 

άγχος σε κλινικά δείγματα (π.χ. Hewitt & Flett, 1993), έρευνες σε μη κλινικά 

δείγματα βρήκαν ένα διαφοροποιημένο μοντέλο των δυο διαστάσεων της 

τελειομανίας σε σχέση με το αντιλαμβανόμενο άγχος. 

Μελέτες σε παιδιά κολλεγίων (π.χ. Chang, 2006; Chang & Rand, 2000; 

Dunkley & Blankstein, 2000) έδειξαν ότι μόνο η κοινωνικά επιβαλλόμενη 

τελειομανία είχε  συσχετίσεις με το αντιλαμβανόμενο άγχος και τις καθημερινές 

διενέξεις, ενώ η εσωτερικά οριζόμενη τελειομανία δε συσχετιζόταν με το 

αντιλαμβανόμενο άγχος και τις διενέξεις.   

Παράλληλες έρευνες έγιναν σε μαθητές κολεγίων που μέτρησαν τα 

προσωπικά κριτήρια και την οργάνωση των μαχόμενων τελειομανών,  και τις 

ανησυχίες για λάθη, τις αμφιβολίες των ενεργειών τους και την αντιλαμβανόμενη 

γονεϊκή πίεση να είσαι τέλειος των ανήσυχων τελειομανών (Blankstein και Dunkley, 

2002, Chang, Watkins, και Banks, 2004, Dunkley, Zuroff, και Blankstein, 2003). Πάλι, 

μόνο οι ανήσυχοι τελειομανείς είχαν θετικές συσχετίσεις με το αντιλαμβανόμενο 

στρες και τις καθημερινές ενοχλήσεις, ενώ οι μαχόμενοι τελειομανείς δε δείχνουν 

σχετίσεις με το αντιλαμβανόμενο στρες. Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, τα 

ευρήματα δείχνουν ότι οι ανήσυχοι τελειομανείς είναι αυτοί που παρουσιάζουν 

κυρίως σχετίσεις με υψηλά επίπεδα  στρες, ενώ οι μαχόμενοι τελειομανείς δεν 

παρουσιάζουν σχετίσεις με υψηλά επίπεδα στρες.  

Αναφορικά με την τελειομανία, στο στρες και την αντιμετώπισή του, υπάρχουν 

λίγες μελέτες που εξέτασαν τη σχέση τελειομανίας και άγχους. Ακόμα, μελέτες 
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έχουν παραγάγει συγκλίνουσες αποδείξεις δείχνοντας ότι μόνο οι ανήσυχοι 

τελειομανείς σχετίζονται με υψηλά επίπεδα  άγχους, ενώ οι μαχόμενοι τελειομανείς 

είτε δε σχετίζονται με το άγχος είτε δείχνουν αντίστροφη σχέση με αυτό. Δηλαδή, 

για παράδειγμα, σε μια μελέτη σε ανταγωνιστικούς αθλητές, σύγκριναν μια ομάδα 

μικρών παικτών τένις, που έδειξαν υψηλά επίπεδα εξουθένωσης, με μια ενωμένη 

ομάδα ελέγχου, που έδειξαν κανονικά επίπεδα (Gould et al., 1996). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εξαντλημένοι αθλητές έδειξαν υψηλότερα επίπεδα 

τελειομανίας (ανησυχίες τελειομανίας για τυχόν λάθη) και χαμηλότερα επίπεδα 

ανησυχιών (προσωπικά κριτήρια τελειομανίας) από την ομάδα ελέγχου.  

Την περασμένη δεκαετία, το ενδιαφέρον της έρευνας στράφηκε στην 

τελειομανία και τις επιδράσεις της στην ψυχολογική προσαρμογή (βλ. Flett και 

Hewitt, 2002). Το χαρακτηριστικό της τελειομανίας είναι ότι περιλαμβάνει τάσεις 

για να θέτει κανείς μη ρεαλιστικά κριτήρια ως προς την πραγματοποίησή τους και 

ότι αυτή δεσμεύεται να τα εκπληρώσει (Hewitt & Flett, 1991a).  

Ένα  μεγάλο μέρος της έρευνας αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ διαστάσεων της 

τελειομανίας και των πολλαπλών μορφών της ψυχολογικής προσαρμογής των 

ατόμων, εξαιτίας της τελειομανίας τους (Flett και Hewitt, 2002). Και η εσωτερικά 

οριζόμενη τελειομανία και η κοινωνικά επιβαλλόμενη τελειομανία (Flett, Hewitt, 

Blankstein, και Mosher, 1991, Hewitt και Flett, 1990, Hewitt και Flett, 1991a, 1991b) 

έχουν συσχετιστεί με καταστάσεις καταπίεσης και φόβου. Η εσωτερικά οριζόμενη 

τελειομανία διαπιστώθηκε ότι επιδρά με έναν αριθμό εναλλακτικών που παράγουν 

αρνητική επιρροή, όπως την αντιλαμβανόμενη αποτυχία και τα δυσπροσάρμοστα 

στυλ αντιμετώπισης προβλημάτων (Burns & Beck, 1978; Hewitt & Dyck, 1986; 

Hewitt & Flett, 1993), το στρες στη ζωή (Flett, Hewitt, & Dyck, 1989), και την 
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υπερβολική σημασία που δίνεται στην εκπλήρωση των στόχων (Hewitt, 

Mittelstaedt, & Flett, 1990). Η κοινωνικά επιβαλλόμενη τελειομανία, συγκεκριμένα, 

έχει περιγράψει τις πιο δυνατές και σημαντικές σχέσεις με μια πλατιά πληθώρα 

περιεχομένων προσαρμογής (Hewitt & Flett, 1991a; 1991b; Hewitt, Flett & Turnbull-

Donovan, 1992; Flett, Hewitt, Blankstein & Mosher, 1991).   

Οι μηχανισμοί που μετρούν τη σχέση μεταξύ της τελειομανίας και αυτών των 

ποικίλων παθολογικών αποτελεσμάτων δεν κατανοούνται σωστά. Ένα μοντέλο 

στρες-διάθεσης εφαρμόστηκε και εξετάστηκε από τους Hewitt, Flett, & Ediger 

(1996). Βρήκαν ότι η τελειομανία προβλέφθηκε από χρόνια καταπίεση, αλλά μόνο 

αν κυριαρχούσαν στρεσογόνες συνθήκες. Σύμφωνα με τους Hewitt & Flett, η 

τελειομανία επηρεάζει την ένταση και τη διάρκεια του στρες, και μπορεί να 

ευθύνεται για την παραγωγή τους με την πρώτη εκδήλωση της τελειομανίας τους. 

Για παράδειγμα, όταν κάποιος χρεώνει την εμπειρία της αποτυχίας του στον εαυτό 

του, αποδεικνύεται ότι οι τελειομανείς βιώνουν την καταπίεση πιο έντονα από ότι 

οι μη τελειομανείς. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αίσθησής τους ότι η αυτό-αξία 

ισούται με την τέλεια εφαρμογή (Pacht, 1984), επειδή αυτοί τείνουν να 

υπεργενικεύουν την αποτυχία και επειδή δεσμεύονται στους συλλογισμούς του για 

το τέλειο. Οι Frost et al. (1997) ανέφεραν υψηλά επίπεδα ανησυχίας και αρνητικής 

επιρροής για τα λάθη ανάμεσα στους τελειομανείς και τους μη τελειομανείς. 

Εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών κριτηρίων που οι ίδιοι έθεσαν, καμία εφαρμογή 

δεν μπορεί να είναι ικανοποιητική. Διαρκώς τα αναγνωριζόμενα επεισόδια 

αποτυχίας μπορούν να παράγουν τα ίδια, από μόνα τους, στρες.    
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3.1 ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Τα υψηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού άγχους και εξουθένωσης στην 

εργασία, σε πολλές χώρες, έχουν οι δάσκαλοι ανάμεσα σε πολλούς επαγγελματίες. 

Διεθνείς έρευνες έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες να κατανοήσουν και να 

εμποδίσουν την εξουθένωση των δασκάλων (Vandenberghe & Huberman, 1999). 

Εκτός από διάφορους εξωγενείς παράγοντες όπως οι απαιτήσεις της δουλειάς και 

τα στυλ αντιμετώπισης άγχους στην εργασία (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 

Schaufeli, 2001), η έρευνα έχει αρχίσει να ψάχνει σε χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που μπορούν να προβλέψουν διαφορές στο εργασιακό άγχος των 

δασκάλων (Cano-García et al., 2005). 

Ένα χαρακτηριστικό που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι η 

τελειομανία (Flett, Hewitt, & Hallett, 1995; Friedman, 2000). Δυστυχώς, μέχρι τώρα 

μόνο μια εμπειρική έρευνα έχει ερευνήσει την τελειομανία και το εργασιακό άγχος 

των δασκάλων (Flett et al., 1995), ενώ δεν υπάρχει καμία μελέτη στη διερεύνηση 

της τελειομανίας σε σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση.  

Μόνο μια δημοσιευμένη μελέτη έως και σήμερα έχει πραγματοποιηθεί σε 

εκπαιδευτικούς σε σχέση με την τελειομανία και το στρες, την αντιμετώπιση και το 

άγχος, ερευνώντας πώς η εσωτερικά οριζόμενη τελειομανία και η κοινωνικά 

επιβαλλόμενη τελειομανία σχετίζονται με τη συχνότητα του στρες, την ένταση του 

στρες και την κόπωση που οφείλεται στο στρες (Flett et al., 1995). Η κοινωνικά 

επιβαλλόμενη τελειομανία σχετίζεται θετικά και με τη συχνότητα και την ένταση 

του στρες δείχνοντας πως οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα κοινωνικά 

επιβαλλόμενης τελειομανίας βίωναν συχνότερα και μεγαλύτερης έντασης 
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επαγγελματικό στρες, πιο συχνές και πιο έντονες συναισθηματικές εκδηλώσεις 

στρες (πχ. δείχνουν ευάλωτοι, νιώθουν καταπιεσμένοι) και πιο συχνές και 

μεγαλύτερης έντασης σωματική κόπωση (πχ. σωματική εξάντληση, σωματική 

αδυναμία). Συγκριτικά με τους εσωτερικά οριζόμενους τελειομανείς εντοπίστηκε 

μόνο μια σημαντική συσχέτιση με το στρες, συγκεκριμένα μια θετική συσχέτιση με 

τη συχνότητα επαγγελματικού στρες, αλλά χωρίς ένταση.  

Μια μελέτη των Stoeber, και Rennert, (2008) που εξέταζε την τελειομανία 

των δασκάλων σε σχέση με το εργασιακό άγχος, τα στυλ αντιμετώπισής του και την 

εξουθένωση έδειξε πως οι ατομικές διαφορές στην τελειομανία του ατόμου 

αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα στο εργασιακό στρες των δασκάλων. Οι 

διαφορετικές όψεις της τελειομανίας δείχνουν μερικές φορές αντίστροφες σχέσεις. 

Όταν οι πολλαπλές οπισθοδρομήσεις υπολογίστηκαν για να αποδείξουν τις 

αντίστροφες σχέσεις των διαφορετικών όψεων της τελειομανίας, οι μαχόμενοι 

τελειομανείς βρέθηκαν να προκαλούν θετικές εκτιμήσεις με την ενεργητική 

αντιμετώπιση και την προειδοποίηση και την απώλεια αντίστροφων εκτιμήσεων, 

την αποφυγή αντιμετώπισης και το εργασιακό άγχος (συναισθηματική εξάντληση, 

αποπροσωποποίηση και ολική εξουθένωση). Σε αντίθεση, οι αρνητικές αντιδράσεις 

στην μη-τελειομανία βρέθηκαν θετικές στην προειδοποίηση εκτιμήσεων, στην 

αποφυγή αντιμετώπισης μιας κατάστασης και αντίστροφες στην πρόκληση 

εκτιμήσεων και ενεργητικής αντιμετώπισης. Επιπλέον, η αντιλαμβανόμενη πίεση να 

είναι κανείς τέλειος έδειξε διαφοροποιημένες σχέσεις που εξαρτώνται από την 

πηγή της πίεσης: ενώ η αντιλαμβανόμενη πίεση που προερχόταν από τους μαθητές 

σχετίστηκε θετικά με την προειδοποίηση εκτιμήσεων και η αντιλαμβανόμενη πίεση 
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από τους γονείς των μαθητών σχετίστηκε θετικά με το εργασιακό στρες (έλλειψη 

προσωπικής εκπλήρωσης, ολική εξουθένωση), η αντιλαμβανόμενη πίεση από τους 

συναδέλφους σχετίστηκε αντίστροφα  με την προειδοποίηση εκτιμήσεων και 

άγχους (συναισθηματική εξάντληση, έλλειψη προσωπικής εκπλήρωσης, ολική 

εξουθένωση) στην περίπτωση που συμπίπτουν όλες οι όψεις της τελειομανίας που 

εξετάστηκαν.  

Τα ευρήματα της μελέτης έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την κατανόηση 

των εκπαιδευτικών στην τελειομανία και την τελειομανία σε γενικές γραμμές. Όσον 

αφορά στους δασκάλους, αυτοί παρέχουν την πρώτη απόδειξη ότι η τελειομανία 

αποτελεί έναν παράγοντα της προσωπικότητας που παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο 

στο στρες των εκπαιδευτικών (Flett et al., 1995), αλλά και στην επαγγελματική 

εξουθένωσή τους. Επιπλέον, δείχνουν ότι οι μαχόμενοι για την τελειομανία δεν 

σχετίζονται με την εξουθένωση, αλλά οι αρνητικές αντιδράσεις τους σχετίζονται 

όταν αποτυγχάνουν να επιτύχουν την τελειότητα (Friedman, 2000). Τέλος, 

αποδεικνύεται ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πως οι άλλοι προσδοκούν από 

αυτούς να είναι τέλειοι μπορεί να παίζει εξέχοντα ρόλο στο βίωμα της 

εξουθένωσης, ιδιαίτερα εάν οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται αυτήν την πίεση να 

προέρχεται από τους γονείς των μαθητών τους.  

Όσον αφορά στην τελειομανία σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί 

παρέχουν περαιτέρω υποστήριξη για την άποψη ότι η μάχη για την τελειότητα δεν 

πρέπει να αποτελεί πηγή άγχους και αγωνίας, αλλά μπορεί να σχετίζεται με 

προσαρμοστικές διαδικασίες εφόσον οι τελειομανείς δεν ανησυχούν υπερβολικά 

για την πραγματοποίηση λαθών. Μόνο οι τελειομανείς, οι οποίοι ανησυχούν για τα 
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λάθη τους και νιώθουν ότι οφείλουν να είναι τέλειοι, είναι πιθανό να βιώσουν 

έλλειψη προσωπικού επιτεύγματος, γίνονται κυνικοί για την εργασία τους και 

αδιάφοροι για τους ανθρώπους που πρέπει να φροντίσουν, και βρίσκονται σε 

κίνδυνο σωματικής ή συναισθηματικής εξουθένωσης.  

Οι τελειομανείς, οι οποίοι δεν ανησυχούν υπερβολικά για τα λάθη τους και 

δε νιώθουν ότι οφείλουν να είναι τέλειοι για να γίνουν αποδεκτοί από τους άλλους, 

δεν πρέπει να αγωνιούν ότι η μάχη τους για την τελειότητα θα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την πνευματική και σωματική τους υγεία ή θα τους οδηγήσει στην 

εξουθένωση. Αντί αυτού ο αγώνας τους για την τελειότητα θα τους βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουν ενεργά τις προκλήσεις της δουλειάς τους.  

 

4. ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΟΜΑΝΙΑ 

 Οι περιγραφές των τελειομανών ως υπέρ-αγωνιστές -οι οποίοι αμείλικτα 

κυνηγούν τους στόχους τους- προτείνουν πως οι τελειομανείς υποφέρουν από 

εργασιομανία. Η θεωρία και η έρευνα πάνω στην εργασιομανία από τους Spence & 

Robbins (1992) είναι εξαιρετικά σχετική με την κατανόηση της τελειομανίας επειδή 

συμπεριλαμβάνουν μια μέτρηση συμπεριφορών μιας τελειομανούς εργασίας σαν 

μία από τις υποενότητες τους για την απογραφή της τελειομανίας. Οι τρεις κύριες 

μετρήσεις από αυτήν την απογραφή ήταν η επαγγελματική συμμετοχή, η 

ενεργητικότητα και η επαγγελματική ευχαρίστηση. Η τελειομανία ήταν ανάμεσα και 

σε άλλες υποενότητες (παραδείγματος χάρη επαγγελματικό στρες, επαγγελματική 

συμμετοχή, μη εξουσιοδότηση υπευθυνότητας, και χρονική δέσμευση). Τα οχτώ 

σημεία χρησιμοποιήθηκαν για να διαθέσουν στην τελειομανία να αντικατοπτρίσει 
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μια συγκεκριμένη μορφή της εσωτερικά οριζόμενης τελειομανίας με σεβασμό στην 

εργασία (π.χ. Δεν είμαι ικανοποιημένος με κάτι που υπολείπεται του τέλειου στην 

εργασία μου, Τα υψηλά μου επίπεδα μερικές φορές το καθιστούν δύσκολο για 

εμένα να ολοκληρώσω τη δουλειά μου). 

 Μια έρευνα που έγινε σε κοινωνικούς λειτουργούς από τους Spence & 

Robbins (1992)  έδειξε πως η υποενότητα της τελειομανίας σχετίστηκε με την 

αίσθηση της καθοδήγησης. Βρέθηκε επίσης πως και οι γυναίκες και οι άντρες των 

οποίων η τελειομανία σχετιζόταν με περισσότερη εργασία και επαγγελματική 

συμμετοχή και η οποία σχετιζόταν με μια ανικανότητα να εξουσιοδοτήσει κάποιος 

ευθύνες σε άλλους και υψηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους. Επιπλέον, η 

τελειομανία σχετίζεται και με παράπονα για την υγεία , τα οποία αντανακλούν μια 

μορφή μιας προσωπικής ανικανότητας  ή δικαιολογίας που μπορεί να περιορίσει τις 

ανησυχίες για το πώς η αποτυχία να προσεγγίσει κανείς το τέλειο θα το 

αντιλαμβάνονταν οι άλλοι. Πέρα από αυτήν την περίπτωση, άλλες έρευνες έδειξαν 

πως οι τελειομανείς με χαμηλά επίπεδα αυτό-επάρκειας υποφέρουν από 

προβλήματα υγείας (Martin et. al., 1996).  

 Τα αποτελέσματα με την εσωτερικά οριζόμενη τελειομανία παρέχουν νέες 

αντιλήψεις για τη φύση αυτής της διάστασης. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με 

υψηλή αυτή τη διάσταση είναι καθοδηγούμενα και μπορεί να είναι πιεστικοί στο  

εργασιακό τους στυλ. Αυτή η σχετική προσέγγιση προτείνει πως έχουν 

διεθνοποιημένες προσταγές για την ανάγκη να εργάζεται κάποιος ενάντια στους 

στόχους του.  
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5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Στο πέρας των δύο τελευταίων δεκαετιών η έρευνα δείχνει τον πολλαπλασιασμό 

των ορισμών και των μοντέλων της τελειομανίας. Αποτελεί μια πολυδιάστατη 

μεταβλητή, στην οποία διακρίνονται η φυσιολογική από τη νευρωτική τελειομανία, 

η προσαρμοστική από τη μη προσαρμοστική τελειομανία, η θετική από την 

αρνητική τελειομανία και η ενεργητική από  την παθητική τελειομανία. Σύμφωνα με 

την παραδοσιακά αρνητική έμφαση, αυτοί οι χαρακτηρισμοί ωστόσο σιωπηρά 

αναγνωρίζουν θετικές όψεις της τελειομανίας, συγκεκριμένα τον αγώνα για την 

επίτευξη και την αυτό-ενεργοποίηση (Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990).  

Η μελέτη της τελειομανίας γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής και συνδέεται με μια 

ευρεία ποικιλία ψυχολογικών προβλημάτων, όπως η νευρική ανορεξία, η 

κατάθλιψη, η αυτοκτονική διάθεση, ο αλκοολισμός και οι καταπιεστικές επιρροές. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν βρει συνδέσεις με την εξουθένωση, με τον κυνισμό και 

την εξάντληση, με την αναβλητικότητα, την καταπίεση και το άγχος. Περιληπτικά, οι 

μελέτες προτείνουν ότι η τελειομανία διαφέρει ανάμεσα σε τομείς και ότι να είσαι 

τελειομανής σε έναν τομέα στη ζωή σου, δε σημαίνει απαραίτητα πως θα είσαι 

τελειομανής σε άλλους τομείς.   

Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στη μελέτη των 

επιδράσεων της τελειομανίας στην εργασιακή συμπεριφορά των ατόμων. Σε ό,τι 

αφορά στην επίδραση της τελειομανίας στο επαγγελματικό άγχος, φαίνεται πως τα 

άτομα τα οποία συγκεντρώνουν εντονότερα χαρακτηριστικά της τελειομανίας 

τείνουν να δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού στρες.  



56 

 

Η έρευνα έχει αρχίσει να ψάχνει σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

που μπορούν να προβλέψουν διαφορές στο εργασιακό άγχος των δασκάλων. Ένα 

χαρακτηριστικό που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι η 

τελειομανία. Δυστυχώς, μέχρι τώρα μόνο μια εμπειρική έρευνα έχει ερευνήσει την 

τελειομανία και το εργασιακό άγχος των δασκάλων (Flett et al., 1995), ενώ δεν 

υπάρχει καμία μελέτη στη διερεύνηση της τελειομανίας και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης.  

Η πιθανή επίδραση της τελειομανίας στο εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνεται να ζητά περαιτέρω διερεύνηση. Οι 

εκπαιδευτικοί, φαίνεται να είναι ευάλωτοι στην εκδήλωση τελειομανών 

συμπεριφορών, εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης και των απαιτήσεων του 

επαγγέλματος. Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής χρειάζεται να 

θέτουν υψηλούς στόχους προς εκπλήρωση και επιπλέον υποβάλλονται σε 

καθημερινή αξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς τους, το διευθυντή και 

τους συναδέλφους τους.  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως η τελειομανία επηρεάζει σημαντικά την 

επαγγελματική ζωή των δασκάλων, όχι ως προς την διεκπεραίωση του έργου τους, 

αλλά κυρίως ως προς το άγχος που προκαλείται από τις απόψεις όλων των 

εμπλεκόμενων με την εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί καθημερινά, με τον 

ίδιο ζήλο να επιτελέσει το λειτούργημά του χωρίς να εκδηλώνεται η όποια αγωνία 

του στους μαθητές του. Η τελειομανία φαίνεται να αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για 

να βελτιώσει τις «επιδόσεις» του, παρά ένας ανασταλτικός παράγοντας για την 

δουλειά του.   
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Η παρούσα ερευνητική εργασία απευθύνεται σε δασκάλους εν ενεργεία σε 

δημόσια ελληνικά σχολεία και έχει ως στόχο να εξετάσει τις πιθανές επιδράσεις της 

προσωπικότητας τους στο δηλούμενο εργασιακό τους άγχος.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας και 

συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας, το δείγμα, τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, η διαδικασία της έρευνας και ο 

έλεγχος των εργαλείων μέτρησης, για την επίτευξη του σκοπού που αρχικά τέθηκε 

και αφορά στο εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών σε σχέση με την τελειομανία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η εργασία αυτή επιχειρεί να διερευνήσει το εργασιακό άγχος παράλληλα με 

την έννοια της τελειομανίας, η οποία θα εξεταστεί ως ερευνώμενη μεταβλητή της 

προσωπικότητας στο χώρο της εργασίας σε σχέση με το εργασιακό άγχος των 

εκπαιδευτικών. Η έλλειψη ανάλογων δημοσιευμένων ερευνών που αφορούν στην 

ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιστά αυτή τη μελέτη ένα ενδιαφέρον και 

χρήσιμο πεδίο.  

Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου του 

εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δημόσια δημοτικά 

σχολεία. Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η εκτίμηση του βαθμού και του είδους 

της τελειομανίας των εκπαιδευτικών ως μεταβλητή της προσωπικότητάς τους. 

Τρίτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των ατομικών 

διαφορών (φύλου, ηλικίας, προϋπηρεσία, κτλ.) στο εργασιακό άγχος και την 

τελειομανία των εκπαιδευτικών. Τέταρτος και τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν 

η διερεύνηση της σχέσης της τελειομανίας και του εργασιακού άγχους των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Με την παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της παρούσας έρευνας 

ολοκληρώνεται το θεωρητικό μέρος της εργασίας. Τα κεφάλαια που ακολουθούν 

αποτελούν το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. Στο ερευνητικό μέρος 

παρουσιάζονται η ερευνητική μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας, 

αποτυπώνονται και αναλύονται τα κυριότερα ερευνητικά συμπεράσματα και 

επισημαίνονται οι κυριότερες αδυναμίες και οι περιορισμοί της παρούσας 

εμπειρικής μελέτης. Το ερευνητικό μέρος ολοκληρώνεται με τη διατύπωση κάποιων 
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προτάσεων για την περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που αναπτύχθηκαν στην 

παρούσα εργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

1. ΔΕΙΓΜΑ  

Στην έρευνα συμμετείχαν 112 εκπαιδευτικοί από πέντε νομούς της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες ήταν από: α) το Νομό Καβάλας, β) το Νομό 

Εύβοιας, γ) το Νομό Δωδεκανήσων, δ) το Νομό Πέλλας και ε) το Νομό 

Θεσσαλονίκης. Δε ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν το νομό 

στον οποίο υπηρετούν ή της καταγωγής τους, ωστόσο κατά τη συλλογή των 

ερωτηματολογίων σημειώθηκαν τα ποσοστά συμμετοχής από κάθε νομό. Έτσι, 

αριθμητικά συγκεντρώθηκαν 13 από το Νομό Καβάλας (11,6%), 14 από το Νομό 

Εύβοιας (12,5%), 13 από το νομό Δωδεκανήσων (11,6%), 32 από το Νομό Πέλλας 

(28,5%) και 40 από το Νομό Θεσσαλονίκης (35,7%).  Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι 

διασφαλίστηκε απόλυτα η ανωνυμία των απαντήσεων των συμμετεχόντων.  

Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία, το δείγμα αποτελείται από 35 άνδρες(31%)  

και 77 γυναίκες (69%). Η ηλικία του κυμαινόταν από 23 έως 58 ετών, με μέσο όρο 

ηλικίας τα 39 έτη. Ως προς την ακαδημαϊκή βαθμίδα 8 συμμετέχοντες είχαν Δεύτερο 

Πτυχίο (7,1%), 11 συμμετέχοντες είχαν παρακολουθήσει Διδασκαλείο (9,8%), 6 

συμμετέχοντες ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος (5,4%) και 2 

συμμετέχοντες ήταν κάτοχοι Διδακτορικού(1,8%). Οι υπόλοιποι 84 ήταν κάτοχοι είτε 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είτε της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας (75%).  Η εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων κυμάνθηκε μεταξύ 1 

έτους έως 31 έτη, με μέσο όρο τα 12 έτη. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην οικογενειακή 

τους κατάσταση οι 27 ήταν άγαμοι (24,1%), 73 έγγαμοι (65,2%), και 12 ήταν 

αρραβωνιασμένοι, διαζευγμένοι, χήροι ή σε συμβίωση (10,7%).  
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

αποτελούταν από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποσκοπούσε στην εκτίμηση του 

εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το 

δεύτερο μέρος στην εκτίμηση του επιπέδου τελειομανίας τους. Τα ερωτηματολόγια 

ήταν ανώνυμα και παρείχαν επαρκείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.  

2.1 Ερωτηματολόγιο Αντιλαμβανόμενου Άγχους 

Για τη μέτρηση του άγχους των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Αντιλαμβανόμενου Άγχους (Perceived Stress Scale) του 

Cohen και των συνεργατών (Cohen et al., 1983). Πρόκειται για ένα εργαλείο που 

σχεδιάστηκε για να μετρήσει το βαθμό στον οποίο οι καταστάσεις στη ζωή κάποιου 

αξιολογούνται ως αγχωτικές. Στο παρελθόν, το εργαλείο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρέως για τη μέτρηση του εργασιακού άγχους. Αποτελείται από 10 ερωτήματα 

που έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο οι ερωτώμενοι βρίσκουν 

τη ζωή τους απρόβλεπτη, ανεξέλεγκτη και φορτισμένη κατά τον τελευταίο μήνα. Οι 

έξι ερωτήσεις έχουν αρνητική διατύπωση (ερώτηση 1, 2, 3, 6, 9, 10) μετρούν, 

δηλαδή, την ύπαρξη άγχους (π.χ. «Πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικός ή 

στρεσαρισμένος;»).  Οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν θετική διατύπωση (ερώτηση 4, 

5, 7, 8) και μετρούν τον έλεγχο του άγχους (π.χ. «Πόσο συχνά νιώθετε ότι τα 

πράγματα πάνε όπως θέλετε;»). η κλίμακα μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ζητήθηκε 

από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε μια  5βαθμη κλίμακα, (όπου 0= Ποτέ, 1= 

Σχεδόν Ποτέ, 2= Μερικές Φορές, 3= Αρκετά Συχνά, 5= Πολύ Συχνά).  
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2.2. Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Βαθμού της Τελειομανίας 

Για τη μέτρηση της τελειομανίας, χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό εργαλείο 

Almost Perfect Scale Revised (APS-R; Slaney, Rice, Mobley, Trippi & Ashby, 2001). 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το ερωτηματολόγιο APS-R προσεγγίζει την τελειομανία 

ως μια μεταβλητή προσωπικότητας, η οποία μπορεί να έχει και αρνητικές και 

θετικές εκδηλώσεις. Το APS-R αποτελείται από 23 προτάσεις συνολικά, οι οποίες 

συνιστούν τρεις υπό-κλίμακες: (α) την υπό-κλίμακα των υψηλών κριτηρίων (High 

Standards, 7 προτάσεις), (β) την υπό-κλίμακα της ασυμφωνίας (Discrepancy, 12 

προτάσεις) και (γ) την υπό-κλίμακα της τάξης (Order, 5 προτάσεις). Η κατανομή των 

23 προτάσεων στις τρεις επιμέρους υποκλίμακες, σύμφωνα με τους Slaney et al. 

(2001), αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας).   

ΠΙΝΑΚΑΣ: 

Κατανομή των 23 προτάσεων του APS-R στις τρεις υποκλίμακες σύμφωνα με τους 

Slaney et al. (2001). 

Υποκλίµακα του 

APS-R  

Αύξων αριθµός προτάσεων ανά 

υποκλίµακα 

Συνολικός αριθµός 

προτάσεων ανά 

υποκλίµακα 

Υψηλά Κριτήρια 

(High Standards) 

1, 5, 8, 12, 14, 18, 22  7 

Τάξη (Order) 2, 4, 7, 10 4 
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Ασυµφωνία 

(Discrepancy)  

3, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 12 

 Σύνολο 23 

 

Η υπό-κλίμακα των υψηλών κριτηρίων περιέχει προτάσεις οι οποίες συνδέονται 

με την τάση των τελειομανών για αρίστευση και τις υψηλές προσδοκίες και 

απαιτήσεις που έχουν από τον εαυτό τους (π.χ. «Έχω υψηλά κριτήρια για την 

επίδοση στη δουλειά μου»). Η υπό-κλίμακα της ασυμφωνίας περιέχει προτάσεις οι 

οποίες συλλαμβάνουν τις ανησυχίες των τελειομανών ως προς την ποιότητα της 

επίδοσής τους και το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στα υψηλά κριτήρια τα 

οποία θέτουν (π.χ. «Συχνά αισθάνομαι απογοητευμένος/-μένη επειδή δεν μπορώ 

να ανταποκριθώ στους στόχους μου»). Τέλος, η υπό-κλίμακα της τάξης περιέχει 

προτάσεις οι οποίες συνδέονται με την τάση των τελειομανών για οργάνωση και 

πειθαρχία (π.χ. «Η ευταξία είναι σημαντική για εμένα»). Οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας τους με κάθε μια από τις συνολικά 

23 προτάσεις σε μια κλίμακα Likert επτά σημείων, όπου 1= Διαφωνώ Απόλυτα, 2= 

Διαφωνώ, 3= Μάλλον Διαφωνώ, 4= Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ,  5= Μάλλον 

Συμφωνώ, 6= Συμφωνώ, 7= Συμφωνώ Απόλυτα.  

Δεν έγινε ανάλυση παραγόντων προκειμένου να εξεταστεί εάν η ελληνική 

εκδοχή του APS-R, όπως χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ερευνώμενο 

πληθυσμό, επιβεβαιώνει την εσωτερική δομή της πρωτότυπης κλίμακας, καθότι 

στηριχθήκαμε στην ίδια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σε μια άλλη έρευνα, 

που εξέταζε την επαγγελματική ικανοποίηση μελών Δ.Ε.Π. σε σχέση με την 
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τελειομανία, η οποία  βρέθηκε να επαληθεύει ότι αυτές είναι σύμφωνες με τη 

συγκρότηση των υποκλιμάκων (Διαμαντοπούλου, 2009).  

Για να αναγνωριστούν οι τρεις κατηγορίες τελειομανών (δυσπροσαρμοστικοί 

τελειομανείς, προσαρμοστικοί τελειομανείς και μη τελειομανείς), μιμούμενοι το 

παράδειγμα ανάλογων ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, χρησιμοποιήθηκαν οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων μόνο στην υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων και 

στην υποκλίμακα της ασυμφωνίας, καθώς η υποκλίμακα της οργάνωσης θεωρείται 

πως δεν αντανακλά βασικές πτυχές της τελειομανίας (Stoeber & Otto, 2006). Η 

υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων χρησιμοποιείται για τη διάκριση των 

τελειομανών από τους μη τελειομανείς, ενώ η υποκλίμακα της ασυμφωνίας 

χρησιμοποιείται για τη διάκριση των τελειομανών σε προσαρμοστικούς και 

δυσπροσαρμοστικούς τελειομανείς (βλ. Slaney et al., 2001). Πιο συγκεκριμένα, όσοι 

από τους συμμετέχοντες βρίσκονται πάνω από το 67ο εκατοστημόριο στην 

υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων αναγνωρίζονται ως τελειομανείς. Στην 

υποομάδα των τελειομανών, όσοι βρίσκονται πάνω από το 50ο εκατοστημόριο στην 

κλίμακα της ασυμφωνίας χαρακτηρίζονται ως δυσπροσαρμοστικοί τελειομανείς, 

ενώ αυτοί που βρίσκονται κάτω από το 50ο εκατοστημόριο χαρακτηρίζονται ως 

προσαρμοστικοί τελειομανείς.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας, βρέθηκαν 75 

συμμετέχοντες που αναγνωρίστηκαν ως μη τελειομανείς και 37 συμμετέχοντες που 

αναγνωρίστηκαν ως τελειομανείς. Στην υποομάδα των τελειομανών, 20 

συμμετέχοντες βρέθηκαν να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά δυσπροσαρμοστικών 
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τελειομανών και 17 συμμετέχοντες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά προσαρμοστικών 

τελειομανών.  

 

2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η διανομή και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευτικούς 

της Α/θμιας Εκπαίδευσης διεξήχθη κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 

τρέχοντος έτους (2012). Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στο χώρο εργασίας των 

εκπαιδευτικών για τους νομούς Θεσσαλονίκης και Πέλλας. Αρχικά, ενημερώθηκαν 

οι συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνάς μας, διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για 

εθελοντική και ανώνυμη συμμετοχή και ότι οι απαντήσεις θα χρησιμοποιούνταν 

μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

κυμαινόταν από 15-20 λεπτά και κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσής του δεν έγιναν 

από τους συμμετέχοντες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Για τους νομούς Ευβοίας και 

Δωδεκανήσου η αποστολή και η παραλαβή τους έγινε ταχυδρομικά, ενώ για το 

νομό Καβάλας έγινε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από τα 120 

ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν παραλάβαμε συνολικά τα 112. Η επεξεργασία 

και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων έγινε μέσω του προγράμματος 

Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων (S.P.S.S., Statistical Package for Social 

Sciences, 19.0).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

1. Εργασιακό Άγχος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης 

 Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου του 

εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την 

επίτευξη αυτού, μια διαδικασία αναλύσεων έλαβε χώρα, προκειμένου να 

διερευνηθεί η εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, με σκοπό να βρεθεί ο 

βαθμός αξιοπιστίας του επιπέδου του εργασιακού άγχους. Ο δείκτης αξιοπιστίας 

Cronbach α για το σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν 0,825 και κρίνεται 

ικανοποιητικός. 

 Κατόπιν, υπολογίστηκαν οι Μέσοι Όροι του εργασιακού άγχους. Σύμφωνα 

με τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

βιώνουν μέτρια επίπεδα άγχους (Μ.Ο.= 2,034, Τ.Α.= 0,555). Υπενθυμίζεται ότι οι 

συμμετέχοντες έδιναν απαντήσεις σε πεντάβαθμη κλίμακα από 0 έως 4 (όπου 

0=ποτέ και 4=πολύ συχνά). 

 
Πίνακας: 

Μέσοι Όροι του εργασιακού άγχους 

 Σύνολο 

n=  112 

Γυναίκες  

n= 77 

Άνδρες  

n= 35 

Μέσος Όρος 2,0348 2,0714 1,9543 

Τυπική Απόκλιση 0,55535 0,56379 0,53542 
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2. Τελειομανία Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης 

 Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η εκτίμηση του βαθμού και του είδους 

της τελειομανίας των εκπαιδευτικών ως μεταβλητή της προσωπικότητάς τους. Για 

τη μέτρησή του χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό εργαλείο Almost Perfect Scale 

Revised (APS-R, Slaney et al., 2001).  

 Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης αξιοπιστίας  Cronbach συνολικά για το APS-

R ήταν α = 0,83. Οι επιμέρους υποκλίμακες έδωσαν επίσης υψηλό βαθμό 

αξιοπιστίας. Ειδικότερα, για την υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων ο δείκτης 

Cronbach ήταν α = 0,80, για την υποκλίμακα της ασυμφωνίας α = 0,88 και για την 

υποκλίμακα της τάξης α = 0,87. Οι Μέσοι Όροι των συμμετεχόντων στην έρευνα 

παρουσίασαν τις εξής τιμές: στην υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων Μ.Ο.= 5,182, 

στην υποκλίμακα της ασυμφωνίας Μ.Ο.= 3,153 και στην υποκλίμακα της τάξης 

Μ.Ο.= 5,495.  

 Η υποκλίμακα της οργάνωσης διαπιστώθηκε από προηγούμενες έρευνες ότι 

δεν αντανακλά βασικές πτυχές της τελειομανίας (βλ. Stoeber & Otto, 2006). Έτσι, 

μιμούμενοι το παράδειγμα ανάλογων ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, 

προκειμένου να αναγνωριστούν οι τρεις κατηγορίες τελειομανών 

(δυσπροσαρμοστικοί τελειομανείς, προσαρμοστικοί τελειομανείς και μη 

τελειομανείς), χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μόνο στην 

υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων και στην υποκλίμακα της ασυμφωνίας. Η 

υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων χρησιμοποιείται για τη διάκριση των 

τελειομανών σε προσαρμοστικούς, δυσπροσαρμοστικούς τελειομανείς και μη 

τελειομανείς (βλ. Slaney et al., 2001). Πιο συγκεκριμένα, όσοι από τους 
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συμμετέχοντες βρίσκονται πάνω από το 67ο εκατοστημόριο στην υποκλίμακα των 

υψηλών κριτηρίων αναγνωρίζονται ως τελειομανείς. Στην υποομάδα των 

τελειομανών, όσοι βρίσκονται πάνω από το 50ο εκατοστημόριο στην κλίμακα της 

ασυμφωνίας χαρακτηρίζονται ως δυσπροσαρμοστικοί τελειομανείς, ενώ αυτοί που 

βρίσκονται κάτω από το 50ο εκατοστημόριο χαρακτηρίζονται ως προσαρμοστικοί 

τελειομανείς (βλ. Διαμαντοπούλου, 2009).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας -στο σύνολο των 112 

συμμετεχόντων- βρέθηκαν 75 συμμετέχοντες που αναγνωρίστηκαν ως μη 

τελειομανείς και 37 συμμετέχοντες που αναγνωρίστηκαν ως τελειομανείς. Στην 

υποομάδα των τελειομανών, 20 συμμετέχοντες βρέθηκαν να παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά δυσπροσαρμοστικών τελειομανών και 17 συμμετέχοντες 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά προσαρμοστικών τελειομανών. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν τις θεωρητικές 

παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η κλίμακα APS-R. Οι προσαρμοστικοί και οι 

δυσπροσαρμοστικοί τελειομανείς -μεταξύ τους- ελάχιστα διαφοροποιούνται ως 

προς τη βαθμολογία τους στην υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων (με Μ.Ο. =43,11 

και Μ.Ο. = 43,15 αντίστοιχα), ενώ εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία 

από τους μη τελειομανείς (με Μ.Ο. = 32,89). Επιπρόσθετα, φαίνεται πως οι 

δυσπροσαρμοστικοί τελειομανείς σε σύγκριση με τους προσαρμοστικούς 

τελειομανείς, εμφάνισαν υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα της ασυμφωνίας (με 

Μ.Ο. = 45,40 και Μ.Ο. = 28,41 αντίστοιχα). 
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Πίνακας: 

Συχνότητες, Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των συμμετεχόντων στις κατηγορίες 

των δυσπροσαρμοστικών τελειομανών, προσαρμοστικών τελειομανών και μη 

τελειομανών. 

 Προσαρµοστικοί 

Τελειοµανείς 

(n= 17) 

∆υσπροσαρµοστικοί 

Τελειοµανείς 

(n= 20) 

Μη  

Τελειοµανείς 

(n= 75) 

Υποκλίµακες του 

APS-R 

Μ.Ο.         Τ.Α. Μ.Ο.           Τ.Α. Μ.Ο.        Τ.Α. 

Υψηλά Κριτήρια 43,11         2,68 43,15          1,66 32,89         5,41 

Ασυµφωνία 28,41         4,93 45,40           8,72 37,96        12,24 

 

 

 

3. Η επίδραση των ατομικών διαφορών των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το εργασιακό άγχος και την 

τελειομανία 

 Ο τρίτος στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει εάν και με ποιον τρόπο οι 

δημογραφικοί παράγοντες που συμπεριλήφθησαν στα ερωτηματολόγια σχετίζονται 

με το εργασιακό άγχος και την τελειομανία. Για αυτόν τον λόγο πραγματοποιήθηκε 

μια σειρά από αναλύσεις διακύμανσης και αναλύσεις συσχετίσεων ανάμεσα στα 
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επίπεδα του άγχους και τους τρεις τύπους της τελειομανίας, από τη μια, και τις 

δημογραφικές μεταβλητές (φύλο, ηλικία και χρόνος προϋπηρεσίας) από την άλλη.   

 Πιο συγκεκριμένα, για τη διερεύνηση της συσχέτισης του φύλου με το 

εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από αναλύσεις 

ANOVA, στις οποίες εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το άγχος των εκπαιδευτικών και 

ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το φύλο. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δυο φύλα 

ως προς τα επίπεδα του άγχους τους [F(1,110)= 1,071, p=0,303]. Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες σημείωσαν μέτριο επίπεδο άγχους (Μ.Ο.=2,071, 

Τ.Α.=0,563) όπως και οι άνδρες εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=1,954, Τ.Α.=0,535).    

Για τη διερεύνηση των σχέσεων της ηλικίας και της προϋπηρεσίας με το 

εργασιακό άγχος έγινε ανάλυση συσχέτισης. Διαπιστώθηκε  δεν έχουν σημαντική  

συσχέτιση με το εργασιακό άγχος (ηλικία r= -0,067, p= 0,485 και προϋπηρεσία r= -

0,060, p= 0,531).    

Η διερεύνηση της σχέσης του φύλου (ως ανεξάρτητη μεταβλητή) με τις τρεις 

υποκλίμακες της τελειομανίας (ως εξαρτημένη μεταβλητή) που έγινε με ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά και στις 

τρεις υποκλίμακες. Πιο αναλυτικά, στην υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων [F=(1, 

110) = 0,278, p=0,599], στην υποκλίμακα της τάξης  [F=(1, 110) = 0,905, p=0,343] και 

στην υποκλίμακα της ασυμφωνίας [F=(1, 110) = 3,179, p=0,077]. Συγκεκριμένα τόσο 

οι άνδρες όσο και οι γυναίκες σημείωσαν μέτρια επίπεδα στις υποκλίμακες της 

τελειομανίας (Πίνακας).   
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Πίνακας: 

Συσχέτιση Φύλου και τριών διαστάσεων της Τελειομανίας  

 Υποκλίµακα Υψηλών 

Κριτηρίων 

Υποκλίµακα 

Τάξης 

Υποκλίµακα 

Ασυµφωνίας 

Γυναίκες  

(n= 77) 

Μ.Ο.         Τ.Α. 

5,150         0,930 

Μ.Ο.        Τ.Α. 

5,564       1,055 

Μ.Ο.         Τ.Α. 

3,042       0,987 

Άνδρες  

(n= 35) 

Μ.Ο.         Τ.Α. 

5,253       1,010 

Μ.Ο.        Τ.Α. 

5,342       1,322 

Μ.Ο.        Τ.Α.  

3,397      0,954 

 

Για να διερευνήσουμε την πιθανή σχέση της ηλικίας και της προϋπηρεσίας 

σε σχέση με τις τρεις διαστάσεις της τελειομανίας, κάναμε ανάλυση συσχέτισης. 

Βρέθηκε πως η σχέση της ηλικίας με την υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων δεν 

είναι στατιστικά σημαντική (r= -0,032, p= 0,741), ούτε με την υποκλίμακα της τάξης 

(= r-0,009, p= 0,926), ούτε και με την υποκλίμακα της ασυμφωνίας (r= 0,071 p= 

0,457). Επίσης, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική η σχέση της προϋπηρεσίας με την 

υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων (r= 0,013 p= 0,892) , υποκλίμακα της τάξης (r= 

0,023 p= 0,813), και την υποκλίμακα της ασυμφωνίας (r= 0,055 και p= 0,563).  

 

Πίνακας: 

Συσχέτιση των τριών διαστάσεων της τελειομανίας με την ηλικία και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας 
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 Υποκλίμακα 

Υψηλών Κριτηρίων 

Υποκλίμακα 

Τάξης 

Υποκλίμακα 

Ασυμφωνίας 

 

Ηλικία r= -0,032 

p= 0,741 

r=-0,009 

p= 0,926 

r= 0,071  

p= 0,457 

Έτη Προϋπηρεσίας r= 0,013  

p= 0,892 

r= 0,023  

p= 0,813 

r= 0,055   

p= 0,563 

 

 

 

4. Η διερεύνηση της σχέσης του εργασιακού άγχους και της τελειομανίας των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. 

 Ο τέταρτος στόχος αφορούσε στη διερεύνηση της σχέσης του εργασιακού 

άγχους και της τελειομανίας των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Για το σκοπό 

αυτό εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στους παράγοντες των 

ερωτηματολογίων και υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας μεταξύ τους. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα διαφαίνεται πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων. 

Το άγχος συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την τελειομανία, συγκεκριμένα 

παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την υποκλίμακα των υψηλών στόχων  (r= -

0,253) και θετική συσχέτιση με την υποκλίμακα της ασυμφωνίας (r= 0,512). Η 

υποκλίμακα της τάξης δε φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικά στατιστική συσχέτιση 

(r= -0,045).  
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Φάνηκε πως το εργασιακό άγχος συσχετίζεται αρνητικά με την υποκλίμακα 

των υψηλών κριτηρίων της τελειομανίας και θετικά με την υποκλίμακα της 

ασυμφωνίας της τελειομανίας. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με  τους συγγραφείς του 

ερωτηματολογίου της τελειομανίας, διότι έχει να κάνει με την ίδια λογική της 

κλίμακας. 

Οι συγγραφείς με την υποκλίμακα των υψηλών κριτηρίων ερμηνεύουν το 

θετικό κομμάτι της τελειοθηρίας, το να θέτει κανείς υψηλούς στόχους δε σημαίνει 

ότι έχει άγχος για αυτό (αρνητική συσχέτιση). Αντίστοιχα, οι συγγραφείς με την 

υποκλίμακα της ασυμφωνίας ερμηνεύουν τις αρνητικές συνέπειες της τελειοθηρίας, 

το να μην κατορθώνει κανείς να εκπληρώνει τους στόχους του, αυτό προκαλεί 

άγχος (θετική συσχέτιση). 

Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν οι διαφορές που πιθανόν να έχουν οι τρεις 

ομάδες τελειομανών ως προς το εργασιακό τους άγχος. Εφαρμόστηκε μια ανάλυση 

διακύμανσης για να εξεταστεί η πιθανή διαφοροποίηση των τριών ομάδων 

τελειομανών ως προς το εργασιακό άγχος. Όπως φάνηκε από την ανάλυση 

διακύμανσης, η διαφορά των μέσων όρων δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική μεταξύ 

των τριών ομάδων τελειομανών (F(1,110) = 2,283, p > 0,107). Όπως έδειξαν τα 

αποτελέσματα και οι τρεις ομάδες τελειομανών έδειξαν παρόμοια επίπεδα 

εργασιακού άγχους. Οι δυσπροσαρμοστικοί τελειομανείς εμφάνισαν μέτρια 

επίπεδα εργασιακού άγχους (Μ.Ο. = 2,000, Τ.Α. = 0,499), ενώ οι προσαρμοστικοί 

τελειομανείς εμφανίστηκαν ως οι λιγότεροι αγχωμένοι εξαιτίας της εργασίας τους 

(Μ.Ο. = 1,788, Τ.Α. = 0,515). Σε ό,τι αφορά στους μη τελειομανείς το επίπεδο του 

εργασιακού τους άγχους κυμάνθηκε μεταξύ του επιπέδου του εργασιακού άγχους 
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των άλλων δυο ομάδων (Μ.Ο. = 2,100, Τ.Α. = 0,567). Ο μικρός αριθμός του 

δείγματος ίσως να μην επιτρέπει την ανίχνευση στατιστικά σημαντικών διαφορών, 

ωστόσο αξίζει να επισημανθεί ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία καταδεικνύουν μια 

σαφή τάση αναφορικά με τη διαφοροποίηση του εργασιακού άγχους ανά 

κατηγορία τελειομανών.  

 
Στη συνέχεια συζητιούνται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και 

αντιπαραβάλλονται με θεωρητικά και εμπειρικά στοιχεία από τη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε να εντοπίσει και να περιγράψει το επίπεδο 

του εργασιακού άγχους και της τελειομανίας των εκπαιδευτικών και να διερευνήσει 

τις ατομικές διαφορές του δείγματος ως προς το άγχος και τον έλεγχο του άγχους 

και τις τρεις διαστάσεις της τελειομανίας (υψηλά κριτήρια, τάξη και ασυμφωνία). 

Τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν να εντοπίσει και να περιγράψει τις σχέσεις των 

προαναφερθέντων στοιχείων.  

 Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο 

ερευνητικό μέρος της έρευνας αυτής, προκύπτει ένα πλήθος πληροφοριών, το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  

 

1.  Διερεύνηση του επιπέδου του εργασιακού άγχους και της τελειομανίας.  

 Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο του 

εργασιακού άγχους και το βαθμό και το είδος της τελειομανίας στους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

πραγματοποιήθηκε μια σειρά αναλύσεων προκειμένου να εξεταστεί η δομή των 

ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα.  

1.1. Παραγοντική δομή των ερευνητικών εργαλείων της έρευνας. 

 Από τις αναλύσεις του ερωτηματολογίου του εργασιακού άγχους, εξήχθησαν 

δύο παράγοντες, οι οποίοι ονομάστηκαν «άγχος» και «έλεγχος άγχους». Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής επιβεβαιώνουν και άλλες έρευνες (Chaaya, 
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Osman, Naassan & Mahfoud, 2010. Siqueira-Reis, Ferreira-Hino, & Rodriguez-Anez, 

2010), στις οποίες εξήχθησαν οι δυο παράγοντες, του άγχους και του ελέγχου του 

άγχους. Ωστόσο, πληθώρα ερευνών υποστηρίζει την εξαγωγή ενός και μόνο 

παράγοντα, αυτόν του άγχους (Dominguez, Dumkel-Schette, Glynn, Hobel, & 

Sandman, 2008. Remor, 2006. Testad, Mikkelsen, Ballard, & Aarsland, 2010). Στην 

παρούσα έρευνα λάβαμε προς διερεύνηση μόνο τον παράγοντα του άγχους.  

 Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της 

τελειομανίας στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε συμφωνία 

με τις αρχικές υποθέσεις, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

εντοπίστηκε σε μικρό βαθμό στο συγκεκριμένο πλήθος καθώς το 30,8 % των 

συμμετεχόντων αναγνωρίστηκαν ως τελειομανείς. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω από 

τους μισούς φάνηκαν  να συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά δυσπροσαρμοστικών 

τελειομανών (20 έναντι 17 προσαρμοστικών). Η έλλειψη αναλόγων δημοσιευμένων 

ερευνών τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με την 

τελειομανία στους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιστά 

αδύνατη τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών.  

 

1.2. Το επίπεδο του εργασιακού άγχους και της τελειομανίας των 

εκπαιδευτικών.  

Κατά τη διερεύνηση του επιπέδου του εργασιακού άγχους και της 

τελειομανίας στο δείγμα της παρούσας έρευνας, διαπιστώθηκε πως οι 
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εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζουν μέτριο εργασιακό 

άγχος. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν διάφορες 

έρευνες, οι οποίες είχαν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της παρούσας έρευνας 

(McGee-Cooper, Trammell και Lau, 1990. Schaufeli, Daamen και συνεργάτες, 1994. 

Burke και συνεργάτες, 1995. Friedman, 1996). Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα 

όλες οι έρευνες που εξέταζαν το εργασιακό στρες σε εκπαιδευτικούς ανέφεραν 

χαμηλά επίπεδα στρες και/ή επαγγελματικής εξουθένωσης και στους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (Aventisian-Pagoropoulou, Koubias, & Giavrimis, 

2004; Kantas, 1996; Kokkinos, 2006; Leontari, Kiridis, & Gialamas, 2000) και στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Motti-Stefanidi, 2000). Αντίθετα, άλλη έρευνα στη 

Γαλλία ανάμεσα σε 6.700 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης έδειξε πως ποσοστό της τάξης του 31 ως 45% αρρωσταίνουν και 

εγκαταλείπουν την εργασία τους λόγω του επαγγελματικού άγχους (Laugaa, Rascle, 

Bruchon-Schweitzer, 2008, Stress and burnout among French elementary school 

teachers: A transactional approach). 

Μια μελέτη των Stoeber, και Rennert, (2008) που εξέταζε την τελειομανία 

των δασκάλων σε σχέση με το εργασιακό άγχος, τα στυλ αντιμετώπισής του και την 

εξουθένωση έδειξε πως οι ατομικές διαφορές στην τελειομανία του ατόμου 

αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για το υψηλό εργασιακό στρες των 

δασκάλων. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως οι τελειομανία και η 

αντιλαμβανόμενη πίεση από τους συναδέλφους τους δεν συντελούν στο εργασιακό 

άγχος, ενώ οι αρνητικές επιδράσεις της μη τελειομανίας και η αντιλαμβανόμενη 

πίεση από τους μαθητές και τους γονείς των μαθητών  συντελούν στην αύξησή του.  
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2. Ατομικές διαφορές στο εργασιακό άγχος και στην τελειομανία των 

εκπαιδευτικών.  

 Επόμενος στόχος της έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση των ατομικών 

διαφορών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τους 

παράγοντες του εργασιακού άγχους και της τελειομανίας. Ενδιαφέρον προκαλεί το 

γεγονός πως οι δημογραφικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία και χρόνος προϋπηρεσίας) 

που διερευνήθηκαν σε σχέση με το εργασιακό άγχος και την τελειομανία, δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.   

 Ως προς το φύλο, βρέθηκε πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν  

υψηλότερα επίπεδα (με ελάχιστη διαφορά) εργασιακού άγχους από τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Υπάρχουν παρόμοιες έρευνες, στις οποίες αποδεικνύεται πως 

το φύλο δεν επηρεάζει σε τίποτα το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών (Stoeber, 

και Rennert, 2008. Cano-Garcia, Padilla-Munoz, Carrasco-Ortiz, 2005). Αντίθετα 

όμως ευρήματα ανέκυψαν σε άλλες έρευνες σε εκπαιδευτικούς  στην Κίνα 

(Purvanova, Muros, 2010. Yang, Ge, Hu, Chi, Wang, 2009). 

Ως προς την ηλικία και το χρόνο προϋπηρεσίας, βρέθηκε πως ούτε οι 

μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί σε ηλικία και ούτε αυτοί με τη μεγαλύτερη πείρα στο 

επάγγελμα, αντιμετωπίζουν χαμηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους. 

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με έρευνες που καταδεικνύουν πως δεν είναι τόσο 

οι προσωπικοί παράγοντες, αλλά οι συνθήκες και ο χώρος εργασίας που ευνοούν 

την ύπαρξη ή αύξηση του άγχους (Byrne, 1994. Van Horn et al., 1997. Pines, 2004.)  

Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των δημογραφικών 

παραγόντων σε σχέση με την τελειομανία. Όσον αφορά στον παράγοντα φύλο, οι 

επιδράσεις του οποίου στην τελειομανία έχουν μελετηθεί εκτενέστερα, τα 



80 

 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμβαδίζουν με τα ευρήματα των ερευνών 

της διεθνούς βιβλιογραφίας που δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην εκδήλωση της τελειομανίας (Blankstein et al., 2008).  

Αναφορικά με την επίδραση του παράγοντα της ηλικίας και του χρόνου 

προϋπηρεσίας, αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα δε φάνηκε να παίζουν 

κανένα ρόλο. Επαληθεύεται, λοιπόν, ο ισχυρισμός πως η τελειομανία αποτελεί 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, το οποίο δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον 

παράγοντα.  

Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, κανένας από τους 

δημογραφικούς παράγοντες δε φάνηκε να επιδρά σημαντικά στο εργασιακό άγχος 

και την τελειομανία των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

 

3. Η σχέση ανάμεσα στους παράγοντες του εργασιακού άγχους και της 

τελειομανίας.  

 Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν οι σχέσεις του εργασιακού άγχους και της 

τελειομανίας, καθώς και των επιμέρους διαστάσεων της τελευταίας.  

Φάνηκε πως το εργασιακό άγχος συσχετίζεται αρνητικά με την υποκλίμακα 

των υψηλών κριτηρίων της τελειομανίας και θετικά με την υποκλίμακα της 

ασυμφωνίας της τελειομανίας. Με άλλα λόγια, οι τελειομανείς εκπαιδευτικοί έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους όταν 

θέτουν μη ρεαλιστικούς στόχους και νιώθουν απογοητευμένοι από την απόδοσή 

τους. Τα ευρήματά μας έρχονται σε συμφωνία με τα ευρήματα ερευνών (Flett et al., 

1995. Stoeber & Rennert, 2008.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το εργασιακό 

άγχος των εκπαιδευτικών, με την ελπίδα να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας στον κλάδο της δημόσιας παιδείας. Πρόκειται για μια πρωτότυπη έρευνα, 

καθώς είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται το εργασιακό άγχος σε συνάρτηση με την 

τελειομανία, ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών, τόσο στη 

χώρα μας όσο και στο διεθνές χώρο. Οι έννοια της τελειομανίας έχει μελετηθεί σε 

συνάρτηση με την επαγγελματική εξουθένωση και στον κλάδο των εκπαιδευτικών 

αλλά και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους.  

 Το εργασιακό άγχος διερευνήθηκε με την τελειομανία και τις επιμέρους 

διαστάσεις της. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν μέτρια επίπεδα άγχους. 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα θα μπορούσαν 

να είναι χρήσιμα στην προσπάθεια για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασιακού 

βίου των εκπαιδευτικών δημοσίων -κι όχι μόνο- σχολείων. Η συνειδητοποίηση και η 

πρόληψη του εργασιακού άγχους είναι υψηλής σημασίας ζήτημα, καθώς η 

αντιμετώπισή του προλαμβάνει ανεπιθύμητες συνέπειες τόσο στην εργασιακή όσο 

και στην προσωπική ζωή του ατόμου. Θα μπορούσε να βοηθήσει και στην αποφυγή 

βίωσης του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης του εργαζομένου.  

 Πρότασή μας είναι να πραγματοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα ή 

συνεδρίες στον επαγγελματικό χώρο των εκπαιδευτικών, με αντικείμενο την 

γνωστοποίηση και αντιμετώπιση διαφόρων αγχογόνων καταστάσεων/ βιωμάτων 

που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Παρόμοια, καλό θα ήταν να λαμβάνουν 
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χώρα ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα, με αντικείμενο τη διαχείριση της 

τελειομανίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν καλύτερα στην εργασία τους 

και να αποφεύγουν την ανάπτυξη υψηλού άγχους.  

 Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούν οι βασικοί περιορισμοί και οι 

αδυναμίες της παρούσας έρευνας, ώστε να μπορέσουν τα ευρήματα που 

εξήχθησαν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. Ο μικρός αριθμός δείγματος και η 

μελέτη των σύνθετων εννοιών του εργασιακού άγχους και της τελειομανίας, με 

αποκλειστικά ποσοτικά στοιχεία, αποτελούν τις βασικές αδυναμίες της έρευνας.  

 Παρά τις όποιες αδυναμίες και περιορισμούς, η έρευνα αυτή αποτελεί την 

αφετηρία για περαιτέρω περιορισμό και μελέτη των δυο φαινομένων και των 

μεταξύ τους σχέσεων, προσθέτοντας ίσως και άλλες έννοιες ή εμβαθύνοντας στις 

ήδη υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση γα τη βελτίωση των συνθηκών εργασιακού βίου των 

εκπαιδευτικών, η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει αυξημένο επίπεδο ποιότητας 

στην εκπαίδευση. 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

Στα πλαίσια μιας έρευνας για το εργασιακό άγχος και την τελειομανία των 

Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

έχει σκοπό να αξιολογήσει τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτά. Η ειλικρινής 

και υπεύθυνη συμπλήρωσή του από μέρους σας πιστεύουμε ότι θα συμβάλει 

αποφασιστικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία! 

 

       Τάσκου Σοφία          Πλατσίδου Μαρία 

    Μεταπτυχιακή φοιτήτρια      Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση    Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Φύλο: 

            Άνδρας                                              Γυναίκα      

2. Ηλικία : ………………        

 

3. Οικογενειακή κατάσταση : 

 

                     Άγαμος                             Έγγαμος                 Αρραβωνιασμένος                   

                     Διαζευγμένος                  Χήρος                     Σε συμβίωση 

 

4. Χρόνια προϋπηρεσίας  :         …………………… 

 

5. Σπουδές  :    ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  

         ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  
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Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας κατά τον 

τελευταίο μήνα. Σημειώστε πόσο συχνά ισχύει για σας το περιεχόμενο της κάθε 

δήλωσης , σύμφωνα με την παρακάτω αντιστοιχία:  

0    1    2    3    4    

Ποτέ    Σχεδόν ποτέ Μερικές φορές  Αρκετά συχνά Πολύ συχνά 

 

Κατά τον τελευταίο μήνα: 

1. Πόσο συχνά είσαστε σε ένταση επειδή κάτι συνέβη απρόοπτα;  

2. Πόσο συχνά έχετε νιώσει την ανάγκη να ελέγξετε τα σημαντικά 

πράγματα στη ζωή σας; 

 

3. Πόσο συχνά έχετε νιώσει νευρικός ή «στρεσαρισμένος»;  

4. Πόσο συχνά έχετε νιώσει σίγουρος για την ικανότητά σας να 

χειριστείτε τα προσωπικά σας προβλήματα; 

 

5. Πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πάνε όπως θέλετε;  

6. Πόσο συχνά βρεθήκατε να μην μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλα όσα 

έπρεπε να κάνετε; 

 

7. Πόσο συχνά μπορούσατε να ελέγξετε πράγματα που προκαλούσαν 

εκνευρισμό; 

 

8. Πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων;  

9. Πόσο συχνά έχετε θυμώσει εξαιτίας των πραγμάτων που ήταν έξω 

από τον έλεγχό σας; 

 

10. Πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι οι δυσκολίες συσσωρεύονταν σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορείτε να τις ξεπεράσετε;  
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APS-R Short Form 

Οι παρακάτω προτάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να μετρούν τις στάσεις των ατόμων 

απέναντι στον εαυτό τους, στην επίδοσή τους και σε άλλα άτομα. Δεν υπάρχουν 

σωστές ή λάθος απαντήσεις. Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας σας για κάθε μία από τις προτάσεις χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

κλίμακα.  

Κλίμακα Διαφωνίας/Συμφωνίας 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

 

Διαφωνώ 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 

APS 
Βαθμός 

Συμφωνίας/Διαφωνίας 

1. Έχω υψηλά κριτήρια για την επίδοσή μου στη δουλειά 1    2    3    4    5    6    7 

2. Είμαι μεθοδικό άτομο. 1    2    3    4    5    6    7 

3. Συχνά αισθάνομαι απογοητευμένος-μένη επειδή δεν μπορώ να 

ανταποκριθώ στους στόχους μου. 
1    2    3    4    5    6    7 

4. Η ευταξία είναι σημαντική για εμένα. 1    2    3    4    5    6    7 

5. Αν δεν προσδοκάς πολλά από τον εαυτό σου, δεν θα πετύχεις ποτέ. 1    2    3    4    5    6    7 

6. Το καλύτερό που κάνω ποτέ δεν φαίνεται αρκετά καλό για εμένα. 1    2    3    4    5    6    7 

7. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να τακτοποιούνται στη θέση τους. 1    2    3    4    5    6    7 

8. Έχω υψηλές προσδοκίες για τον εαυτό μου. 1    2    3    4    5    6    7 

9. Σπάνια ανταποκρίνομαι στα υψηλά κριτήριά μου. 1    2    3    4    5    6    7 

10. Μου αρέσει πάντα να είμαι οργανωμένος/-μένη και 

πειθαρχημένος/-μένη. 
1    2    3    4    5    6    7 

11. Το να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ποτέ δεν φαίνεται να είναι 

αρκετό. 
1    2    3    4    5    6    7 

12. Θέτω πολύ υψηλά κριτήρια για τον εαυτό μου. 1    2    3    4    5    6    7 

13. Ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος/-μένη με τα επιτεύγματά μου. 1    2    3    4    5    6    7 

14. Προσδοκώ το καλύτερο από τον εαυτό μου. 1    2    3    4    5    6    7 

15. Συχνά ανησυχώ για το ότι δεν ανταποκρίνομαι στις δικές μου 

προσδοκίες. 
1    2    3    4    5    6    7 

16. Η επίδοσή μου σπάνια ανταποκρίνεται στα κριτήριά μου. 1    2    3    4    5    6    7 

17. Δεν είμαι ικανοποιημένος/-μένη ακόμα και όταν γνωρίζω πως έχω 

κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ. 
1    2    3    4    5    6    7 

18. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σε οτιδήποτε κάνω. 1    2    3    4    5    6    7 

19. Σπάνια μπορώ να ανταποκριθώ στα δικά μου υψηλά κριτήρια 

επίδοσης. 
1    2    3    4    5    6    7 

20. Σχεδόν ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος/-μένη με την επίδοσή μου. 1    2    3    4    5    6    7 

21. Σπάνια αισθάνομαι ότι αυτό που έχω κάνει είναι αρκετά καλό. 1    2    3    4    5    6    7 

22. Έχω ισχυρή ανάγκη να αγωνίζομαι για αρίστευση. 1    2    3    4    5    6    7 

23. Συχνά αισθάνομαι απογοήτευση αφού ολοκληρώσω μια εργασία 

επειδή γνωρίζω ότι θα μπορούσα να τα είχα καταφέρει καλύτερα. 
1    2    3    4    5    6    7 
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