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ηελ θαζνδήγεζή ηεο θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο ζε θάζε θάζε δεκηνπξγίαο ηεο
εξγαζίαο. Θα ήζεια επίζεο λα ηελ επραξηζηήζσ γηα ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ κνπ
δηέζεζε, ηελ ππνζηήξημή ηεο ζε πξαθηηθφ αιιά θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν, θαζψο
επίζεο θαη ηελ ελζάξξπλζή ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο.
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βνήζεζαλ ζηελ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο επίζεο θαη φινπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηελ έξεπλα, ε ζπλεηζθνξά ησλ νπνίσλ
ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο.
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2

Πεξίιεςε
Καηά θαηξνχο έρνπλ δηεμαρζεί δηάθνξεο έξεπλεο πνπ επηρεηξνχλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη
νπνίεο έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Διιήλσλ
εθπαηδεπηηθψλ

είλαη

ρακειά

ζπγθξηηηθά

κε

άιιεο

ρψξεο

(Αβεληηζηάλ

–

Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο, & Γηαβξίκεο, 2002· Κάληαο. 1996· Μφηηε – ηεθαλίδε,
2000· Παπαζηπιηαλνχ & Πνιπρξνλφπνπινο, 2007· Platsidou & Agaliotis, 2008). Οη
πεξηζζφηεξεο δηεζλείο αιιά θαη ειιεληθέο έξεπλεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην εξεπλεηηθφ
εξγαιείν ηεο Maslach, ην νπνίν φκσο ίζσο λα κελ απνηππψλεη ηθαλνπνηεηηθά ηα
επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί. Ζ
ζθέςε απηή καο νδήγεζε ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε
βάζε ηα ζεσξεηηθά κνληέια Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (θαη ηηο αληίζηνηρεο
θιίκαθεο κέηξεζεο) ησλ Maslach θαη Jackson (1982), ησλ Pines θαη Aronson (1988)
θαη ησλ Kristensen, Borritz, Villadsen, θαη Christensen, (2005). ηφρνο ηεο έξεπλαο
ήηαλ ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πνηφ κνληέιν κπνξεί λα
εξκελεχζεη θαιχηεξα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο
κεηαβιεηή ειέγρνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 320 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
πνπ εξγάδνληαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ρακειά. Σέινο, ηα επξήκαηα
έδεημαλ φηη νη δχν ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Κνπεγράγεο, κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο ππνθιίκαθεο ησλ άιισλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ
παξνχζα έξεπλα επηβεβαίσζε ηα φζα είραλ δείμεη πξνγελέζηεξεο κειέηεο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη

αλέδεημε ηε

ρξεζηκφηεηα θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο.
Λέμεηο Κιεηδηά: Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε, Δπαγγεικαηηθή
Πξσηνβάζκηα

Δθπαίδεπζε,

Maslach

Burnout

Inventory,

Ηθαλνπνίεζε,

Burnout

Measure,

Copenhagen Burnout Inventory.

3

Abstract
Occasionally, several surveys have conducted that attempt to specify the
burnout of Greek teachers. Those surveys have illustrated that the burnout levels of
Greek teachers are low, in comparison with the levels of other countries. Moreover,
most international and Greek studies use Maslach‟s Burnout Inventory to determine
the levels of burnout in teachers. However, Maslach‟s Burnout Inventory may not
reflect sufficiently the level of burnout experienced by Greek teachers. This thought
led us to conduct this research, which aims to investigate the burnout of teachers in
primary education based on theoretical burnout models (and the corresponding scales)
of Maslach and Jackson (1982), Pines and Aronson (1988) and Kristensen, Borritz,
Villadsen, and Christensen, (2005). The research aims also at the comparison between
these models in order to specify which model can explain the burnout of Greek
primary school teachers better. The factor of job satisfaction was used to determine
with more accuracy the levels of burnout.
The survey was distributed in a sample of 320 primary school teachers working
in public schools. The results indicated that the levels of burnout in general
elementary educators are low. Finally, the study findings illustrated that the
Copenhagen Burnout Inventory can act as predictor of job satisfaction. This research
confirmed what earlier studies had demonstrated about the burnout levels of Greek
teachers and indicated the usage of other inventories in burnout evaluation.

Keywords: Job Burnout, Job Satisfaction, Primary Education, Maslach Burnout
Inventory, Burnout Measure, Copenhagen Burnout Inventory.
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Δηζαγσγή
Πνιινί νηθνλνκνιφγνη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα έρνπλ
θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη λα κεηξήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή
ζπλεηζθνξά ηεο. Μία αλαδξνκή ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηή γηα λα
δηαπηζηψζνπκε πσο απνηειεί θνηλή παξαδνρή ε άπνςε, φηη ν ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο κηαο ρψξαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ελφο έζλνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ (Schultz, 1988). Ζ
επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απνηειεί
έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ην δηεζλή αληαγσληζκφ. Γηα λα γίλεη απηφ, θάζε θξάηνο
νθείιεη λα εθπαηδεχζεη ηνπο δηδάζθνληεο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε φρη κφλν λα έρνπλ
δηδαθηηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά θαη λα είλαη δεζκεπκέλνη θαη αθνζησκέλνη ζην
επάγγεικά ηνπο.
Παξάιιεια, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ραξαθηεξίδεηαη σο έλα απφ ηα πην ζηξεζνγφλα θαη απαηηεηηθά επαγγέικαηα ηεο
ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά
πξνθιήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε
(Lambert, McCarthy, O ‟Donell & Wang, 2009). χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 30% ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ παξνπζηάδεη
ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Kyriacou, 1987· Antoniou et al., 2000·
Capel, 1992). ηε Γεξκαλία ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθψλ αηζζάλεηαη
επαγγεικαηηθά αθξσηεξηαζκέλν, ελψ έλα δεχηεξν ηξίην αηζζάλεηαη παξαγλσξηζκέλν
θαη θνπξαζκέλν. Σν άγρνο, νη απαηηήζεηο, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε πίεζε απφ ηνλ
έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ επηζεσξεηψλ είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ
πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζε παξαίηεζε, φπσο έγξαθε ε εθεκεξίδα Guardian (2-82000). ηε Γαιιία νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο ζπγθξηηηθά κε άιια
επαγγέικαηα (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα Times Educational Supplement , 1210-2001), ελψ θαηά ηελ ίδηα εθεκεξίδα (2-3-2001) θαη ζηνλ Καλαδά νη εθπαηδεπηηθνί
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ
εξγαζίαο.
Οη δχν ιφγνη πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δειαδή ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε
ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αλά
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ηνλ θφζκν καο ψζεζε λα εμεηάζνπκε ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κέζα απφ ηξία
δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά κνληέια.
Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη έλα απφ ηα θαηεμνρήλ αλζξσπνθεληξηθά
επαγγέικαηα, ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ ζηξεζνγφλα θαη ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί
νδεγνχληαη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Παππά, 2006). Χζηφζν, έξεπλεο έρνπλ
δείμεη φηη ζηελ Διιάδα ηα γεληθά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηελ
επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπκαίλνληαη απφ κέηξηα έσο ρακειά
ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο (Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο, & Γηαβξίκεο,
2002·

Κάληαο.

1996·

Μφηηε

–

ηεθαλίδε,

2000·

Παπαζηπιηαλνχ

&

Πνιπρξνλφπνπινο, 2007· Platsidou & Agaliotis, 2008).
Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε είλαη φηη ζην δηεζλή ρψξν, πάλσ απφ ην 90% ησλ
εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ρξεζηκνπνηνχλ ην
κνληέιν θαη ηελ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Maslach θαη Jackson
(Kristensen, 2005). Οκνίσο, φιεο ζρεδφλ νη έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα κε
ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν κέηξεζεο ηελ θιίκαθα ηεο Maslach. Αλ ιάβεη θαλείο
ππφςε αθελφο, ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο αξθεηά πςειή, φπσο θαη ηε
γεληθφηεξε αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ην επάγγεικα απηφ, θαη, αθεηέξνπ, ην γεγνλφο
φηη νη Διιεληθέο έξεπλεο δε δηαπηζηψλνπλ ηα ίδηα, κπνξεί λα ππνζέζεη φηη ην
ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη ε θιίκαθα ηεο Maslach, ίζσο λα κελ απνηππψλεη
ηθαλνπνηεηηθά ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη Έιιελεο
εθπαηδεπηηθνί.

Παξάιιεια,

ε

επαγγεικαηηθή

ηθαλνπνίεζε

έρεη

απνηειέζεη

αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη πνιιέο θνξέο έρεη κειεηεζεί ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Κνπζηέιηνο & Κνπζηέιηνπ, 2001).
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δηεξεπλάηαη ζπζηεκαηηθά ζην δηεζλή ρψξν θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηρεηξήζεη λα
πξνζδηνξίζνπλ ηηο πεγέο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Papanastasiou & Zempylas, 2008). ηελ παξνχζα
έξεπλα, σο κεηαβιεηή ειέγρνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο επηιέμακε ηνλ
παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ε νπνία κεηξήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο
ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ησλ Warr, Cook θαη Wall (1979).
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Ζ ζθέςεηο απηέο καο νδήγεζαλ ζηελ δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο, ε νπνία έρεη
σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηα ηξία ελαιιαθηηθά ζεσξεηηθά κνληέια
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (θαη ηηο αληίζηνηρεο θιίκαθεο κέηξεζεο) ησλ Maslach
θαη Jackson (1982), ησλ Pines θαη Aronson (1988) θαη ησλ Kristensen, Borritz,
Villadsen, θαη Christensen (2005). ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πνην κνληέιν κπνξεί λα εξκελεχζεη θαιχηεξα ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε αλάδεημε ησλ ζπληζησζψλ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο εξεπλάηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλαο
αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε,
κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζηελ Διιάδα θαη ην δηεζλή ρψξν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην, αλαιχεηαη ν φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε»
θαη γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο ελλνηνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ κε
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, αλαιχνληαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο θαη εμεηάδνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
(αηνκηθά, ςπρνινγηθά, ζπκπεξηθνξηθά). Παξάιιεια, εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ
ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα
βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην δηεζλή ρψξν φζνλ
αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, εμεηάδεηαη ε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά επξήκαηα.
ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ζπλνπηηθά ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο. Αξρηθά επηρεηξείηαη κηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο,
παξνπζηάδνληαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, νη παξάγνληεο
πνπ ηελ θαζνξίδνπλ, νη επηπηψζεηο απφ ηελ έιιεηςή ηεο θαη, ηέινο, γίλεηαη κηα
βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην ζέκα απηφ, ζην
δηεζλή θαη ηνλ ειιεληθφ ρψξν.
ηε δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. Πην αλαιπηηθά, ζην ηξίην
θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, αλαιχεηαη
ην δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, πεξηγξάθνληαη εθηελψο ηα εξεπλεηηθά
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εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.
ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά.
Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε θαη νη αδπλακίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη γίλνληαη
θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο.
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ΜΔΡΟ Α’
1. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
1.1 Δλλνηνινγηθόο Οξηζκόο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο
Ο φξνο “επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε” ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο
ςπρνζσκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη εξγαζηαθήο απφδνζεο ελφο πξνζψπνπ (ή νκάδαο
πξνζψπσλ) εληαγκέλνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Γειψλεη ηε ζρεδφλ
νινθιεξσηηθή εθκεδέληζε ηεο επαγγεικαηηθήο (θαη πξνζσπηθήο) ππφζηαζεο ηνπ
αηφκνπ. Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ εάλ αλαθεξζνχλ κεξηθά απφ ηα
πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζπρλά ζπλνδεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, φπσο
θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, έιθνο ζηνκάρνπ, ζσκαηηθέο ελνριήζεηο ςπρνζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα θαη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (Burke, Greenglass, & Schwarzer, 1996·
Guglielmi & Tatrow, 1998).

1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
Ο φξνο «burnout» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1960, πξνθεηκέλνπ λα
πεξηγξάςνπλ νη εηδηθνί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξφληαο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ
(Pedersen, 1998). Απηφο φκσο πνπ αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ζην ζχλδξνκν ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ήηαλ ν θιηληθφο ςπρνιφγνο Herbert Freudenberger,
φηαλ εξγαδφηαλ ζε θιηληθή απεμάξηεζεο ηνμηθνκαλψλ, γηα λα πεξηγξάςεη έλα
ζχλδξνκν πνπ παξαηήξεζε θαηά ηνλ εξγαζηαθφ βίν ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ
ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηήξεζε φηη, θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ηνπο απνδέθηεο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο, πνιινί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ βίσλαλ ζπκπηψκαηα κεησκέλεο
θηλεηηθφηεηαο, γίλνληαλ επέμαπηνη, κεξνιεπηηθνί θαη θαρχπνπηνη, κε αξλεηηθέο
ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο, γεγνλφο πνπ πνιιέο θνξέο νδεγνχζε θαη ζηελ
εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ.
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα ε εκπεηξηθή έξεπλα πάλσ ζηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε άξρηζε λα παίξλεη κηα πην ζπζηεκαηηθή κνξθή, θπξίσο
κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ζηάζκηζε έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ. Έηζη, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο δηάθνξα κνληέια θαη ζεσξίεο πνπ
επηρείξεζαλ λα αλαιχζνπλ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο
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εμνπζέλσζεο, λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζή ηεο
θαη γεληθά, λα δψζνπλ κηα πην ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ζπλδξφκνπ.
1.3 Οξηζκνί Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο
Ο φξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα επξχηαην θάζκα
επαγγεικάησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη απαηηεηηθνί ξπζκνί εξγαζίαο έρνπλ αλαδείμεη
ηε ζεκαληηθφηεηα κειέηεο ηνπ ζπλδξφκνπ. Πνιινί εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα
αλαιχζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δίλνληαο δηάθνξνπο νξηζκνχο. Οη νξηζκνί
απηνί ζεσξνχλ απφ θνηλνχ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα αξλεηηθή
ςπρνινγηθή εκπεηξία ηνπ αηφκνπ πνπ απνηειεί απφθξηζε ζην εξγαζηαθφ ζηξεο.
Οη δηάθνξνη νξηζκνί πνπ δίλνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
απνζθνπνχλ θπξίσο ζην λα δηαρσξίζνπλ ηελ έλλνηα απηή απφ ην επαγγεικαηηθφ
άγρνο ηνπ νπνίνπ ζεσξείηαη ηδηάδνπζα κνξθή (Κάληαο, 1996). Ο φξνο
«επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» (Burnout) δελ είλαη ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ «εξγαζηαθή
πίεζε» (job stress), «θφπσζε» (fatigue), «απνμέλσζε» (alienation) ή «θαηάζιηςε»
(depression), παξφιν πνπ ε θαηάρξεζε ηνπ φξνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νδήγεζε ζε
ζχγρπζε φξσλ θαη νξηζκψλ. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαίλεηαη φηη πξνθαιείηαη
απφ δπζαλάινγα πςειή πξνζπάζεηα (κε επέλδπζε ζε ρξφλν θαη ζπλαηζζεκαηηθή
εκπινθή) θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε (αξλεηηθά απνηειέζκαηα), ζε ζπλδπαζκφ κε
πηεζηηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (πςειέο απαηηήζεηο). Δπεξεάδεη θπξίσο ηνπο
λνζειεπηέο, γηαηξνχο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη άιια παξφκνηα
επαγγέικαηα, θπξίσο απηά ζηα νπνία ν εξγαδφκελνο ζπλαλαζηξέθεηαη κε αλζξψπνπο.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν Freudenberger (1974) φξηζε ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο αδπλακία γηα επίδνζε ή εμνπζέλσζε ιφγσ
ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα, ηε δχλακε ή ηηο δπλαηφηεηεο.
Σν άηνκν γίλεηαη άθακπην θαη αλειαζηηθφ θαη εκπνδίδεη ηελ πξφνδν θαη ηηο δνκηθέο
αιιαγέο, επεηδή νη αιιαγέο απηέο απαηηνχλ πξνζπάζεηα γηα πξνζαξκνγή.
Παξάιιεια, ππνζηήξημε φηη νη αθνζησκέλνη θαη νη απνξξνθεκέλνη απφ ηελ εξγαζία
ηνπο, εθείλνη δειαδή πνπ αηζζάλνληαη ηφζν κηα εζσηεξηθή πίεζε λα πξνζθέξνπλ φζν
θαη κηα εμσηεξηθή λα απνδψζνπλ, είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη λα αλαπηχμνπλ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Πεξηέγξαςε ηνλ «αθνζησκέλν εξγαδφκελν» (dedicated),
ν νπνίνο αλαιακβάλεη ππεξβνιηθά πνιιή δνπιεηά, ηνλ «ππέξ-δεζκεπκέλν
εξγαδφκελν» (overcommitted), ηνπ νπνίνπ ε δσή έμσ απφ ηελ εξγαζία δελ δίλεη
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ηθαλνπνίεζε θαη ηνλ «απηαξρηθφ εξγαδφκελν» (authoritarian), ν νπνίνο ληψζεη φηη
θαλείο άιινο εθηφο απ απηφλ δε κπνξεί λα θάλεη ηε δνπιεηά κε ηελ ίδηα
απνηειεζκαηηθφηεηα (Freudenberger, 1975).
Άιινη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο ηελ
«πξννδεπηηθή απψιεηα ηνπ ηδεαιηζκνχ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ, ε νπνία
βηψλεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε επαγγέικαηα πξνζθνξάο, σο
απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο» (Sturgess & Poulsen, 1983). Ο Cherniss πεξηγξάθεη
ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο ηελ «αξξψζηηα ησλ ππεξαθνζησκέλσλ»
(Cherniss, 1980). Οη Brezniak θαη Ben Ya‟Ir (1989) πηζηεχνπλ φηη νθείιεηαη ζηελ
αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ αμηψλ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. πλεπψο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζα
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα είδνο άκπλαο ηνπ αηφκνπ, ε νπνία εθδειψλεηαη
κε απάζεηα, αιαδνλεία θαη ζπλαηζζεκαηηθή απνζηαζηνπνίεζε (Burke & Richardsen,
1996· Hughes, 2001).
Ζ Pines (1981), ηεο νπνίαο ε ζεσξία κειεηάηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηε ζπλέρεηα,
ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ
λα πηζηεχεη φηη ε δσή ηνπ έρεη λφεκα θαη πσο φ,ηη θάλεη είλαη ρξήζηκν θαη έρεη θάπνηα
ζεκαζία. Ζ αλάγθε απηή απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν
ςάρλεη λα βξεη λφεκα ζηε δσή ηνπ θαη κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Αλ απνηχρεη, ηφηε
έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ Pines ζεσξεί
φηη νη άλζξσπνη πνπ είλαη αθνζησκέλνη θαη έρνπλ επελδχζεη ζηελ εξγαζία ηνπο έρνπλ
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ην ζχλδξνκν.
Ζ Maslach (1976, 1982) έρεη ζπλδέζεη ην φλνκά ηεο κε ηα κειέηε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εμαηηίαο ηνπ πνιχ γλσζηνχ κνληέινπ θαη εξγαιείνπ
κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ πξφηεηλε. Έδσζε ηνλ πην πεξηεθηηθφ
ίζσο νξηζκφ πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηε ζσκαηηθή, φζν θαη ηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή
εμνπζέλσζε, ε νπνία παξαηεξείηαη ζε θάζε επαγγεικαηία πνπ ε δνπιεηά ηνπ απαηηεί
ηε ζπλερή επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο. Τπνζηήξημε φηη «ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο
γηα ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο εξγάδεηαη, ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, φπνπ ν επαγγεικαηίαο δελ έρεη πιένλ θαζφινπ ζεηηθά
αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο ή ζεβαζκνχ γηα ηνπο πειάηεο ή αζζελείο».
Όζνλ

αθνξά

ζηελ

επαγγεικαηηθή

εμνπζέλσζε

ζπγθεθξηκέλα

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ, ν Hendrickson (1979) έρεη πξνηείλεη φηη ε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε
είλαη ε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε πνπ αξρίδεη φηαλ ν
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εθπαηδεπηηθφο δηαθαηέρεηαη απφ έλα ζπλαίζζεκα απψιεηαο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
δηδαζθαιία. Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ ην ζχλδξνκν απηφ, αληηδξνχλ ζηνπο
παξάγνληεο πνπ ηνπο αγρψλνπλ. Οη εμνπζελσκέλνη εθπαηδεπηηθνί δηαθαηέρνληαη απφ
κεησκέλν ελζνπζηαζκφ, αηζζάλνληαη αηνλία, ράλνπλ ην ρηνχκνξ ηνπο, παξνπζηάδνπλ
δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη δελ έρνπλ απηνπεπνίζεζε (McGee-Cooper, Trammell,
& Lau, 1990).

1.4 Δξκελείεο – Πξνζεγγίζεηο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ νη επηθξαηέζηεξνη νξηζκνί πνπ
έρνπλ δνζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Λφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ηεο
έλλνηαο θαη ησλ πνιιψλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ην ζχλδξνκν νη
επηθξαηέζηεξεο απηψλ, δειαδή απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ εξκελεία
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο
εξκελεηψλ – πξνζεγγίζεσλ.
Οη αηνκηθέο εξκελείεο δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ παξαγφλησλ θαη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχληαη εζσηεξηθά ζην άηνκν, φηαλ θαηαιακβάλεηαη απφ ην
ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Μεγαιχηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ
παξνπζία ηζρπξψλ ζπλεηδεηψλ θαη αζπλείδεησλ θηλήηξσλ, φπσο ε επίηεπμε πςειψλ
ζηφρσλ, πξνζδνθίεο θαη θηινδνμίεο. Οη Pines θαη Aronson (1988) νξίδνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο απνηπρεκέλε αλαδήηεζε ππαξμηαθνχ λνήκαηνο ζηελ
εξγαζία, ελψ ν Freudenberger (1983) σο απνηπρία δηαηήξεζεο ηεο ηδεαιηζηηθήο
εηθφλαο.
Οη δηαπξνζσπηθέο εξκελείεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ απαηηνχκελε δηαπξνζσπηθή
ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε απηφλ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο θαη απηφλ πνπ ηηο
ιακβάλεη. Γη‟ απηφ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν
αληηιακβάλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ζηε δνπιεηά ηνπ
(Buunk & Schaufeli, 1993).
Οη θνηλσληθέο εξκελείεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δίλνπλ έκθαζε ζηνλ
ξφιν πνπ θαηέρνπλ νη ηζρχνληεο δνκηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ είλαη βαζηά
ξηδσκέλνη ζην θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν θαη απνηεινχλ ην ππφβαζξν γηα ηελ εκθάληζε
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. χκθσλα κε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο ε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νξίδεηαη σο απνμέλσζε (Karger, 1981), σο αζπκθσλία
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αλάκεζα ζε θαλεξέο θαη αθαλείο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ (Handy, 1988), είηε
σο πξντφλ ηνπ πνιηηηζκνχ (Meyerson, 1994).
Σέινο, νη νξγαλσηηθέο εξκελείεο είλαη απηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν ζην ην άηνκν αιιά
θαη ζηελ επηρείξεζε. Οξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο «ζπλεηδεηνπνίεζε
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (Cherniss, 1989), είηε σο αζπκθσλία αλάκεζα ζην άηνκν θαη
ην επάγγεικα (Maslach & Leiter, 1997).

1.5 Θεσξεηηθά κνληέια επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
Καηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έρνπλ επηθξαηήζεη ηέζζεξα κνληέια γηα ηελ
εξκελεία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο: ην δηαδξαζηηθφ κνληέιν ηνπ Cherniss
(1980), ην κνληέιν ησλ Edelwich θαη Brodsky (1980), ην κνληέιν ησλ ηξηψλ
δηαζηάζεσλ ησλ Maslach θαη Jackson (1982) θαη ην κνληέιν ησλ Pines θαη Aronson
(1988). Παξαθάησ αλαιχνληαη ιεπηνκεξέζηεξα ηα ηέζζεξα απηά κνληέια, θαζψο
επίζεο θαη δχν αθφκε κνληέια πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Πξφθεηηαη γηα ην
κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο (Kristensen et al, 2005) ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ νπνίνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαη ην κνληέιν ησλ ShiromMelamed (2003), ην νπνίν γηα πξψηε θνξά εηζάγεη ηνλ φξν ηεο «γλσζηηθήο θζνξάο».
Ζ πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ γίλεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά.

1.5.1

Tν δηαδξαζηηθό κνληέιν ηνπ Cherniss (1980)

χκθσλα κε ηνλ Cary Cherniss (1980a, 1980b), ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
απνηειεί πεξηζζφηεξν κία «δηαδηθαζία» παξά έλα κεκνλσκέλν «ζπκβάλ». Ζ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ
αληαπφδνζε πνπ πηζηεχνπλ φηη παίξλνπλ ηα άηνκα απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζε απηφ
πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο άιινπο. Σν κνληέιν ηνπ Cherniss βαζίδεηαη ζηελ επηζθφπεζε
ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ησλ
πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη φηαλ κπαίλνπλ ζηνλ πεξηβάιινλ εξγαζίαο
ηνπο. Πεξηγξάθεηαη σο κηα δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζεί ηξία ζηάδηα:
1. Φάζε ηνπ «εξγαζηαθνχ ζηξεο»
Πξφθεηηαη γηα κία δηαηάξαμε αλάκεζα ζηνπο απαηηνχκελνπο θαη ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο. Σν εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαηάξαμεο ζην

16

εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εξγαδφκελνπ, ε νπνία δεκηνπξγείηαη φηαλ
νη δηαζέζηκνη πφξνη δελ επαξθνχλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν ηνπο
πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη ηα αηηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ. Απηή ε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε
εξγαδφκελν, ρσξίο λα νδεγήζεη απαξαίηεηα ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.
2. Φάζε «εμάληιεζεο»
Πξφθεηηαη γηα ηε ζπγθηλεζηαθή αληαπφθξηζε ζηελ πξνεγνχκελε δηαηάξαμε ηεο
ηζνξξνπίαο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ζηξεο,
θφπσζεο, αλίαο, έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο θαη απάζεηαο. Ο εξγαζηαθφο ρψξνο απνηειεί
γηα ηνλ εξγαδφκελν πεγή εμάληιεζεο, ελψ ε πξνζνρή ηνπ ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν ζε
γξαθεηνθξαηηθέο πιεπξέο παξά ζε θιηληθέο παξακέηξνπο. Ο εξγαδφκελνο βξίζθεηαη
ζε κία θαηάζηαζε ζπλερνχο έληαζεο πνπ, αλ δελ θαηαθέξεη λα ηε δηαρεηξηζηεί ζσζηά,
ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε θαη παξαίηεζε θαη ζπλεπψο, ζε αδπλακία
επαλαπξνγξακκαηηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.
3. Φάζε «ακπληηθήο θαηάιεμεο»
Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζηε ζηάζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, ν νπνίνο ζηαδηαθά απφ-επελδχεη ζπλαηζζεκαηηθά απφ
ηελ εξγαζία ηνπ θαη εθδειψλεη θπληζκφ θαη απάζεηα γηα ηνπο άιινπο. Οη αιιαγέο
απηέο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ
επέξρνληαη, κε ηελ ειπίδα λα κπνξέζεη ν εξγαδφκελνο λα επηβηψζεη επαγγεικαηηθά.
Σν κνληέιν ηνπ Cherniss πεξηγξάθεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ηξία
επίπεδα: αηνκηθφ, νξγαλσηηθφ θαη θνηλσληθφ. Τπνζηήξημε φηη νη πηπρέο ηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγέο άγρνπο. Σα άηνκα πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ
ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαη κε δηάθνξνπο

ηξφπνπο, φπσο κείσζε ησλ ζηφρσλ ηεο

εξγαζίαο ή πηνζεηψληαο κηα ιηγφηεξν ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εξγαζία ηνπο.
Αλ δελ ην επηηχρνπλ απηφ, ηφηε βηψλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.

1.5.2

Tν κνληέιν ησλ Edelwich θαη Brodsky (1980)

χκθσλα κε ηνπο Edelwich θαη Brodsky (1980) ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
αθνξά κηα πξννδεπηηθή δηαδηθαζία απφ-ηδαληθνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο πςεινχο ζηφρνπο θαη ηα ηδαληθά ηνπ εξγαδφκελνπ. Οη
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Edelwich θαη Brodsky πεξηέγξαςαλ κία ζεηξά απφ ηέζζεξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηα νπνία αθνινπζεί ν εξγαδφκελνο απφ ηελ αξρή ηεο
θαξηέξαο ηνπ.
1.

Δλζνπζηαζκφο
Ο εξγαδφκελνο μεθηλάεη ηελ θαξηέξα ηνπ κε ελζνπζηαζκφ. Μφιηο έρεη κπεη

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν θαη έρεη ππεξβνιηθά πςεινχο ζηφρνπο θαη ζπρλά κε
ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο. ην ζηάδην απηφ ν εξγαδφκελνο πξνζπαζεί λα αληιήζεη θάζε
δπλαηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ππεξεπελδχεη ζε απηήλ αθηεξψλνληαο ην
ρξφλν ηνπ, ελψ επίζεο ππεξεπελδχεη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο απνδέθηεο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (πειάηεο, καζεηέο, θηι). Καζψο, φκσο, δηαπηζηψλεη φηη ην έξγν
πνπ παξάγεη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ, απνγνεηεχεηαη.
2. Ακθηβνιία θαη αδξάλεηα
Σφηε, ινηπφλ, πεξλάεη ζην δεχηεξν ζηάδην, απηφ ηεο ακθηβνιίαο θαη αδξάλεηαο.
ην ζηάδην απηφ ν εξγαδφκελνο ζπλεηδεηνπνηεί φηη, ελψ επελδχεη πνιιά ζηελ εξγαζία
ηνπ, απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηηο βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ. Ο
εξγαδφκελνο θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηελ απνηπρία θαη πξνζπαζεί αθφκε
πεξηζζφηεξν λα επελδχζεη ζην επάγγεικά ηνπ, ρσξίο φκσο ζεηηθφ απνηέιεζκα. Έηζη,
ζηαδηαθά αξρίδεη λα αλαδεηά ηηο αηηίεο ηεο απνγνήηεπζήο ηνπ έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ
θαη πάεη λα βξίζθεη ηδαληθά ζηελ εξγαζία ηνπ. Δλνριείηαη πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη ε
πξνζθνξά ηνπ θαη εθθξάδεη παξάπνλα γηα ηνλ κηζζφ, ην σξάξην εξγαζίαο, ηηο ζρέζεηο
κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θ.ά. ηε δηαδηθαζία απηή απνθεχγεη λα αλαζεσξήζεη ηηο
ππεξβνιηθά πςειέο ή παξάινγεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ.
3. Απνγνήηεπζε θαη καηαίσζε.
Σελ ακθηβνιία θαη αδξάλεηα δηαδέρνληαη ε απνγνήηεπζε θαη καηαίσζε. Ο
εξγαδφκελνο αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο αδηέμνδε θαη ληψζεη
παγηδεπκέλνο κέζα ζε απηήλ. Βιέπεη φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπ λα νινθιεξσζεί κέζα
απφ ηελ εξγαζία ηνπ καηαηψλνληαη θαη νδεγείηαη ζηελ απνζάξξπλζε θαη ηελ
απνγνήηεπζε. Γηα λα μεθχγεη απφ ην αδηέμνδν πξέπεη είηε λα αλαζεσξήζεη ηειηθά ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ, είηε λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν, δειαδή, απφ ηελ
πεγή ηνπ ζηξεο.
4. Απάζεηα
ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πνπ πεξηγξάθεηαη σο
απάζεηα, ν εξγαδφκελνο απνθεχγεη θάζε ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνπο άιινπο, ελψ
πξνζπαζεί λα θαηαπνιεκήζεη ηελ απνγνήηεπζε θαη ηε καηαίσζε πνπ ηνπ πξνθαιεί ην
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επάγγεικά ηνπ. Δπελδχεη ειάρηζηε ελέξγεηα ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ληψζεη αλεπαξθήο
λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ. Οπζηαζηηθά ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη γηα βηνπνξηζηηθνχο
ιφγνπο. (Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2000; Μεηαιιελνχ, 2000)

1.5.3

Σν κνληέιν ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ησλ Maslach θαη Jackson (1982)

Οη Maslach θαη Jackson ππνζηήξημαλ φηη ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο δελ εκθαλίδεηαη μαθληθά αιιά είλαη ην απνηέιεζκα παξαηεηακέλεο
εξγαζίαο ππφ πίεζε. Οη επαλεηιεκκέλεο απνηπρίεο ζηελ αληηκεηψπηζε αγρνγφλσλ
θαηαζηάζεσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζε
απμαλφκελν επαγγεικαηηθφ άγρνο. Ζ κείσζε ηεο αληνρήο ζην επαγγεικαηηθφ άγρνο
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Maslach & Schaufeli, 1993).
χκθσλα κε ηνπο Maslach θαη Jackson (1986), ππάξρνπλ ηξείο δηαζηάζεηο πνπ
πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
θαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ. Ζ πξψηε δηάζηαζε νλνκάδεηαη
«ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε» θαη πεξηιακβάλεη αηζζήκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο
θφπσζεο, θαζψο θαη απψιεηα ελέξγεηαο θαη δηάζεζεο. Γηα ηε δεχηεξε δηάζηαζε ηεο
επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο

έρεη

επηθξαηήζεη

ε

ρξήζε

ηνπ

φξνπ

«απνπξνζσπνπνίεζε», κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ε απνκάθξπλζε θαη απνμέλσζε
ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηνπο αζζελείο/πειάηεο ηνπ θαη ε εγθαζίδξπζε απξφζσπσλ,
επηζεηηθψλ θαη θπληθψλ ζρέζεσλ κε απηνχο. Ζ ηξίηε δηάζηαζε νλνκάδεηαη «έιιεηςε
πξνζσπηθήο επίηεπμεο» θαη αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε πνπ απνθηά ν εξγαδφκελνο φηη
είλαη αλίθαλνο λα πξνζθέξεη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη ζηελ ζπλεπαγφκελε κείσζε
ηεο απφδνζήο ηνπ (Leiter & Maslach, 2005). Πην αλαιπηηθά:
1. πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ελέξγεηαο θαη απφ
ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ εμαληιεζεί λα ζπλαηζζεκαηηθά απνζέκαηα ηνπ εξγαδφκελνπ
ρσξίο λα ππάξρεη αλαλέσζε. Όζν αλαπηχζζεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ηα
άηνκα ληψζνπλ φηη δελ είλαη πιένλ ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηφζν ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο ηνπο, φζν θαη απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Πνιιέο θνξέο
ζπλππάξρεη ε αίζζεζε ησλ δηαςεπζκέλσλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ (Maslach, 1982),
ελψ έρεη βξεζεί φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζρεηίδεηαη κε ηα πςειά επίπεδα
απαηηήζεσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην άηνκν αιιά θαη απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ
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(Cordes & Dougherty, 1993). Όζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε ζπλαηζζεκαηηθή
εμάληιεζε πνπ βηψλνπλ αληαλαθιάηαη ζην ζπλαίζζεκα πνπ ληψζνπλ φηη δελ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ άιιν ζηελ εξγαζία θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο (Maslach,
Jackson & Leiter, 1997).
2. Απνπξνζσπνπνίεζε
Ζ απνπξνζσπνπνίεζε απνηειεί ζπλέπεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη
έλα κεραληζκφ άκπλαο ζε απηή (Κάληαο, 1995). Δίλαη κηα δηαδηθαζία απεκπινθήο ηνπ
εξγαδφκελνπ απφ ην ζηξεο, ηελ πίεζε θαη ηελ θφπσζε πνπ βηψλεη θαη ζπλεπψο
αληηπξνζσπεχεη έλα κεραληζκφ πξνζαξκνγήο ή δηαρείξηζεο ησλ αξρέηππσλ πεγψλ
(Cherniss, 1980). Αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε νπδέηεξσλ ή αθφκε θαη αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ επαγγεικαηία απφ ηνπο απφ ηνπο
απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (Maslach & Jackson, 1986). Απηή ε αξλεηηθή
ζπκπεξηθνξά κεηαθξάδεηαη σο αγέλεηα, ππνηηκεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο
απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εξγαδφκελνπ, έιιεηςε επαηζζεζίαο ή αλάξκνζηε
ζπκπεξηθνξά

(Maslach,

1989).

Δηδηθφηεξα

ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο

ε

απνπξνζσπνπνίεζε εθθξάδεηαη σο αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο
(Maslach & Leiter, 1997). Σν ζηάδην ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε
ην ζηάδην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ πξνεγήζεθε, θαζψο θαη κε ην ζηάδην
ηεο κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο πνπ αθνινπζεί.
3. Πξνζσπηθή Δπίηεπμε
Σν αίζζεκα κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο αλαθέξεηαη ζην κεησκέλν
επηζπκεηφ θαη επηδησθφκελν αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ
(Jimmieson, 2000). Οη Maslach θαη Schaufeli (1993) πεξηγξάθνπλ ηελ έιιεηςε
πξνζσπηθήο επίηεπμεο σο κία ζηαδηαθή κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα
πξνζαξκφδεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ην επαγγεικαηηθφ ζηξεο απμάλεηαη δηαξθψο,
γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ αηφκσλ. Δίλαη ε ηάζε
αξλεηηθήο απνηίκεζεο ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ, φπνπ ηα άηνκα
αηζζάλνληαη δπζηπρηζκέλα θαη απνγνεηεπκέλα απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπο (Κάληαο,
1995), κε απνηέιεζκα λα ππνβάιινπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ηελ άπνςε φηη είλαη
απνηπρεκέλα. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην αίζζεκα κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο
αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην επάγγεικα, φηαλ κπαίλνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο,
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ηνπο λα πξνζθέξνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο
θαη

ηελ ηειηθή απνγνήηεπζή ηνπο, φηαλ δηαπηζηψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα ην

επηηχρνπλ (Maslach et al., 1997). Οη Maslach θαη Jackson (1986) ππνζηήξημαλ φηη ε
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«ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε» είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο πνπ βηψλεη ν εξγαδφκελνο θαη αθνινπζνχλ ε «απνπξνζσπνπνίεζε» θαη
ε «έιιεηςε πξνζσπηθήο επίηεπμεο». Βέβαηα ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε ησλ
Golembiewski, Munzenrider, θαη Stevenson (1986) πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε
«απνπξνζσπνπνίεζε» πξνεγείηαη ησλ άιισλ δχν ζηαδίσλ.
Έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε απφ ηνπο Κνιηάδε θαη ζπλ. (2000) ζε 320
εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είρε σο ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ
ζπλδξφκνπ

(ζπλαηζζεκαηηθή

εμάληιεζε,

κεησκέλε

πξνζσπηθή

επίηεπμε,

απνπξνζσπνπνίεζε), ρξεζηκνπνηψληαο ην ΜΒΗ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ππάξρεη ζεηηθή
πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
απνπξνζσπνπνίεζεο

αιιά

νη

ζρέζεηο

ηεο

πξνζσπηθήο

επίηεπμεο

κε

ηε

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε δελ θαίλνληαη λα είλαη
ηζρπξέο.
Σν κνληέιν ηεο Maslach ρξεζηκνπνηεί ηελ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο (Maslach Burnout Measure – MBI) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εξγαδφκελσλ. Όπσο αλαθέξεη ν Kristensen (2005),
πάλσ απφ ην 90% ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο θαη
ε επηζθφπεζε ησλ

Glass θαη McKnight‟s (1996) ζε 18 έξεπλεο γηα ηελ

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ θαηάζιηςε, ζηελ νπνία δηαπίζησζαλ φηη κφλν κία
απφ ηηο 18 έξεπλεο δελ ρξεζηκνπνηνχζε σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηo
εξσηεκαηνιφγην ΜΒΗ. ηελ Διιάδα, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ζρεδφλ κε απφιπηε
βεβαηφηεηα φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε
κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν (π.ρ. Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο, & Γηαβξίκεο,
2002;

Κάληαο.

1996;

Μφηηε

–

ηεθαλίδε,

2000;

Παπαζηπιηαλνχ

&

Πνιπρξνλφπνπινο, 2007; Platsidou & Agaliotis, 2008; Βαζηιφπνπινο, 2012;
Κφθθηλνο, 2007)
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1.5.4

Σν κνληέιν ησλ Pines θαη Aronson (1988)

Ζ Pines θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κία
θαηάζηαζε ζσκαηηθήο,

ζπλαηζζεκαηηθήο

θαη

πλεπκαηηθήο

εμάληιεζεο

πνπ

πξνθαιείηαη απφ ηελ καθξνρξφληα έθζεζε ζε ζπλαηζζεκαηηθά απαηηεηηθέο ζπλζήθεο
(Pines & Aronson, 1988). Χζηφζν, δελ πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο είρε πξνηαζεί
αξρηθά, αιιά αληίζεηα ηελ δηεξεχλεζαλ θαη ζε ηνκείο φπσο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο
(Pines & Aronson, 1996) θαη νη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο (Pines, 1993). Ζ Pines (1986)
ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ελψ θαηά ηε γλψκε ηεο
ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη ηα θίλεηξα παίδνπλ ξφιν κφλν γηα ηελ
ππξνδφηεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βαξχηεηαο ηνπ ζπλδξφκνπ. Χζηφζν, ηνλίδεη,
επίζεο, φηη νη πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ βαξχηεξεο κνξθέο
εμνπζέλσζεο. Ζ αηηία ηεο εμνπζέλσζεο απηήο είλαη ππαξμηαθή θαη νθείιεηαη ζηελ
αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα δψζεη λφεκα ζηε δσή ηνπ. Όηαλ ε εξγαζία απνηπγράλεη λα
ην θάλεη, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη αλαπφθεπθηε (Pines, 1989). Αλ απηφ
είλαη αιήζεηα, ηφηε ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηείλεη λα εκθαλίδεηαη ζε αλζξψπνπο
πνπ δηαιέγνπλ ηδηαίηεξα ηδεαιηζηηθά επαγγέικαηα, ηα νπνία απνηπγράλνπλ λα
εθπιεξψζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.
Σν εξγαιείν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν απηφ (Burnout Measure)
(Pines & Aronson, 1988) απνκαθξχλεηαη απφ ηε αξρηθή ζεψξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο σο ζπλδξφκνπ πνπ ζπλ-εκθαλίδεηαη κε ζπκπηψκαηα απειπηζίαο,
απφγλσζεο

θαη

επαγγεικαηηθήο

κεησκέλεο
εμνπζέλσζεο

απηνπεπνίζεζεο.
(ζσκαηηθή,

Αμηνινγεί

πλεπκαηηθή,

ηξεηο

πηπρέο

ζπλαηζζεκαηηθή).

ηεο
Ζ

αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πξνθχπηεη εμάγνληαο έλα εληαίν ζθνξ
απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο, φπσο πξνηείλνπλ νη Enzmann, Schaufeli, Janssen θαη
Rozeman (1998). Άιινη εξεπλεηέο, φπσο ν Shirom, ππνγξάκκηζαλ φηη ε αμηνιφγεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε έλα ζθνξ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ
εξσηήζεσλ είλαη δπζιεηηνπξγηθή, θαζψο ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο είλαη πνιπδηάζηαην. Έηζη, πξφηεηλε λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο θάζε
ππνθιίκαθαο μερσξηζηά (Shirom & Ezrachi, 2003).
Ζ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Pines έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλα κεγάιν εχξνο επαγγεικάησλ ζην Ηζξαήι (Pines, Aronson &
Kafry, 1981). Tν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη ην δεχηεξν δεκνθηιέζηεξν
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εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηεζλείο έξεπλεο κέρξη θαη ζήκεξα
(Enzmann, Shaufeli, Janssen, & Rozeman, 1998· Glass & McKnight, 1996· Schaufeli
& Enzmann, 1998), θαζψο ζεσξείηαη έλα αμηφπηζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν (Schaufeli
& Enzmann, 1998) γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (π.ρ.,
Cropanzano, Howes, Grandey & Toth, 1997· Ito, Kurita, & Shiiya, 1999· McCranie &
Brandsma, 1988· Pines & Guendelman, 1995· Schaufeli, Enzmann, & Girault, 1993·
Weisberg & Sagie, 1999). ηελ Διιάδα, δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε γηα ηε
δηεμαγσγή θάπνηαο έξεπλαο.
1.5.5 Tν κνληέιν ησλ Shirom-Melamed (2003)
Ζ ζχιιεςε ηεο εμνπζέλσζεο πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην κνληέιν θαη ην
εξσηεκαηνιφγην ησλ Shirom-Melamed επεξεάζηεθε απφ ηε δνπιεηά ηεο Maslach θαη
ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ηεο Pines θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο. To SMBM ζεσξεηηθά
βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Hobfoll (Hobfoll, 1989, 1998) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πφξσλ
(Conservation of resources). Ζ ζεσξία απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ γηα λα
εμεγήζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Halbesleben & Rathert, 2008· Neveu,
2007· Wright & Cropanzano, 1998). To SMBM έρεη επεξεαζηεί απφ ην κνληέιν ηνπ
Hobfoll (Hobfoll & Shirom, 1993, 2000) θαη αληηκεησπίδεη ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο
πηπρέο: ζσκαηηθή θφπσζε πνπ πεξηγξάθεηαη σο αίζζεκα θνχξαζεο θαη κεησκέλεο
ελέξγεηαο, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ πεξηγξάθεηαη σο έιιεηςε ελέξγεηαο γηα λα
έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο άιινπο θαη γλσζηηθή θφπσζε θζνξά πνπ πεξηγξάθεηαη σο κεησκέλε δηαλνεηηθή επθηλεζία (Shirom, Melamed,
Toker, Berliner, & Shapira, 2005). Οη ηξεηο απηνί παξάγνληεο είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλνη (Hobfoll & Shirom, 2000).
Σν πξψην Shirom – Melamed Burnout Measure (SMBM, 2003) πνπ
ζρεδηάζηεθε απνηεινχληαλ απφ 14 εξσηήζεηο θαη κεηξνχζε ζπλνιηθά ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δίλνληαο έλα θνηλφ απνηέιεζκα πνπ πξνέθππηε απφ ην
άζξνηζκα ησλ ηξηψλ ππνθιηκάθσλ ηεο. Αξγφηεξα, ε θιίκαθα απηή ηξνπνπνηήζεθε
θαη πεξηιάκβαλε 22 εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο πνπ
αμηνινγνχζαλ: ηελ ζσκαηηθή θφπσζε (physical fatigue), ηελ γλσζηηθή θζνξά
(cognitive weariness), ηελ έληαζε (tension) θαη ηελ λσζξφηεηα – αηνλία (listlesnesss)
πνπ αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο.
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1.5.6

Tν κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο (Kristensen et al, 2005)

Σν κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο πξνηάζεθε ην 2005 απφ ηνπο Tage Kristensen,
Marianne Borritz, Ebbe Villadsen θαη Karl B. Christensen θαη απνηειεί ην πην
θαηλνχξην κνληέιν γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Οη δεκηνπξγνί ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ θαηαζθεχαζαλ ην νκψλπκν εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε
κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην κνληέιν ηεο
Κνπεγράγεο ήηαλ ε απάληεζε ησλ Kristensen et al. ζηε δξηκεία θξηηηθή πνπ άζθεζαλ
νη ίδηνη αιιά θαη άιινη εξεπλεηέο ζην κνληέιν θαη θπξίσο ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν
ηεο Maslach θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο. Πην αλαιπηηθά, ππνζηήξημαλ φηη ην Maslach
Burnout Inventory, πνπ είλαη ην δεκνθηιέζηεξν εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, παξνπζηάδεη κία ζεηξά απφ αδπλακίεο.
Πάλσ απφ ην 90% ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην εξσηεκαηνιφγην απηφ.
Δπαθφινπζν ηεο θπξίαξρεο ζέζεο ηεο θιίκαθαο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο
Maslach ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν είλαη φηη ην εξσηεκαηνιφγην θαη ε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε έρνπλ γίλεη δχν πιεπξέο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο: σο επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε λα ζεσξείηαη απηφ πνπ κεηξάεη ην ΜΒΗ θαη ην ΜΒΗ λα κεηξάεη απηφ πνπ
ζεσξεί φηη είλαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Έλα αθφκε αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ
εληφπηζαλ νη εξεπλεηέο ζην ΜΒΗ (1986 version) είλαη φηη είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε λα κεηξάεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κφλν ζε επαγγέικαηα πνπ ν
εξγαδφκελνο ζπλαλαζηξέθεηαη κε αλζξψπνπο. Σν ηξίην ζεκείν θξηηηθήο έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη ε Maslach κεηξάεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ηξεηο
ζπληζηψζεο (κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε, απνπξνζσπνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή
εμάληιεζε), ηηο νπνίεο ζεσξεί αλαπφζπαζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο. Οη δεκηνπξγνί ηνπ Copenhagen Burnout Inventory (CBI) ππνζηεξίδνπλ
φηη νη ζπληζηψζεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ζπζηαηηθά κέξε ηνπ
ζπλδξφκνπ, αιιά σο απνηειέζκαηα (Kristensen et al., 2005). Σέινο, ην κνληέιν ηεο
Κνπεγράγεο ζεσξεί φηη πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο ΜΒΗ είλαη κε απνδεθηέο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, εξσηήζεηο φπσο «ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κε ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη
ζε κεξηθνχο απφ ηνπο καζεηέο/πειάηεο κνπ» ηηο ζεσξνχλ απαξάδεθηεο, ελψ έξεπλεο
πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηνπο ίδηνπο (Kristensen et al, 2005) έδεημαλ φηη έλαο κεγάινο
αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη κε απηέο ηηο εξσηήζεηο. Δπίζεο,
ζεσξνχλ φηη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηφινγα πξάγκαηα ζε

24

απηή ηελ δνπιεηά» αληαπνθξίλνληαη ζηελ ακεξηθάληθε θνπιηνχξα θαη δελ ζα
κπνξνχζαλ λα «ιεηηνπξγήζνπλ» γηα θνπιηνχξεο άιισλ ρσξψλ.
Οη παξαπάλσ ζθέςεηο νδήγεζαλ ηνπο Kristensen θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
(2005) ζηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ελφο
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηξεηο ππνθιίκαθεο: ηελ πξνζσπηθή εμνπζέλσζε, ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ εμνπζέλσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαθή κε
αλζξψπνπο (πειάηεο, ζπλαδέιθνπο, αζζελείο, καζεηέο θηι). Οη εξσηήζεηο είλαη
δηακνξθσκέλεο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ απφ εξγαδφκελνπο
φισλ ησλ επαγγεικάησλ. Ζ ζεσξεηηθή βάζε ηνπ κνληέινπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ
νξηζκφ πνπ έδσζαλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νη Schaufeli θαη Greenglass, oη
νπνίνη φξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο «κηα θαηάζηαζε ζσκαηηθήο,
ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο θφπσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ καθξνρξφληα
έθζεζε ζε εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά απαηηεηηθέο»
(Schaufeli & Greenglass, 2001, ζει. 501). Ο νξηζκφο απηφο νδήγεζε ηνπο Kristensen
θαη ζπλ. λα ζέζνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπ CBI ηελ εμάληιεζε θαη ηελ εμνπζέλσζε ζε
ζρέζε κε ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, δειαδή ηελ πξνζσπηθή
εμνπζέλσζε, ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ εμνπζέλσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ επαθή κε αλζξψπνπο. Σέινο, νη ηξεηο ππνθιίκαθεο πξνβιέπνπλ ηελ κειινληηθή
εκθάληζε αζζελεηψλ, πξνβιεκάησλ ζηνλ χπλν, ρξήζε αλαιγεηηθψλ θαη πςειή
πξφζεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.
Όζνλ αθνξά ζην κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο θαη ην εξσηεκαηνιφγηφ ηνπ γηα ηε
κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ έρνπκε πνιιά επξήκαηα, θαζψο είλαη
πξφζθαην ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο έξεπλεο.
Χζηφζν, έξεπλα πνπ έγηλε ην 2008 ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηε Νέα Εειαλδία (Milfont, Denny, Ameratunga, Robinson & Merry,
2008) έδεημε φηη ην CBI είλαη έλα αμηφπηζην εξγαιείν έξεπλαο κε εζσηεξηθή ζπλνρή
θαη νκνηνγέλεηα. Σν CBI έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο (Αγγιηθά, νπεδηθά,
Γαιιηθά, Ηαπσληθά, Γαιιηθά ινβέληθα, Φηλιαλδηθά, Καληνλέδηθα). Όπσο θαη ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο Pines, έηζη θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ κνληέινπ ηεο
Κνπεγράγεο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ.
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1.6

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Ζ πξσηφηππε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (ΜΒΗ)

ζρεδηάζηεθε γηα λα κεηξάεη ηελ θφπσζε ζε κηα πνηθηιία επαγγεικάησλ. Παξ‟ φια
απηά, έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη εζηηαζηεί ζην επάγγεικα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ιφγνη γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεηαη
ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο πξψηνο είλαη γηαηί
ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απφ ηα πην δεδνκέλα ζε φιεο ηηο ρψξεο αλά ηνλ
θφζκν θαη, ν δεχηεξνο, επεηδή ν εθπαηδεπηηθφο έρεη επσκηζηεί δηπιφ ξφιν: αθελφο ηε
κεηαιακπάδεπζε γλψζεσλ θαη αθεηέξνπ ηε κεηάδνζε θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Με άιια ιφγηα, ην ζρνιείν θαιείηαη
λα κνξθψζεη ηνπο καζεηέο θαη λα αλαβαζκίζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ψζηε λα
εθπιεξψζνπλ φιεο ηηο πξνζσπηθέο αλαπηπμηαθέο ηνπο αλάγθεο, παξάιιεια κε κηα
κεγάιε γθάκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ θαινχληαη λα θαηαθηήζνπλ (Κνιηάδεο,
Μπισλάο, Κνπκπηάο, Σζηλαξέιιεο, Βαιζάκε & Βάξθε, ππφ δεκνζίεπζε).
Οη δηεζλείο έξεπλεο ζε εθπαηδεπηηθνχο δηαπηζηψλνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο
απφδνζε. Έξεπλα ησλ Blandford & Grundy (2000), ζε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

έδεημε

φηη

νη

εθπαηδεπηηθνί

ζπρλά

αλαθέξνπλ

φηη

ληψζνπλ

εμνπζελσκέλνη, κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, βέβαηα, ζηελ απφδνζή ηνπο, ζηε δηδαθηηθή
ηνπο ηθαλφηεηα θαη ζηελ αθαδεκατθή πνξεία ησλ καζεηψλ ηνπο. πγθαηαιέγνληαη
κάιηζηα κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
βηψζνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ελψ δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ εγθαηαιείπνπλ
νξηζηηθά ην επάγγεικα έπεηηα απφ θάπνηα ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε (de Heus &
Diekstra, 1999∙ Farber 1991). Τπάξρνπλ εληππσζηαθά ζηνηρεία ζηε δηεζλή έξεπλα,
φπσο είλαη ν αλεζπρεηηθφο αξηζκφο ησλ αλίθαλσλ πξνο εξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ε
πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο, θπξίσο ιφγσ ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ (Schaarschmidt,
1999∙ Travers & Cooper, 1993, 1996).
Όπσο θαη ζε άιια επαγγέικαηα πνπ ζπλεπάγνληαη επαθέο κε αλζξψπνπο έηζη
θαη ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ην πξσηαξρηθφ ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε, δειαδή ε απνζάξξπλζε
πνπ αλαπηχζζεηαη φηαλ απνκπδάηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ελέξγεηα. Όηαλ ε
ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε απφ παξνδηθή κεηαβιεζεί ζε ρξφληα, ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί
αδπλαηνχλ λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο ζηνπο καζεηέο κε ηελ επάξθεηα πνπ απαηηείηαη.
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Ζ ζχγρξνλε έξεπλα ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Δπξψπε έρεη
θαηαδείμεη φηη ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο. Οη
εθπαηδεπηηθνί είλαη επάισηνη ζην έληνλν ζηξεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπο. Δηδηθφηεξα, ππνινγίδεηαη φηη ην 15-25% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ληψζνπλ εμνπζέλσζε ζε
θάπνηα ζηηγκή ηεο θαξηέξαο ηνπο (Farber, 1991). ηελ Μάιηα, ην 34% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αμηνιφγεζε ηελ εξγαζία ηνπ σο
αγρσηηθή ή ηδηαίηεξα αγρσηηθή (Borg & Riding, 1991a). Παξνκνίσο, έξεπλεο ζηελ
Απζηξαιία (Kyriacou, 1987· Laughlin, 1984) θαη ηε Νέα Εειαλδία (Whitehead,
Ryba, & O‟Driscoll, 2000) επηβεβαίσζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί βίσλαλ πςειφηεξα
επίπεδα ζηξεο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο αθφκε κεγαιχηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο (Billingsley, 2004· Fore,
Martin, & Bender, 2002· Singer, 1993· Wisniewski & Gargiulo, 1997).
ηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
επαγγεικαηηθή

εμνπζέλσζε

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

ηεο

Πξσηνβάζκηαο

θαη

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δείρλνπλ φηη ηα επίπεδα ηεο εμνπζέλσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ρακειά. ε δηεζλή ζπγθξηηηθή έξεπλα ησλ Kantas θαη Vassiliaki
(1997) θαη Vassiliaki (1997) βξέζεθε φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ιηγφηεξν
εμνπζελσκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.
Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ εμέηαζε ην ζχλδξνκν ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηελ Διιάδα ήηαλ ν Κάληαο (1996), ν νπνίνο εξεχλεζε
ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, αλάκεζά ηνπο
θαη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο (143) θαη δεπηεξνβάζκηαο (74) εθπαίδεπζεο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ζην 17% ησλ
δαζθάισλ θαη ζην 25% ησλ θαζεγεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ πςειά
επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο παξνπζίαζε ην 3% ησλ δαζθάισλ θαη ην 5% ησλ
θαζεγεηψλ. Σέινο, 7% ησλ δαζθάισλ θαη 15% ησλ θαζεγεηψλ αλέθεξαλ ρακειά
επίπεδα πξνζσπηθήο επίηεπμεο.
Ο Σζηπιεηάξεο (2004) ζε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ζε έλα
δείγκα 495 εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ησλ πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη
αλαηνιηθήο Διιάδαο έδεημε φηη ην 10% ησλ δαζθάισλ γεληθήο εθπαίδεπζεο πιήηηεηαη
απφ ην ζχλδξνκν, κε ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ λα ππεξέρεη ηνπ αλδξηθνχ θαηά 20%.
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Οη Κνπζηέιηνο θαη Κνπζηέιηνπ (2001) κειέηεζαλ ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε έλα δείγκα 100
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε βάζε ηε θιίκαθα ηεο Maslach θαη βξήθαλ φηη ν
βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βίσλαλ νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ρακειφο
ζχκθσλα κε ηηο λφξκεο ησλ Maslach θαη Jackson. Ζ ίδηα έξεπλα έδεημε επίζεο φηη
ππάξρνπλ κέηξηεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη φηη ν κφλνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ήηαλ ν παξάγνληαο ηεο
εξγαζίαο θαη φρη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ έξεπλα ησλ Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηά θαη Γηαβξίκε (2002) ζε έλα δείγκα 411
εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Αηηηθήο, θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο θαη ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηείραλ ην πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο παξνπζίαζαλ
κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, κεγαιχηεξν αίζζεκα απνπξνζσπνπνίεζεο
θαη κηθξφηεξν αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηείραλ
ην πηπρίν Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο.
Υακειά

επίπεδα

επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο

παξνπζηάδνπλ

θαη

νη

εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ
Κφθθηλνπ (2005) ζε δείγκα 447 εθπαηδεπηηθψλ. Ζ έξεπλα έδεημε ρακειά επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηδηαίηεξα ζηηο ζπληζηψζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
εμάληιεζεο θαη ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο. Αληίζεηα, πςειά ήηαλ ηα επίπεδα ηεο
πξνζσπηθήο επίηεπμεο.
πκπεξαίλνπκε επνκέλσο, φηη ζηελ Διιάδα ηα γεληθά επίπεδα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαίλεηαη λα θπκαίλνληαη απφ κέηξηα έσο ρακειά
ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, κε ηνπο θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα
δειψλνπλ πεξηζζφηεξν εμνπζελσκέλνη απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο & Γηαβξίκεο, 2002; Κάληαο,
1996; Μφηηε – ηεθαλίδε, 2000; Παπαζηπιηαλνχ & Πνιπρξνλφπνπινο, 2007).
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1.7 Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα κνληέια ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πξνζπαζνχλ
λα εμεγήζνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πξνζσπηθφηεηαο
θαη πεξηβάιινληνο (Vachon, 1987· Cox, 1978· Harrison, 1978· Cooper et al, 1988·
O‟Brien & Page, 1994). Μεξηθνί εξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ πηεζηηθψλ
ζπλζεθψλ ζηελ εξγαζία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ
ζπλαδέιθσλ (Constable et al, 1986· Duxbury et al, 1984). Πνιινί εξεπλεηέο
ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νθείιεηαη θπξίσο ζε ζηξεζνγφλεο θαη
δπζκελείο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο, φπσο ην ηδηαίηεξα θνξησκέλν πξφγξακκα, ε
έιιεηςε απηνλνκίαο θαη εμνπζίαο, ε αλεπαξθήο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ε
απηαξρηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ (Pines, 1986). Άιινη πάιη εξεπλεηέο (Leiter &
Maslach, 1988· Dekker & Schaufeli, 1995· Antoniou, 1999) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ
αηνκηθψλ παξαγφλησλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εμαξηάηαη
απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ ν επαγγεικαηίαο έρεη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ αιιά θαη
απφ ην ρψξν ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη (Firth-Cozens & Payne, 1999). εκαληηθφο
παξάγνληαο θαίλεηαη, επίζεο, φηη είλαη ε χπαξμε ραξαθηεξηζηηθψλ «ζθιεξφηεηαο»
(hardiness traits) ζηελ πξνζσπηθφηεηα (Kobasa, Maddi, & Khan 1982· Lasarus &
Folkman, 1984). Πάλησο είλαη θαλεξφ φηη ε αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ είλαη
πεξίπινθε θαη κε-γξακκηθή. Δλψ ε ζθιεξή εξγαζία ελδερνκέλσο νδεγεί ζε
εμνπζέλσζε, ε επαγγεικαηηθή επηηπρία φπσο απηή εθηηκάηαη απφ άιινπο θαζψο θαη
νη εξγαζηαθέο αμίεο θαίλεηαη λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή πίεζε (Knoop,
1994).
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ε απάληεζε
ζηηο

ζηξεζνγφλεο

θαηαζηάζεηο

πνπ

αληηκεησπίδνπλ

νη

εξγαδφκελνη

ζηνλ

επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. Χο πεγέο ζηξεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζε πνιιέο κειέηεο (Γεκεηξφπνπινο, 1998·
Griffith, Steptoe & Cropley, 1999· Κάληαο, 1996, 2001· Michelson & Harvey, 2000·
Πνιπρξφλε & Αλησλίνπ, 2006· Σζηπιεηάξεο, 2002) ε ππεξθφξησζε ξφινπ, νη
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ε έιιεηςε πφξσλ, νη θησρέο
επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, νη ρακειέο απνδνρέο, ε αζάθεηα θαη
ζχγθξνπζε ξφισλ, ε απξεπήο ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, νη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο,
νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή
εγεζία, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ε θνηλσληθή ακθηζβήηεζε θαη δπζπηζηία θ.α.
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Αληίζεηα, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηξηάδεηαη απφ ηελ
εκπεηξία, ηελ θνηλσληθή ζηήξημε, ην επράξηζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα επίπεδα επίηεπμεο θαη ηθαλφηεηάο ηνπο (Γεκεηξφπνπινο, 1998·
Κάληαο, 1996, 2001· Κνπζηέιηνο & Κνπζηέιηνπ, 2001). Οη παξαπάλσ παξάγνληεο
έρνπλ ζπλδεζεί κε ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Kyriacou,
1987,2001· Maslach, 1982· Maslach & Jackson, 1986· Maslach & Schaufeli, 1993)
θαη ηε βίσζε δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο (Kyriacou, 1987).
Οη αηηίεο γηα ηελ εθδήισζε ηεο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ
κειεηεζεί ζε ζπλάξηεζε κε: α) ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θχιν, ειηθία,
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), β) ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ επαγγέικαηνο, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ), γ) ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαδφκελν (π.ρ. πξνζσπηθφηεηα) θαη ηέινο, δ) ηελ
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο πην πάλσ παξακέηξνπο, ε νπνία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη
ή λα εκπνδίζεη ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ Chang (2009) θαηέηαμε ηνπο
παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ζηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο, β) ζηνπο
νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο, θαη γ) ζηνπο παξάγνληεο ζπλαιιαγήο (ρήκα 1), νη νπνίνη
αλαιχνληαη παξαθάησ.
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Σσήμα 1: Παξάγνληεο Δπαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εθπαηδεπηηθψλ

Αηνκηθνί Παξάγνληεο

Οξγαλσηηθνί Παξάγνληεο

Ζιηθία, Φχιν, Οηθνγελεηαθή
Καηάζηαζε, Υξφληα
εκπεηξίαο, Πξνζσπηθφηεηα,
Απηνεθηίκεζε/Απηναληίιεςε,
Δθπαηδεπηηθή αλζεθηηθφηεηα,
Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο,
Μνξθσηηθφ Δπίπεδν,
ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο

Μέγεζνο ηάμεο, Απαηηήζεηο
Δξγαζίαο, Οηθνλνκηθέο
Απνιαβέο, Πξνεηνηκαζία
Μαζήκαηνο, ρνιηθή
Κνπιηνχξα, πκκεηνρή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν,
Λήςε απνθάζεσλ, Οξγάλσζε
ζρνιείνπ

Παξάγνληεο πλαιιαγήο
Απνθάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
καζεηψλ, Αληηιήςεηο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο,
Αληηιήςεηο γηα ηελ ππνζηήξημε απφ ηελ δηνίθεζε θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο, Πξφηππα καζεηψλ, Κνηλσληθή αληαλάθιαζε ηεο
απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, Δζσηεξηθή αληακνηβή θαη
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε

Πεγή: Chang, (2009). ει. 199

1.7.1 Αηνκηθνί Παξάγνληεο
Όζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
επεξεάδνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο, νη έξεπλεο έρνπλ δψζεη αληηθαηηθά ζηνηρεία. πλνπηηθά, ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο επεξεάδνπλ κε ην έλαλ ή κε ηνλ
άιινλ ηξφπν ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.
Γηεζλείο έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ειηθία απνηειεί ζεκαληηθφ
παξάγνληα.

Οη

λένη

εθπαηδεπηηθνί

παξνπζηάδνπλ

κεγαιχηεξα

πνζνζηά

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απ φηη νη κεγαιχηεξνη ζπλάδειθνί ηνπο (Κνιηάδεο θ.ά.,
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ππφ δεκνζίεπζε· Kantas, 1996· Anderson & Iwanicki, 1984· Αβεληηζηάλ –
Παγνξνπνχινπ θ.ά., 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ
έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Farber, 1984· Friedman & Farber, 1992· Gold,
1985).
Σα επξήκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξνυπεξεζία σο πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη αζηαζή ζηε βηβιηνγξαθία. ε κεξηθέο έξεπλεο, ε
πξνυπεξεζία, δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο (Κνιηάδεο θ.ά., ππφ δεκνζίεπζε· Anderson & Iwanicki, 1984). Άιιεο
κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ν παξάγνληαο ηεο πξνυπεξεζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Antoniou, et al., 2000· Ozdemir,
2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κε 13-24 ρξφληα ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο
εκθαλίδνπλ ρακειφηεξν αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη απηνεθηίκεζεο ζε
ζχγθξηζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ έρνπλ πάλσ απφ 25 ρξφληα ζπλνιηθήο
πξνυπεξεζίαο (Anderson & Iwanicki, 1984).
Έξεπλεο ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εμνπζέλσζε έρνπλ δψζεη πνηθίια απνηειέζκαηα. Οη Maslach & Jackson (1981)
αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε ζηηο γπλαίθεο απ φηη ζηνπο άλδξεο
ζε φια ηα επαγγέικαηα. Άιιεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ
έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο, ζε γεληθέο γξακκέο, βηψλνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηνπο άλδξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο
αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο, ελψ γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ
πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Byrne, 1998· Kantas, 1996· Sari,
2004· Gold, 1985· Burke & Greenglass, 1993). Οη Schwab θαη Iwanicki (1982),
Anderson θαη Iwanicki (1984), Schwab, Jackson θαη Schuler (1986), Κνιηάδεο θ.α.
(ππφ

δεκνζίεπζε)

αλαθέξνπλ

ζε

έξεπλέο

ηνπο

φηη

ν

παξάγνληαο

ηεο

«απνπξνζσπνπνίεζεο» είλαη πςειφηεξνο ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ε

φηη

αθνξά

ηελ

νηθνγελεηαθή

θαηάζηαζε

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ,

ε

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δηάθνξσλ εξεπλψλ δείρλεη φηη ε κεηαβιεηή απηή είλαη
αξθεηά ζηαζεξή, επηζεκαίλνληαο φηη νη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ
ρακειφηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο άγακνπο (Kantas, 1996). Σν
γεγνλφο απηφ έρεη επηβεβαησζεί θαη απφ έξεπλεο ζε άιια επαγγέικαηα, ζηηο νπνίεο νη
έγγακνη εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο
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εμνπζέλσζεο απφ ηνπο άγακνπο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ (Κνιηάδεο
θ.ά., ππφ δεκνζίεπζε; Schwab & Iwanicki, 1984).
Σέινο, έξεπλεο κε βάζε ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (κνληέιν
ησλ πέληε παξαγφλησλ) έδεημαλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εκθαλίδεη
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε δηάζηαζε ηνπ λεπξσηηζκνχ θαη ηεο εζσζηξέθεηαο, θαζψο
θαη κε ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο (Cano-Garcia
et al., 2005· Maslach et al., 2001· Papastyliannou, Kaila & Polychronopoulos, 2009).
1.7.2 Οξγαλσηηθνί Παξάγνληεο
Καη ελψ ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ εμνπζέλσζεο είλαη αληηθαηηθά,
εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε ησλ νξγαλσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ. Έηζη, νη απμεκέλεο δηνηθεηηθέο
ππνρξεψζεηο, ε γξαθεηνθξαηία, ε απεηζαξρία θαη ε δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
καζεηψλ, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, νη δπζιεηηνπξγηθέο ζπλαδειθηθέο
ζρέζεηο θαη νη ππεξπιεζείο ηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο θαη
επαξθνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ έρνπλ εληνπηζηεί σο πηζαλέο
πεγέο εξγαζηαθνχ ζηξεο (π.ρ. Karr & Landerholm, 1991· Wisniewski & Gargiulo,
1997).
Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ ζεσξείηαη αηνκηθφ πξφβιεκα, αιιά
πξφβιεκα πνπ γελληέηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηα άηνκα εξγάδνληαη. Ζ δνκή
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ, κε άιια ιφγηα, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο,
είλαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ θαη ηνπο
ηξφπνπο εξγαζίαο (Borg & Riding, 1991a· Kyriacou, 1987· Mearns & Cain, 2003·
Travers & Cooper, 1996). Όηαλ ν εξγαζηαθφο ρψξνο θαη ην πιαίζην δελ
αλαγλσξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηεο εξγαζίαο, ηφηε ν θίλδπλνο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κεγαιψλεη κε ηεξάζηην θφζηνο (Maslach & Leiter,
1997).
Όζνλ αθνξά ζηηο αηηίεο εκθάληζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, έξεπλεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θφπσζε θαη ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηέο ησλ
Kyriacou & Sutcliffe (1977, 1979), δηαθξίλνπλ ηέζζεξηο θχξηνπο πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο: α) ηελ
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αλήζπρε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αηαμίεο ησλ καζεηψλ, β) ηελ απξνζπκία ηνπο γηα ηελ
κάζεζε, γ) ηηο θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη δ) ηελ πίεζε ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην «ρακειφ ήζνο» ησλ καζεηψλ. Οη Phillips
θαη Lee (1980) ζε έξεπλέο ηνπο ζε Ακεξηθαλνχο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξνπλ φηη ην
άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κάιινλ αλεμάξηεην απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο, ηνλίδνληαο έηζη ηνλ ξφιν ησλ ζρνιηθψλ –
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Οη έξεπλεο ησλ Kremer-Hayon θαη Kurtz (1985)
ππνζηήξημαλ κελ ηελ ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ ζρνιηθψλ – πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ ζηελ πξφθιεζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
φκσο παξάιιεια αλαθέξζεθαλ θαη ζηνλ παξάγνληα «ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά –
ηδηνζπγθξαζία» ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη πνιιέο θνξέο απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά επλννχλ ηελ εκθάληζε επαγγεικαηηθνχ άγρνπο θαη ζπλεπψο,
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ εμνπζέλσζε δελ εκθαλίδεηαη μαθληθά, σο ζπλέπεηα
κηαο έληνλεο ςπρνπηεζηηθήο θαηάζηαζεο, αιιά είλαη απνηέιεζκα ζπζζσξεπκέλσλ
πηέζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δπζπξνζαξκνζηηθέο
απνθξίζεηο αληηκεηψπηζεο θαη ρακειή απφδνζε ζηελ εξγαζία (Farber & Miller,
1981).
Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ ηάμε πνπ εξγάδνληαη, ηα επξήκαηα ησλ
εξεπλψλ δελ δίλνπλ κηα μεθάζαξε εηθφλα. Άιια επξήκαηα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο
ην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο
βηψλνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ
εξγάδνληαη ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ κεγάιεο
δηαθνξέο (Κνιηάδεο θ.ά., ππφ δεκνζίεπζε· Beck & Gargiulo, 1983), ελψ ππάξρνπλ
θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δελ παξνπζηάδνπλ
κεγαιχηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
γεληθήο εθπαίδεπζεο (Platsidou & Agaliotis, 2008).
1.7.3 Παξάγνληεο πλαιιαγήο
Οη παξάγνληεο ζπλαιιαγήο αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ
ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ. Μεξηθά απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ ζηνπο παξάγνληεο ζπλαιιαγήο θαη κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο πεγέο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη
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εθπαηδεπηηθνί γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Huges, 1987), ε εηθφλα πνπ αληαλαθινχλ ζηελ
θνηλσλία (Friedman & Farber, 1992), ν ηξφπνο πνπ επηιέγνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ
απεηζαξρία ησλ καζεηψλ (Friedman, 1995· Bibou – Nakou et al., 1999), ε
αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή (Blasé, 1982) θαη ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Maslach & Jackson, 1985· Friedman & Farber,
1992).
Ζ ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ καζεηή θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
ζηνπο καζεηέο. Ο ηξφπνο πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο θξίζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη θαη ηνλ βαζκφ
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζήο ηνπο. Ζ Pines (2001) ππνζηεξίδεη φηη ε αλήζπρε θαη
δηαζπαζηηθή

ζπκπεξηθνξά

ησλ

καζεηψλ

πξνθαιεί

κεγάιν

ζηξεο

ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε ειιηπήο
πξνζνρή ηνπο ζην κάζεκα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ απνηπρεκέλνη θαη αλεπαξθείο. Απηφ
βέβαηα έρεη σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνχ λα παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα
απνπξνζσπνπνίεζεο θαη κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο.
Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επίζεο, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη
πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ο Βαζηιφπνπινο (2012) ζε
έξεπλά ηνπ ζε 427 εθπαηδεπηηθνχο δηαπίζησζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ βίσλαλ
πςειφ θνηλσληθφ άγρνο θαη είραλ ειιηπή ππνζηήξημε παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξα
επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ εθείλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ρακειφηεξν
θνηλσληθφ άγρνο θαη επαξθή ππνζηήξημε.
Σέινο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη θαη ν
βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζρέζεηο κέζα ζην ζρνιείν. Με ηνλ φξν
ζρέζεηο δελ ελλνείηαη κφλν ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο, ε νπνία αλαιχζεθε
λσξίηεξα, αιιά θαη νη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ
δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο ζπλαδέιθνπο, αθφκε θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ.
Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ή φηαλ
αηζζάλεηαη φηη ε δνπιεηά ηνπ θαη ην έξγν ηνπ δελ εθηηκψληαη θαη δελ αλαγλσξίδνληαη,
ηφηε ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Van
Horn et al., 1999· Taris et al., 2004).
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1.8 Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε θαη Δξγαζηαθό Άγρνο
ην ζχγρξνλν θφζκν, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο απνηειεί κηα απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ρξφληνπ ζηξεο. Σν θαηλφκελν ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο έρεη
κειεηεζεί εθηελψο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ αλαγλσξίδεηαη ζρεδφλ
απφ φινπο, δεδνκέλνπ φηη νη άλζξσπνη αθηεξψλνπλ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν κέξνο ηεο
δσήο ηνπο ζηελ εξγαζία (Robin & Leslie, 2006). Σν εξγαζηαθφ ζηξεο έρεη νξηζηεί σο
ην ζηξεο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία θαη παξνπζηάδεηαη φηαλ νη απαηηήζεηο πνπ
νθείινληαη ζε παξάγνληεο εξγαζίαο μεπεξλνχλ ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ή
ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο (OSHA, 2000). Σν εξγαζηαθφ ζηξεο έρεη ππνθεηκεληθή
κνξθή θαζψο ηα ίδηα δεδνκέλα γηα άιινπο απνηεινχλ πεγή ζηξεο ελψ γηα άιινπο φρη
(ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., 2007). Απνηειεί ην δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα πξφβιεκα πγείαο πνπ
αθνξά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη έρεη ππνινγηζηεί φηη ην 28% (1 ζηνπο 3
πεξίπνπ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βηψλεη εξγαζηαθφ ζηξεο
(ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., 2007).
ε πξνεγνχκελα θεθάιαηα έγηλε αλαθνξά φρη κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε, πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αιιά θαη ζην
εξγαζηαθφ άγρνο. Ο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην
εξγαζηαθφ ζηξεο δελ είλαη ηδηαίηεξα επδηάθξηηνο, θαζψο νη δχν έλλνηεο παξνπζηάδνπλ
πνιιέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Πνιχ ζπρλά ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπλδέεηαη
κε ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο ζεσξίεο πνπ ζηεξίρζεθε ε αλάπηπμε
ηεο ζεσξίαο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο. Πνιιέο ζεσξίεο αλαπηχρζεθαλ ζεσξψληαο
φηη ην εξγαζηαθφ άγρνο πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε ην
εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Karasek, (1979; Siegrist, Peter, Junge, Cremer, & Seidel,
1990; Schaufeli, Van Dierendonck, & Van Gorp, 1996). χκθσλα κε απηέο ηηο
ζεσξίεο, ην εξγαζηαθφ άγρνο δελ είλαη έλα γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη μαθληθά. Δίλαη κηα
θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ νη πξνζδνθίεο θαη νη θηινδνμίεο ηνπ αηφκνπ δελ
ζπλαληνχλ ζεηηθή αληαπφθξηζε θαη επηβξάβεπζε. Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηηο
θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ν εξγαδφκελνο θαηαβάιιεη αθφκε κεγαιχηεξε
πξνζπάζεηα, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξάηαζε ηεο θφπσζεο θαη ηελ εκθάληζε
άγρνπο. Απηή ε δηαδηθαζία ηνπ παξαηεηακέλνπ εξγαζηαθφ άγρνο είλαη επίζεο θαη ε
βαζηθή πηπρή ησλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Παξ΄ φιε ηε θαηλνκεληθή νκνηφηεηά ηνπο, νη έλλνηεο δελ είλαη ηαπηφζεκεο θαη
ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο. Ο Brill (1984) έρεη πεξηγξάςεη ην ζηξεο
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σο κηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο πνπ είλαη πξνζσξηλή θαη ζπλνδεχεηαη απφ ςπρηθά
θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ελψ νξίδεη ηελ εμνπζέλσζε σο θαηάξξεπζε απηήο ηεο
πξνζαξκνγήο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ρξφληεο δπζιεηηνπξγίεο. ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε νη επαξθείο επηδφζεηο ζε κηα ζηαζεξή εξγαζηαθή θαηάζηαζε έρνπλ
κεηαηξαπεί ζε κηα δπζθνξηθή θαη δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ε αλάξξσζε δελ
κπνξεί λα επέιζεη ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα ή νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε. Απηή ε
πεξηγξαθή ησλ δχν ελλνηψλ ζπλεπάγεηαη φηη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο
κπνξεί λα γίλεη κφλν αλαδξνκηθά, αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζαξκνγήο.
Με άιια ιφγηα, ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δηαθέξνπλ
πεξηζζφηεξν σο πξνο ηε δηαδηθαζία, παξά σο πξνο ηα θπζηθά ζπκπηψκαηα (Maslach
& Schaufeli, 1993). Απηφ κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ θαη απφ ην
παξαθάησ ρήκα 2.

ρήκα 2: Δξγαζηαθφ ηξεο θαη Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε ζε ζπλάξηεζε κε ηε
ρξνληθή δηάξθεηα

Πεγή: Felix Ladstätter, Eva Garrosa (2008). Prediction of Burnout. An artificial
Neural Network Approach. Hamburg, Diplomica Verlag, p. 13
Οη θακπχιεο Α θαη Β αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο,
ελψ νη θακπχιεο C θαη D ζηα απνηειέζκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. O
Bril (1984) αλαθέξεηαη ζε κηα κεηαβαηηθή πξνζαξκνγή πνπ ζπλνδεχεηαη απφ
ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ θακπχιε
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Α θαη Β. Ζ θακπχιε Α παξνπζηάδεη έλα άηνκν ην νπνίν έρεη βηψζεη επαγγεικαηηθφ
ζηξεο αιιά έρεη επηζηξέςεη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, ελψ ε θακπχιε Β απεηθνλίδεη
ηελ πξνζαξκνγή πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηζηξνθή ζηα θπζηνινγηθά
επίπεδα. ηνλ αληίπνδα, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πνπ πεξηγξάθεηαη σο
θαηάξξεπζε απηήο ηεο πξνζαξκνγήο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ρξφληεο δπζιεηηνπξγίεο
ζην ρψξν εξγαζίαο δίλεηαη κε ηηο θακπχιεο C θαη D. Ζ θακπχιε C θάπνηνλ πνπ έρεη
θαηαξξεχζεη θαη δε ιεηηνπξγεί ζσζηά ζε έλα ζηαζεξφ επίπεδν θαη ε θακπχιε D
θάπνηνλ πνπ είλαη αθφκε ζην ζηάδην επηδείλσζεο. Δπνκέλσο, φπσο ζπκπεξαίλνπκε
απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζρήκαηνο, ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε δελ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο, αιιά απφ ηε
δηαδηθαζία ηνπο, αλάινγα δειαδή κε ην εάλ ην άηνκν έρεη επηζηξέςεη ζηα
θπζηνινγηθά επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Οη Schaufeli θαη Enzmann (1998) επηζεκαίλνπλ αθφκε κία δηαθνξά αλάκεζα
ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ην εξγαζηαθφ ζηξεο, φηαλ ε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε αληηκεησπίδεηαη σο έλα πνιπδηάζηαην ζχλδξνκν ην νπνίν πεξηιακβάλεη
ηελ αλάπηπμε δπζιεηηνπξγηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηελ εξγαζία. Σν
εξγαζηαθφ ζηξεο παξνπζηάδεη ηα ίδηα ζπκπηψκαηα αιιά φρη δπζιεηηνπξγηθέο ζηάζεηο
θαη ζπκπεξηθνξέο.
Σέινο, ε Pines (2005) επηζεκαίλεη φηη ελψ ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε γίλεηαη
ζπρλά αληηιεπηή ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο γηα ην εξγαζηαθφ ζηξεο, σζηφζν έρνπλ
δηαθνξεηηθέο απαξρέο, ζπζρεηίζεηο θαη ζπλέπεηεο. ε έξεπλα ηεο ην 2005 επηρείξεζε
λα δείμεη φηη, ελψ ε εμνπζέλσζε (burnout) θαη ε έληαζε (tension) είλαη θαη νη δχν
δπζκελείο ζπκπεξηθνξέο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ εξγαζηαθφ ζηξεο, σζηφζν
θαίλεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. Πην αλαιπηηθά, ε έξεπλα
έδεημε νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζηξεο θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξε ζπζρέηηζε
κε ηελ έληαζε (tension) παξά κε ηελ εμνπζέλσζε (burnout), ελψ ε ζεκαζία πνπ
πξνζδίδεη ην άηνκν ζηελ εξγαζία ηνπ θάλεθε λα ζπζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ
εμνπζέλσζε παξά κε ηελ έληαζε. Σαπηφρξνλα, ε εμνπζέλσζε θάλεθε λα ζπλδέεηαη
κε κεηαβιεηέο φπσο δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία, επηζπκία γηα παξαίηεζε απφ ηελ
εξγαζία, ςπρηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη αληηιακβαλφκελν επίπεδν απφδνζεο,
πεξηζζφηεξν απ φηη ε έληαζε.
Ζ έξεπλα ηεο Pines έδεημε, επίζεο, φηη ηα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ζην επάγγεικα
κε πςεινχο ζηφρνπο, πξνζδνθίεο θαη θίλεηξα έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα
εκθαλίζνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πςεινχο
38

ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ κπνξεί λα βηψζνπλ εξγαζηαθφ ζηξεο
αιιά φρη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Παξάιιεια, ην ζηξεο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε
θάζε είδνο εξγαζίαο, ελψ

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη πην πηζαλφ λα

εκθαλίζνπλ ηα άηνκα πνπ ην επάγγεικά ηνπο πεξηιακβάλεη ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο
αλζξψπνπο. Δπίζεο, ε Pines θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ Bril (1984) ζην γεγνλφο φηη
ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ εξγαζηαθφ ζηξεο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα βηψζνπλ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ζπκπιεξψλεη φηη ην εξγαζηαθφ ζηξεο απφ κφλν ηνπ
δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Pines, 1993).

1.9 Δπηπηώζεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, σο επαθφινπζν ηνπ
παξαηεηακέλνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, έρεη ζπλέπεηεο αξλεηηθέο ζηελ αηνκηθή,
νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ησλ εξγαδφκελσλ (Hellesoy & Gronhaug,
2000). Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ζπρλή θαη καθξνρξφληα έθζεζε ηνπ επαγγεικαηία
ηεο πγείαο ζε αληίμνεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζπλεπάγεηαη ηελ ππεξθφπσζε θαη
εμάληιεζή ηνπ. Οη ζπλέπεηεο ηεο εμάληιεζεο απηήο δελ αθνξνχλ κφλν ζηε θπζηθή
θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφζν ζηελ εξγαζία φζν θαη
ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή (Cushway, 1992).
Σα ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο νκαδνπνηνχληαη ζε
ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά (Don Unger, 1980). Ζ κεγάιε γθάκα ησλ
ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε παξνπζηάδεηαη
ζηνλ Πίλαθα 1. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ έρεη ηηο ίδηεο επηπηψζεηο ζε φινπο
ηνπο εξγαδφκελνπο. Παξ΄ φια απηά, θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπηψκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία είλαη ηα αθφινπζα:
Πίλαθαο 1
πκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
σκαηηθά

Φπρνινγηθά

πκπεξηθνξηθά

σκαηηθή εμάληιεζε/
θνχξαζε

Γπζθακςία ζηηο αιιαγέο/
έιιεηςε
ειαζηηθφηεηαο

Υακειή εξγαζηαθή
απφδνζε/
ρακειή
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε

Καηάζιηςε

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο

Μεησκέλε
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θαη
ζπλαηζζεκάησλ/απάζεηα

επηθνηλσλία/παξαίηεζε

Αυπλία ή ππεξβνιηθφο
χπλνο

Κπληζκφο/αξλεηηθή
δηάζεζε

Τςειά επίπεδα
παξαίηεζεο

Πνλνθέθαινη

πλαηζζεκαηηθή
εμάληιεζε/έιιεηςε
ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ

Απμεκέλα επίπεδα
απνπζηαζκνχ

Γαζηξεληεξηθά
πξνβιήκαηα/έιθνο

Υακειφ «εζηθφ»/
αίζζεζε καηαηφηεηαο

Έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ
γηα ηελ εξγαζία

Παξαηεηακέλε
αζζέλεηα/ζπρλέο
αζζέλεηεο/θξπνινγήκαηα

Έιιεηςε ππνκνλήο/
Δπεξεζηζηηθφηεηα

Απμεκέλε ρξήζε
θαξκάθσλ

Αχμεζε ή κείσζε
βάξνπο

Αδπλακία αληηκεηψπηζεο
αλεπηζχκεησλ
θαηαζηάζεσλ
ηξεο

Απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο
ζπγθξνχζεηο

Τπεξέληαζε

Αλία

Αδπλακία
ζπγθέληξσζεο/αδπλακία
θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ

Απμεκέλα επίπεδα
ρνιεζηεξφιεο

Μεησκέλε απηνπεπνίζεζε

Ρνπή ζε αηπρήκαηα

ηεθαληαία λφζνο

Απμεκέλα παξάπνλα γηα
ηελ εξγαζία

Γηαηαξαρέο νκηιίαο

Απνπξνζσπνπνίεζε
Αζζελψλ, πειαηψλ,
καζεηψλ
Δθλεπξηζκφο

εμνπαιηθή
δπζιεηηνπξγία

Αδπλακία ιήςεο
απνθάζεσλ

Αλαπλεπζηηθά
πξνβιήκαηα

Τπεξβνιηθή ρξήζε
αιθνφι

Δξγαζηνκαλία

Αηζζήκαηα αδπλακίαο
Καηάζιηςε
Αηζζήκαηα
ελνρήο/απνηπρίαο
Τπεξβνιηθή
απηνπεπνίζεζε/ιήςε
αζπλήζηζηα πςειψλ
ξίζθσλ
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Καρππνςία
Απνμέλσζε
Απμεκέλε αλεζπρία
Απνηεικάησζε
Πξνζαξκνγή απφ ην Unger, (1980).

1.9.1 σκαηηθά πκπηώκαηα
ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ
αηφκνπ. Σα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ηππηθέο εθδειψζεηο ζηξεο θαη
άγρνπο

φπσο:

πνλνθέθαινη,

γαζηξεληεξηθά

πξνβιήκαηα,

δπζθνιίεο

χπλνπ,

ππεξέληαζε, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, δηαηαξαρέο δηαηξνθήο θαη κπνζθειεηηθνί
πφλνη (Tyler & Cushway, 1998). ε δχν εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηε
Maslach θαη ηελ Pines (1977,1978) ζε έλα δείγκα εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ βίσλε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε αληηκεηψπηδε δπλαηνχο πνλνθεθάινπο θαη αυπλίεο. Όπσο αλαθέξακε ζην
πξψην θεθάιαην, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δειψλεη ηελ ζρεδφλ νινθιεξσηηθή
εθκεδέληζε ηεο επαγγεικαηηθήο (θαη πξνζσπηθήο) ππφζηαζεο ηνπ αηφκνπ. Απηφ
γίλεηαη

πεξηζζφηεξν

θαηαλνεηφ,

αθνχ

ζηα

ζσκαηηθά

ζπκπηψκαηα

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, έιθνο ζηνκάρνπ θαη γεληθά κηα
ζεκαληηθή ζσκαηηθή θφπσζε (Burke, Greenglass & Schwartzer, 1996; Guglielmi &
Tatrow, 1998).

1.9.2 Φπρνινγηθά πκπηώκαηα
Ζ επάισηε απηή ζσκαηηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη
επίζεο θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ πγεία θαη ζπκπεξηθνξά, κε θπξίαξρα ζπκπηψκαηα ην
έληνλν ζηξεο, ηελ αλία θαη ην ρακειφ εζηθφ, ηελ επεξεζηζηφηεηα θαη ηνλ εθλεπξηζκφ.
Ζ αλάπηπμε θπληθήο ζηάζεο θαη ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζηελ εξγαζία (Pines,
1993· Hogan & McKnight, 2007),

θαζψο θαη ν κεησκέλνο ελζνπζηαζκφο θαη

ελδηαθέξνλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα αηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο (Dunham & Varma·
Hogan & McKnight, 2007) είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα πνπ
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εκθαλίδνπλ νη εξγαδφκελνη πνπ βηψλνπλ ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο

1.9.3 πκπεξηθνξηθά πκπηώκαηα
Δπηπιένλ, πιήηηεηαη ε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ, ν
νπνίνο κεηαθέξεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νηθνγέλεηα
θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη εληάζεηο ζηηο
ζρέζεηο κε ηα άιια άηνκα θαη λα κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθέο
ζπλαλαζηξνθέο (Griffith et al.,1999). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη δπλαηφλ λα
επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία θαη απφδνζε ηνπ αηφκνπ, κηαο θαη ηα άηνκα πνπ
βηψλνπλ εμνπζέλσζε ζπλήζσλ εκθαλίδνπλ κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, ζπρλέο
απνπζίεο, ζηαδηαθή παξαίηεζε θαη ηειηθά, παξαίηεζε απφ ην επάγγεικά ηνπο
(Maslach,

Schaufeli

&

Leiter,

2001).

ηα

ζπκπεξηθνξηθά

ζπκπηψκαηα

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε εκθάληζε επψδπλσλ ζπλεζεηψλ γηα ην άηνκν, φπσο ε αχμεζε
ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο θαηαλάισζεο θαθέ θαη αιθνφι.
Όπσο έρνπλ απνδείμεη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα ζπκπηψκαηα ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επίκνλα (Bakker et al.,
2000b· Boersma & Lindblom, 2009· Burisch, 2002· Capel, 1991· Greenglass &
Burke, 1990· Jackson et al., 1986· Maslach & Leiter, 2008· Peiro, Gonzalez-Roma,
Taris et al., 2005). Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αθνινπζνχλ θαη παξαηεξνχλ ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ εμνπζελσκέλσλ εξγαδφκελσλ κφλν γηα κεξηθνχο κήλεο κεηά ηελ
εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ θαη ειάρηζηεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ δηεμάγεη έξεπλεο γηα
πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ρξφλν κεηά ηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
(Schaufeli & Enzmann, 1998· Taris, Le Blanc, Schaufeli & Schreurs, 2005). Απηφ
φκσο ζην νπνίν θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φιεο νη έξεπλεο είλαη φηη γηα ηελ πξφιεςε
θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ρξεηάδεηαη έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην πνπ ζα
βνεζήζεη ηνλ εμνπζελσκέλν εξγαδφκελν. Απηφ είλαη θάηη πνπ αλαιχεηαη
δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα.
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1.10 Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δπζκελνχο θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο, νη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη θαηά θαηξνχο κία ζεηξά παξεκβάζεσλ
ηφζν ζην αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζην επίπεδν νξγάλσζεο. Σν πξψην θαη
ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ε
αλαγλψξηζε ηεο χπαξμήο ηεο. Πνιινί εξγαδφκελνη δελ θαηαθέξλνπλ λα
αλαγλσξίδνπλ φηη έρνπλ πξφβιεκα, παξά κφλν φηαλ είλαη ήδε αξγά θαη έρνπλ ήδε
εθδειψζεη ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα θαη δηαηαξαρέο ζηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπο πγεία.
Δίλαη, ινηπφλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηα άηνκα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηα
φξηά ηνπο θαη λα αλαδεηνχλ βνήζεηα, φηαλ δελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο
πηεζηηθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη Wood θαη McCarthy (2004) ζεκεηψλνπλ
φηη είλαη πνιχ θαιχηεξν, φζνλ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, λα
πξνβιεθζεί ην ζχλδξνκν πξηλ θαλ εκθαληζηεί (Hogan & McKnight, 2007).
1.10.1 Παξεκβάζεηο ζε αηνκηθό επίπεδν
πρλά επηθξαηεί ε πεπνίζεζε φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα έρεη
πξνζσπηθέο αλάγθεο, δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, αιιά λα αζθεί κε απηνζπζία έλα «ιεηηνχξγεκα». Ζ πεπνίζεζε
απηή εληζρχεη ην κχζν ηεο παληνδπλακίαο ηνπ θαη παξαδφμσο ηνλ θαζηζηά ηδηαίηεξα
επάισην ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο
εμνπζέλσζεο πξνυπνζέηνπλ ηελ ακθηζβήηεζε απηήο ηεο πεπνίζεζεο θαη ηελ
αλαγλψξηζε φηη ν επαγγεικαηίαο πξέπεη λα θξνληίδεη παξάιιεια ηνλ εαπηφ ηνπ.
ε αηνκηθφ επίπεδν, ε εθκάζεζε ηερληθψλ ραιάξσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
ρξφλνπ, ηα πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο άζθεζεο, θαζψο θαη νη ηερληθέο εδξαίσζεο
θνηλσληθψλ επαθψλ θαη ζηήξημεο έρνπλ πξνηαζεί εθηελψο ζηελ παγθφζκηα
βηβιηνγξαθία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Οη Παπαδάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπινο (1999) αλαθέξνπλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο
αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ
θάιιηζηα λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ θαη ζην επάγγεικα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ:


Έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ πξνδηαζέηνπλ ηελ εκθάληζε
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ζα
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νδεγήζεη θαη ζηελ έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ.


Δπαλεθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ πνπ έρεη ν
εθπαηδεπηηθφο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο καζεηέο ηνπ, ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ
θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Ζ επαλαζεψξεζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ ζπκβάιιεη θαη ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη
ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ζπλεπψο, ζηελ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζήο ηνπ.



Αλαγλψξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη
πνηεο απφ απηέο έρνπλ απνηειεζκαηηθφ αληίθηππν ζηε ξχζκηζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Chiriboga θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1983),
ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαλ ζε λνζειεπηέο, παξαηήξεζαλ φηη νη γλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο βνήζεζαλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα αληηκεησπίδνπλ
πην απνηειεζκαηηθά ηηο ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο ζηελ εξγαζία ηνπο. Αληίζηνηρα,
νη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
αλαπηχμνπλ κηα πξνζσπηθή θηινζνθία θαη λα δψζνπλ λφεκα ζηηο εκπεηξίεο
ηνπο θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο.



Ζ αλαδήηεζε ππνζηήξημεο ηφζν απφ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο, φζν θαη απφ
επαγγεικαηίεο θαη εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Έξεπλεο
ηνλίδνπλ φηη ε ππνζηήξημε πνπ δέρεηαη έλα άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ
κεηψλεη ην ζηξεο πνπ βηψλεη (Constable & Russel, 1986; Cottington & House,
1987), αιιά θαη ηηο πηζαλφηεηεο λα λνζήζεη ( Cohen & Wills, 1985; Kobasa et
al., 1985; Wortman & Dunkel – Schetter, 1987). Ζ ππνζηήξημε, ινηπφλ,
ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά θαη ζεξαπεπηηθά ζην άηνκν.



Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρξφλνπ. Ζ έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθά ζηάδηα, ππάξρνπλ φκσο
αξθεηέο ελδείμεηο φηη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδφκελσλ, ελδερνκέλσο γηαηί εληζρχεη ηελ
αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο (Macan, 1994). Γηα
παξάδεηγκα, ε Lang (1992) αλαθάιπςε φηη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ
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ζρεηίδεηαη κε ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο, ζηξεο θαη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ
ζε επαγγεικαηίεο κε ηδηαίηεξα απζηεξά θαη ζθιεξά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο.


Ζ ζσζηή δηαηξνθή, ε άζθεζε θαζψο θαη ε επαξθήο αλάπαπζε ζπκβάιινπλ
επίζεο, ζηελ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζηελ πξνζηαζία
ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηηο επηπηψζεηο ρξφληνπ ζηξεο.



Σέινο, ε πξνζσπηθή επηινγή ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή ε αιιαγή ηνπ ρψξνπ
εξγαζίαο απμάλεη ηελ αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ, θαζψο ν εξγαδφκελνο
ληψζεη φηη είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ. Ζ αιιαγή ρψξνπ εξγαζίαο
απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο, φηαλ δελ απνηειεί κέζνδν θπγήο θαη δελ είλαη ην απνηέιεζκα
παξνξκεηηθήο απφθαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλνδεχεηαη απφ δηεξγαζία
απηνγλσζίαο πνπ βνεζά ην άηνκν λα θαηαλνήζεη ηηο πξαγκαηηθέο θαη ζπρλά
αζπλείδεηεο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο
αληηκεηψπηζεο πνπ εθαξκφδεη.

1.10.2 Παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθό/δηνηθεηηθό επίπεδν
ε νξγαλσηηθφ επίπεδν, νη πην ζπρλέο κέζνδνη πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο

αθνξνχλ

ζηελ

ηνπνζέηεζε

ηνπ

θαηάιιεινπ

επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο,
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη εκπινπηηζκφ ηεο εξγαζίαο, ζηε ζπκκεηνρηθή ιήςε
απνθάζεσλ, ζηελ απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ησλ εξγαδφκελσλ,
ζηε δπλαηφηεηα ζπλερηδφκελεο επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο, ζηηο δπλαηφηεηεο
επαγγεικαηηθήο

εμέιημεο,

ζηελ

νξγάλσζε

ζπκβνπιεπηηθψλ

επνπηεηψλ

κε

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ εξγαδφκελσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα,
θαζψο θαη ζηελ δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία. Ο Murphy (2003) αλαθέξεη ηξεηο
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη
θαηά ζπλέπεηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο: ηελ πξσηνγελή, ηε δεπηεξνγελή θαη
ηελ ηξηηνγελή παξέκβαζε (Πίλαθαο 2).
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Πίλαθαο 2
Γηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε Δπαγγεικαηηθνχ ηξεο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο
Δπίπεδν
Πξόιεςεο

Πξσηνγελήο Πξόιεςε

Γεπηεξνγελήο
Πξόιεςε
Βειηίσζε πεξηερνκέλνπ Βειηίσζε επηθνηλσλίαο
εξγαζίαο, αλάπηπμε
θαη ιήςεο απνθάζεσλ,
θαξηέξαο
δηαρείξηζε
ζπγθξνχζεσλ

Σξηηνγελήο
Πξόιεςε
Δπαγγεικαηηθή
Δπαλέληαμε

Άηνκν / Δηαηξία

Γηαρείξηζε ρξφλνπ,
Βειηίσζε
δηαπξνζσπηθψλ
δεμηνηήησλ, ηζνξξνπία
εξγαζίαο - νηθνγέλεηαο

Οκάδεο ππνζηήξημεο,
ζπκβνπιεπηηθή,
ζρεδηαζκφο θαξηέξαο

Πξνγξάκκαηα
ζεξαπείαο γηα
κεηαηξαπκαηηθφ
ζηξεο, νκαδηθή
ςπρνζεξαπεία

Άηνκν

Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο πξηλ
ηελ πξφζιεςε,
δηδαθηηθή δηαρείξηζε
ηνπ ζηξεο.

Σερληθέο ραιάξσζεο

Απνθαηάζηαζε,
αηνκηθή
ςπρνζεξαπεία

Δηαηξεία

Πεγή: http://www.kepsy.gr/ergasiakiygeia

1.10.2.1 Πξσηνγελήο Παξέκβαζε
ην πξσηνβάζκην επίπεδν παξέκβαζεο ην πξφβιεκα ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξφιεςεο.
Σν επίπεδν απηφ πξφιεςεο ζεσξεί ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο επαθφινπζν
ηεο έιιεηςεο πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ ζην πεξηβάιινλ θαη γη‟ απηφ βαζηθφ ζηφρνο
είλαη ε απνθαηάζηαζε κηαο πγηνχο ζρέζεο αλάκεζα ζηα δχν κέξε (Elkin & Rosch,
1990). Ζ πξνζέγγηζε ηεο πξσηνγελνχο παξέκβαζεο κπνξεί λα είλαη είηε
αληηδξαζηηθή, λα ρεηξίδεηαη δειαδή έλα ήδε ππάξρνλ πξφβιεκα ηνπ ζηξεο, είηε
πξνιεπηηθή, λα εκπνδίδεη δειαδή ηηο ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο λα
κεηαηξαπνχλ ζε πξφβιεκα. Υεηξίδεηαη επνκέλσο, θαηεπζείαλ ηηο πεγέο ηνπ ζηξεο θαη
φρη κφλν ην απνηέιεζκα απηψλ (Murphy, 2003).
Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα
κεγάιν εχξνο ζηξαηεγηθψλ φπσο: επαλαζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο, επαλαζρεδηαζκφο
ηνπ νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζηέξσζε ειαζηηθψλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο,
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ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε, ζπκπεξίιεςε ηνπ εξγαδφκελνπ ζην
ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ, αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ξφισλ θαη θαζνξηζκφο ζηφρσλ,
θαζηέξσζε δίθαησλ εξγαζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη δεκηνπξγία ζπλεθηηθψλ νκάδσλ.
1.10.2.2 Γεπηεξνγελήο Παξέκβαζε
ην επίπεδν απηφ ε παξέκβαζε επηθεληξψλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο, εκπιέθνληαο ηερληθέο
επίγλσζεο, άζθεζε θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εθπαίδεπζε ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Nicolaou & Tsaousis, 2002).
Ζ δεπηεξνγελήο παξέκβαζε ζπλήζσο πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα νξγάλσζεο
ρξφλνπ, αλάπηπμε ηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο, δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
θαη ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ
ηξφπνπ δσήο ησλ εξγαδφκελσλ, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ
ειέγρνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηε πιεπξά ησλ εξγαδφκελσλ.
Δπηπιένλ, ε δεπηεξνγελήο παξέκβαζε πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο
πγείαο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο. Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο
πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα επηβιαβή κνληέια ζπκπεξηθνξάο. Απηνχ
ηνπ ηχπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαξδηαγγεηαθήο επεμίαο,
πξνγξάκκαηα δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο
γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ δσήο (Cooper, 2001).
1.10.2.3 Σξηηνγελήο Παξέκβαζε
Σν ηξηηνβάζκην επίπεδν παξέκβαζεο αθνξά θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ
αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ θαθή ςπρηθή πγεία ιφγσ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάξξσζεο ησλ εξγαδφκελσλ πνπ βηψλνπλ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κέζσ ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ
ηξηηνγελήο παξέκβαζε είλαη κηα αληηδξαζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εθαξκφδεηαη φηαλ
ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ήδε εθδεισζεί θαη νη πξνζπάζεηεο εζηηάδνληαη ζηε ζεξαπεία
ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ εξγαδφκελσλ (Hepburn et al., 1997).
χκθσλα κε αξθεηνχο κειεηεηέο (Berridge & Cooper, 1993) ε έκθαζε ζα
πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ππέξβαζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ εκπνδίσλ, ζην μεπέξαζκα ησλ
πξνζθνκκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα αθνχεη ν έλαο ηνλ
άιινλ, ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο αιιά φρη κε ηε κνξθή εληνιψλ, ζηελ
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ελζάξξπλζε ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκά ηνπ θαη ζηελ ελδπλάκσζή ηνπ
λα αλαιάβεη δξάζε. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ επηζεκαίλνπλ φηη νη
παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ απνκάθξπλζε ησλ πεγψλ ζηξεο απφ ηνλ
νξγαληζκφ (Burke & Greenglass, 1993).
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2. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηελ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Χο κεηαβιεηή ειέγρνπ
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο επηιέμακε ηνλ παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Zedeck, Maslach, Mosier &
Skitka, 1988· Platsidou, 2010· Pen, Romano & Foat, 1998) ε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε ζπζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε θάπνηα βαζηθά ζεσξεηηθά ζηνηρεία
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη πψο απηή ζρεηίδεηαη κε ην επάγγεικα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ.
2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ
εξεπλεηψλ (Κνπζηέιηνο & Κνπζηέιηνπ, 2001). Οη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ,
είλαη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε ελλνηνινγηθή
θαηαζθεπή πνπ ζπλίζηαηαη απφ πνιιά επηκέξνπο ζηνηρεία (Κνπζηέιηνο, 2001· Μαθξή
– Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξαο, 2003) θαη πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζθαηξηθή ηθαλνπνίεζε
γεληθά απφ ηελ εξγαζία (Perie, Baker & Whitener, 1997).
Έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο νξηζκνχο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
είλαη απηφο ηνπ Locke (1969), ν νπνίνο ηελ ραξαθηεξίδεη σο κηα επράξηζηε ή ζεηηθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ απνηίκεζε ηεο εξγαζίαο ή
ησλ εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ ελφο αηφκνπ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα
ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πξνο ην έξγν πνπ επηηειεί ην άηνκν πνπ απνξξέεη
απφ ηελ εθηίκεζε φηη απηφ παξέρεη πιήξσζε ή επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ησλ
εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ.
Ο Kohler (1988) πξνζδηνξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο κηα
πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα νιηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Οκνίσο, ν
Spector (1985) ππνζηεξίδεη φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηαπηίδεηαη κε ην βαζκφ
εθπιήξσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν εξγαζίαο.
Ο Κάληαο (1998) ζεσξεί φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί ζπλνιηθή
θαη εληαία ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ, ε νπνία φκσο απνηειείηαη
απφ δηαθνξεηηθά επηκέξνπο ζηνηρεία. Γηα λα γίλεη ζπλνιηθή κέηξεζε ηεο
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επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία,
δειαδή ηφζν νη εζσγελείο, φζν θαη νη εμσγελείο παξάγνληεο.
Παξά ηηο πνιιέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, αλ παξαηεξήζνπκε θαιχηεξα ηνπο νξηζκνχο ζα
δηαπηζηψζνπκε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα κεηαμχ ηνπο. Έλαο
επξχηαηα απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απηφο πνπ ηελ
νξίδεη σο ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ ή γηα
νξηζκέλεο φςεηο απηήο (Κνπζηέιηνο & Κνπζηέιηνπ, 2001).
2.2 Θεσξίεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζρεηίδεηαη απφ ζεσξεηηθή άπνςε
κε ηα θίλεηξα εξγαζίαο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο εθαξκνγήο
ηνπο ζηελ εξγαζία. Οη έλλνηεο θίλεηξα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπρλά
ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο. Ο Peretomode (1991) ππνζηήξημε φηη νη δχν φξνη
ζπζρεηίδνληαη αιιά δελ είλαη ζπλψλπκνη. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο παξψζεζεο. Σα θίλεηξα ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ θαηεπζχλεηαη απφ έλα ζηφρν, ελψ ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ νινθιήξσζε πνπ βηψλεη θάπνηνο κέζα απφ ηελ
εξγαζία ηνπ. Δπνκέλσο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Avi –
Itzhak, 1998· Stone, Mowday & Porter, 1971) ηα θίλεηξα θαη ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.
Οη ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηηο
νληνινγηθέο θαη ζηηο κεραληζηηθέο ή δηαδηθαζηηθέο (Παπάλεο & Ρφληνο, 2001).
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη πνιχ ζπλνπηηθά απηέο νη ζεσξίεο.

2.2.1 Οληνινγηθέο Θεσξίεο
Οληνινγηθέο νλνκάδνληαη νη ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ην
πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ θηλήηξσλ. Οη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο είλαη νη ζεσξία
ηνπ Maslow θαη ε ζεσξία ηνπ Herzberg.
Ζ ζεσξία ηνπ Maslow (1970) έρεη ηδηαίηεξε απήρεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη
ζπλδέεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πέληε ηεξαξρηθψλ
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αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. θνπφο ηνπ θάζε αηφκνπ είλαη λα ηθαλνπνηήζεη πξψηα ηηο
βαζηθέο ηνπ αλάγθεο (πείλα, δίςα θηι), έπεηηα ηηο αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη αγάπε,
ηηο αλάγθεο γηα θνηλσληθή επαθή, ηηο αλάγθεο γηα πξνζηαζία θαη ηέινο, λα
ηθαλνπνηήζεη

ηελ θνξπθαία αλάγθε ηνπ πνπ είλαη απηή ηεο απηνπξαγκάησζεο

(Κάληαο, 1998). Οη πςειφηεξνπ επηπέδνπ αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη πην δχζθνια θαη
ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο νξγαληζκνχο. χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, ε
θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο ηελ θάιπςε απηψλ
ησλ αλαγθψλ αλ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Ο Herzberg (1968) πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
κε ηα θίλεηξα, κέζσ ηεο ζεσξίαο ησλ «δχν παξαγφλησλ». Ζ πξψηε θαηεγνξία
παξαγφλησλ είλαη απηή ησλ «ελδνγελψλ» παξαγφλησλ θαη είλαη ε επίηεπμε, ε
αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ, ε ίδηα ε εξγαζία, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα
επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη πεγέο θηλήηξσλ θαη ζπκβάιινπλ
ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ. Τπάξρεη φκσο θαη κία δεχηεξε
θαηεγνξία, απηή ησλ «εμσγελψλ» παξαγφλησλ πνπ απνηειείηαη ηηο απνδνρέο, ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, ηελ
επνπηεία θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Οη παξάγνληεο απηέο απνηεινχλ πηζαλέο πεγέο
δπζαξέζθεηαο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Μαθξή – Μπφηζαξε & Μαηζαγγνχξαο (2003), ε
εμάιεηςε ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Απηφ κπνξνχλ λα ην επηηχρνπλ κφλν νη ελδνγελείο
παξάγνληεο.

2.2.2 Μεραληζηηθέο ή Γηαδηθαζηηθέο Θεσξίεο
Μεραληζηηθέο ή Γηαδηθαζηηθέο νλνκάδνληαη νη ζεσξίεο νη νπνίεο εζηηάδνληαη
ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ελζαξξχλνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηελ
εξγαζηαθή απφδνζε. Ζ «ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο» (Vroom, 1964) ζπλδέεη ηα θίλεηξα
κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη αζρνιείηαη κε ην ηη θαζνξίδεη ηελ πξφζεζε
ηνπ αηφκνπ λα θαηαβάιεη πξνζσπηθή πξνζπάζεηα ζηε δνπιεηά. Τπνζηεξίδεη φηη ε
επαγγεικαηηθή παξαθίλεζε ελφο αηφκνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ηη πηζηεχεη γηα ηηο
ζρέζεηο πξνζπάζεηαο – απφδνζεο, ηη πηζηεχεη γηα ηηο ζρέζεηο δνπιεηάο –
απνηειεζκάησλ θαη, ηέινο, απφ ην πφζν επηζπκεί ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εξγαζία.
Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζε ηξεηο κεηαβιεηέο: ηελ ειθπζηηθφηεηα, ηε ζπληειεζηηθφηεηα
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θαη ηελ πξνζδνθία, αιιά ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ππνθηλνχλ ηνλ
εξγαδφκελν, φπσο ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, νη δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ε
αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ.
ηηο κεραληζηηθέο ζεσξίεο αλήθνπλ επίζεο ε «ζεσξία ηεο απφθιηζεο» ησλ
Locke θαη Porter (1969, 1961), ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ Porter & Lawler (1968)
πνπ βαζίδεηαη ζηε «ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο» ηνπ Vroom, θαζψο θαη ε πξνζέγγηζε
ηνπ Grites (1969).

2.3 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Έλα ζχλνιν αηνκηθψλ, νξγαλσηηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ επηδξά θαη θαζνξίδεη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδφκελσλ. Οη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα, κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαη κε ηνλ φξν
«πεγέο ηθαλνπνίεζεο» (Evans, 1998) θαη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο
ή κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξέρεηαη ε εξγαζία (Κάληαο, 1998). Σέηνηνη
παξάγνληεο είλαη ε ειεπζεξία επηινγψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ε πνηθηιία
δξαζηεξηνηήησλ, ε αμηνπνίεζε δεμηνηήησλ, ν βαζκφο ππεπζπλφηεηαο, νη επθαηξίεο
γηα

πξνζσπηθφ

έιεγρν,

ε

ζαθήλεηα

ηνπ

εξγαζηαθνχ

πεξηβάιινληνο,

ε

αλαηξνθνδφηεζε θ.ά. Σα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλεπψο νη νξγαλσηηθνί
παξάγνληεο έρνπλ κειεηεζεί πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβιεηή θαη
ζεσξνχληαη φηη είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα ηνπ εξγαδφκελνπ.
Σν κνληέιν ησλ «ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο» ησλ Hackman & Oldham
(1980) πξνζδηνξίδεη ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Με βάζε απηφ ην κνληέιν νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο
εζσγελνχο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη: ε πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ
ηθαλνηήησλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηηεινχκελσλ εξγαζηψλ,
ε απηνλνκία θαη ε εξγαζηαθή αλαηξνθνδφηεζε (Παπάλεο & Ρφληνο, 2005). Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο εμσγελνχο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο φπσο νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ην σξάξην, νη
νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ε αζθάιεηα, ε εγεζία, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θ.ά. (Κάληαο,
1998). Δηδηθφηεξα, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δειαδή νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο
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εξγαδφκελνπο αιιά θαη νη ζρέζεηο ησλ εξγαδφκελσλ κε ηελ εγεζία ή κε ηνλ
πξντζηάκελφ ηνπο, θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαδφκελσλ (Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004).
Οη αηνκηθνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ζπλδένληαη κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έξεπλεο πάλσ
ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρνπλ δείμεη φηη νη λεφηεξνη ειηθηαθά εξγαδφκελνη είλαη ιηγφηεξν
επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπλαδέιθνπο
ηνπο (Spector, 2000). Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε, νη δηεζλείο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο αλ φρη
αλχπαξθηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια (Spector, 2000). Παξ‟ φια απηά, φπσο
θαίλεηαη νη γπλαίθεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεγέο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ
ηνπο άλδξεο (Schultz & Schultz, 1994). Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδφκελσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζήο ηνπο έρνπλ δείμεη αληηθαηηθά ζηνηρεία. Άιιεο έρνπλ δείμεη φηη νη
εξγαδφκελνη κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
είλαη εξγαζηαθά ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα απηά
δελ κπνξνχλ λα βηψζνπλ εχθνια επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαζψο έρνπλ
πςειφηεξνπο ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Schultz & Schultz,
1994).
ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
επίδξαζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζή ηνπο είλαη αληηθαηηθά. Ζ έξεπλα ηνπ αισλίηε (2002) ζε
εθπαηδεπηηθνχο θαη λεπηαγσγνχο ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο έδεημε φηη πεξηζζφηεξν
δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο είλαη νη άλδξεο άλσ ησλ 45 εηψλ θαη
πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη νη εθπαηδεπηηθνί 30 – 45 ρξνλψλ. ε έξεπλα ηεο
Παπαλανχκ (2003) ζε δείγκα 710 εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψζεθε αθξηβψο ην αληίζεην. Πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη δειαδή βξέζεθαλ νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί άλσ ησλ 45 θαη νη
εθπαηδεπηηθνί κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ 18 ρξφληα. Χζηφζν, ν
Παπαδφπνπινο (2008) εξεχλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη ηελ επίδξαζή ηεο
ζηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη
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ην θχιν δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο.
Ο Locke (1976) πξφηεηλε κηα δηαθνξεηηθή νκάδα παξαγφλησλ πνπ ζεσξεί φηη
επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ
Locke δελ δηαρσξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ζε αηνκηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο, αιιά έρεη δηακνξθψζεη κηα ζεηξά
παξαγφλησλ πνπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη
ε επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νη εξγαδφκελνη ηθαλνπνηεκέλνη. χκθσλα,
ινηπφλ, κε ηνλ Locke απηνί νη παξάγνληεο είλαη: ε εξγαζία λα απνηειεί πξφθιεζε γηα
ηνλ εξγαδφκελν, λα ππάξρεη ζαθήο ζρέζε αλάκεζα ζηελ απφδνζε ηνπ εξγαδφκελνπ
θαη ηελ ακνηβή ηνπ, λα δίλεηαη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη ελίζρπζε ζηνλ
εξγαδφκελν, φηαλ απηφο επηηειεί ην έξγν ηνπ κε επηηπρία, λα ππάξρνπλ θαιέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επράξηζηεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο
εξγαδφκελνπο θαη λα ππάξρεη ζσζηή επνπηεία θαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή απφ
κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, κεγάιε ζεκαζία δίλεη ζηνπο παξάγνληεο ηεο
αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδφκελσλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ, ζηε ζαθήλεηα θαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο εξγαζηαθνχο ξφινπο
θαη, ηέινο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο απηνλνκίαο θαη ππεπζπλφηεηαο απφ ηνλ
εξγαδφκελν (Κάληαο, 1998).
2.4 Δπηπηώζεηο από ηελ απνπζία Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο –
Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη σο κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή έλλνηα,
θαζψο ηαπηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ
επαγγεικαηηθή

ηθαλνπνίεζε

έρεη

ζπλδεζεί

κε

ηελ

απνδνηηθφηεηα,

ηελ

παξαγσγηθφηεηα, ηελ ςπρηθή πγεία, ηνπο δείθηεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, ηνπο
δείθηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε,
θαζψο ρακειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπζρεηίδνληαη ή αθφκε
κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ απφ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
(Platsidou, 2010· Platsidou & Agaliotis, 2008).
χκθσλα κε ηνπο Balzer et al. (1990), ε ηθαλνπνίεζε έρεη άκεζε ζρέζε θαη
θάησ απφ εηδηθέο πεξηζηάζεηο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ πξνζσπηθή δσή, ηελ
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νηθνγελεηαθή θαη αθνινχζσο ηε θπζηθή πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ. Ο βαζκφο
ηθαλνπνίεζεο ελφο αηφκνπ απφ ην επάγγεικά ηνπ ή ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ,
απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ςπρηθή πγεία, ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν θαη ησλ
αηφκσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (Κάληαο, 1998). Ο Γεκεηξφπνπινο (1998)
αλαθέξεη φηη ε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνθηά λέεο δηαζηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε γεληθφηεξε απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Άιια
πξνγελέζηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο βαζηθφ παξάγνληα ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ
(Zigarreli, 1996).
Οη Maslach θαη Schaufeli (1993) αλαθέξνπλ φηη ε θχζε ηεο ζρέζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ είλαη
μεθάζαξε. Τπάξρνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ πξψηε ζεσξεί φηη ε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ε αηηία γηα ηε κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο, δειαδή ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα είλαη ζπλαηζζεκαηηθφ
επαθφινπζν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη
ηελ αθξηβψο αληίζεηε άπνςε ε νπνία ζεσξεί φηη ε επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα
νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σέινο, ε Σξίηε πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη, ηφζν
ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, φζν θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα
πξνθαινχληαη απφ κία ηξίηε κεηαβιεηή, φπσο νη άζρεκεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα εμεηαζηεί, αλάινγα κε ηελ έξεπλα, σο
εμαξηεκέλε ή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Αλ εμεηαζηεί σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ηφηε
αληηκεησπίδεηαη σο αηηία ή παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ
αηφκνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Αλ εμεηαζηεί σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ηφηε
ζεσξείηαη φηη είλαη απνηέιεζκα παξαγφλησλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν απηήο. Οη Κνπζηέιηνο θαη Κνπζηέιηνπ (2001)
επηζεκαίλνπλ φηη απηή ε δηηηή ηδηφηεηα κπνξεί λα δηαθξηζεί θαη ζηε ζρέζε αλάκεζα
ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ έιιεηςε
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα κειεηεζεί σο αηηία επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο αιιά θαη ην αληίζεην. ε θάζε πεξίπησζε, ε επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηελ νπνία

αλαιχζακε εθηελέζηεξα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.

55

2.5 Πξνώζεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ην Locke (1976, φπσο παξαηίζεηαη ζην Κάληαο, 1998)
νη παξαθάησ παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ζηνπο εξγαδνκέλνπο :


Ζ εξγαζία λα απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη λα κελ είλαη
θνπξαζηηθή θαη αληαξή.



Ζ θαιή απφδνζε λα ακείβεηαη θαη λα ππάξρεη ζαθήο ζρέζε αλάκεζα ζε απφδνζε
θαη εξγαδφκελν. Χο ακνηβή πξέπεη λα ζεσξείηαη θάζε είδνπο παξνρήο πξνο ηνλ
εξγαδφκελν.



Να δίλεηαη ζηνλ εξγαδφκελν ζεηηθή ελίζρπζε γηα ην επηηπρέο έξγν, δειαδή
ιεθηηθή αλαγλψξηζε, έπαηλνο θαη άιιεο κε ρξεκαηηθέο ακνηβέο.



Να ππάξρνπλ θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηε
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ.



Να ππάξρεη ζσζηή επνπηεία πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο
εξγαδφκελνο θαη βνήζεηα πξνο απηνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.



Να ππάξρνπλ ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο κεηαμχ
ζπλαδέιθσλ, κεηαμχ επνπηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.



Να ππάξρεη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή απφ ηε πιεπξά ηεο επηρείξεζεο πνπ λα
ππνβνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο ζην έξγν ηνπο.



Να ππάξρεη δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη λα θαιιηεξγείηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο
ην αίζζεκα φηη δελ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο.



Να θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα φηη νη ρξεκαηηθέο ακνηβέο κνηξάδνληαη δίθαηα.



Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ,
ηδηαίηεξα ζε ηνκείο πνπ νη ίδηνη γλσξίδνπλ θαιά.



Να δίλεηαη, θαηά ην δπλαηφ, κεγάινο βαζκφο απηνλνκίαο θαη ππεπζπλφηεηαο
ζηνλ εξγαδφκελν.



Να ππάξρεη ζαθήλεηα ξφισλ σο πξνο ην ηη αθξηβψο αλακέλεηαη απφ ηνλ
εξγαδφκελν λα θάλεη.
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2.6 Ζ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο πεξηνρέο
έξεπλαο ηεο νξγαλσηηθήο ςπρνινγίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηεζλψο
έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο εξεπλψλ, ζρεηηθψλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Γηα
παξάδεηγκα, ν Locke (1976) ζε κηα ιεπηνκεξή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
αλαθέξεη πεξίπνπ 3.500 άξζξα – δηαηξηβέο ζρεηηθέο κε απηφ ην ζέκα, ελψ νη Granny,
Smith & Stone (1992) αλαθέξνπλ πάλσ απφ 5.000 άξζξα – δηαηξηβέο ζρεηηθέο κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη Papanastasiou θαη Zembylas (2004) ππνζηεξίδνπλ
φηη

ε

επαγγεικαηηθή

ηθαλνπνίεζε

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

αλαθέξεηαη

ζηε

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηνπ δαζθάινπ κε ην δηδαθηηθφ ηνπ ξφιν θαη είλαη κηα
ιεηηνπξγία ηεο αληηιακβαλφκελεο ζρέζεο αλάκεζα ζην ηη απνδεηά ν εθπαηδεπηηθφο
απφ ηε δηδαζθαιία θαη ζην ηη αληηιακβάλεηαη φηη απηή πξνζθέξεη ζηνλ ίδην.
2.6.1 Έξεπλεο ζην Γηεζλή Υώξν
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δηεξεπλάηαη ζπζηεκαηηθά ζην δηεζλή ρψξν θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηρεηξήζεη λα
πξνζδηνξίζνπλ ηηο πεγέο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Papanastasiou & Zempylas, 2008).
Οη Nias (1989, 1996) θαη Hargreaves (1994) επηρείξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ κηα
ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε αηζζήκαηα απψιεηαο θαη
αξλεηηθή αληίιεςε ηεο απηφ-αμίαο θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ έιιεηςε πεηζαξρίαο ησλ
καζεηψλ, ηελ κνλνηνλία ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα θαη ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ
ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο δηεπζπληέο (Papanastasiou & Zempylas, 2008). Οη
εθπαηδεπηηθνί είλαη πηζαλφ λα ζέινπλ λα αιιάμνπλ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αλ δελ είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλ δελ ππνζηεξίδνληαη ζηε δνπιεηά ηνπο
θαη αλ δελ παξνηξχλνληαη λα θάλνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ ζηελ ηάμε ηνπο (Perie et al.,
1997).
Οη Wright θαη Custer (1998) ζηελ έξεπλά ηνπο ζπκπεξαίλνπλ φηη ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ
θαη αληίζηξνθα. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη νη έξεπλεο ησλ Spear,
Gould θαη Lee (2000), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο
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ελδείμεσλ απνδεηθλχεη φηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη θαιά κε ηελ εξγαζία
ηνπο, ηφηε βειηηψλνληαη θαη νη απνδφζεηο θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο.
Οη Mcmillan θαη Ma (2000) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε 2.202 ιεηηνπξγνχο
ηεο εθπαίδεπζεο δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Καλαδά. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ
ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, κε πην ζεκαληηθή εθείλε ηνπ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο. Σαπηφρξνλα, ε
έξεπλα έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε θαιχηεξε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα θαη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε κηα ζεηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα, είλαη πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο.
Σέινο, ν Δξσηνθξίηνπ (1996) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζε δαζθάινπο ηεο
Κχπξνπ επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ επξσπαίσλ ζπλαδέιθσλ
ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ειηθία θαη ε ηεξαξρηθά αλψηεξε ζέζε
δηαδξακαηίδνπλ αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζε αληίζεζε κε ην θχιν πνπ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ
παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο. Ζ έξεπλα έδεημε επίζεο, φηη νη Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ ρακειφηεξν βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο επξσπαίνπο
εθπαηδεπηηθνχο.

2.6.2 Έξεπλεο ζηελ Διιάδα
Όπσο ζην δηεζλή ρψξν, έηζη θαη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο θαη
κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εκθάληζε
ηελ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο.
Πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα, ν Κπξηαθίδεο (1976) αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ
Ησαλλίλσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί δήισλαλ επραξηζηεκέλνη απφ ην επάγγεικα ηνπο ζε
πνζνζηφ 74,7%, παξάιιεια φκσο εμέθξαδαλ κεγάιν βαζκφ δπζαξέζθεηαο γηα ηηο
ειιείςεηο ζηα ζρνιεία θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.
Παξάιιεια, ε έξεπλα ησλ Koustelios θαη Kousteliou (1998) θαηαδεηθλχεη φηη νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά επραξηζηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο (Koustelios θαη
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Kousteliou, 1998), ελψ ζε άιιε, ησλ Λενληάξε, Κπξίδε θαη ζπλ. (1996), ζε δείγκα κε
370 εθπαηδεπηηθνχο βξέζεθε φηη ην ¼ πεξίπνπ δελ ήηαλ θαζφινπ επραξηζηεκέλνη κε
ηε δνπιεηά ηνπο, ελψ ην 13% πεξίπνπ ήηαλ εμαηξεηηθά επραξηζηεκέλνη.
Ο Γεκεηξφπνπινο (1998) ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε κε ζθνπφ λα εξεπλήζεη
ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη λα αλαδείμεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ,
δηαπίζησζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί, ζε πνζνζηφ 74%, ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ
εξγαζία ηνπο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζθνξά είλαη
ν πξψηνο παξάγνληαο θαη κάιηζηα κε αξθεηή δηαθνξά απφ ηνπο ππφινηπνπο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθνινπζνχλ ε
αλαγλψξηζε πξνζθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε αίζζεζε αλεμαξηεζίαο θαη ην
θνηλσληθφ θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Ο Κνπζηέιηνο (2001) δηεξεχλεζε ην επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 354
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά θαη ππεξεζηαθά
ραξαθηεξηζηηθά

ηνπο

κε

ηηο

επηκέξνπο

παξακέηξνπο

ηεο

επαγγεικαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ πεξηζζφηεξν
επραξηζηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπο θαη
ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κηζζφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο.
Έξεπλα ησλ Φξεηδεξίθνπ θαη Σζεξνχιε – Φνιεξνχ (1991) έδεημε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ
θαζεκεξηλή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ηαπηφρξνλα φκσο ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη
απφ ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο, ηηο θαθέο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, ην κεγάιν αξηζκφ
καζεηψλ, ην ελαιιαζζφκελν σξάξην θαη ηεο ζπζηέγαζεο δχν ζρνιείσλ.
Ο Ππξγησηάθεο (1992), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο
Κξήηεο, δηαπίζησζε φηη νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχζαλ ηελ επαγγεικαηηθή
δπζαξέζθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ νη αθαηάιιεινη θαη αλεπαξθείο ζρνιηθνί
ρψξνη, ε δηδαζθαιία ζε πνιιέο ηάμεηο, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ησλ
καζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν κέγεζνο ηεο χιεο, ην θησρφ κνξθσηηθφ θαη
πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε, ε αδηαθνξία ησλ
γνλέσλ θαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο.
ε έξεπλα ησλ Μαθξή – Μπφηζαξε θαη Μαηζαγγνχξα (2002) ζε έλα δείγκα
276 εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε
ηεζζάξσλ πεγψλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο: ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλαγλψξηζε
απφ καζεηέο θαη γνλείο, αμηνθξαηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλαγλψξηζε απφ
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πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο. ηελ ίδηα εξεπλεηηθή εξγαζία νη εθπαηδεπηηθνί
αλέθεξαλ ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αμηνθξαηία ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
ε κηα έξεπλα ηεο Saiti (2007), κε δείγκα 880 εθπαηδεπηηθψλ, δηαπηζηψζεθε φηη
ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζρεηίδνληαλ κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ην ζρνιηθφ θιίκα.
Σέινο, νη έξεπλεο ηνπ Μπξνχδνπ (2002, 2004) ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έδεημαλ φηη νη δάζθαινη δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην
θνηλσληθφ

θχξνο

ηνπ

δηδαζθαιηθνχ

επαγγέικαηφο,

απφ

ηηο

δπλαηφηεηεο

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη αθφκε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο απνδνρέο θαη ηα
ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα. Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν εξεπλψλ ηνπ
Μπξνχδνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηεο αΐηε, έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ
ηθαλνπνηεκέλνη απφ «ελδνγελείο παξάγνληεο» φπσο ην γεληθφ πεξηερφκελν ηνπ
επαγγέικαηνο,

ηε

ζρνιηθή

δηεχζπλζε,

ηε

δηδαθηηθή

θαη

παηδαγσγηθή

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηελ θηεξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή,
ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο.
Έξεπλα ησλ Πιαηζίδνπ θαη Αγαιηψηε (2008) ζε δείγκα 127 εθπαηδεπηηθψλ
εηδηθήο αγσγήο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έδεημε φηη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ρσξψλ, νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο βηψλνπλ
πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
γεληθήο αγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πςειά επίπεδα
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δηεχζπλζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ,
κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη ην κηζζφ.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξνεγήζεθε
δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξήθαλ φηη ην ζπλνιηθφ επίπεδν
ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο θπκαίλεηαη απφ κέηξηα έσο πςειά επίπεδα (Koustelios &
Tsiligi, 2005· Koustelios, 2001· Μφηηε – ηεθαλίδε, 2000).
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ΜΔΡΟ Β΄
3. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο
Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ βξήθαλ φηη ηα επίπεδα ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζήο ηνπο θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε
άιιεο ρψξεο (Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο, & Γηαβξίκεο, 2002· Kokkinos,
2007· Κάληαο, 1996· Παπαζηπιηαλνχ & Πνιπρξνλφπνπινο, 2007). Σα επξήκαηα ηεο
δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο αξθεηά πςειή έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ
πνπ δηεμήρζεζαλ ζε Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη
έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηελ
θιίκαθα ηεο Maslach. Σν γεγνλφο απηφ καο νδήγεζε ζηε ζθέςε φηη ε θιίκαθα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach θαη ην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ
Maslach θαη Jackson (1982) ίζσο λα κελ απνηππψλεη ηθαλνπνηεηηθά ηα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζρεδηάζηεθε ε παξνχζα κειέηε κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηξία
ελαιιαθηηθά ζεσξεηηθά κνληέια: ην κνληέιν ησλ Maslach θαη Jackson, ην κνληέιν
ησλ Pines θαη Aronson θαη ην κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο θαη ηα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά
εξγαιεία ηνπο.
Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εκπεηξηθήο απηήο κειέηεο είλαη:
1.

Ζ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα
κε ην κνληέιν ησλ Maslach θαη Jackson, ην κνληέιν ησλ Pines θαη Aronson θαη
ην κνληέιν ηνπ Kristensen θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, θαζψο θαη ε ζπγθξηηηθή
κειέηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ
δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ.

2.

Να εμεηάζνπκε εάλ θαη θαηά πνηφλ ηξφπν ηα πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά
ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε,
πξνυπεξεζία θαη επηπιένλ πηπρία - εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε) επεξεάδνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.

3.

Να κειεηήζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ηα ηξία
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δηαθνξεηηθά

εξγαιεία

ηεο

επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο

κπνξνχλ

λα

πξνβιέςνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.
Οη ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη είλαη φηη:
1.

Οη έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο δηαπίζησζαλ ζε απηνχο ρακειά επίπεδα ηνπ ζπλδξφκνπ
(Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο, & Γηαβξίκεο, 2002· Kokkinos, 2007·
Κάληαο, 1996· Παπαζηπιηαλνχ & Πνιπρξνλφπνπινο, 2007). Έηζη, ππνζέηνπκε
φηη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ησλ Pines θαη Aronson θαη ηεο Κνπεγράγεο δελ ζα
θαηαδείμνπλ δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζχγθξηζε κε ην
εξγαιείν ηεο Maslach.

2.

Σα πξνζσπηθά θαη ππεξεζηαθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ (θχιν, ειηθία,
νηθνγελεηαθή

θαηάζηαζε,

πξνυπεξεζία

θαη

επηπιένλ

εθπαίδεπζε)

ζα

ζπζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ηηο ζπληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο (Chang, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζέηνπκε φηη νη γπλαίθεο ζα
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο άληξεο
(Τπφζεζε 2α) (Kantas, 1996∙ Maslach & Jackson, 1981), νη εθπαηδεπηηθνί κε
κηθξφηεξε

ειηθία

θαη

πξνυπεξεζία

ζα

παξνπζηάδνπλ

κεγαιχηεξε

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε
πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε (Τπφζεζε 2β) (Maslach, 1982∙ Kantas,
1996∙ Platsidou & Agaliotis, 2008∙ Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ θ.α., 2002).
Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ εθπαίδεπζε ζα παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηέρνπλ κφλν ην
βαζηθφ πηπρίν ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο (Τπφζεζε
2γ) (Ππξγησηάθεο, 1992∙ Wright & Davis, 2003).
3. Ο παξάγνληαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζα ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά κε ηνλ βαζκφ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(Platsidou, 2010· Platsidou & Agaliotis, 2008).
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4. Μέζνδνο
4.1 Γείγκα ηεο έξεπλαο
ηε παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 320 εθπαηδεπηηθνί ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ 49 πνιπζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζε αζηηθέο θαη
εκηαζηηθέο πεξηνρέο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο (Ννκνί Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο,
Ζξαθιείνπ, Υαλίσλ, Πάηξαο, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Έβξνπ, Γξάκαο, Υαιθηδηθήο,
Ζκαζίαο, Αξγνιίδαο, Καβάιαο, Κπθιάδσλ). Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα εξγάδνληαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία θαη φρη θάπνην ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην.
Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε απνθιεηζηηθά ζε δαζθάινπο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
απνθιείνληαο έηζη εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, φπσο κνπζηθνχο, γπκλαζηέο,
δαζθάινπο πιεξνθνξηθήο θαη θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ.
Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, ην δείγκα απνηειείηαη απφ 200
γπλαίθεο (62,5%) θαη 120 άλδξεο (37,5%). Ζ ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη απφ 24 έσο 57
εηψλ, κε κέζε ειηθία 42,03 ρξφληα (ΣΑ=8,879) θαη επηθξαηνχζα ηηκή ηελ ειηθία ησλ
47 εηψλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο (n=217) ήηαλ έγγακνη/εο (πνζνζηφ
67,8%) θαη νη ππφινηπνη (n=101) ήηαλ άγακνη/εο (πνζνζηφ 31,6%). ην δείγκα
ππήξραλ θαη δχν ρήξνη/εο (0,6%).
Πίλαθαο 3
Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο
Υαξαθηεξηζηηθά
Φύιν
Άλδξεο
Γπλαίθεο
χλνιν
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε
Έγγακνο/ε
Άγακνο/ε
Υήξνο/α
χλνι0
Ζιηθία

Ν

%

120
200
320

37,5
62,5

217
101
2
320
Μ.Ο.
42,03

67,8
31,6
0,6
Σ.Α.
8,879
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Χο πξνο ηα εξγαζηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο
είραλ ζπλνιηθή δηδαθηηθή πξνυπεξεζία απφ 1 έσο 34 ρξφληα κε κέζν φξν ηα 16,2
ρξφληα. Όζνλ αθνξά ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, 106 εθπαηδεπηηθνί (33,1%) είραλ
παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο, είραλ θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο,
θαηείραλ θάπνην δεχηεξν πηπρίν ή ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Οη
ππφινηπνη 214 (66,9%) θαηείραλ ην βαζηθφ πηπρίν ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ή ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, κεηά απφ εμνκνίσζε ηνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο (Πίλαθαο 4).
Πίλαθαο 4
Δξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο
Χαρακηηριζηικά

Ν

%

Ναι

106

33,1

Όχι

214

66,9

Σύνολο

320

Χρόνια Προϋπηρεζίας

Μ.Ο.

Τ.Α.

16,23

8,528

Επιπλέον Τίηλοι ζποσδών

4.2 Δξεπλεηηθά Δξγαιεία
Γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε ηξία
δηαθνξεηηθά

κνληέια

δηεξεχλεζεο

ηεο

επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο.

Υξεζηκνπνηήζεθε, επίζεο, έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθψλ
θαη εξγαζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα εξσηεκαηνιφγηα
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
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4.2.1 Κιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach
Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ε Κιίκαθα
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI) ησλ
Maslach θαη Jackson (1986) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ (MBI – ES, 1996), ε νπνία έρεη πξνζαξκνζηεί έηζη ψζηε λα
απεπζχλεηαη

ζε

εθπαηδεπηηθνχο.

αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο

ηελ

ηξνπνπνηεκέλε

έθδνζε

έρεη

γίλεη

«απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ – πειάηεο» ηεο αξρηθήο

έθδνζεο, κε ηε ιέμε «καζεηήο». Ζ κεηάθξαζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ειιεληθά έγηλε απφ ηνλ Kokkinos (2006).
Ζ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach απνηειείηαη απφ 22
δειψζεηο απηναμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ην πφζν ζπρλά ληψζνπλ νη εξσηεζέληεο έλα
ζπλαίζζεκα ή κία θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 22 εξσηήζεηο ρσξίδνληαη ζε
ηξεηο ππνθιίκαθεο: ελλέα δειψζεηο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (π.ρ. «Δίλαη
πνιχ θνπξαζηηθφ γηα „κέλα λα δνπιεχσ κε αλζξψπνπο φιε ηελ εκέξα.»), πέληε γηα
ηελ απνπξνζσπνπνίεζε (π.ρ. «Αηζζάλνκαη φηη νη καζεηέο κνπ θαηεγνξνχλ εκέλα γηα
κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο.») θαη νθηψ γηα ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε (π.ρ.
«Αληηκεησπίδσ ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κνπ πνιχ απνηειεζκαηηθά.»). Κάζε
ππνθιίκαθα ζεσξείηαη αλεμάξηεηε θαη γη‟ απηφ ε κέηξεζε γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηελ
θάζε κία. Οη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ θαη λα βαζκνινγήζνπλ ηε
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αηζζάλνληαη φηη ηνπο ζπκβαίλεη κία θαηάζηαζε
ρξεζηκνπνηψληαο κηα 7 – βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, ε νπνία θιηκαθψλεηαη απφ ην
0 (δελ κνπ ζπκβαίλεη πνηέ) έσο ην 6 (κνπ ζπκβαίλεη θάζε κέξα). Όζν πςειφηεξε
βαζκνινγία ζεκεηψλεηαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο
απνπξνζσπνπνίεζεο, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ φζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία ζηελ
ππνθιίκαθα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, ηφζν ρακειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο εμνπζέλσζεο. Ζ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο
Maslach παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα.
Ζ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach είλαη θαηάιιειε γηα ηε
κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη έρεη ειεγρζεί ε
εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ απφ παιαηφηεξνπο
εξεπλεηέο (Κάληαο. 1996∙ Αλαγλσζηφπνπινο & Παπαδάηνπ, 1992∙ Kokkinos, 2006∙
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Μνχδνπξα, 2005). Δηδηθφηεξα, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Διιάδα θαη
Κχπξν έδσζαλ δείθηεο αμηνπηζηίαο ζπλέπεηαο (Cronbach‟s alpha) πνπ θπκαίλνληαλ
απφ .82 έσο .85 γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε, .53 έσο .63 γηα ηελ
Απνπξνζσπνπνίεζε θαη .72 έσο .75 γηα ηελ Πξνζσπηθή Δπίηεπμε (Αβεληηζηάλ –
Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο, & Γηαβξίκεο, 2002∙ Kokkinos, 2007∙ Παπαζηπιηαλνχ &
Πνιπρξνλφπνπινο, 2007).

4.2.2 Μέηξεζε Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ Pines θαη Aronson
Σν δεχηεξν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Μέηξεζε Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο (Burnout Measure) ησλ Pines θαη Aronson (1988). Ζ ζπγθεθξηκέλε
θιίκαθα δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ζηηγκή ζε έξεπλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.
Σν εξγαιείν απηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Pines θαη Aronson (1988) θαη
νξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κία θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο
θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Απνηειείηαη απφ 21 εξσηήζεηο, επηά γηα θάζε
πηπρή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή)
θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία
αηζζάλνληαη φηη ηνπο ζπκβαίλεη κηα θαηάζηαζε ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο κε έμη
εβδνκάδεο (π.ρ. «Νηψζσ παγηδεπκέλνο/ε», «Αηζζάλνκαη αδχλακνο/ε θαη επηξξεπήο ζε
αζζέλεηεο») ζε κία 7-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 0 (πνηέ)
έσο ην 6 (πάληα). Ζ κέηξεζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ππνινγίδεη ζπλνιηθά ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνχ αληηζηξαθνχλ νη ηέζζεξηο
ζεηηθέο δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 8, 10, 12 21) πξνθχπηεη κία
βαζκνινγία απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ δειψζεσλ κε αξλεηηθφ πεξηερφκελν. Όζν
πςειφηεξε βαζκνινγία ζεκεηψλεηαη ζηε κέηξεζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ
Pines θαη Aronson, ηφζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
εμνπζέλσζεο. Βέβαηα, ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα αμηνινγεζεί εμάγνληαο
επηκέξνπο ζθνξ γηα θάζε κία απφ ηηο ππνθιίκαθέο ηνπ. Ζ κέηξεζε επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ησλ Pines θαη Aronson παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εξσηεκαηνιφγην απηφ έγηλε πξψηα
ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά. Ζ κεηάθξαζε έγηλε απφ ηα αγγιηθά ζηα
ειιεληθά απφ δχν θαζεγήηξηεο αγγιηθήο θηινινγίαο θαη ειέγρζεθε θαη απφ ηελ
επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο έξεπλαο.
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4.2.3 Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο
Σν

ηξίην

επαγγεικαηηθήο

εξγαιείν

πνπ

εμνπζέλσζεο

ρξεζηκνπνηήζεθε
ηεο

Κνπεγράγεο.

ήηαλ
Σν

ην

εξσηεκαηνιφγην

εξσηεκαηνιφγην

απηφ

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Kristensen, Borritz, Villadsen θαη Christensen ην 2005 θαη
απνηειεί έλα θαηλνχξην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο. Οη δεκηνπξγνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ θαηαζθεχαζαλ απηφ ην
εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαζψο, φπσο ππνζηεξίδνπλ, ε θιίκαθα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ηεο Maslach, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα ηε κέηξεζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, παξνπζηάδεη κία ζεηξά απφ αδπλακίεο, ηηο νπνίεο
παξνπζηάζακε αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Σν κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο νξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κία
θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζσπηθή εμνπζέλσζε, ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε θαη ηελ εμνπζέλσζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο πειάηεο.
Με ηνλ φξν «πειάηεο» ελλνείηαη θάζε απνδέθηεο ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα είλαη
αζζελείο, ζπλεξγάηεο ή καζεηέο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε ιέμε
«πειάηεο» αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε ιέμε «καζεηέο». Σν εξσηεκαηνιφγην
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο απνηειείηαη απφ 19 εξσηήζεηο: νη έμη
κεηξνχλ ηελ πξνζσπηθή εμάληιεζε (π.ρ. «Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε αδχλακνο/ε θαη
επηξξεπήο ζε αζζέλεηεο;»), νη επηά κεηξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (π.ρ.
«Αηζζάλεζηε φηη θάζε ψξα εξγαζίαο είλαη θνπξαζηηθή γηα εζάο;») θαη νη έμη κεηξνχλ
ηελ εμνπζέλσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο καζεηέο (π.ρ. «Έρεηε
αλαξσηεζεί κεξηθέο θνξέο πφζν θαηξφ ζα είζηε ζε ζέζε λα ζπλερίζεη λα εξγάδεζηε κε
ηνπο καζεηέο;»). Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ ηε ζπρλφηεηα κε
ηελ νπνία αηζζάλνληαη φηη ηνπο ζπκβαίλεη κηα θαηάζηαζε, κε κία 5-βάζκηα θιίκαθα,
ηχπνπ Likert πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 0 (πνηέ – ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ) έσο ην 4 (πάληα
– ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ). ηελ ππνθιίκαθα ηεο πξνζσπηθήο εμάληιεζεο
αληηζηξέθεηαη ε εξψηεζε 13 πνπ έρεη ζεηηθφ πεξηερφκελν («Έρεηε αξθεηή ελέξγεηα
γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ζαο ηνλ ειεχζεξν ζαο ρξφλν;»). Τςειή
βαζκνινγία ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο ζεκαίλεη θαη πςειφ βαζκφ
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο
Κνπεγράγεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα.
Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη πνιχ πξφζθαην ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν θαη
δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Γηα λα κπνξέζνπκε λα
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ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ κνληέινπ ηεο Κνπεγράγεο ρξεηάζηεθε λα
γίλεη πξψηα ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά, φπσο θαη κε ηε κέηξεζε
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Pines θαη Aronson. Ζ κεηάθξαζε έγηλε απφ ηα
αγγιηθά ζηα ειιεληθά απφ δχν θαζεγήηξηεο αγγιηθήο θηινινγίαο θαη ειέγρζεθε θαη
απφ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο έξεπλαο.

4.2.4 Κιίκαθα Μέηξεζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Γηα ηελ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα Μέηξεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Warr,
Cook θαη Wall (Job Satisfaction Scale, 1979). Ζ θιίκαθα απηή ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Ζ Κιίκαθα Μέηξεζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο κεηξά ηνπο ελδνγελείο
θαη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
εξσηεζέλησλ. Απνηειείηαη απφ 15 εξσηήκαηα πνπ κεηξνχλ ηέζζεξηο ραξαθηεξηζηηθέο
πεγέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο: άκεζνο πξντζηάκελνο, ζπλζήθεο εξγαζίαοκηζζφο, ζπλεξγάηεο, θαη επθαηξίεο γηα πξναγσγή (βι. Παξάξηεκα). Οθηψ απφ ηηο
εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο (π.ρ. «Οη
εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ.») θαη επηά
γηα

ζηελ

ηθαλνπνίεζε

απφ

ηνπο

ελδνγελείο

παξάγνληεο

(π.ρ.

«Νηψζσ

ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κνπ έρνπλ παξαρσξεζεί.»). Οη εξσηήζεηο
αμηνινγνχληαη κε κία 5-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert. Ζ Κιίκαθα Μέηξεζεο
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο δίλεη κία ηειηθή ηηκή, ε νπνίν πξνθχπηεη απφ ην
άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ζηα 15 εξσηήκαηα. Τςειή ηηκή ζηε θιίκαθα κέηξεζεο
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη επραξηζηεκέλνη
απφ ηελ εξγαζία ηνπο.

4.2.5 Δξσηεκαηνιόγην πξνζσπηθώλ θαη ππεξεζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σέινο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε έλα απηνζρέδην
εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ζηα πξνζσπηθά θαη ππεξεζηαθά ζηνηρεία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, φπσο: θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ρξφληα πξνυπεξεζίαο
θαη επίπεδν ζπνπδψλ πέξα ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. Ο ιφγνο πνπ επειέγεζαλ ηα
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ζπγθεθξηκέλα πξνζσπηθά θα ππεξεζηαθά ζηνηρεία γηα ην εξσηεκαηνιφγην είλαη φηη
πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε απηά θαη ζηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Schwab & Iwanicki, 1982· Jackson
& Schuler, 1986· Κνιηάδεο θ.ά., ππφ δεκνζίεπζε· Anderson & Iwanicki, 1984·
Μνχδνπξα, 2005· Kyriacou & Sutckliffe, 1978).

4.3 Γηαδηθαζία
Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή. Ζ πξφζθιεζε
έγηλε κε δχν ηξφπνπο: πξνζσπηθά, κέζσ έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ειεθηξνληθή
κνξθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκπιεξψζεθαλ 206 εξσηεκαηνιφγηα. Σα ππφινηπα 114
εξσηεκαηνιφγηα

ζπγθεληξψζεθαλ

απφ

ηελ

εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ

ειεθηξνληθή

ζπκπιήξσζε

εξσηεκαηνινγίνπ

ηνπ

ειεθηξνληθά

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο Google, ην Google Docs. Έηζη, ηα
ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα επηζηξέθνληαλ αλψλπκα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
είηε

πξνζσπηθά,

είηε

απφ

ηελ

ειεθηξνληθή

θφξκα

ζπκπιήξσζεο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ.
Οη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ
αξθεηέο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε 82
εξσηήζεηο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί ήηαλ δηζηαθηηθνί ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη επηζπκνχζαλ λα ην ζπκπιεξψζνπλ ζηνλ
ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα πνιιά απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
δηαλεκήζεθαλ
εξσηεκαηνιφγηα

πξνζσπηθά λα κελ
ήηαλ

ειιηπψο

επηζηξαθνχλ. Παξάιιεια,

ζπκπιεξσκέλα

θαη

δελ

24 απφ

ηα

κπνξνχζαλ

λα

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα. Έηζη, ζπιιέρζεθαλ 206 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα 250
πνπ είραλ κνηξαζηεί αξρηθά. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ επεζηξάθεζαλ
κεηξήζεθε ζην 12,8%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ήηαλ ειιηπψο
ζπκπιεξσκέλα ζην 4,8%. ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
παξνπζηάζηεθαλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα. Αλ θαη ζπγθεληξψζεθε κηθξφηεξνο αξηζκφο
εξσηεκαηνινγίσλ (114) θαη παξ‟ φιν πνπ δελ ππήξμε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο
εξσηεζέληεο, ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ ζε ιηγφηεξν ρξφλν θαη κε θακία απψιεηα
ιφγσ ειιηπνχο ζπκπιήξσζεο. Καη απηφ δηφηη ε ειεθηξνληθή θφξκα πνπ
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δεκηνπξγήζεθε κε ην google docs δελ επέηξεπε ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
αλ δελ είραλ ζπκπιεξσζεί φιεο νη απαληήζεηο.
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

5.1 Παξαγνληηθέο Αλαιύζεηο ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ
Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζεσξήζακε
ζθφπηκν λα δηεμάγνπκε παξαγνληηθέο αλαιχζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θα ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθαξκφζηεθε ε δηεξεπλεηηθή
παξαγνληηθή αλάιπζε (κε ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο Varimax). ηηο παξαγνληηθέο
αλαιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ην παξαγνληηθφ θνξηίν πνπ ζεσξήζεθε
ζεκαληηθφ ήηαλ ην 0,40 θαη γη΄ απηφ ειήθζεζαλ ππφςε κφλν νη θνξηίζεηο πάλσ απφ
ην φξην απηφ .

5.1.1

Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηεο Κιίκαθαο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο
Maslach
Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ζην εξσηεκαηνιφγην επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο

ηεο Maslach εκθάληζε κηα παξαγνληηθή δνκή πνπ δελ δηέθεξε απφ απηή πνπ
πξνηείλεηαη

απφ

ηνπο

δεκηνπξγνχο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ.

Ζ

δνκή

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Maslach θαη Jackson (1981)
επαιεζεχηεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ζε φιεο ηηο θνξηίζεηο. Οη παξάγνληεο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε εξκελεχνπλ ην 54,226% ηνπ ζπλνιηθνχ
πνζνζηνχ δηαζπνξάο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο, ε
Σςναιζθημαηική Δξάνηληζη (9 εξσηήζεηο), αλαθέξεηαη ζηα αηζζήκαηα ςπρηθήο θαη
ζσκαηηθήο θφπσζεο, θαζψο θαη ζηελ απψιεηα ελέξγεηαο θαη δηάζεζεο. Ο δεχηεξνο
παξάγνληαο, ε Πποζυπική Δπίηεςξη (8 εξσηήζεηο), αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε πνπ
απνθηά ν εξγαδφκελνο φηη είλαη αλίθαλνο λα πξνζθέξεη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη
ζηελ ζπλεπαγφκελε κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπ. Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο, ε
Αποπποζυποποίηζη (5 εξσηήζεηο), πεξηγξάθεη ηελ απνκάθξπλζε θαη απνμέλσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηελ εγθαζίδξπζε απξφζσπσλ, επηζεηηθψλ
θαη θπληθψλ ζρέζεσλ κε απηνχο (βι. Πίλαθα 5).
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Πίλαθαο 5
Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηεο Κιίκαθαο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο
Maslach.

Δξσηήζεηο
Νηψζσ εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηε
δνπιεηά κνπ
Νηψζσ φηη βξίζθνκαη ζηα φξηα ηεο
αληνρήο κνπ
Νηψζσ εμαληιεκέλνο/ε φηαλ μππλάσ
ην πξσί θαη έρσ λα αληηκεησπίζσ
άιιε κηα κέξα δνπιεηάο
Νηψζσ ςπρηθά εμαληιεκέλνο/ε απφ ηε
δηδαζθαιία
Δίλαη πνιχ θνπξαζηηθφ γηα ΄κέλα λα
δνπιεχσ κε αλζξψπνπο φιε ηελ
εκέξα
Νηψζσ απνγνεηεπκέλνο/ε απφ ηε
δνπιεηά κνπ
Μνπ δεκηνπξγεί κεγάιε έληαζε/ζηξεο
ην λα εξγάδνκαη ζηελά κε καζεηέο
Νηψζσ «άδεηνο/α» ζην ηέινο κηαο
ζρνιηθήο εκέξαο
Νηψζσ φηη εξγάδνκαη πνιχ ζθιεξά
ζην ζρνιείν
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κηα άλεηε
αηκφζθαηξα κε ηνπο καζεηέο κνπ
Αληηκεησπίδσ ηα πξνβιήκαηα ησλ
καζεηψλ κνπ πνιχ απνηειεζκαηηθά
Νηψζσ φηη κε ηελ εξγαζία κνπ
επεξεάδσ ζεηηθά ηηο δσέο ησλ άιισλ
Έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηφινγα
πξάγκαηα ζε απηήλ ηελ δνπιεηά
Αληηκεησπίδσ ήξεκα ηα πξνβιήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δνπιεηά κνπ
Νηψζσ αλαδσνγνλεκέλνο/ε φηαλ
δνπιεχσ κε ηνπο καζεηέο κνπ
Νηψζσ γεκάηνο/ε ελεξγεηηθφηεηα
Μπνξψ εχθνια λα θαηαιάβσ πσο
αηζζάλνληαη νη καζεηέο κνπ

Παξάγνληεο
πλαηζζεκαηηθή
Πξνζσπηθή
Δμάληιεζε
Δπίηεπμε

Απνπξνζσπν
πνίεζε

,868
,792

,743

,730

,721

,716
,714
,632
,482
,782
,779
,773
,758
,717
,709
,700
,603
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Έρσ γίλεη πεξηζζφηεξν ζθιεξφο κε
ηνπο αλζξψπνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζα
απηήλ ηελ δνπιεηά
Αλεζπρψ κήπσο απηή ε δνπιεηά κε
θάλεη πεξηζζφηεξν ζθιεξφ/ή
Νηψζσ φηη ζπκπεξηθέξνκαη ζε
κεξηθνχο καζεηέο κνπ απξφζσπα, ζαλ
λα είλαη αληηθείκελα
ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κε
ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε κεξηθνχο
καζεηέο κνπ
Αηζζάλνκαη φηη νη καζεηέο κνπ
θαηεγνξνχλ εκέλα γηα κεξηθά απφ ηα
πξνβιήκαηά ηνπο
Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο
θάζε παξάγνληα
Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο
ζπλνιηθά
Ηδηνηηκή

,751

,682

,614

,610

,552

22,630%

20,851%

10,745%

54,226%
29.803%

16,936%

7,487%

5.1.2 Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηεο Μέηξεζεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ
Pines θαη Aronson
ηελ παξαγνληηθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο
Pines, ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκθαλίζηεθε ειαθξψο δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε
απηή πνπ είραλ πξνηείλεη νη δεκηνπξγνί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην
ησλ Pines θαη Aronson αλαγλσξίδεη ηξεηο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο:
ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηε ζσκαηηθή εμάληιεζε θαη ηε ςπρηθή εμάληιεζε. Οη
θαηαζθεπαζηέο ηνπ πξνηείλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε
κηα ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ εξσηήζεσλ. Βέβαηα, ππάξρνπλ
θαη άιινη εξεπλεηέο (Shirom & Ezrachi, 2003) πνπ ππνγξάκκηζαλ φηη ε αμηνιφγεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε έλα ζθνξ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ
εξσηήζεσλ είλαη δπζιεηηνπξγηθή, θαζψο ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο είλαη πνιπδηάζηαην. Έηζη, πξφηεηλαλ ηελ αμηνιφγεζε θάζε ππνθιίκαθαο
μερσξηζηά. ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέμακε λα αθνινπζήζνπκε ην δεχηεξν ηξφπν
αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ
δηεμαγάγακε αξρηθά πξνέθπςε έλα παξαγνληηθφ κνληέιν κε ηξεηο παξάγνληεο
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(ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ζσκαηηθή εμάληιεζε, ςπρηθή εμάληιεζε), ζην νπνίν
φκσο δελ θφξηηδαλ φπσο έπξεπε νη εξσηήζεηο 7, 9, 11, 13, 14 θαη 21. Οη εξσηήζεηο
απηέο αθαηξέζεθαλ θαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε επαλαιήθζεθε ζηηο 15 κεηαβιεηέο
πνπ απέκεηλαλ. Έηζη, ζην κνληέιν πνπ πξνέθπςε νη παξάγνληεο δηακνξθψζεθαλ
φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Οη παξάγνληεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ παξαγνληηθή
αλάιπζε εξκελεχνπλ 62,348% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ δηαζπνξάο ησλ αξρηθψλ
κεηαβιεηψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο, ε Συμαηική Δξάνηληζη (6 εξσηήζεηο),
πεξηγξάθεη ηελ έιιεηςε ελέξγεηαο, ηε θνχξαζε θαη ηε ζσκαηηθή αδπλακία πνπ ληψζεη
ν εξγαδφκελνο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, ε Σςναιζθημαηική Δξάνηληζη (6 εξσηήζεηο),
αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε πνπ απνθηά ν εξγαδφκελνο φηη είλαη αβνήζεηνο θαη
παγηδεπκέλνο κέζα ζηελ εξγαζία ηνπ. Σέινο, ν ηξίηνο παξάγνληαο, ε Ψςσική
Δξάνηληζη (3 εξσηήζεηο), πεξηγξάθεη ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη ζηελ εξγαζία αιιά θαη απέλαληη ζην ίδην ην άηνκν.
Πίλαθαο 6
Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηεο Μέηξεζεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ
ηεο Pines θαη Aronson.

Δξσηήζεηο

Δίκαη ζσκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε
Νηψζσ ηαιαηπσξεκέλνο/ε
Αηζζάλνκαη ζσκαηηθά
εμαζζελεκέλνο/ε
Δίκαη εμνπζελσκέλνο/ε
Δίκαη θνπξαζκέλνο/ε
Αηζζάλνκαη αδχλακνο/ε θαη
επηξξεπήο ζε αζζέλεηεο
Νηψζσ απειπηζκέλνο/ε
Αηζζάλνκαη θαηάζιηςε
Νηψζσ φηη δελ αμίδσ
Νηψζσ φηη δελ αληέρσ άιιν
Δίκαη ζπλαηζζεκαηηθά
εμαληιεκέλνο/ε
Αηζζάλνκαη αλήζπρνο /ε
Δίκαη επηπρηζκέλνο/ε
Έρσ κηα θαιή κέξα

σκαηηθή
Δμάληιεζε

Παξάγνληεο
πλαηζζεκαηηθή
Δμάληιεζε

Φπρηθή
Δμάληιεζε

,874
,865
,858
,843
,785
,749
,747
,745
,727
,726
,725
,616
,832
,806
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Νηψζσ αηζηφδνμνο/ε
Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο
θάζε παξάγνληα
Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο
ζπλνιηθά
Ηδηνηηκή

5.1.3

,803
29,296%

24,226%

14,280%

67,843%
46,512%

13,202%

8,129%

Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Δπαγγεικαηηθήο

Δμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο
ηελ

παξαγνληηθή

αλάιπζε

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

ηεο

Κνπεγράγεο

εκθαλίζηεθαλ δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηε δνκή πνπ πξφηεηλαλ νη θαηαζθεπαζηέο
ηνπ, θαζψο πξνέθπςαλ δχν παξάγνληεο, αληί γηα ηξεηο πνπ πξφηεηλαλ νη Kristensen et
al., (2005). Σν πξψην κνληέιν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε δηέθξηλε ηξεηο
παξάγνληεο. Υξεηάζηεθε λα απνξξηθζνχλ νη εξσηήζεηο 4, 12 θαη 16, θαζψο θφξησλαλ
ζε δχν παξάγνληεο θαη επαλαιήθζεθε ε παξαγνληηθή αλάιπζε. ην κνληέιν πνπ
εμήρζε απφ ηηο 16 κεηαβιεηέο πνπ κπήθαλ ζηελ αλάιπζε πξνέθπςαλ δχν παξάγνληεο
πνπ εξκελεχνπλ ην 55,173% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ δηαζπνξάο ησλ αξρηθψλ
κεηαβιεηψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο, ε Πποζυπική και Δπγαζιακή Δξάνηληζη (8
εξσηήζεηο), πεξηγξάθεη κία θαηάζηαζε ςπρηθήο θαη ςπρνινγηθήο θφπσζεο πνπ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, ε
Γιαπποζυπική και Δπγαζιακή Δξάνηληζη (8 εξσηήζεηο), πεξηγξάθεη κία θαηάζηαζε
ςπρηθήο θαη ςπρνινγηθήο θφπσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ (βι. Πίλαθα 7).
Πίλαθαο 7
Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο
Κνπεγράγεο.

Eξσηήζεηο

Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε ζσκαηηθά
εμαληιεκέλνο/ε;
Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε θνπξαζκέλνο/ε;

Παξάγνληεο
Πξνζσπηθή θαη
Γηαπξνζσπηθή θαη
Δξγαζηαθή Δμάληιεζε Δξγαζηαθή Δμάληιεζε
,824
,820
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Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε εμαληιεκέλνο/ε
– μεζεσκέλνο/ε ;
Αηζζάλεζηε εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηε
δνπιεηά ζαο;
Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε ζπλαηζζεκαηηθά
εμαληιεκέλνο/ε;
Αηζζάλεζαη εμαληιεκέλνο απφ ηε
δνπιεηά ζαο ζην ηέινο ηεο εκέξαο;
Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε αδχλακνο/ε θαη
επηξξεπήο ζε αζζέλεηεο;
Ζ δνπιεηά ζαο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά
εμαληιεηηθή;
Έρεηε βαξεζεί λα δνπιεχεηε κε ηνπο
καζεηέο ζαο;
Απνγνεηεχεζηε φηαλ δνπιεχεηε κε ηνπο
καζεηέο;
Δίζηε απνγνεηεπκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά
ζαο;
Σν βξίζθεηε δχζθνιν λα δνπιεχεηε κε
ηνπο καζεηέο;
Κνπξάδεζηε ην πξσί ζηε ζθέςε φηη
πξέπεη λα πάηε ζηε δνπιεηά;
Αηζζάλεζηε φηη δίλεηε πεξηζζφηεξα απ‟
φζα παίξλεηε φηαλ δνπιεχεηε κε ηνπο
καζεηέο ζαο;
Έρεηε αξθεηή ελέξγεηα γηα ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ζαο ηνλ
ειεχζεξν ζαο ρξφλν;
Έρεηε αλαξσηεζεί κεξηθέο θνξέο πφζν
θαηξφ ζα είζηε ζε ζέζε λα ζπλερίζεη λα
εξγάδεζηε κε ηνπο καζεηέο ;
Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο
θάζε παξάγνληα
Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο
ζπλνιηθά
Ηδηνηηκή

,814
,774
,760
,693
,660
,652
,806
,737
,647
,642
,633

,538

,526

,499

31,706%

23,467%

55,173%
44,515%

10,658%
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5.1.4

Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο Δπαγγεικαηηθήο

Ηθαλνπνίεζεο
Σέινο, ε παξαγνληηθή αλάιπζε ζην εξσηεκαηνιφγην επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ Warr, Cook θαη Wall (1979) δελ παξνπζίαζε κεγάιεο δηαθνξέο ζε
ζρέζε κε ηε δνκή πνπ πξφηεηλαλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Warr,
Cook θαη Wall ζεσξνχλ φηη νη κνλέο εξσηήζεηο (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) απνηεινχλ
ηνλ παξάγνληα ησλ εμσγελψλ αηηηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε, ελψ νη δπγέο εξσηήζεηο (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) απνηεινχλ ηνλ παξάγνληα
ησλ ελδνγελψλ αηηηψλ. ην κνληέιν πνπ αλαδείρζεθε απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο
καο, εμήρζεζαλ δχν παξάγνληεο, νη νπνίνη φκσο είραλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν απ‟
φηη νη παξάγνληεο ησλ Warr et al. Ο πξψηνο παξάγνληαο, ε Ικανοποίηζη πος
πποκύπηει από ηιρ Γιαπποζυπικέρ Σσέζειρ και ηην Πποζυπική Αναγνώπιζη (7
εξσηήζεηο), αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηε
ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη
ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ έξγνπ. Ο δεχηεξνο
παξάγνληαο, ε Ικανοποίηζη από ηιρ Σςνθήκερ Δπγαζίαρ (8 εξσηήζεηο), αλαθέξεηαη
ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ζπλζήθεο εξγαζίαο φπσο ν κηζζφο, ην
σξάξην εξγαζίαο, ηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη ηελ ειεπζεξία ζηελ
επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Οη δχν παξάγνληεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ
παξαγνληηθή αλάιπζε εξκελεχνπλ ην 56,342% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ δηαζπνξάο
ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ (βι. Πίλαθα 8)
Πίλαθαο 8
Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ
Warr, Cook & Wall
Δξσηήζεηο

Παξάγνληεο
Ηθαλνπνίεζε από ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

Ηθαλνπνίεζε από ηηο

θαη ηελ πξνζσπηθή

ζπλζήθεο εξγαζίαο

αλαγλώξηζε

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ
δηνηθείηαη ην ζρνιείν
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηνλ
δηεπζπληή κνπ

,865

,851
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Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηνίθεζεο
θαη πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ
Οη πξνηάζεηο κνπ ιακβάλνπλ ηε δένπζα
πξνζνρή
Ζ άπνςε πνπ έρσ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο
κνπ
Νηψζσ ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ κνπ έρνπλ
παξαρσξεζεί
Ζ δνπιεηά κνπ αλαγλσξίδεηαη φηαλ είλαη
θαιή
Έρσ ηελ επθαηξία λα θάλσ ρξήζε ησλ
δεμηνηήησλ κνπ
ηε δνπιεηά κνπ αηζζάλνκαη εξγαζηαθά
αζθαιήο
Θεσξψ θπζηθέο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
κνπ
Δίκαη ειεχζεξνο/ε λα επηιέμσ ηηο δηθέο
κνπ κεζφδνπο εξγαζίαο
Ζ εξγαζία κνπ ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο
πνηθηιίαο
Δίκαη επραξηζηεκέλνο/ε απφ ηηο
νηθνλνκηθέο κνπ απνιαβέο
Έρσ πηζαλφηεηεο λα πάξσ πξναγσγή (λα
αλαξξηρεζψ επαγγεικαηηθά)
Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο
θάζε παξάγνληα
Πνζνζηφ εμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο
ζπλνιηθά
Ηδηνηηκή

,830
,732
,720

,685

,434
,685
,666
,643
,623
,568
,561
,457
35,127%

21,215%
56,342%

40,760%

15,582%

5.2 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ
Μεηά ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ.

Ο

έιεγρνο

έγηλε

ζηηο

ππνθιίκαθεο

(παξάγνληεο)

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε. Γηα ηνλ έιεγρν
ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο
ζπλέπεηαο Cronbach‟s alpha.
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Ζ

Κιίκαθα

Δπαγγεικαηηθήο

Δμνπζέλσζεο

ηεο

Maslach

παξνπζίαζε

ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία θαη ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθέο ηεο. Όπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 9,
ε αμηνπηζηία γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο ήηαλ α=.87, γηα
ηελ ππνθιίκαθα ηεο Πξνζσπηθήο Δπίηεπμεο α=.88 θαη ηέινο, γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο
Απνπξνζσπνπνίεζεο α=.69. ην ζχλνιφ ηνπ ην εξσηεκαηνιφγην είρε α=.78.
Οη Maslach θαη Jackson (1986) βξήθαλ γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο α=.90, γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο
α=.71 θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο α=.79. ε παξφκνηεο έξεπλεο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Διιάδα θαη Κχπξν νη δείθηεο αμηνπηζηίαο θπκαίλνληαλ
απφ .82 έσο .85 γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε, .53 έσο .63 γηα ηελ
Απνπξνζσπνπνίεζε θαη .72 έσο .75 γηα ηελ Πξνζσπηθή Δπίηεπμε (Αβεληηζηάλ –
Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο, & Γηαβξίκεο, 2002· Kokkinos, 2007· Μνχδνπξα, 2005·
Παπαζηπιηαλνχ & Πνιπρξνλφπνπινο, 2007· Βαζηιφπνπινο, 2012).
Πίλαθαο 9
πληειεζηέο Αμηνπηζηίαο (Cronbach‟s alpha) γηα ηελ Κιίκαθα
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach
Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach
πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
Πξνζσπηθή Δπίηεπμε
Απνπξνζσπνπνίεζε

Alpha
.87
.88
.69

Σν εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Pines θαη
Aronson ζεσξείηαη έλα αμηφπηζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν (Schaufeli & Enzmann, 1998)
θαη ε εζσηεξηθή ηνπ ζπλνρή έρεη ππνινγηζηεί ζην .90. ηελ παξνχζα έξεπλα, ε
Μέηξεζε Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (Pines & Aronson, 1988) παξνπζίαζε
ηδηαίηεξα πςειή αμηνπηζηία .92. Οη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ήηαλ πςεινί θαη γηα
ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πην αλαιπηηθά, ε πλαηζζεκαηηθή
Δμάληιεζε είρε α=.87, ε Φπρηθή Δμάληιεζε α=.80 θαη ε σκαηηθή Δμάληιεζε α=.93
(βι. Πίλαθα 10).

79

Πίλαθαο 10
πληειεζηέο Αμηνπηζηίαο (Cronbach‟s alpha) γηα ηε Μέηξεζε
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Pines
Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο ηεο Pines
πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
Φπρηθή Δμάληιεζε
σκαηηθή Δμάληιεζε

Alpha

.87
.80
.93

ηελ παξνχζα έξεπλα, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο εκθάληζε κεγάιε
αμηνπηζηία ζην ζχλνιφ ηνπ (α=.91). Οη δείθηεο γηα θάζε κία απφ ηεο ππνθιίκαθεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ: α=.91 γηα ηελ πξνζσπηθή – εξγαζηαθή εμνπζέλσζε, θαη α=
.82 γηα ηελ δηαπξνζσπηθή – εξγαζηαθή εμνπζέλσζε (βι. Πίλαθα 11).
Σν εξσηεκαηνιφγην Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο, φπσο
ππνινγίζηεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έρεη δείθηε εζσηεξηθή
ζπλάθεηαο α=.85 έσο .87. ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Νέαο
Εειαλδίαο ν δείθηεο Cronbach alpha ππνινγίζηεθε ζην .79 (Milfont, Denny,
Ameratunga, Robinson, & Merry, 2008). ηελ ίδηα έξεπλα, νη δείθηεο αμηνπηζηίαο
βξέζεθαλ α=.87 γηα ηελ πξνζσπηθή εμνπζέλσζε, α=87 γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε θαη α=.79 γηα ηελ εμνπζέλσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαλαζηξνθή κε
ηνπο καζεηέο.
Πίλαθαο 11
πληειεζηέο Αμηνπηζηίαο (Cronbach‟s alpha) γηα ην εξσηεκαηνιφγην
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο
Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο
Πξνζσπηθή - Δξγαζηαθή Δμνπζέλσζε
Γηαπξνζσπηθή - Δξγαζηαθή Δμνπζέλσζε

Alpha

.91
.82
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Ο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ήηαλ πςειφο θαη γηα ηα ηξία δηαθνξεηηθά
εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. πγθξηηηθά κε
άιιεο έξεπλεο (Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο, & Γηαβξίκεο, 2002·
Kokkinos, 2007· Μνχδνπξα, 2005· Παπαζηπιηαλνχ & Πνιπρξνλφπνπινο, 2007·
Βαζηιφπνπινο, 2012) ε Κιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach θάλεθε
λα έρεη πςειφ δείθηε αμηνπηζηίαο. Ζ Μέηξεζε Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ
Pines θαη Aronson θαη ην Δξσηεκαηνιφγην Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο
Κνπεγράγεο παξνπζίαζαλ, επίζεο, ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλάθεηα ζπγθξηηηθά κε
άιιεο έξεπλεο (Milfont, Denny, Ameratunga, Robinson, & Merry, 2008∙ Pines &
Guendelman, 1995· Schaufeli, Enzmann, & Girault, 1993· Weisberg & Sagie, 1999).
Σέινο, ε Κιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Warr, Cook θαη Wall
(1979) παξνπζίαζε πςειή αμηνπηζηία. Πην αλαιπηηθά, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα
12, ν δείθηεο Cronbach ήηαλ .88 γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
ζηελ εξγαζία θαη .75 γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο.

Πίλαθαο 12
πληειεζηέο Αμηνπηζηίαο (Cronbach‟s alpha) γηα ηελ Κιίκαθα
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Warr, Cook & Wall
Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο
Ηθαλνπνίεζεο ησλ Warr, Cook & Wall
Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

Alpha

ζηελ εξγαζία

.88

Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο

.75

Όπσο θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο, έηζη θαη ε Κιίκαθα Μέηξεζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ
Warr, Cook θαη Wall εκθάληζε ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ζε
ζχγθξηζε κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Cooper, Rout & Faragher, 1989∙ Sutherland &
Cooper, 1992∙ Chambers, Wall & Cambell, 1996).
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5.3 Γηεξεύλεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Ο πξψηνο ζηφρνο πνπ είρακε ζέζεη ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε δηεξεχλεζε
ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε κεηξήζεθε μερσξηζηά γηα θάζε κνληέιν, κε ην αληίζηνηρν εξγαιείν. Ζ
δηεξεχλεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο θαη αμηνπηζηίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ
πξνεγήζεθε έδεημε φηη φιεο νη ππνθιίκαθεο πνπ πξνέθπςαλ γηα θάζε εξσηεκαηνιφγην
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηζηνίρσο. Έηζη, γηα θάζε
ππνθιίκαθα ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε
απηή. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο.

4.3.1 Κιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13, ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θπκάλζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα. Τπελζπκίδεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο
έδηλαλ ηελ απάληεζή ηνπο ζε κία θιίκαθα πνπ θπκαηλφηαλ απφ ην 1 (δελ κνπ
ζπκβαίλεη πνηέ) έσο ην 7 (κνπ ζπκβαίλεη θάζε κέξα). Πην αλαιπηηθά, νη
εθπαηδεπηηθνί εκθάληζαλ ρακειή πλαηζζεκαηηθή Δμνπζέλσζε (Μ.Ο=2.64) θαη,
νκνίσο, ηα επίπεδα ηεο Απνπξνζσπνπνίεζεο ήηαλ αξθεηά ρακειά (Μ.Ο=1.58). Ζ
Πξνζσπηθή Δπίηεπμε θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα (Μ.Ο=5.74), γεγνλφο πνπ δείρλεη
φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνηηκνχλ ηδηαίηεξα ζεηηθά ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εξγαζία
θαη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπο, θαη επνκέλσο ε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε είλαη ρακειή.
Πίλαθαο 13
Δπίπεδα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach
Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach
πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
Πξνζσπηθή Δπίηεπμε
Απνπξνζσπνπνίεζε

Μ.Ο

Σ.Α

2.64
5.74
1.58

1.06
0.91
0.73
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5.3.2 Μέηξεζε Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ Pines θαη Aronson
Όπσο ε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach, έηζη
θαη ε κέηξεζε ησλ Pines θαη Aaronson έδεημε ρακειά επίπεδα εμνπζέλσζεο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο (βι. Πίλαθα 14). Τπελζπκίδνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο έδηλαλ ηελ
απάληεζή ηνπο ζε κία θιίκαθα ηχπνπ Likert πνπ θπκαηλφηαλ απφ ην 1 (δελ κνπ
ζπκβαίλεη πνηέ ηηο ηειεπηαίεο 4-6 εβδνκάδεο) έσο ην 7 (κνπ ζπκβαίλεη θάζε κέξα ηηο
ηειεπηαίεο 4-6 εβδνκάδεο).
Πίλαθαο 14
Δπίπεδα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο Pines
Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο ηεο Pines
πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
Φπρηθή Δμάληιεζε
σκαηηθή Δμάληιεζε

Μ.Ο

Σ.Α

2.51
3.00
3.34

1.02
1.01
1.25

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ππνθιίκαθα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο νη
εθπαηδεπηηθνί εκθάληζαλ ρακειά επίπεδα (Μ.Ο=2.51), φπσο επίζεο θαη ζηελ
ππνθιίκαθα ηεο Φπρηθήο Δμάληιεζεο (Μ.Ο=3.00). Ζ ππνθιίκαθα ηεο σκαηηθήο
Δμάληιεζεο (Μ.Ο=3.34) θάλεθε λα θπκαίλεηαη ζε ειαθξψο πςειφηεξα επίπεδα,
θαζψο ν κέζνο φξνο βξίζθεηαη ζρεδφλ ζην κέζν ηεο θιίκαθαο. Οη κέζνη φξνη ησλ
ππνθιηκάθσλ δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εθηηκήζεη φηη ζπάληα ληψζνπλ
ζπλαηζζεκαηηθά ή ςπρηθά εμαληιεκέλνη θαη κεξηθέο θνξέο ζσκαηηθά εμνπζελσκέλνη.

5.3.3 Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο
Όπσο θαη ηα πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά εξγαιεία, έηζη θαη ην εξσηεκαηνιφγην
ηνπ κνληέινπ ηεο Κνπεγράγεο δελ έδεημε πςειή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο
Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δφζεθαλ ζε κία θιίκαθα
απφ ην 1 (δελ κνπ ζπκβαίλεη πνηέ) κέρξη ην 5 (κνπ ζπκβαίλεη πάληα). Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε Πξνζσπηθή – Δξγαζηαθή εμάληιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θηλήζεθε
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ζε ρακειά πξνο κέηξηα επίπεδα (Μ.Ο=2.68), ελψ ε Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή
Δμάληιεζεο θπκάλζεθε ζε ρακειά επίπεδα (Μ.Ο=2.23) (βι. Πίλαθα 15).
Πίλαθαο 15
Δπίπεδα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο

Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο ηεο Pines

5.4

Μ.Ο

Σ.Α

Πξνζσπηθή - Δξγαζηαθή Δμάληιεζε

2.68

0.75

Γηαπξνζσπηθή - Δξγαζηαθή Δμάληιεζε

2.23

0.65

Γηεξεύλεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Ζ δηεξεχλεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο θαη αμηνπηζηίαο ηεο Κιίκαθαο

Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Warr, Cook θαη Wall πνπ πξνεγήζεθε έδεημε φηη
νη ππνθιίκαθεο πνπ πξνέθπςαλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κέηξεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, γηα θάζε ππνθιίκαθα
ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε απηή. Σα ζρεηηθά
απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο. Τπελζπκίδεηαη φηη

θιίκαθα πνπ

ρξεζηκνπνηήζακε θπκαηλφηαλ απφ ην 1 έσο ην 5, κε ην κεγαιχηεξν ζθνξ λα
ππνδειψλεη θαη κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.

Πίλαθαο 16
Δπίπεδα Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε
ηε Κιίκαθα ησλ Warr, Cook & Wall
Δξσηεκαηνιόγην Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο ηεο Pines

Μ.Ο

Σ.Α

Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο

3.89

0.75

Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο

3.15

0.63
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Όπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 16 ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα θπκαίλνληαη ζε κέηξηα επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ πξνζσπηθή αλαγλψξηζε θηλείηαη
ζε κέηξηα πξνο πςειά επίπεδα (Μ.Ο=3.89), ελψ ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ζε κέηξηα επίπεδα (Μ.Ο=3.15).
Όπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή, ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη
ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ
Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ
πξνεγήζεθε ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
θπκαίλνληαη

ζε

ρακειά

επίπεδα

θαη

ζηα

ηξία

εξσηεκαηνιφγηα

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αληίζεηα, ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ
κέηξηα πξνο πςειά θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο.

5.5

Αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ Δπαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζνπκε εάλ θαη θαηά πνηφλ ηξφπν

επεξεάδνπλ ηα πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θχιν, ειηθία,
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πξνυπεξεζία θαη επηπιένλ εθπαίδεπζε) ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηεζήθαλ κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο
ζπζρεηίζεσλ θαη αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηηο αηνκηθέο
δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε θαη ηελ
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε.
Αξρηθά, δηεμήρζεζαλ αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο
ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο θαη ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο θαη ζηελ
ειηθία θαη ηελ πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 18.
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Πίλαθαο 18
Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ πξνυπεξεζία θαη ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε, ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Παξάγνληεο

Ζιηθία

Πξνϋπεξεζία

,879**
-,048
,063
-,007
-,136*
-,037
,046
-,067
,013
,079
,145**

-,014
,066
,021
-,094
-,001
,077
-,017
,037
,075
,157**

1.Ζιηθία
2.Πξνυπεξεζία
3. πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
4. Πξνζσπηθή Δπίηεπμε
5. Απνπξνζσπνπνίεζε
6. σκαηηθή Δμάληιεζε
7. πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
8. Φπρηθή Δμάληιεζε
9. Πξνζσπηθή – Δξγαζηαθή Δμάληιεζε
10. Γηαπξνζσπηθή-Δξγαζηαθή Δμάληιεζε
11.Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
12. Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο

εκείσζε: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν
p<.01, ελψ νη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε * είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν
p<.05.

Παξαηεξνχκε κηα ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειηθία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

θαη

ζηνλ

παξάγνληα

ηεο

σκαηηθήο

Δμάληιεζεο

απφ

ην

εξσηεκαηνιφγην ηεο Pines (r=-.136 p<0.05). Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη φζν
κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν κεγαιχηεξε σκαηηθή Δμάληιεζε
βηψλνπλ. Δπίζεο, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη κηα ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο
ειηθίαο κε ηνλ παξάγνληα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (r=.145
p<0.01), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηφζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.
Όζνλ αθνξά ζηελ πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν πίλαθαο δείρλεη κφλν κηα
ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο (r=.157 p<0.01) πνπ δείρλεη φηη φζν κεγαιψλεη ε πξνυπεξεζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.
ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο ANOVA, ζηηο
νπνίεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο θαη ησλ ηξηψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο
θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θαη νη
επηπιένλ ηίηινη ζπνπδψλ πνπ θαηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια, νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ Πίλαθα 19.
Πίλαθαο 19
Αηνκηθέο δηαθνξέο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο σο πξνο ην θχιν
Αηνκηθέο Γηαθνξέο

Μ.Ο

Pines & Aronson
σκαηηθή Δμάληιεζε
Γπλαίθεο
Άλδξεο
πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
Γπλαίθεο
Άλδξεο
Maslach
πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
Γπλαίθεο
Άλδξεο
Copenhagen
Πξνζσπηθή – Δξγαζηαθή Δμάληιεζε
Γπλαίθεο
Άλδξεο
Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή Δμάληιεζε
Γπλαίθεο
Άλδξεο

Σ.Α

3.69
2.74

F

P

49,63

.000

28.25

.000

5.89

.022

35.53

.000

12.23

.001

1.17
1.15

2.73
2.13

0.98
0.96

2.74
2.37

1.09
0.98

2.87
2.37

0.69
0.72

2.32
2.02

0.65
0.62

Όζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ αλάκεζα ζηα δχν θχια
παξαηεξνχκε αξρηθά κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ παξάγνληα ηεο
σκαηηθήο Δμάληιεζεο απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Pines (F(1,318)=49.63, p=.000).
πγθεθξηκέλα,

δηαπηζηψζεθε

φηη

νη

γπλαίθεο

εθπαηδεπηηθνί

(Μ.Ο.=3.69)

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε ζσκαηηθή εμάληιεζε απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο
(Μ.Ο.=2.74). Γηαθνξέο εληνπίζηεθαλ επίζεο, ζηνλ παξάγνληα ηεο πλαηζζεκαηηθήο
Δμάληιεζεο απφ ην ίδην εξσηεκαηνιφγην (F(1,318)=28.85, p=.000). Οη γπλαίθεο
(Μ.Ο.=2.73) εκθαλίζηεθαλ λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε απφ
ηνπο

άλδξεο

εθπαηδεπηηθνχο

(Μ.Ο.=2.13).

Οκνίσο,

ζηνλ

παξάγνληα

ηεο

πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach εκθαλίζηεθαλ
δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια (F(1,318)=5.89, p=.022). Όπσο θαη ζηνλ αληίζηνηρν
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παξάγνληα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Pines, έηζη θαη εδψ νη γπλαίθεο (Μ.Ο.=2.74)
παξνπζηάζηεθαλ λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε απφ ηνπο
άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο (Μ.Ο.=2.37). ηαηηζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια
ζεκεηψζεθαλ θαη ζηηο δχν ζπληζηψζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ κνληέινπ ηεο
Κνπεγράγεο. Δηδηθφηεξα, εκθαλίζηεθαλ δηάθνξεο ζηελ Πξνζσπηθή – Δξγαζηαθή
Δμάληιεζε ησλ δχν θχισλ (F(1,318)=35.53, p=.000). Οη γπλαίθεο (Μ.Ο.=2.87)
θαίλεηαη λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε Πξνζσπηθή – Δξγαζηαθή εμάληιεζε απφ ηνπο
άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο(Μ.Ο.=2.37). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ θαη νη
δηαθνξέο ζηε Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή Δμάληιεζε (F(1,318)=12.23, p=.001). Οη
άλδξεο

εθπαηδεπηηθνί

(Μ.Ο.=2.02)

εκθαλίζηεθαλ

λα

βηψλνπλ

κηθξφηεξε

Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή Δμάληιεζε απφ ηηο γπλαίθεο (Μ.Ο.=2.32).
Χο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εληνπίζηεθε θαη κηα δηαθνξά ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο έγγακνπο θαη ηνπο άγακνπο εθπαηδεπηηθνχο φζνλ
αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (F(1,316)=16.55, p=.000). Απφ
ην δείγκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζακε ηηο κεηξήζεηο αθαηξέζακε ηνπο δχν
εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ δειψζεη ρήξνη/εο. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη
έγγακνη εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
ηνπο (Μ.Ο.=3.35) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άγακνπο (Μ.Ο.=2.94). Αμίδεη λα ζεκεησζεί,
φηη δελ εληνπίζηεθαλ άιιεο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο
έγγακνπο θαη ηνπο άγακνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Σέινο, εληνπίζηεθε κηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ
επηπιένλ εθπαίδεπζε πνπ θαηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (F(1,318)=4.57, p=.033). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ θαηείραλ επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδψλ παξνπζίαζαλ κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ
ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Μ.Ο.=3.76), απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ
θαηείραλ επηπιένλ πηπρία (Μ.Ο.=3.97).

5.6 Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή
Ηθαλνπνίεζε
Ο επφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ
αλάκεζα ζηα ηξία δηαθνξεηηθά εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
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πξαγκαηνπνηήζεθε

αλάιπζε

ζπζρεηίζεσλ

αλάκεζα

ζηηο

ππνθιίκαθεο

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
Απφ ηνλ Πίλαθα 20 δηαθαίλεηαη πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ αξθεηψλ απφ
ηνπο παξάγνληεο. Όιεο ζρεδφλ νη ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζε
παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηηο πςειφηεξεο ζπλάθεηεο κε ηα άιια εξσηεκαηνιφγηα
παξνπζηάδνπλ νη ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Κνπεγράγεο. Δπίζεο, ην
εξσηεκαηνιφγην απηφ παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηηο δχν ππνθιίκαθεο
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια δχν εξσηεκαηνιφγηα ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Πίλαθαο 20
Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) αλάκεζα ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε
θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Παξάγνληεο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.πλαηζζεκαηηθή
Δμάληιεζε
2.Πξνζσπηθή Δπίηεπμε

-,197**

3. Απνπξνζσπνπνίεζε

,310**

-,388**

4. σκαηηθή Δμάληιεζε

,596**

-,080

,070

5. πλαηζζεκαηηθή
Δμάληιεζε

,596**

-,241**

,215**

,586**

6. Φπρηθή Δμάληιεζε

,380**

-,400**

,177**

,314**

,478**

7. Πξνζσπηθή –
Δξγαζηαθή Δμάληιεζε

,706**

-,236**

,173**

,733**

,629**

,414**

8. ΓηαπξνζσπηθήΔξγαζηαθή Δμάληιεζε

,616**

-,432**

,359**

,628**

,427**

,450**

,410**

9. Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

-,300**

,303**

-,206**

-,275**

-,331**

-,158**

-,235**

-,276**

10. Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
πλζήθεο Δξγαζίαο

-,417**

,368**

-,205**

-,466**

-,506**

,516**

-,364**

-,397**

εκείσζε: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν
p<.01, ελψ νη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε * είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν
p<.05.
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-,421**

5.7 Παξάγνληεο Πξόβιεςεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Γηα λα δηαπηζησζεί πνηεο απφ ηηο ππνθιίκαθεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο
Δπαγγεικαηηθήο

Δμνπζέλσζεο

κπνξνχλ

λα

πξνβιέςνπλ

θαιχηεξα

ηελ

Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθαξκφζηεθε κηα ζεηξά αλαιχζεσλ
πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα. ην πξψην κνληέιν (ην νπνίν
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 21), ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ε Ηθαλνπνίεζε απφ
ηηο Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ φιεο νη ππνθιίκαθεο
ησλ ηξηψλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ηθαλνπνίεζεο
απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ήηαλ ε ππνθιίκαθα Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή
Δμάληιεζε απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο θαη νη ππνθιίκαθεο ηεο
πλαηζζεκαηηθήο

Δμάληιεζεο

θαη

ηεο

Πξνζσπηθήο

Δπίηεπμεο

απφ

ην

εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη ε Γηαπξνζσπηθή –
Δξγαζηαθή Δμάληιεζε (beta=-.129, t=-1.80)

θαη ε πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε

(beta=-.178, t=-2.71) πξνβιέπνπλ αξλεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Με άιια ιφγηα, πςειά επίπεδα Γηαπξνζσπηθήο –
Δξγαζηαθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο πξνβιέπνπλ ρακειά επίπεδα
Ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δπηπιένλ, ε Πξνζσπηθή επίηεπμε
απνηειεί ζεηηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (beta=.213, t=3.70), δειαδή πςειά επίπεδα Πξνζσπηθήο
Δπίηεπμεο πξνβιέπνπλ πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.
Πίλαθαο 21
Πνιιαπιή Παιηλδξφκεζε ησλ Μεηαβιεηψλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο

Μεηαβιεηέο θαηά ζεηξά εηζόδνπ

R

R2

ΓR2

Beta

t

P

Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή
Δμάληιεζε (Μνληέιν
Κνπεγράγεο)
Πξνζσπηθή Δπίηεπμε (Maslach)
πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε
(Maslach)

.33

.10

.10

-.12

-1.80

.000

.37

.14

.03

.21

3.70

.001

.40

.16

.02

-.17

-2.71

.007
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Έπεηηα, εθαξκφζηεθε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν έλα δεχηεξν κνληέιν πνιιαπιήο
παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα, φπνπ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ πάιη νη
ππνθιίκαθεο

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο

Δπαγγεικαηηθήο

Δμνπζέλσζεο

θαη

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο Δξγαζίαο. Απφ ηελ
αλάιπζε πξνέθπςε φηη θαη πάιη ε ππνθιίκαθα ηεο Γηαπξνζσπηθήο – Δξγαζηαθήο
Δμάληιεζεο πξνβιέπεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο κε αξλεηηθή ζρέζε (beta=-.24, t=-3.81). Πξνβιεπηηθφ παξάγνληα
γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο απνηειεί θαη ε
ππνθιίκαθα ηεο Φπρηθήο Δμάληιεζεο απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Pines (beta=-.18,
t=-3.36), φπσο επίζεο θαη ε ππνθιίκαθα ηεο Πξνζσπηθήο – Δξγαζηαθήο Δμάληιεζεο
απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο (beta=-.20, t=-3.40). Οη ππνθιίκαθεο απηέο
ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη φζν
πςειφηεξα είλαη ηα επίπεδα ηεο Φπρηθήο, ηεο Πξνζσπηθήο – Δξγαζηαθήο θαη ηεο
Γηαπξνζσπηθήο – Δξγαζηαθήο Δμάληιεζεο, ηφζν ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ ππνθιίκαθα ηεο
Πξνζσπηθήο Δπίηεπμεο απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach κπνξεί λα πξνβιέπεη
ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (beta=.14, t=2.70), δειαδή
πςειά επίπεδα Πξνζσπηθήο Δπίηεπμεο πξνβιέπνπλ πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο
απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα απηά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 22.
Πίλαθαο 22
Πνιιαπιή Παιηλδξφκεζε ησλ Μεηαβιεηψλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο

Μεηαβιεηέο θαηά ζεηξά εηζόδνπ
Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή
Δμάληιεζε (Μνληέιν
Κνπεγράγεο)
Φπρηθή Δμάληιεζε (Pines)
Πξνζσπηθή – Δξγαζηαθή
Δμάληιεζε (Μνληέιν
Κνπεγράγεο)
Πξνζσπηθή Δπίηεπμε (Maslach)

R

R2

ΓR2

Beta

t

P

.50

.25

.25

-.24

-3.81

.000

.55

.31

.05

-.18

-3.36

.000

.57

.33

.02

-.20

-3.40

.002

.58

.34

.01

.14

2.70

.007
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6. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

Ο γεληθφηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο
Δπαγγεικαηηθήο

Δμνπζέλσζεο

ησλ

Διιήλσλ

εθπαηδεπηηθψλ

πξσηνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο κε ηξία ελαιιαθηηθά κνληέια: ην κνληέιν ηεο Maslach, ην κνληέιν ηεο
Pines θαη ην κνληέιν ηεο Κνπεγράγεο. Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί ζηνρεχεη ζηελ
πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλαδήηεζε ζρέζεσλ κε ηα
ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.

6.1 Γηεξεύλεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Οη πξψηνη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε θάζε κνληέιν μερσξηζηά. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κηα ζεηξά αλαιχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
εμεηαζηεί ε παξαγνληηθή δνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Ζ παξαγνληηθή δνκή ζηελ θιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο ηεο Maslach
(1982) αλέδεημε ηξεηο παξάγνληεο (πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε, Πξνζσπηθή
Δπίηεπμε, Απνπξνζσπνπνίεζε), αθξηβψο φπσο είραλ πξνζδηνξηζηεί θαη απφ ηνπο
δεκηνπξγνχο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ.

Ζ

ίδηα

δνκή

επηβεβαηψζεθε

θαη

ζε

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν
(Βαζηιφπνπινο, 2012· Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ θ.ά., 2002· Κνιηάδεο θαη ζπλ.,
2000∙ Platsidou & Agaliotis, 2008).
ηε κέηξεζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Pines (1988) ε παξαγνληηθή
αλάιπζε αλέδεημε επίζεο ηξεηο παξάγνληεο (Φπρηθή Δμάληιεζε, πλαηζζεκαηηθή
Δμάληιεζε, σκαηηθή Δμάληιεζε), έηζη φπσο πξνηείλνπλ νη δεκηνπξγνί ηεο ΒΜ.
Χζηφζν, ρξεηάζηεθε λα απνθιεηζηνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο, θαζψο θφξησλαλ ζε δχν
παξάγνληεο. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε
έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην δηεζλή ρψξν (Cropanzano, Howes, Grandey & Toth,
1997∙ Ito, Kurita, & Shiiya, 1999∙ McCranie & Brandsma, 1988∙ Pines &
Guendelman, 1995∙ Schaufeli, Enzmann, & Girault, 1993∙ Weisberg & Sagie, 1999).
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην εξσηεκαηνιφγην επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπ
κνληέινπ ηεο Κνπεγράγεο. Δπηπιένλ, ην εξεπλεηηθφ απηφ εξγαιείν είλαη πξφζθαην
ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιχ ιηγφηεξν γηα ηε κειέηε ηεο
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επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην
ηνπ Kristensen θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2005) απνηειείηαη απφ ηξεηο ππνθιίκαθεο:
ηελ πξνζσπηθή εμνπζέλσζε, ηελ εξγαζηαθή εμνπζέλσζε θαη ηελ εμνπζέλσζε πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο καζεηέο. ηελ παξνχζα έξεπλα, νη
παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε
ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξφηεηλαλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ. Αλαδείρζεθαλ δχν
παξάγνληεο αληί γηα ηξεηο: ε πξνζσπηθή – εξγαζηαθή εμνπζέλσζε πνπ αλαθεξφηαλ ζε
κία θαηάζηαζε ςπρηθήο θαη ςπρνινγηθήο θφπσζεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε δηαπξνζσπηθή – εξγαζηαθή εμνπζέλσζε πνπ
αλαθεξφηαλ ζε κία θαηάζηαζε ςπρηθήο θαη ςπρνινγηθήο θφπσζεο πνπ πξνθχπηεη
απφ ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ.
Ζ

αμηνπηζηία

φισλ

θιηκάθσλ

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ

βξίζθνληαη

ζε

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθε ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη φπσο ηελ κεηξνχλ ηα ηξία ελαιιαθηηθά εξγαιεία.
Σα

απνηειέζκαηα

πνπ

πξνέθπςαλ

απφ

ηε

θιίκαθα

επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο ηεο Maslach έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο
βηψλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ε νπνία θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα
ζχκθσλα κε ηηο λφξκεο ησλ Maslach et al. (1996). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα βηψλνπλ ρακειά επίπεδα πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο θαη
πνιχ ρακειά επίπεδα Απνπξνζσπνπνίεζεο. Αληίζεηα, ηα επίπεδα ηνπ παξάγνληα ηεο
Πξνζσπηθήο Δπίηεπμεο θάλεθε λα θηλνχληαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. Σα
επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ησλ
Κνπζηέιηνπ θαη Κνπζηέιηνπ (2001), Kantas θαη Vassiliaki (1997), Vassiliaki (1997),
Platsidou θαη Agaliotis (2008), Πνιπρξνλφπνπινο θαη Παπαζηπιηαλνχ (2007) νη
νπνίεο δελ δηαπίζησζαλ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο Έιιελεο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Ζ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ Pines θαη Aronson θαη ηεο Κνπεγράγεο
έδεημαλ παξφκνηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηνπο Έιιελεο. Όζνλ
αθνξά ζηε κέηξεζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Pines θαη Aronson, ηα επίπεδα
ηεο πλαηζζεκαηηθήο, Φπρηθήο θαη σκαηηθήο Δμάληιεζεο πνπ βίσλαλ νη
εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ λα θηλνχληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα (ζε ζχγθξηζε κε απηά ηεο
Maslach), αιιά φρη αξθεηά πςειά, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε
επαγγεικαηηθή

εμνπζέλσζε.

Οκνίσο,

ην

εξσηεκαηνιφγην

επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο έδεημε φηη ηα επίπεδα Πξνζσπηθήο – Δξγαζηαθήο θαη
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Γηαπξνζσπηθήο – Δξγαζηαθήο Δμάληιεζεο ήηαλ κέηξηα πξνο ρακειά. Ζ απνπζία
εξεπλψλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξγαιεία απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία
δελ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο.
Ζ παξαπάλσ αλάιπζε επηβεβαίσζε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε αθνχ
ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο Pines θαη ηεο Κνπεγράγεο δελ έδεημαλ δηαθνξεηηθά
επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζχγθξηζε κε ην κνληέιν ηεο Maslach, πνπ
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηελ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ
Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Με άιια ιφγηα, ζηελ Διιάδα ηα γεληθά επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαίλεηαη λα θπκαίλνληαη κέηξηα
έσο ρακειά ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο (Pierce & Molloy, 2011· Kantas & Vassiliaki,
1997· Kantas, 1996). Σν εχξεκα απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θάζε ρψξαο.
Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ αλάκεζε ζηηο ππνθιίκαθεο
φισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φιεο νη ππνθιίκαθεο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θάλεθε λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ
ηνπο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα, πςειφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηηο
ππνθιίκαθεο ησλ άιισλ εξσηεκαηνινγίσλ εκθαλίζηεθαλ ζηηο δχν ππνθιίκαθεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Κνπεγράγεο.

6.2 Γηεξεύλεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Ο επφκελνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ.

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε

ρξεζηκνπνηήζεθε σο κεηαβιεηή ειέγρνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Αξρηθά, δηεμήρζε κηα παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (Warr, Cook & Wall, 1979). Σν κνληέιν πνπ πξνέθπςε δελ
θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνηείλνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, νη νπνίνη δηέθξηλαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε ελδνγελή
θαη εμσγελή. Οη δχν λένη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ν
εθπαηδεπηηθφο απφ ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
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ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ φπσο ν κηζζφο, ην
σξάξην εξγαζίαο, νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη ε ειεπζεξία ζηελ
επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ δχν παξαγφλησλ πνπ
αλαδείρζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή.
Με βάζε ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζή ηνπο δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί
είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θηλείηαη ζε κέηξηα πξνο αξθεηά
πςειά επίπεδα, ελψ ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε κέηξηα
επίπεδα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα
απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο
έρνπλ δείμεη φηη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ
εθπαηδεπηηθψλ θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα (Platsidou & Agaliotis, 2008∙
Koustelios & Kousteliou, 1998∙ Γεκεηξφπνπινο, 1998∙ Κνπζηέιηνο, 2001∙ Koustelios
& Tsiligi, 2005). Αλ θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δχν παξάγνληεο (ηθαλνπνίεζεο
απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο) δελ ήηαλ
κεγάιε αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί εθηίκεζαλ φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ πξνζσπηθή αλαγλψξηζε θαη
ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. Σν εχξεκα απηφ θαίλεηαη
λα ζπκθσλεί κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, θαζψο θαη κε ηηο κειέηεο ησλ Koustelios θαη
Kousteliou (1998), Κνπζηέιηνπ (2001), Φξεηδεξίθνπ θαη Σζεξνχιε – Φνιεξνχ (1991)
θαη Γεκεηξφπνπινο (1998), αθνχ θαη νη έξεπλεο απηέο έρνπλ εληνπίζεη ηελ πεγή ηεο
επαγγεικαηηθήο δπζαξέζθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εμσγελείο παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην κηζζφ, ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη ηηο θαθέο
πιηθνηερληθέο ππνδνκέο. Οη ίδηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη
πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο.
Γηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, φηη ε εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία ηνπο θπκαίλεηαη ζε κέηξηα πξνο πςειά επίπεδα.
Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπκθσλεί θαη κε ηα επξήκαηα ησλ Κπξηαθίδε (1976),
Γεκεηξφπνπινπ (1998) θαη Κνπζηέιηνπ (2001).
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6.3

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε θαη ηελ
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο

επαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο κε ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε, δηεμήρζεζαλ
αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ.
Όιεο νη ππνθιίκαθεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
ζπζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, φζν θαη κε
ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία επηβεβαίσζε
πνιιέο θνξέο ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε θαη ηελ
Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε (Maslach & Schaufeli, 1993· Κνπζηέιηνο θαη
Κνπζηέιηνπ, 2001· Platsidou, 2010· Kantas, 1998· Balzer, et al., 1990). ε ζχγθξηζε
κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο Maslach θαη ησλ Pines θαη Aronson, νη δχν ππνθιίκαθεο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα Κνπεγράγεο εκθάληζαλ πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο δχν
ππνθιίκαθεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.

6.4

Αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ Δπαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εληνπίζνπκε θαηά πφζν ηα

πξνζσπηθά θαη ππεξεζηαθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ αλαθέξνπλ.
Όπσο δηαπηζηψζεθε, ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζρεηίδεηαη κφλν κε δχν
κεηαβιεηέο: αξλεηηθά κε ηελ σκαηηθή Δμάληιεζε θαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε
απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε δηεζλείο
ζρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ
παξάγνληα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Οη λένη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε απ‟ φηη νη κεγαιχηεξνη ζπλάδειθνί ηνπο (Κνιηάδεο θ.ά., ππφ
δεκνζίεπζε; Anderson & Iwanicki, 1984; Αβεληηζηάλ – Παγνξνπνχινπ θ.ά., 2002).
Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
κηθξφηεξε εκπεηξία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ίζσο
δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο θξίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ
ζρνιηθή ηάμε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα βηψλνπλ θαη κεγαιχηεξε ζσκαηηθή
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εμάληιεζε. Χζηφζν, δηαρξνληθέο έξεπλεο ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα έρνπλ δείμεη φηη ην
θαηλφκελν ηεο θφπσζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά πξνβιήκαηα αξρηθήο πξνζαξκνγήο, ηα
νπνία φκσο δελ έρνπλ καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο (Cherniss, 1992). Ζ έξεπλα ηνπ
αισλίηε (2002) θαη ηεο Παπαλανχκ (2003) ζε εθπαηδεπηηθνχο έδεημε φηη ε ειηθία
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε. ηελ παξνχζα
έξεπλα, ε ειηθία δελ αλαδείρζεθε ηφζν ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηεο επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε φζν δηεζλψο,
γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ηνπ Παπαδφπνπινπ (2008), φπνπ
δηαπηζηψζεθε φηη ε ειηθία δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο ειηθίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, νη έξεπλεο πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρνπλ δείμεη φηη νη
λεφηεξνη ειηθηαθά εξγαδφκελνη είλαη ιηγφηεξν επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο
ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Spector, 2000). Σα απνηειέζκαηα
ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο.
Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε θαη ηθαλνπνίεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
έδεημαλ φηη ππάξρεη κφλν κηα ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ πξνυπεξεζία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, γεγνλφο
πνπ θαίλεηαη λα ζπλάδεη ελ κέξεη κε ηα επξήκαηα ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη εθπαηδεπηηθνί κε 13-24
ρξφληα ζπλνιηθήο

πξνυπεξεζίαο έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζε φηη αθνξά ην

αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη απηνεθηίκεζεο ζε ζχγθξηζε κε ζπλαδέιθνπο
ηνπο πνπ έρνπλ πάλσ απφ 25 ρξφληα ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο (Anderson & Iwanicki,
1984). Ο Ozdemir (2007) ππνζηήξημε φηη ε εκπεηξία θαη ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο
απνηεινχλ ζεηηθνχο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε, γεγνλφο
πνπ ζεκαίλεη φηη, φζν απμάλνληαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο θαη ν βαζκφο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηάμεο, νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα
πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Οη Platsidou θαη Agaliotis (2008) δηαπίζησζαλ φηη ε
πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη ε
ειηθία, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ βξέζεθαλ λα είλαη
ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή
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εμνπζέλσζε φζν δηεζλψο. Ζ Μνχδνπξα (2005) αλαθέξεη φηη ηα επξήκαηα γηα ηε
ζρέζε εκπεηξίαο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη αζαθή θαη αζηαζή θαη
πηζαλφλ

είλαη

απνηέιεζκα

δηαθνξεηηθψλ

ζπλζεθψλ,

κεζνδνινγίαο

ή/θαη

πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ (Kyriacou, 1987).
Χο πξνο ην θχιν, εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο
έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν εμνπζελσκέλεο απφ ηνπο άλδξεο
ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο σκαηηθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο, θαζψο επίζεο
θαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο Πξνζσπηθήο – Δξγαζηαθήο θαη Γηαπξνζσπηθήο –
Δξγαζηαθήο Δμάληιεζεο. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε έρνπλ δψζεη πνηθίια απνηειέζκαηα. Οη Schwab θαη
Iwanicki (1982), Anderson θαη Iwanicki (1984), Schwab, Jackson θαη Schuler (1986),
Κνιηάδεο

θ.α.

(ππφ

δεκνζίεπζε)

αλαθέξνπλ

φηη

ν

παξάγνληαο

ηεο

Απνπξνζσπνπνίεζεο είλαη πςειφηεξνο ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε φ,ηη αθνξά ζην αίζζεκα
πξνζσπηθήο επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπο, νη έξεπλεο
έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία γεληθήο αγσγήο
εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Οη Maslach θαη
Jackson (1981) αλαθέξνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο θφπσζεο ζηηο
γπλαίθεο απ φηη ζηνπο άλδξεο ζε φια ηα επαγγέικαηα, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε
ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Όζνλ αθνξά ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην θχιν θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε, ε παξνχζα
έξεπλα δελ αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε
ηηο έξεπλεο ησλ Παπαδφπνπινπ (2008), Platsidou θαη Agalioti (2008) θαη Γήκνπ
(2011), νη νπνίεο δελ ζεσξνχλ ην θχιν σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επίδξαζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.
ε φηη αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δηαπηζηψζεθε φηη νη έγγακνη
εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο άγακνπο. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δηάθνξσλ εξεπλψλ δείρλεη
κε ζπλέπεηα φηη νη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απφ ηνπο άγακνπο (Kantas, 1996· Κνιηάδεο θ.ά., ππφ
δεκνζίεπζε· Schwab & Iwanicki, 1984· Παγνξνπνχινπ, Κνπκπηάο & Γηαβξίκεο,
2004, Platsidou & Agaliotis, 2008). Σν γεγνλφο απηφ έρεη επηβεβαησζεί θαη απφ
έξεπλεο ζε άιια επαγγέικαηα, ζηηο νπνίεο νη έγγακνη εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα
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παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηνπο άγακνπο θαη ζηηο
ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ (Κνιηάδεο θ.ά., ππφ δεκνζίεπζε· Schwab &
Iwanicki, 1984). Όζνλ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηα παξαπάλσ
επξήκαηα δελ επηβεβαηψζεθαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα.
Σέινο, σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, δηαπηζηψζεθε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηείραλ επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδψλ παξνπζίαζαλ κηθξφηεξε
ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ θαηείραλ επηπιένλ πηπρία. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα
εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο
απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο
ηνπο, αιιά θαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπο, νη νπνίεο φκσο, φηαλ δηαςεχδνληαη, ηνπο
εκπνδίδνπλ λα βηψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Schultz &
Schultz, 1994). Tα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Wright θαη Davis (2003) πνπ δηαπίζησζαλ φηη απφ ηνπο
δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ έξεπλά ηνπο, ν κνλαδηθφο πνπ
βξέζεθε λα επηδξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ήηαλ απηφο ηνπ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ Ακεξηθαλψλ δεκφζησλ ππαιιήισλ κεησλφηαλ, θαζψο απμαλφηαλ ην
επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο.

6.5 Παξάγνληεο Πξόβιεςεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο
Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα εμεηαζηεί, αλάινγα κε ηελ έξεπλα, σο
εμαξηεκέλε ή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Αλ εμεηαζηεί σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ηφηε
αληηκεησπίδεηαη σο αηηία ή παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ
αηφκνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Αλ εμεηαζηεί σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ηφηε
ζεσξείηαη φηη είλαη απνηέιεζκα παξαγφλησλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν απηήο. Ο Κνπζηέιηνο θαη Κνπζηέιηνπ (2001)
επηζεκαίλνπλ φηη απηή ε δηηηή ηδηφηεηα κπνξεί λα δηαθξηζεί θαη ζηε ζρέζε αλάκεζα
ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ έιιεηςε
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα κειεηεζεί σο αηηία επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο αιιά θαη ην αληίζεην. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε επαγγεικαηηθή

99

ηθαλνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ψζηε λα ειέγμνπκε πνηεο
απφ ηηο ππνθιίκαθεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κπνξνχλ λα ηελ πξνβιέςνπλ θαιχηεξα.
Όπσο δηαπηζηψζεθε, ε Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή Δμάληιεζε απφ ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο θαη ε πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε θαη ε
Πξνζσπηθή Δπίηεπμε απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο

Maslach

κπνξνχλ λα

ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο. Παξάιιεια, ε Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή θαη Πξνζσπηθή – Δξγαζηαθή
Δμάληιεζε απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο, ε Φπρηθή Δμάληιεζε απφ ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο Pines, φπσο επίζεο θαη ε Πξνζσπηθή Δπίηεπμε απφ ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξνβιεπηηθνί
παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Με άιια ιφγηα, νη ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Pines θαίλεηαη λα
κελ έρνπλ κεγάιε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα, αθνχ κφλν ε ππνθιίκαθα ηεο Φπρηθήο
Δμάληιεζεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σν
εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach βξέζεθε φηη έρεη θαιχηεξε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα απφ
ηεο Pines. Ζ ππνθιίκαθα ηεο Πξνζσπηθήο Δπίηεπμεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ ε ππνθιίκαθα ηεο πλαηζζεκαηηθήο
Δμάληιεζεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κνπεγράγεο θάλεθε λα έρεη
ηελ θαιχηεξε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. Καη νη δχν ππνθιίκαθέο ηνπ (Πξνζσπηθή –
Δξγαζηαθή εμάληιεζε θαη Γηαπξνζσπηθή – Δξγαζηαθή εμάληιεζε) κπνξνχλ λα
πξνβιέςνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ ε Γηαπξνζσπηθή –
Δξγαζηαθή εμάληιεζε κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.
πκπεξαίλνπκε,

επνκέλσο,

φηη

ην

εξσηεκαηνιφγην

επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο ηνπ κνληέινπ ηεο Κνπεγράγεο θαίλεηαη λα είλαη θαηαιιειφηεξν απφ ηα
άιια δχν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Χζηφζν, ε
ρξεζηκφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαιχεηαη δηεμνδηθφηεξα ζην
επφκελν θεθάιαην.
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Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο
ηξία δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα. Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε
ηεο θιίκαθαο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Pines θαη Aronson θαη ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ κνληέινπ ηεο Κνπεγράγεο δελ δηέθεξαλ απφ ηα επξήκαηα ησλ
εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach.
Έδεημαλ, δειαδή, φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί δελ αλαθέξνπλ πςειά επίπεδα
επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο.

Χζηφζν,

πξνέθπςαλ

θάπνηα

ελδηαθέξνληα

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα, πνπ καο επηηξέπνπλ λα θάλνπκε κηα ζπλνιηθή
εθηίκεζε ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Όζνλ αθνξά ζηελ θιίκαθα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach, απφ ηελ
παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςε κηα δνκή, ε νπνία δελ δηέθεξε
απφ απηήλ πνπ πξνηείλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ, ελψ θαη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο
κεηξήζεθαλ ζε πςειά επίπεδα. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε θαιή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα
ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο ηα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ππνθιίκαθα ηεο Πξνζσπηθήο Δπίηεπμεο κπνξεί λα πξνβιέςεη
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ ε ππνθιίκαθα ηεο
πλαηζζεκαηηθήο Δμάληιεζεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη
απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.
Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα ήηαλ ε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Pines &
Aronson, 1988), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ δείγκα. Ζ
παξαγνληηθή αλάιπζε αλέδεημε κία δνκή, ε νπνία ήηαλ ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλε
απφ ηε δνκή πνπ πξνηείλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σαπηφρξνλα,
νη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βξέζεθαλ πςεινί ζηηο
ππνθιίκαθέο ηνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε
ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δηαπηζηψζεθε φηη νη ππνθιίκαθεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Pines θαη Aronson δελ έρνπλ κεγάιε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα
ζε ζχγθξηζε κε απηφ ηεο Maslach.
Σέινο, ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηφ ηνπ
κνληέινπ ηεο Κνπεγράγεο ηνπ Kristensen θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2005). Καη απηφ
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ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ δείγκα. Ζ
εζσηεξηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλ θαη ηξνπνπνηεκέλε, θαη νη δείθηεο
εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ έδεημαλ φηη ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη
ε αλάδεημε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Κνπεγράγεο, σο ηθαλνχ πξνβιεπηηθνχ
παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, αθνχ θαη νη δχν ππνθιίκαθέο ηνπ
κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ ε
ππνθιίκαθα ηεο Γηαπξνζσπηθήο – Δξγαζηαθήο Δμνπζέλσζεο κπνξεί λα πξνβιέςεη
ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Έηζη, ην εξσηεκαηνιφγην απηφ
θαίλεηαη φηη απνηειεί πην θαηάιιειν εξεπλεηηθφ εξγαιείν, αθελφο γηα ηε κέηξεζε
ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ γηα
ηελ πξφβιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπο.
Όπσο αλαθέξζεθε αξρηθά, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κε ηξία ελαιιαθηηθά κνληέια, θαζψο ππνζέζακε φηη ην ζεσξεηηθφ
κνληέιν θαη ε θιίκαθα ηεο Maslach, ίζσο λα κελ απνηππψλνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα
επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί.
Άιισζηε, δελ ήηαλ ιίγνη νη εξεπλεηέο πνπ επηζήκαλαλ ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηεο θιίκαθαο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach (Kristensen,
2005). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ
επηζήκαλαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ηξία εξεπλεηηθά εξγαιεία, φζνλ
αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Παξ‟ φια απηά, έλα
βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ θαη
άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία εθηφο απφ ηελ θιίκαθα ηεο Maslach γηα ηε κέηξεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε έγθπξν θαη αμηφπηζην ηξφπν. Σν πιενλέθηεκα
ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ είλαη φηη αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθέο
εθθάλζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Έηζη, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα επηιέμεη
πην εξγαιείν ζα ρξεζηκνπνηήζεη αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα κεηξήζεη. Γηα παξάδεηγκα,
ε θιίκαθα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach κεηξάεη ηελ πλαηζζεκαηηθή
Δμάληιεζε, ηελ Πξνζσπηθή Δπίηεπμε θαη ηελ Απνπξνζσπνπνίεζε. Ζ κέηξεζε
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Pines θαη Aronson κεηξάεη θαη απηή ηε
πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε θαη επηπιένλ ηε σκαηηθή θαη ηε Φπρηθή Δμάληιεζε.
Όζνλ αθνξά ζην εξσηεκαηνιφγην επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο Κνπεγράγεο,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο Πξνζσπηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
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Δμάληιεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηεο εμάληιεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαλαζηξνθή
κε ηνπο καζεηέο.
πκπεξαζκαηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα πξσηφηππε έξεπλα, θαζψο είλαη ε πξψηε
θνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηεο Pines θαη ηνπ κνληέινπ ηεο
Κνπεγράγεο γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Διιήλσλ
εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά έγηλε θαη ειέγρζεθε ε πξνζαξκνγή ησλ δχν
εξσηεκαηνινγίσλ ζηα ειιεληθά, ε νπνία βξέζεθε ηθαλνπνηεηηθή.
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ζεσξνχκε φηη ζα κπνξνχζαλ
λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα θαη εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ.
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη
αδπλακίεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη βαζηθέο απηέο αδπλακίεο απνξξένπλ απφ ηε
κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηα εξσηεκαηνιφγηα απηφ-αλαθνξάο. Αλ
θαη ε θχζε ησλ εξγαιείσλ απηφ-αλαθνξάο ππφθεηηαη ζε αδπλακίεο θαη επηθπιάμεηο,
σζηφζν δελ κπνξνχκε λα κελ αλαθέξνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
αμηνινγνχλ ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ησλ
απηφ-αλαθνξψλ. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη ν δηαδηθηπαθφο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπιινγήο παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα,
φπσο δπζθνιία θαζνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ δείγκαηνο θαη απνπζία πξνζσπηθήο
επαθήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνπζία πξνζσπηθήο επαθήο κε
ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα απνβεί θαζνξηζηηθή, αθνχ δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ
δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, ε κε
επίβιεςε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζπλεπάγεηαη φηη κεξηθά εξσηεκαηνιφγηα κπνξεί λα
ζπκπιεξσζνχλ βηαζηηθά θαη πξφρεηξα απφ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα.
Παξά ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη αδπλακίεο, ε έξεπλα απηή εληζρχεη ηα
επξήκαηα

ηεο

επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο

θαη

απνηειεί

αθνξκή

γηα

πξνβιεκαηηζκφ. ην κέιινλ ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ πεξαηηέξσ έξεπλεο,
ειέγρνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ ηεο Pines θαη ηεο Κνπεγράγεο ζε εηδηθά
ζρνιεία, θαζψο θαη ζε ηδησηηθά ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπκε λα ζρεκαηίζνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα απνηειέζκαηα
πνπ δίλνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά.
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Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο
κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζην Σκήκα
Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη έρεη
ζθνπφ λα εξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
απφ εζάο είλαη απαξαίηεηε. Οη απαληήζεηο ζαο ζα κείλνπλ αλψλπκεο.
αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία
Γαληειίδνπ Αζελά

Μαξία Πιαηζίδνπ

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα
ζηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα
Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο

Γεκνγξαθηθά θαη Δπαγγεικαηηθά ζηνηρεία
Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηα παξαθάησ:
1.

Φχιν:

Άλδξαο

2.

Ζιηθία: ……………..

3.

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:

Γπλαίθα

Έγγακνο/ε
Άγακνο/ε
4. Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε;
………………………………………………….
5.

Σίηινη ζπνπδψλ εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ:
Γεχηεξν πηπρίν
Μεηεθπαίδεπζε
Μεηαπηπρηαθφ
Γηδαθηνξηθφ
Άιιν……………………………..

εκείσζε: Οη εξσηήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ κπεη κε ηε ζεηξά,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην εχθνινο ν δηαρσξηζκφο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
κεζνδνινγία. Οη εξσηήζεηο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είραλ
πξνεγνπκέλσο ηνπνζεηεζεί ζε ηπραία ζεηξά.
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Οδεγίεο: Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ
εξγαζηαθνχ ζαο βίνπ. αο παξαθαιψ λα ζεκεηψζεηε κε έλα θύθιν ηνλ αξηζκφ πνπ
αληαλαθιά γηα εζάο θαιχηεξα ην πεξηερόκελν ηεο θάζε πξόηαζεο. Με ζθέπηεζηε
πνιχ ψξα γηα ηελ αθξηβή ζεκαζία ησλ πξνηάζεσλ. αο ππελζπκίδνπκε φηη δελ
ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο.

Πόζν ζπρλά αηζζάλεζηε θάηη από ηα παξαθάησ ηηο ηειεπηαίεο 4-6
εβδνκάδεο; Παξαθαιψ δψζηε ηελ απάληεζή ζαο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ
θιίκαθα
1
Πνηέ

2
ρεδφλ

3
πάληα

4
Μεξηθέο
θνξέο

5
πρλά

6
Πνιχ
ζπρλά

7
Κάζε
κέξα

PS1. Αηζζάλνκαη θαηάζιηςε

1

2

3

4

5

6

7

PS2. Δίκαη ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PS3. Νηψζσ φηη δελ αληέρσ άιιν

1

2

3

4

5

6

7

PS4. Νηψζσ φηη δελ αμίδσ

1

2

3

4

5

6

7

PS5. Αηζζάλνκαη αλήζπρνο /ε

1

2

3

4

5

6

7

PS6. Νηψζσ απειπηζκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PS7. Νηψζσ αγρσκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PP8. Δίκαη επηπρηζκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PP9. Δίκαη δπζηπρηζκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PP10. Έρσ κηα θαιή κέξα

1

2

3

4

5

6

7

PP11. Νηψζσ παγηδεπκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PP12. Νηψζσ αηζηφδνμνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PP13. Νηψζσ απνγνεηεπκέλνο/ε θαη
αγαλαθηηζκέλνο/ε
PP14. Νηψζσ απφξξηςε

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

PF15. Δίκαη θνπξαζκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PF16. Δίκαη ζσκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PF17. Νηψζσ ηαιαηπσξεκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PF18. Αηζζάλνκαη αδχλακνο/ε θαη επηξξεπήο
ζε αζζέλεηεο
PF19. Δίκαη εμνπζελσκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

PF20. Αηζζάλνκαη ζσκαηηθά εμαζζελεκέλνο/ε

1

2

3

4

5

6

7

PF21. Νηψζσ ελεξγεηηθφο/ε

1

2

3

4

5

6

7
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Οη παξαθάησ εξσηήζεηο δηεξεπλνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζηάζεηο ζαο σο
πξνο ηελ εξγαζία ζαο. Κπθιώζηε ζην ηέινο ηεο θάζε πξόηαζεο, κε βάζε ηελ
παξαθάησ θιίκαθα, πόζν ζπρλά ληώζεηε απηό πνπ εθθξάδεη ε θάζε πξόηαζε.
1
2
3
4
5
6
7
Πνηέ Μεξηθέο θνξέο Μηα θνξά Μεξηθέο θνξέο Μηα θνξά ηελ Μεξηθέο θνξέο Κάζε
Σνλ ρξφλν
ην κήλα
ην κήλα
εβδνκάδα
ηελ εβδνκάδα κέξα
ΜΔ1. Νηψζσ ςπρηθά εμαληιεκέλνο/ε απφ ηε δηδαζθαιία

1

2

3

4

5

6

7

ΜΔ2. Νηψζσ εμαληιεκέλνο/ε φηαλ μππλάσ ην πξσί θαη
έρσ λα αληηκεησπίζσ άιιε κηα κέξα δνπιεηάο
ΜΔ3. Δίλαη πνιχ θνπξαζηηθφ γηα ΄κέλα λα δνπιεχσ κε
αλζξψπνπο φιε ηελ εκέξα
ΜΔ4. Νηψζσ εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

ΜΔ5. Νηψζσ απνγνεηεπκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ

1

2

3

4

5

6

7

ΜΔ6. Νηψζσ φηη εξγάδνκαη πνιχ ζθιεξά ζην ζρνιείν

1

2

3

4

5

6

7

ΜΔ7. Μνπ δεκηνπξγεί κεγάιε έληαζε/ζηξεο ην λα
εξγάδνκαη ζηελά κε καζεηέο
ΜΔ8. Νηψζσ φηη βξίζθνκαη ζηα φξηα ηεο αληνρήο κνπ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

ΜΔ9. Νηψζσ «άδεηνο/α» ζην ηέινο κηαο ζρνιηθήο εκέξαο

1

2

3

4

5

6

7

ΜP10. Μπνξψ εχθνια λα θαηαιάβσ πσο αηζζάλνληαη νη
καζεηέο κνπ
MP11. Αληηκεησπίδσ ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κνπ
πνιχ απνηειεζκαηηθά
MP12. Νηψζσ φηη κε ηελ εξγαζία κνπ επεξεάδσ ζεηηθά ηηο
δσέο ησλ άιισλ
MP13. Νηψζσ γεκάηνο/ε ελεξγεηηθφηεηα

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

MP14. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κηα άλεηε αηκφζθαηξα κε
ηνπο καζεηέο κνπ
MP15. Έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηφινγα πξάγκαηα ζε απηήλ
ηελ δνπιεηά
MP16. Αληηκεησπίδσ ήξεκα ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ζηε δνπιεηά κνπ
MP17. Νηψζσ αλαδσνγνλεκέλνο/ε φηαλ δνπιεχσ κε ηνπο
καζεηέο κνπ
MA18. Νηψζσ φηη ζπκπεξηθέξνκαη ζε κεξηθνχο καζεηέο
κνπ απξφζσπα, ζαλ λα είλαη αληηθείκελα
MA19. Έρσ γίλεη πεξηζζφηεξν ζθιεξφο κε ηνπο αλζξψπνπο
απφ ηφηε πνπ άξρηζα απηήλ ηελ δνπιεηά
MA20. Αλεζπρψ κήπσο απηή ε δνπιεηά κε θάλεη
πεξηζζφηεξν ζθιεξφ/ή
MA21. Αηζζάλνκαη φηη νη καζεηέο κνπ θαηεγνξνχλ
εκέλα γηα κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο
MA22. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κε ελδηαθέξεη ηη
ζπκβαίλεη ζε κεξηθνχο καζεηέο κνπ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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Οη παξαθάησ εξσηήζεηο δηεξεπλνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζηάζεηο ζαο σο
πξνο ηελ εξγαζία ζαο. Κπθιώζηε ζην ηέινο ηεο θάζε πξόηαζεο, κε βάζε ηελ
παξαθάησ θιίκαθα, πόζν ζπρλά ληώζεηε απηό πνπ εθθξάδεη ε θάζε πξόηαζε.
1
Πνηέ

2
πάληα

3
Μεξηθέο
Φνξέο

4
πρλά

5
Πάληα

CP1. Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε θνπξαζκέλνο/ε;

1

2

3

4

5

CP2. Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε ζσκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε;

1

2

3

4

5

CP3. Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε;

1

2

3

4

5

CP4. Πφζν ζπρλά ζθέθηεζηε «δελ αληέρσ άιιν»;

1

2

3

4

5

CP5. Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε εμαληιεκέλνο/ε – μεζεσκέλνο/ε ;

1

2

3

4

5

CP6. Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε αδχλακνο/ε θαη επηξξεπήο ζε
αζζέλεηεο;
CE7. Ζ δνπιεηά ζαο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεηηθή;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

CE8. Αηζζάλεζηε εμνπζελσκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά ζαο;

1

2

3

4

5

CE9. Δίζηε απνγνεηεπκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά ζαο;

1

2

3

4

5

CE10. Αηζζάλεζαη εμαληιεκέλνο απφ ηε δνπιεηά ζαο ζην ηέινο
ηεο εκέξαο;
CE11. Κνπξάδεζηε ην πξσί ζηε ζθέςε φηη πξέπεη λα πάηε ζηε
δνπιεηά;
CE12. Αηζζάλεζηε φηη θάζε ψξα εξγαζίαο είλαη θνπξαζηηθή γηα
εζάο;
CE13. Έρεηε αξθεηή ελέξγεηα γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο
ζαο ηνλ ειεχζεξν ζαο ρξφλν;
CM14. Σν βξίζθεηε δχζθνιν λα δνπιεχεηε κε ηνπο καζεηέο;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

CM15. Απνγνεηεχεζηε φηαλ λα δνπιεχεηε κε ηνπο καζεηέο;

1

2

3

4

5

CM16. Σν λα δνπιεχεηε κε ηνπο καζεηέο απνκπδεί ηελ ελέξγεηά
ζαο;
CM17. Αηζζάλεζηε φηη δίλεηε πεξηζζφηεξα απ‟ φζα παίξλεηε φηαλ
δνπιεχεηε κε ηνπο καζεηέο ζαο;
CM18. Έρεηε βαξεζεί λα δνπιεχεηε κε ηνπο καζεηέο ζαο;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

CM19. Έρεηε αλαξσηεζεί κεξηθέο θνξέο πφζν θαηξφ ζα είζηε ζε
ζέζε λα ζπλερίζεη λα εξγάδεζηε κε ηνπο καζεηέο ;

1

2

3

4

5
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Οδεγίεο: Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ
εξγαζηαθνχ ζαο βίνπ. αο παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε κε έλα θχθιν ηνλ αξηζκφ πνπ
αληαλαθιά θαιχηεξα ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ζαο κε θάζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ
αθνινπζνχλ. Όζν κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε αηζζάλεζηε αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν
κηαο πξφηαζεο, ηφζν ε απάληεζε ζαο ζα πιεζηάδεη ην «5». Αληίζεηα, φζν
ρακειφηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεηαη, ηφζν ε απάληεζή ζαο ζα πιεζηάδεη ην
«1».

ΔΗ1.
ΔΗ2.
ΔΗ3.
ΔΗ4.
ΔΗ5.
ΔΗ6.
ΔΗ7.
ΔΗ8.
ΔΗ9.
ΔΗ10.
ΔΗ11.
ΔΗ12.
ΔΗ13.
ΔΗ14.
ΔΗ15.

Θεσξψ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο κνπ
Δίκαη ειεχζεξνο/ε λα επηιέμσ ηηο δηθέο κνπ κεζφδνπο
εξγαζίαο
Ζ άπνςε πνπ έρσ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ
Ζ δνπιεηά κνπ αλαγλσξίδεηαη φηαλ είλαη θαιή
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηνλ δηεπζπληή κνπ
Νηψζσ ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κνπ
έρνπλ παξαρσξεζεί
Δίκαη επραξηζηεκέλνο/ε απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνπ
απνιαβέο
Έρσ ηελ επθαηξία λα θάλσ ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ κνπ
Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη
πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ
Έρσ πηζαλφηεηεο λα πάξσ πξναγσγή
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηνηθείηαη ην
ζρνιείν
Οη πξνηάζεηο κνπ ιακβάλνπλ ηε δένπζα πξνζνρή
Οη ψξεο πνπ εξγάδνκαη κε βξίζθνπλ ζχκθσλν
Ζ εξγαζία κνπ ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο πνηθηιίαο
ηε δνπιεηά κνπ αηζζάλνκαη εξγαζηαθά αζθαιήο

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
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3
3
3
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4
4
4
4

5
5
5
5
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4

5

1
1

2
2

3
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4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
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4
4
4
4

5
5
5
5

αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο!
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