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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση, το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική 

εξουθένωση, που έχουν γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών, αποτελούν συνιστώσες της 

ποιότητας επαγγελματικής ζωής. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να συγκρίνει την 

ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, 

διερευνώντας το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης, του επαγγελματικού 

άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης της κάθε ομάδας. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 67 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα 

ερωτηματολόγιο σχετικά με τις τρεις συνιστώσες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί βιώνουν συχνά επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ βιώνουν σπάνια 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση. Επίσης, διαπιστώθηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής βιώνουν υψηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος 

τραυματικού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Ενώ, δε σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων για την επαγγελματική ικανοποίηση. Ακόμη, το φύλο, η 

ηλικία, οι επιπλέον σπουδές και ο αριθμός των παιδιών που υποστηρίζουν καθημερινά 

οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να επηρεάζουν το επίπεδο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης. 



  4

ABSTRACT 

 

Job satisfaction, occupational stress and job burnout, which have been the subject of 

many surveys, are components of the quality of work life. This research aims to 

compare the quality of work life of general education and special education teachers, 

exploring the level of job satisfaction, occupational stress and job burnout of each 

group. The survey involved 67 primary school teachers who filled out a questionnaire 

on the three components. The results showed that teachers experience often job 

satisfaction, while they experience rare secondary traumatic stress and job burnout. 

Also, it was found that general education teachers are experiencing higher levels of 

secondary traumatic stress and job burnout in comparison to special education teachers. 

Instead, there was no statistically significant difference between the two groups in job 

satisfaction. Furthermore, sex, age, additional studies and the number of children who 

daily are supported do not seem to affect the level of teachers’ job satisfaction, 

occupational stress and job burnout. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ποιότητα της επαγγελματικής ζωής επηρεάζει τον ίδιο τον εργαζόμενο, την επίδοσή 

του στο χώρο εργασίας, καθώς και τις κοινωνικές του σχέσεις. Αποτελεί ένα θέμα το 

οποίο έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών σε διάφορους κλάδους. Ιδιαίτερα έχουν 

μελετηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση, το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική 

εξουθένωση που αποτελούν συνιστώσες της ποιότητας επαγγελματικής ζωής.  

Όσον αφορά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οι μελέτες που διεξάγονται διεθνώς για 

την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής συνεχώς αυξάνονται. Αυτό πηγάζει κυρίως από 

το γενικότερο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη βελτίωση της ποιότητας της 

επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που 

προκαλεί το επαγγελματικό άγχος είναι οι ευθύνες του κάθε επαγγέλματος. Σε ορισμένα 

επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων είναι και οι εκπαιδευτικοί, απαιτείται η λήψη 

αποφάσεων που επηρεάζουν την υγεία ή την ποιότητα ζωής άλλων ανθρώπων (Fontana, 

1996). Τα επαγγέλματα αυτά, από τη φύση τους, θεωρούνται περισσότερο αγχoγόνα 

από κάποια άλλα. Η διδασκαλία, επομένως, θεωρείται ως ένα επάγγελμα υψηλού 

άγχους. Επίσης, στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με υπηρεσίες που προσφέρονται σε 

ανθρώπους παρατηρείται αυξημένο το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Maslach & Goldberg, 1998).  

Η επαγγελματική δυσαρέσκεια, το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών έχουν συνδεθεί με προβλήματα υγείας, την ποιότητα 

της διδασκαλίας και τις σχέσεις του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του. Επίσης, έχει 

σημειωθεί μια αύξηση στον αριθμό των εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτούνται λόγω 

προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από το άγχος (Kyriacou, 1987). Αντίστοιχα, τα 

υψηλά επίπεδα άγχους στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής συνδέονται με 

επαγγελματική εξουθένωση και συχνά με την αποχώρηση ή μετακίνηση των 

εκπαιδευτικών σε γενικά σχολεία. Γενικά, υπολογίζεται ότι το 15-20% των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες 

Πολιτείες νιώθουν εξουθένωση κάποια στιγμή της καριέρας τους (Farber, 1991 όπως 

αναφέρεται σε Καλύβα κ.ά., 2007). 

Ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα της επαγγελματικής 

ζωής των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής αποτελεί ένα ζήτημα ύψιστης 

σημασίας, καθώς η κατάλληλη προσαρμογή τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, μπορεί να 

οδηγήσει στην αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και τη μείωση του 

επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Αυτό 
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συνεπάγεται τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών 

και άρα την αύξηση της ποιότητας της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει την ποιότητα επαγγελματικής ζωής 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το επίπεδο 

της επαγγελματικής ικανοποίησης, του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ομάδων. Ακόμη, εξετάζεται η επίδραση κάποιων 

δημογραφικών στοιχείων στις παραπάνω μεταβλητές. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής με 

βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην 

επαγγελματική ικανοποίηση, το επαγγελματικό άγχος, το δευτερεύον τραυματικό άγχος 

και την επαγγελματική εξουθένωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια 

εργαλεία μέτρησης των παραπάνω μεταβλητών και πραγματοποιείται μια επισκόπηση 

των σχετικών ερευνών στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που περιλαμβάνει το δείγμα, τη διαδικασία 

συλλογής των δεδομένων, το ερευνητικό εργαλείο και τη στατιστική ανάλυση. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων και στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

και γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

1.1 Ποιότητα επαγγελματικής ζωής 

Η ποιότητα ζωής είναι μια γενική έννοια που μπορεί να αναφέρεται στην ευημερία της 

κοινωνίας ή συγκεκριμένων ομάδων ή ατόμων (Felce & Perry, 1995). Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO), η ποιότητα ζωής 

ορίζεται ως «η αντίληψη που έχει το άτομο για τη θέση του στη ζωή μέσα στο πλαίσιο 

της κουλτούρας και του συστήματος αξιών στα οποία ζει και σε σχέση με τους στόχους, 

τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του» (The WHOQOL Group, 1995, 

1405). Η ποιότητα ζωής ενός ατόμου περιλαμβάνει τη σωματική υγεία, τη ψυχολογική 

κατάσταση, το βαθμό ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές σχέσεις, τις προσωπικές 

πεποιθήσεις και τη σχέση του με το περιβάλλον (World Health Organization, 1993, The 

WHOQOL Group, 1994 όπως αναφέρεται σε The WHOQOL Group, 1995). Η έννοια 

της ποιότητα ζωής προέκυψε αρχικά ως μια σημαντική παράμετρος στο χώρο της 

υγείας για την αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης ως προς την ποιότητα και τα 

αποτελέσματά της (Moons, Budts & De Geest, 2006). 

Το μοντέλο των Schalock, Bonham και Verdugo (2008) για την ποιότητα ζωής 

περιλαμβάνει τρεις βασικές συνιστώσες, τους παράγοντες (factors), τις διαστάσεις ή 

τομείς (domains) και τους δείκτες (indicators). Ο πρώτος παράγοντας του μοντέλου 

είναι η ανεξαρτησία και περιλαμβάνει δύο τομείς: α) την προσωπική ανάπτυξη με 

δείκτες την εκπαίδευση, τις προσωπικές δεξιότητες και την προσαρμοστική 

συμπεριφορά και β) τον αυτοπροσδιορισμό με δείκτες την αυτονομία, τον προσωπικό 

έλεγχο, τις επιλογές και τους προσωπικούς στόχους. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η 

κοινωνική συμμετοχή και περιλαμβάνει τρεις τομείς: α) τις διαπροσωπικές σχέσεις με 

δείκτες τα κοινωνικά δίκτυα, τις φιλίες, τις κοινωνικές δραστηριότητες, τις 

αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις, β) την κοινωνική ένταξη, με δείκτες τη συμμετοχή 

στην κοινότητα, τους κοινωνικούς ρόλους και την κοινωνική υποστήριξη  και γ) τα 

δικαιώματα, με δείκτες τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως σεβασμός, αξιοπρέπεια, 

ισότητα και τα νομικά δικαιώματα όπως νομική πρόσβαση. Ο τρίτος παράγοντας είναι 

η ευεξία και περιλαμβάνει, επίσης, τρεις τομείς: α) τη συναισθηματική ευεξία, με 

δείκτες την ασφάλεια, τις θετικές εμπειρίες, την ευχαρίστηση, την έλλειψη του άγχους, 

β) τη σωματική ευεξία, με δείκτες την υγεία, τη διατροφή, την ψυχαγωγία και τη 

ξεκούραση και γ) την υλική ευημερία, με δείκτες την οικονομική κατάσταση, την 

επαγγελματική κατάσταση και τα υλικά αγαθά. Οι οκτώ τομείς που αναφέρονται 
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παραπάνω αποτελούν τις διαστάσεις της προσωπικής ευεξίας ενός ατόμου και δείχνουν 

την πολυδιάστατη συνιστώσα της έννοιας «ποιότητα ζωής». 

Οι Felce και Perry (1995) αναφέρουν ότι η ποιότητα ζωής είναι το άθροισμα των 

αντικειμενικά μετρήσιμων συνθηκών ζωής ενός ατόμου, που μπορεί να περιλαμβάνουν 

τη σωματική υγεία, τις συνθήκες διαβίωσης, τις κοινωνικές σχέσεις, τις λειτουργικές 

δραστηριότητες και τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές επιρροές, ενώ η 

προσωπική ικανοποίηση από τη ζωή αποτελεί την υποκειμενική αντίληψη των 

παραπάνω συνθηκών. Η χαμηλή ποιότητα ζωής συνδέεται με το επαγγελματικό άγχος, 

ενώ οι στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους μπορούν να βελτιώσουν τη σωματική και 

πνευματική υγεία (Yang, Ge, Hu, Chi & Wang, 2009).   

Μια σημαντική διάσταση της ποιότητας ζωής αποτελεί η ποιότητα της επαγγελματικής 

ζωής (quality of work life), που γενικά αναφέρεται στην ευημερία των εργαζομένων 

(Sirgy, Efraty, Siegel, & Dong-Jin, 2001) και θεωρείται ότι προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση προσωπικών και οργανωτικών παραγόντων (Efraty & Sirgy, 1990).   

Σύμφωνα με τους Martel και Dupuis (2006), η ποιότητα της επαγγελματικής ζωής 

αναφέρεται στην κατάσταση που βιώνει ένα άτομο κατά την εκπλήρωση των στόχων 

του στο χώρο εργασίας και αντικατοπτρίζεται από μια θετική επίδραση στην ποιότητα 

ζωής του ατόμου και τελικά στη συνολική λειτουργία της κοινωνίας. Ενώ, οι Sirgy et 

al. (2001, 242) ορίζουν την ποιότητα επαγγελματικής ζωής ως «την ικανοποίηση 

διαφόρων αναγκών του εργαζομένου μέσω πηγών, δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων 

που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο χώρο εργασίας». 

Ο Walton (1975) (όπως αναφέρεται σε Rose, Beh, Uli, & Idris, 2006) πρότεινε οκτώ 

μεγάλες κατηγορίες που σχετίζονται με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής: (1) η 

επαρκής και δίκαιη αποζημίωση, (2) οι ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, (3) η 

ευκαιρία για αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, (4) η ευκαιρία για 

συνεχόμενη ανάπτυξη και ασφάλεια, (5) η κοινωνική ένταξη, (6) η συγκρότηση, (7) ο 

χώρος εργασίας και ο συνολικός βιοτικός χώρος και (8) η κοινωνική πτυχή της 

επαγγελματικής ζωής. 

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο των Sirgy et al. (2001), κατά τη μελέτη της 

ποιότητας επαγγελματικής ζωής πρέπει να λάβουμε υπόψη τους παράγοντες που 

προηγούνται αυτής καθώς και τις συνέπειές της. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που 

προηγούνται της ποιότητας επαγγελματικής ζωής αναφέρονται στην ικανοποίηση των 

αναγκών σε τέσσερα επίπεδα, σχετικά με: 1) το περιβάλλον εργασίας, 2) τις απαιτήσεις 

τις εργασίας, 3) τη συμπεριφορά του επόπτη και 4) τα συμπληρωματικά προγράμματα. 

Ενώ, οι Danna και Griffin (1999) αναφέρουν ότι η ευημερία στο χώρο εργασίας 
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εξαρτάται από τρεις κατηγορίες παραγόντων. Η πρώτη κατηγορία αφορά το περιβάλλον 

εργασίας και περιλαμβάνει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Η δεύτερη 

κατηγορία αναφέρεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως είναι το 

κέντρο ελέγχου, ενώ η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με τους παράγοντες που προκαλούν 

επαγγελματικό άγχος. 

Όσον αφορά τις συνέπειες της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής, αυτές χωρίζονται 

στις ατομικές συνέπειες (individual consequences) που μπορεί να είναι σωματικές, 

ψυχολογικές ή συμπεριφορικές και στις οργανωτικές συνέπειες (organizational 

consequences) (Danna & Griffin, 1999). Έτσι, η ποιότητα της επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις συμπεριφορές που εμφανίζει το άτομο στο 

χώρο εργασίας, όπως είναι η συμμετοχή, η προσπάθεια, η αποτελεσματικότητα, η 

οργάνωση ή η προσωπική αλλοτρίωση (Efraty & Sirgy, 1990) και η δέσμευσή του στον 

οργανισμό (Sirgy et al., 2001). Επίσης, τα χαμηλά επίπεδα ευημερίας στο χώρο 

εργασίας συνδέονται με απουσίες, μειωμένη παραγωγικότητα, μειωμένη ποιότητα 

υπηρεσιών, απαιτήσεις υψηλών αποζημιώσεων και ιατρικές δαπάνες που επηρεάζουν 

κυρίως τους οργανισμούς/εργοδότες (Danna & Griffin, 1999). Βέβαια, σημαντικό 

αποτέλεσμα της ποιότητας επαγγελματικής ζωής αποτελεί τόσο η επαγγελματική 

ικανοποίηση όσο και η ικανοποίηση σε άλλους τομείς της ζωής, όπως η οικογένεια, η 

υγεία, οι φιλίες και η κοινωνική κατάσταση, τα οποία τελικά συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση από τη ζωή (Sirgy et al., 2001). 

Η συμπονετική ικανοποίηση (Compassion satisfaction) και η συμπονετική κόπωση 

(Compassion fatigue), που περιλαμβάνει το δευτερεύον τραυματικό άγχος (secondary 

traumatic stress) και την επαγγελματική εξουθένωση (burnout), αποτελούν δύο πτυχές 

της επαγγελματικής ποιότητας ζωής (Stamm, 2009). 

 

 

1.2 Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως «μια θετική ή ευχάριστη συναισθηματική 

κατάσταση του ατόμου που προκύπτει από την αξιολόγηση της εργασίας του και της 

επαγγελματικής του εμπειρίας» (Locke, 1976 όπως αναφέρεται σε Demirtas, 2010, 

1069). Σύμφωνα με την Stamm (2009), η επαγγελματική ικανοποίηση αναφέρεται στην 

ευχαρίστηση που αντλεί το άτομο από το να είναι ικανό να κάνει τη δουλειά του ή να 

βοηθάει τους άλλους μέσα από τη δουλειά του, να αισθάνεται θετικά με τους 

συναδέλφους του και να συνεισφέρει στο χώρο εργασίας ή ακόμη και στην κοινωνία. 
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Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελείται από δύο συνιστώσες, την επαγγελματική 

άνεση και την επαγγελματική ολοκλήρωση και καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο 

εκπληρώνονται οι στόχοι του και ικανοποιούνται οι επαγγελματικές ανάγκες του 

ατόμου (Evans, 1997). Σε εκπαιδευτικά πλαίσια, η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται 

ως μια συναισθηματική κατάσταση ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας που προκύπτει όταν 

ένας εκπαιδευτικός αξιολογεί την εργασία του (Hoy & Miskel, 1991 όπως αναφέρεται 

σε Παπαναούμ, 2003, 105). Η επαγγελματική ικανοποίηση περιλαμβάνει διάφορες 

πτυχές με αποτέλεσμα να αναφερόμαστε στην ικανοποίηση με την ίδια την εργασία, 

την αμοιβή, τις ευκαιρίες εξέλιξης, τους επιβλέποντες, τους συνεργάτες και τους 

πελάτες (Snipes, Oswald, LaTour, & Armenakis, 2005). 

Κατά τη μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης οι μεταβλητές που την επηρεάζουν 

μπορούν να χωριστούν σε ψυχολογικές μεταβλητές, όπως είναι το κίνητρο, η 

αυτοεκτίμηση, η αίσθηση της αυτονομίας και το κέντρο ελέγχου και σε κοινωνικές ή 

δημογραφικές μεταβλητές, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση και η 

επαγγελματική θέση (Santos, 2002). 

Οι παράγοντες που είναι σημαντικοί στη διαμόρφωση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης είναι η φύση και οι προκλήσεις της εργασίας, οι αποδοχές και η θετική 

ενίσχυση του εργαζόμενου, οι καλές συνθήκες εργασίας, οι θετικές διαπροσωπικές 

σχέσεις, η σωστή εποπτεία και στήριξη, η σαφήνεια ρόλων και προσδοκιών, η 

επαγγελματική σταθερότητα και ασφάλεια, η υπευθυνότητα και η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων (Locke, 1976, 1984 όπως αναφέρεται σε Δημητρόπουλος, 1998).  

Επίσης, όσον αφορά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σημαντικοί προγνωστικοί 

παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης αποτελούν η επίδοση των μαθητών και η 

επίδραση στη συμπεριφορά τους, οι θετικές σχέσεις με τους μαθητές και τους 

συναδέλφους, η επαγγελματική προσωπική ανάπτυξη και το υποστηρικτικό περιβάλλον 

(Dinham & Scott, 2000). Οι παράγοντες που είναι εγγενείς με την εργασία, όπως το 

ενδιαφέρον που παρουσιάζει και η αίσθηση ευθύνης και επίτευξης που παρέχει, 

φαίνεται να επηρεάζουν πιο πολύ την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από τους εξωγενείς παράγοντες, όπως ο μισθός και οι προαγωγές (Santos, 2002). Η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής φαίνεται να 

επηρεάζεται ιδιαίτερα από παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η 

απογοήτευση που νιώθουν κατά τη διδασκαλία (Stempien & Loeb, 2002). Ενώ 

σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της επαγγελματικής δυσαρέσκειας αποτελούν η 

φύση και ο ρυθμός των αλλαγών στον τομέα της εκπαίδευσης, οι αυξημένες προσδοκίες 
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και ευθύνες, η αύξηση του φόρτου εργασίας, η έλλειψη υποστηρικτικού υλικού, οι 

ευκαιρίες προαγωγής (Dinham & Scott, 2000).  

Σύμφωνα με την έρευνα του Δημητρόπουλος (1998), ο σημαντικότερος παράγοντας 

που συντελεί στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι η προσωπική 

ικανοποίηση που αντλούν από την προσφορά τους μέσω του επαγγέλματός τους. Στην 

έρευνα των Zembylas και Papanastasiou (2006), εξετάστηκαν οι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση και στην επαγγελματική δυσαρέσκεια 

των Κύπριων εκπαιδευτικών. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η επαγγελματική 

ικανοποίησή τους πηγάζει από τις αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές, τις σχέσεις με 

τους συναδέλφους και τις ευκαιρίες να συμβάλουν στην ανάπτυξη τόσο των μαθητών 

όσο και της κοινωνίας γενικότερα ενώ, πηγές της δυσαρέσκειάς τους αποτελούσαν τα 

κοινωνικά προβλήματα και ο αντίκτυπος που αυτά έχουν στην εργασία τους, η έλλειψη 

ενδιαφέροντος από τους μαθητές και η άσχημη συμπεριφορά των μαθητών, η έλλειψη 

αυτονομίας στα σχολεία, καθώς και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και οι προοπτικές 

προαγωγής.  

Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης τόσο λιγότερες 

είναι οι απουσίες του εργαζομένου, ενώ υπάρχει ασθενής σχέση ανάμεσα στην 

επαγγελματική ικανοποίηση και την αποχώρηση προσωπικού (Κάντας, 1993α). Επίσης, 

η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται άμεσα με την αποδοτικότητα και την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων (Δημητρόπουλος, 1998). Όσον αφορά τους 

εκπαιδευτικούς η επαγγελματική ικανοποίηση και η αντίληψή τους για την 

αποτελεσματικότητα του έργου τους αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρουν (Παπαναούμ, 2003).  

 

 

1.3 Επαγγελματικό άγχος 

Το άγχος είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της ζωής και μπορεί να είναι θετικό ή 

αρνητικό. Το θετικό άγχος αναφέρεται στο άγχος που βιώνει κανείς όταν 

ανταποκρίνεται θετικά σε μια πρόκληση και συνδέεται με την ικανοποίηση που αντλεί 

από την ενασχόληση με κάποια εργασία. Το αρνητικό άγχος αναφέρεται στο άγχος που 

βιώνει κανείς όταν νιώθει απειλή, εκτός ελέγχου ή πολύ πιεσμένος και προκαλεί 

συναισθήματα όπως ο φόβος, ο θυμός και η απογοήτευση (Hartney, 2008).  

Το άγχος αποτελεί μια ασθένεια της εποχής που έκανε την εμφάνισή του από τα τέλη 

του εικοστού αιώνα έως τις αρχές του εικοστού πρώτου. Στη Βρετανία 80 εκατομμύρια 

ημέρες εργασίας το χρόνο χάνονται εξαιτίας αδειών λόγω άγχους ενώ υπολογίζεται ότι 
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κάθε εκπαιδευτικός παίρνει επτά ημέρες άδεια ετησίως λόγω ασθενειών σχετικές με το 

άγχος (Thody, Gray & Bowden).  

Το άγχος μπορεί να οριστεί ως η φυσική, πνευματική ή συναισθηματική αντίδραση 

ενός ατόμου σε δυσάρεστες καταστάσεις (Hartney, 2008). Γενικά αναφέρεται στην 

πίεση που ασκεί το περιβάλλον στο άτομο και οφείλεται κυρίως στην έλλειψη 

αντιστοιχίας που υπάρχει ανάμεσα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και στην 

ικανότητα του ατόμου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Το άγχος γίνεται ακόμη 

πιο έντονο όταν το άτομο πιστεύει ότι η αδυναμία του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

του περιβάλλοντος θα έχει σοβαρές συνέπειες για το ίδιο (McGrath, 1970 όπως 

αναφέρεται σε Κάντας, 1993β).  

Το επαγγελματικό άγχος, συγκεκριμένα, εμφανίζεται ως μια αντίδραση στην απώλεια ή 

την έλλειψη ελέγχου κατά την εκτέλεση της εργασίας (Αντωνίου & Cooper, 2006). 

Συγκεκριμένα, προέρχεται από τη συσσώρευση αγχογόνων καταστάσεων στο χώρο 

εργασίας ή από μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπως είναι μια νέα θέση εργασίας 

(Κάντας, 1993β). Σύμφωνα με τους Kyriacou και Sutcliffe (1978), το άγχος των 

εκπαιδευτικών ορίζεται ως μια αντίδραση του εκπαιδευτικού, που συνοδεύεται από 

κάποιο αρνητικό συναίσθημα (θυμός ή κατάθλιψη) και πιθανές παθογόνες σωματικές 

αλλαγές (αυξημένος καρδιακός παλμός), στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του και 

στην απειλή που νιώθει για την αυτοεκτίμηση και την ευημερία του λόγω των 

απαιτήσεων αυτών.   

Το άγχος που βιώνει ένα άτομο γενικά στη ζωή του εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, όπως είναι η προσωπικότητα και ο τρόπος ζωής του, οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης, η ηλικία και το φύλο, η εκπαίδευση, οι προηγούμενες εμπειρίες και η 

κοινωνική στήριξη που δέχεται (Αντωνίου & Cooper, 2006). Στο χώρο εργασίας, 

διάφοροι ψυχοπιεστικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον άγχος στον 

εργαζόμενο. Ως τέτοιοι παράγοντες αναφέρονται ο ασαφής προσδιορισμός του ρόλου, η 

σύγκρουση ρόλων, οι εξωπραγματικά υψηλές προσδοκίες, η αδυναμία επιρροής στη 

λήψη αποφάσεων, οι συγκρούσεις με ανωτέρους, η απομόνωση από τους συναδέλφους, 

ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη ποικιλίας και η κακή επικοινωνία (Fontana, 1996).  

Οι  Antoniou, Polychroni και Vlachakis (2006) κατατάσσουν τους παράγοντες που 

προκαλούν το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών σε τρεις κατηγορίες: α) οι 

παράγοντες που αφορούν άμεσα τη φύση του επαγγέλματος της διδασκαλίας και μπορεί 

να είναι τα προβλήματα πειθαρχίας, η ετερογένεια της τάξης και ο υπερβολικός φόρτος 

εργασίας, β) οι ατομικές διαφορές των εκπαιδευτικών, όπως είναι η ηλικία και το φύλο 

και γ) οι διοικητικοί παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση του 
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σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με μαθητές χαμηλής επίδοσης και 

διασπαστικής συμπεριφοράς, θεωρούνται υπεύθυνοι για τα επιτεύγματα των μαθητών 

τους και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξαρτώνται από άλλους όπως είναι 

οι γονείς, οι συνάδελφοι και οι αρχές (Chan, 1998 όπως αναφέρεται σε Friedman, 

2003). Ενώ, σύμφωνα με τους Kyriacou και Sutcliffe (1977), οι παράγοντες που 

προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι η σύγκρουση ή η ασάφεια 

ρόλου, οι κακές συνθήκες εργασίας, οι καινούριες ή άγνωστες υποχρεώσεις και η 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του απαιτήσεις.  

Ο Weiskopf (1980, όπως αναφέρεται στο Stempien & Loeb, 2002) επεσήμανε αρκετούς 

αγχογόνους παράγοντες ειδικά στους εκπαιδευτικούς των παιδιών εξαιρετικών 

ικανοτήτων (exceptional children). Αυτοί περιλάμβαναν το βαρύ φόρτο εργασίας και 

την πίεση για την ολοκλήρωση των εργασιών σε εύθετο χρόνο. Ο Weiskopf 

παρατήρησε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ένιωθαν συνήθως μια έλλειψη 

επιτυχίας από την πλευρά τους, λόγω των πραγματικών προβλημάτων του παιδιού ή 

λόγω της θέσπισης μη ρεαλιστικών στόχων.  

Το επαγγελματικό άγχος επηρεάζει τόσο την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής ενός 

ατόμου όσο και τις οικογενειακές σχέσεις, την ευεξία και την ευτυχία του (Hartney, 

2008). Το άγχος έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας της κακής υγείας 

και όταν αυτό φτάσει σε υψηλά επίπεδα προκαλεί επιβλαβείς ψυχολογικές συνέπειες 

που σχετίζονται με τη γνώση, τη σκέψη, τα συναισθήματα και την προσωπικότητα του 

ατόμου (Fontana, 1996).  

Σύμφωνα με το μοντέλο των Kyriacou και Sutcliffe (1978), το επαγγελματικό άγχος 

των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι έχει σωματικές, ψυχολογικές και συμπεριφορικές 

συνέπειες. Μεταξύ των σωματικών συμπτωμάτων μπορεί να είναι οι πονοκέφαλοι, η 

υπέρταση, ο πόνος στο στήθος, οι κοιλιακοί πόνοι και η εφίδρωση. Στα ψυχολογικά 

συμπτώματα του άγχους περιλαμβάνονται η ευερεθιστότητα, οι αρρωστοφοβίες, η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή, ενώ στα συμπεριφορικά συμπτώματα αναφέρονται 

η αυξημένη κατανάλωση τοξικών ουσιών, η αποφυγή της εργασίας ή οι απουσίες και η 

επιθετικότητα προς τους συναδέλφους (Κάντας, 1993β).  

Η αντιμετώπιση, λοιπόν, του επαγγελματικού άγχους αποτελεί ένα ζήτημα ύψιστης 

σημασίας και μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλους μηχανισμούς και στρατηγικές. Ο 

Fontana (1996) προτείνει ότι κατά την αντιμετώπιση του άγχους πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη δύο μεταβλητές. Από τη μια, το περιβάλλον και συγκεκριμένα οι απαιτήσεις στις 

οποίες πρέπει να ανταποκριθεί το άτομο και από την άλλη οι προσωπικές αντιδράσεις 

και δυνατότητες του ίδιου του ατόμου.  
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Σύμφωνα με τους Αντωνίου και Cooper (2006), η αντιμετώπιση του άγχους μπορεί να 

χωριστεί σε δύο τύπους: α) η εστιασμένη στο συναίσθημα αντιμετώπιση, με απώθηση ή 

απόσπαση της προσοχής, σωματική άσκηση, διαλογισμό και χρήση φαρμάκων και β) η 

εστιασμένη στην αιτία αντιμετώπιση, με αλλαγή των απόψεων ή απομάκρυνση της 

εξωτερικής αιτίας που προκαλεί το άγχος. Για το ίδιο θέμα, ο Kyriacou (1987) αναφέρει 

ότι υπάρχουν δύο στρατηγικές, η άμεση δράση (direct action) και οι παρηγορητικές 

τεχνικές (palliative techniques). Η άμεση δράση αναφέρεται στη θετική αντιμετώπιση 

της πηγής του άγχους, ενώ οι «παρηγορητικές» τεχνικές αποδέχονται την αιτία και 

προσπαθούν να μετριάσουν τη συναισθηματική φόρτιση. Οι τελευταίες χωρίζονται στις 

πνευματικές τεχνικές, που προκαλούν αλλαγή των αντιλήψεων και στις φυσικές, όπως 

είναι η άσκηση ή το αλκοόλ.  

Σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του άγχους αποτελεί η κοινωνική 

υποστήριξη που δέχεται το άτομο από το οικογενειακό ή το άμεσο κοινωνικό 

περιβάλλον και τον εργασιακό χώρο (Κάντας, 1993β). Η κοινωνική υποστήριξη, 

σύμφωνα με τους Αντωνίου και Cooper (2006), αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες: 

α) οργανική υποστήριξη, με την έννοια ότι παρέχει άμεση βοήθεια, β) συναισθηματική 

υποστήριξη, δείχνοντας προσοχή και κατανόηση, γ) ενημερωτική υποστήριξη, δηλαδή 

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και δ) υποστήριξη αξιολόγησης, με την έννοια ότι 

παρέχει ανατροφοδότηση. 

Ενώ, οι Schwarzer και Greenglass (1999) (όπως αναφέρεται σε Betoret, 2009) κάνουν 

λόγο για εσωτερική και εξωτερική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η εσωτερική 

υποστήριξη αναφέρεται σε προσωπικές μεταβλητές, όπως αυτο-αποτελεσματικότητα, 

επαγγελματική ανάπτυξη, ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης, που έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση του άγχους των εκπαιδευτικών. Η εξωτερική υποστήριξη 

αναφέρεται στους κοινωνικούς και στους διδακτικούς πόρους. Η κοινωνική υποστήριξη 

μπορεί να προέρχεται είτε μέσα από το σχολείο (διευθυντής, συνάδελφοι, ψυχολόγος), 

είτε εκτός σχολείου (φίλοι, σύντροφος, οικογένεια), ενώ στους διδακτικούς πόρους 

περιλαμβάνονται τα υλικά υποστήριξης των εκπαιδευτικών (χάρτες, λογισμικό, 

υπολογιστές, επιδιαφανοσκόπια, φωτοτυπικά μηχανήματα), καθώς και οι σχολικές 

εγκαταστάσεις (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, γραφεία).  

Τέλος, η Hartney (2008) προτείνει ένα σχέδιο δράσης τεσσάρων βημάτων προκειμένου 

το άτομο να αντιμετωπίσει το επαγγελματικό άγχος που βιώνει: 1. ανάπτυξη θετικής 

στάσης ως προς τους παράγοντες που προκαλούν το άγχος, 2. ανάπτυξη δεξιοτήτων 

διαχείρισης του άγχους (ασκήσεις χαλάρωσης, σωστή οργάνωση και διαχείριση του 

χρόνου, σωματική άσκηση), 3. αναγνώριση πηγών υποστήριξης, (γνωστικό–
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συμπεριφορική θεραπεία, ψυχοθεραπεία), 4. εκμάθηση αποτελεσματικών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, (ανάπτυξη «συναισθηματικής νοημοσύνης»). 

 

 

1.4 Δευτερεύον Τραυματικό Άγχος 

Το δευτερεύον τραυματικό άγχος (secondary traumatic stress) αποτελεί στοιχείο της 

συμπονετικής κόπωσης (compassion fatigue) και είναι ένα αρνητικό συναίσθημα που 

αναφέρεται στην έμμεση έκθεση σε εξαιρετικά αγχογόνα γεγονότα στο χώρο εργασίας 

(Stamm, 2009). Συγκεκριμένα, μπορεί να εμφανιστεί σε ένα σύστημα δύο ανθρώπων, 

όπου ο ένας έχει βιώσει κάποιο τραυματικό γεγονός και ο δεύτερος θέλει να τον 

βοηθήσει (Cornille & Meyers, 1999). Το δευτερεύον τραυματικό άγχος έχει οριστεί από 

τον Figley (1995, όπως αναφέρεται σε Figley, 2002, 1435) ως «οι φυσικές, 

επακόλουθες συμπεριφορές και τα συναισθήματα που προκύπτουν από τη γνώση ενός 

τραυματικού γεγονότος που βιώνεται από ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο. Είναι το άγχος 

που προκύπτει από τη βοήθεια ή τη θέληση για βοήθεια ενός τραυματισμένου ή 

πάσχοντος προσώπου». Έτσι, η οικογένεια, οι φίλοι και όσοι εργάζονται με άτομα που 

έχουν βιώσει κάποιο τραυματικό γεγονός είναι ευάλωτοι στα συμπτώματα του 

δευτερεύοντος τραυματικού άγχους (Cornille & Meyers, 1999).  

Τα άτομα που βιώνουν δευτερεύον τραυματικό άγχος, λόγω της εργασίας τους, μπορεί  

ταυτόχρονα να βιώνουν και επαγγελματική ικανοποίηση, η οποία πηγάζει από τη 

βοήθεια που προσφέρουν σε άλλα άτομα. Έτσι, η επαγγελματική ικανοποίηση και το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος είναι δυνατόν να εμφανιστούν ταυτόχρονα. Ωστόσο, η 

συνεχής αύξηση του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους μπορεί να περιορίσει την 

εμφάνιση της επαγγελματικής ικανοποίησης (Bride, Radey & Figley, 2007). 

Τα συμπτώματα του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους είναι σχεδόν ταυτόσημα με 

εκείνα της διαταραχής μετατραυματικού άγχους (posttraumatic stress disorder), με τη 

διαφορά ότι η έμμεση έκθεση του ατόμου στο τραυματικό γεγονός συνδέεται με τα 

συμπτώματα του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους ενώ η άμεση σύνδεση του ατόμου 

με το τραυματικό γεγονός σχετίζεται με τα συμπτώματα του μετατραυματικού άγχους 

(Figley, 2002).  

Τα συμπτώματα του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους συχνά αποσυνδέονται από τις 

πραγματικές τους αιτίες και προκαλούνται από άλλες εμπειρίες (Figley, 2002). Συνήθως 

έχουν μια απότομη έναρξη και συνδέονται με ένα συγκεκριμένο γεγονός. Τέτοια 

συμπτώματα μπορεί να είναι ο φόβος, η δυσκολία στον ύπνο ή η αποφυγή πραγμάτων 

που θυμίζουν το γεγονός (Stamm, 2009). Στα συμπτώματα αναφέρονται επίσης τα 
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αισθήματα απελπισίας, μοναξιάς, άγχους, κατάθλιψης (Conrad & Kellar- Guenther, 

2006), σύγχυσης και απομόνωσης από τους άλλους (Figley, 2002).  

Ενώ, σύμφωνα με τον Figley (1995), τα συμπτώματα μπορούν να χωριστούν σε τρεις 

κατηγορίες: 1) αναβίωση του πρωταρχικού τραυματικού γεγονότος, 2) αποφυγή, που 

αναφέρεται στην ενεργή προσπάθεια να αποφευχθούν σκέψεις, συναισθήματα, 

δραστηριότητες και καταστάσεις που θυμίζουν το τραυματικό γεγονός και 3) επίμονη 

διέγερση, όπως διαταραχές ύπνου, δυσκολία στη συγκέντρωση, εύκολο ξάφνιασμα, 

αισθήματα ταραχής ή ευερεθιστότητας (όπως αναφέρεται σε Saltson & Figley, 2003).  

Τα υψηλά επίπεδα δευτερεύοντος τραυματικού άγχους σχετίζονται με υψηλή 

επαγγελματική εξουθένωση και χαμηλή ψυχολογική ευεξία, ενώ τόσο το δευτερεύον 

τραυματικό άγχος όσο και η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζονται με ψυχολογικά 

προβλήματα (Adams, Figley & Boscarino, 2008). 

Το μοντέλο του  Figley (2002), που προβλέπει τη «συμπονετική κόπωση» (compassion 

fatigue), όρος που χρησιμοποιεί ο ίδιος για το δευτερεύον τραυματικό άγχος, 

περιλαμβάνει δέκα μεταβλητές σχετικά με τις αιτίες, την πρόληψη και τη θεραπεία της. 

Η ικανότητα ενσυναίσθησης (empathic ability), το ενδιαφέρον που προκαλεί η 

ενσυναίσθηση (empathic concern) για τα άτομα που έχουν ανάγκη και η άμεση έκθεση 

(direct exposure) στα άτομα αυτά αποτελούν τρεις μεταβλητές που συνιστούν την 

ανταπόκριση με βάση την ενσυναίσθηση (empathic response). Το επόμενο στάδιο είναι 

το συμπονετικό άγχος (compassion stress), το οποίο μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο μέσω 

δύο βασικών στρατηγικών αντιμετώπισης. Η πρώτη είναι η αίσθηση της 

επαγγελματικής επιτυχίας (sense of achievement), που αναφέρεται στο βαθμό που ο 

θεραπευτής νιώθει ικανοποιημένος με τις προσπάθειές του να βοηθήσει τον πελάτη και 

η δεύτερη είναι η απαγκίστρωση (disengagement), που αναφέρεται στην ικανότητα του 

θεραπευτή να απομακρύνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του από τον πελάτη και να 

ζήσει τη ζωή του. Εάν το συμπονετικό άγχος δεν αντιμετωπιστεί σωστά τότε υπάρχει 

μεγαλύτερος κίνδυνος για εμφάνιση της συμπονετικής κόπωσης, στην αύξηση της 

οποίας συμβάλλουν η εκτεταμένη έκθεση (prolonged exposure), οι τραυματικές 

αναμνήσεις (traumatic recollections) και τα απρόοπτα γεγονότα της ζωής (life 

disruption) (Figley, 2002). 

Εάν το άτομο που βιώνει δευτερεύον τραυματικό άγχος καταφέρει να το αναγνωρίσει 

και να ενεργήσει αναλόγως, τότε είναι πολύ πιθανόν να θεραπευτεί. Οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης που προτείνονται περιλαμβάνουν την απευαισθητοποίηση απέναντι 

στους τραυματικούς αγχογόνους παράγοντες. Η μέθοδος αυτή πρέπει να 

ελαχιστοποιήσει το βαθμό δυσφορίας και να μεγιστοποιήσει την έκθεση στα αγχογόνα 
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ερεθίσματα με σκοπό τη μείωση ή την εξάλειψη των ανεπιθύμητων συναισθηματικών 

αντιδράσεων. Τέλος, σημαντική θεωρείται η αύξηση του κοινωνικού συστήματος 

υποστήριξης τόσο σε αριθμό όσο και σε ποικιλία σχέσεων (Figley, 2002). 

 

 

1. 5 Επαγγελματική εξουθένωση 

Τα πρώτα άρθρα για την επαγγελματική εξουθένωση (burnout) γράφτηκαν από τον 

ψυχίατρο Freudenberger (1975, όπως αναφέρεται σε Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001) καθώς και από την κοινωνική ψυχολόγο Maslach (1976, όπως αναφέρεται σε 

Maslach et al., 2001). Σύμφωνα με τον Freudenberger (1974), η επαγγελματική 

εξουθένωση ορίζεται ως η αποτυχία, η κόπωση, η εξάντληση ή η φθορά ενός ατόμου 

που προκαλείται από τις υπερβολικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος σε ενέργεια και 

δύναμη. Λίγο αργότερα, οι Maslach και Jackson (1981) όρισαν την επαγγελματική 

εξουθένωση ως ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης και κυνισμού, το οποίο 

παρατηρείται κυρίως σε άτομα που η εργασία τους περιλαμβάνει τη συναναστροφή με 

άλλους ανθρώπους. Τα άτομα αυτά εμφανίζουν την τάση να αξιολογούν αρνητικά τον 

εαυτό τους και να είναι δυσαρεστημένα με τις επιδόσεις τους στην εργασία (Maslach & 

Jackson, 1981). Η ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης, δηλαδή, ευνοείται 

ιδιαίτερα σε επαγγέλματα όπως γιατροί, νοσοκόμοι, εκπαιδευτικοί, όπου είναι συχνές οι 

κοινωνικές επαφές κάτω από συναισθηματικά φορτισμένες συνθήκες (Κάντας, 1993β).  

Έτσι, σύμφωνα με τους Maslach και Goldberg (1998), η επαγγελματική εξουθένωση 

αποτελεί ένα ψυχολογικό σύνδρομο με τρεις διαστάσεις: α) συναισθηματική εξάντληση 

(emotional exhaustion), β) αποπροσωποποίηση (depersonalization) και γ) μειωμένη 

προσωπική επίτευξη (reduced personal accomplishment). Η συναισθηματική εξάντληση 

αποτελεί τη βασική ατομική διάσταση του άγχους και είναι η πιο προφανής εκδήλωση 

αυτού του σύνθετου συνδρόμου. Αναφέρεται σε αισθήματα παραμερισμού και 

εξάντλησης των συναισθηματικών και φυσικών πόρων του ατόμου και ουσιαστικά 

οδηγεί το άτομο σε ενέργειες που το βοηθούν να αποστασιοποιηθεί συναισθηματικά και 

διανοητικά από την εργασία του, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την εργασιακή 

υπερφόρτωση. Η αποπροσωποποίηση αντιπροσωπεύει τη διαπροσωπική διάσταση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και αναφέρεται σε μια αρνητική ή υπερβολικά 

αποστασιοποιημένη αντίδραση του ατόμου προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών του 

(π.χ. μαθητές), αγνοώντας τη μοναδικότητα τους και αντιμετωπίζοντάς τους σαν 

απρόσωπα αντικείμενα. Η μειωμένη προσωπική επίτευξη αντιπροσωπεύει τη τάση του 

ατόμου να κάνει αρνητική αυτοαξιολόγηση όσον αφορά την εργασία του και 
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αναφέρεται σε αισθήματα ανικανότητας και δυσαρέσκειας σχετικά με τα  

αποτελέσματα και την παραγωγικότητα της εργασίας του (Maslach et al., 2001).  

Κατά τη μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τόσο προσωπικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, η συναισθηματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση σχετίζονται 

περισσότερο με περιβαλλοντικές μεταβλητές, ενώ η προσωπική ολοκλήρωση με 

διάφορες μεταβλητές της προσωπικότητας (Kokkinos, 2007). Βασικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση είναι ο φόρτος εργασίας, η πίεση 

χρόνου, η σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων (Maslach et al., 2001), οι ανεπαρκείς 

ανταμοιβές και η απουσία δικαιοσύνης (Maslach & Goldberg, 1998). Επίσης, η έλλειψη 

κοινωνικής στήριξης, η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η έλλειψη 

ανατροφοδότησης και αυτονομίας οδηγούν σε υψηλότερη επαγγελματική εξουθένωση 

(Maslach et al., 2001), ενώ ο ευχάριστος και άνετος χώρος εργασίας στη μείωση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Talmor, Reiter & Feigin, 2005). Ακόμη, η ηλικία και η 

επαγγελματική εμπειρία φαίνεται να εμφανίζουν κάποια συστηματική σχέση με την 

επαγγελματική εξουθένωση, με τους νεότερους και λιγότερο πεπειραμένους 

εργαζομένους να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης από τους μεγαλύτερους 

και περισσότερο πεπειραμένους, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στη διάψευση των 

προσδοκιών στους νεότερους (Κάντας, 1993β). Όσον αφορά το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού, η διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών, η πειθαρχία μέσα στην 

τάξη και η έλλειψη χρόνου φαίνεται να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Kokkinos, 2007).  

Ένας ακόμη παράγοντας που σχετίζεται με την επαγγελματική εξουθένωση είναι η 

αυτοαποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τον Bandura (1997, όπως αναφέρεται σε 

Friedman, 2003) τα άτομα που έχουν ισχυρότερη αίσθηση της 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους αντιλαμβάνονται τις διάφορες καταστάσεις ως λιγότερο 

αγχωτικές. Σύμφωνα με την έρευνα της Pines (2002), η βασική αιτία της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σχετίζεται με την ανάγκη των ανθρώπων να πιστεύουν 

ότι αυτά που κάνουν είναι σημαντικά και ουσιαστικά. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση όταν δεν βρίσκουν πλέον σημασία στην εργασία 

τους επειδή αδυνατούν να διδάξουν, να επηρεάσουν και να εμπνεύσουν τους μαθητές 

τους. Οι Brouwers και Tomic (2000) βρήκαν ότι οι πεποιθήσεις της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση της τάξης 

σχετίζονται σημαντικά με τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσής τους. Ενώ, στον 

Friedman (2003) αναφέρεται ότι η αποτελεσματικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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των εκπαιδευτικών, τόσο με τους συναδέλφους όσο και με τους μαθητές, αποτελεί 

σημαντική μεταβλητή για την πρόβλεψη των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Επομένως, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της 

αυτοαποτελεσματικότητας που αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς, τόσο χαμηλότερο 

είναι το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν (Friedman, 2003). 

Η επαγγελματική εξουθένωση έχει επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία του 

ατόμου, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην επαγγελματική συμπεριφορά (Κάντας 

1993β). Στα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνονται η εξάντληση και η κούραση, οι 

συχνοί πονοκέφαλοι, οι γαστρεντερικές διαταραχές, η αϋπνία και η δυσκολία στην 

αναπνοή. Το άτομο με επαγγελματική εξουθένωση είναι ευέξαπτο, άκαμπτο και έχει 

υπερβολικό πείσμα ενώ οι ενέργειές του χαρακτηρίζονται από ενόχληση και 

απογοήτευση (Freudenberger, 1974). Επίσης, η επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται να 

προκαλεί αυξημένη χρήση αλκοόλ και φαρμάκων (Maslach & Jackson, 1981).  

Οι διαπροσωπικές σχέσεις, οικογενειακές, κοινωνικές και εργασιακές, επιδεινώνονται, 

ενώ παρατηρείται μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται (Maslach & 

Jackson, 1981). Η έλλειψη ενέργειας, ενθουσιασμού και αυτοπεποίθησης έχουν ως 

αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να νιώθει καταβεβλημένος, αγχωμένος και εξαντλημένος, 

ενώ το αρχικό πάθος για την εργασία του έχει εξαφανιστεί. Έτσι, οτιδήποτε έχει σχέση 

με την εργασία του φαίνεται εξοργιστικό με αποτέλεσμα να μην καταβάλλει καμία 

επιπλέον προσπάθεια (Leiter & Maslach, 2007) και να μειώνεται η παραγωγικότητα και 

η αποτελεσματικότητά του (Maslach et al., 2001). Γενικά, η επαγγελματική 

εξουθένωση συνδέεται με μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση και μειωμένη 

δέσμευση προς την εργασία. Τέλος, η επαγγελματική εξουθένωση έχει ως συνέπεια 

περισσότερες απουσίες από την εργασία και συχνά την πρόθεση εγκατάλειψης της 

εργασίας (Maslach et al., 2001) ή την αλλαγή επαγγέλματος (Figley, 2002). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται τόσο με 

προσωπικούς όσο και με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έτσι, οι παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπισή της πρέπει να περιλαμβάνουν προσεγγίσεις που συνδυάζουν αλλαγές 

τόσο στο περιβάλλον εργασίας όσο και σε προσωπικό επίπεδο (Maslach et al., 2001). 

Οι στρατηγικές πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης με βάση το άτομο μπορούν 

να διαχωριστούν σε αυτές που στοχεύουν στη σχέση του ατόμου με την εργασία, όπως 

η αλλαγή των προτύπων εργασίας (λιγότερες ώρες εργασίας), η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αντιμετώπισης του άγχους, η αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων και σε αυτές που 

στοχεύουν στην ενίσχυση των εσωτερικών πόρων του ατόμου, όπως η ανάπτυξη ενός 

πιο χαλαρού τρόπου ζωής, οι βελτιώσεις στον τομέα της υγείας (καλή υγεία και φυσική 
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κατάσταση μέσω διατροφής και άσκησης) και η αυτοανάλυση (κατανόηση της 

προσωπικότητας, των αναγκών και των κινήτρων) (Maslach & Goldberg, 1998). 

Η κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέλφους, τους φίλους και την οικογένεια 

μπορεί να παρέχει στο άτομο απευθείας βοήθεια, συναισθηματική ανακούφιση, 

προσωπική ανταμοιβή και αναγνώριση με αποτέλεσμα τη μείωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Maslach & Goldberg, 1998). Οι Greenglass, Fiksenbaum και Burke 

(1996) εξέτασαν την επίδραση της υποστήριξης που δέχονται οι εκπαιδευτικοί από τους 

συναδέλφους, τους ανωτέρους, τους φίλους και την οικογένεια στη ρύθμιση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και βρήκαν ότι οι συνάδελφοι αποτελούν τη 

σημαντικότερη πηγή υποστήριξης. Συγκεκριμένα, η συναισθηματική υποστήριξη 

(δηλαδή η ενίσχυση του ηθικού, η συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα στην εργασία 

και η εμπιστευτικότητα) των εκπαιδευτικών φαίνεται να αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα μείωσης της αποπροσωποποίησης όταν τα επίπεδα του στρες είναι υψηλά. 

Αυτό δείχνει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται σε περιόδους υψηλού άγχους, 

έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συναισθηματική ενίσχυση από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον, τότε και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με λιγότερο απρόσωπο 

και αποστασιοποιημένο τρόπο (Greenglass et al., 1996). 

Τέλος, οι Leiter και Maslach (2007) προτείνουν την ανάληψη του ελέγχου της 

επαγγελματικής ζωής με ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει τέσσερα βήματα: 

1. Ορισμός του προβλήματος, μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων ερωτήσεων που 

θα βοηθήσει στη διερεύνηση και εμβάθυνση του προβλήματος. 

2. Καθορισμός αντικειμενικών στόχων, διατυπώνοντας συγκεκριμένους, θετικούς 

και πρακτικούς  στόχους. 

3. Λήψη μέτρων, συνδυάζοντας κάποιες τεχνικές και στρατηγικές, όπως 

δραστηριότητες αυτοανάπτυξης (απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

προσωπική και σωματική άσκηση), ανάληψη πρωτοβουλίας, επίδειξη ισχύος 

(ειδικότητα και εμπειρία, εξωτερική φήμη, επαγγελματικές διασυνδέσεις). 

4. Παρακολούθηση της προόδου, με σύντομες σημειώσεις πάνω στα χρονικά όρια 

που αρχικά τέθηκαν. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, σημαντικά χαρακτηριστικά για την επίτευξη του 

παραπάνω σχεδίου δράσης αποτελούν η επιμονή, η αποφασιστικότητα, η επικέντρωση 

και η θετική στάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

2.1 Ερευνητικά εργαλεία 

Η ανάγκη για τη μελέτη της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής οδήγησε πολλούς 

ερευνητές στην ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων που αξιολογούν την επαγγελματική 

ικανοποίηση, το επαγγελματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση. 

Συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1980, η ανάγκη για πιο συστηματική έρευνα σχετικά με 

την επαγγελματική εξουθένωση οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων ερωτηματολογίων. 

Με τη χρήση αυτών των ερωτηματολογίων η έρευνα έγινε περισσότερο ποσοτική και 

περιλάμβανε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων (Maslach et al., 2001).  

Σημαντικά χαρακτηριστικά των ερευνητικών εργαλείων αποτελούν η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία. Ενώ, μεταξύ των επιθυμητών χαρακτηριστικών αναφέρονται η ευκολία να 

χορηγηθεί, να βαθμολογηθεί και να ερμηνευθούν τα αποτελέσματά του (Bride et al., 

2004). Σύμφωνα με τους Demerouti et al. (2002), τα εργαλεία μέτρησης της 

επαγγελματικής εξουθένωσης που είναι ανεξάρτητα του επαγγελματικού πλαισίου 

δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ 

των διάφορων επαγγελμάτων.  

Σε πολλές έρευνες σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

χρησιμοποιούνται εργαλεία που σχεδιάστηκαν από τους ίδιους τους ερευνητές, ενώ σε 

άλλες έρευνες ζητείται από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν οι ίδιοι την 

επαγγελματική τους ικανοποίηση (Stempien & Loeb, 2002). Σύμφωνα με τους Ho & 

Au (2006), η αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανοποίησης περιλαμβάνει μια 

ολοκληρωμένη εξέταση της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές εμπειρίες 

που επηρεάζουν τόσο τη συναισθηματική κατάσταση όσο και τις γνωστικές λειτουργίες 

του ατόμου. Για τη μελέτη του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους συχνά 

χρησιμοποιούνται εργαλεία που δεν είναι κατάλληλα για αυτό το σκοπό καθώς αυτά 

αρχικά είχαν σχεδιαστεί για τη μελέτη των συμπτωμάτων που προκαλούνται από την 

άμεση, και όχι την έμμεση, έκθεση σε κάποιο τραύμα (Bride et al., 2004).  

Παρακάτω αναφέρονται κάποια ερευνητικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορες μελέτες για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, του 

επαγγελματικού άγχους, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 
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2.1.1 Ερευνητικά εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης   

 Το εργαλείο Job Satisasfaction Survey (JSS) κατασκευάστηκε από τον Spector 

(1985) και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Αποτελείται από εννιά υποκλίμακες που αναφέρονται στην ικανοποίηση από τις 

αμοιβές, τις ευκαιρίες προαγωγής, τις παροχές, την εκτίμηση και την αναγνώριση, την 

εποπτεία, τους συναδέλφους, τη φύση της ίδιας της εργασίας, την επικοινωνία και τις 

επαγγελματικές διαδικασίες, όπως συνθήκες εργασίας. Συνολικά αποτελείται από 36 

στοιχεία, στα οποία οι απαντήσεις δίνονται σε 6-βαθμη κλίμακα Likert, που κυμαίνεται 

από το 1 «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το 6 «συμφωνώ απόλυτα». Η υψηλή βαθμολογία 

αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. 

 Το Minnesota Satisfaction Questionnaire Short Form  (Weiss, Davis, England & 

Lofquist, 1967 όπως αναφέρεται σε Strydom, Nortjé, Beukes, Esterhuyse & 

Westhuizen, 2012) αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το 

επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Το MSQ Short Form 

ελέγχει τρεις πτυχές της ικανοποίησης: α) την εγγενή ικανοποίηση που αναφέρεται 

στην αναγνώριση της εργασίας και τη δυνατότητα εξέλιξης σε μια συγκεκριμένη θέση, 

β) την εξωγενή ικανοποίηση που αναφέρεται στις σχέσεις με τους συναδέλφους και τις 

συνθήκες εργασίας, όπως αποδοχές, βιβλία, υλικά μάθησης και φυσικοί πόροι και γ) τη 

γενική ικανοποίηση που αποτελεί μια γενική άποψη των προαναφερθέντων 

παραγόντων. Το εργαλείο αποτελείται από 20 ερωτήσεις σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου 

Likert, που κυμαίνεται από το 1 «πολύ δυσαρεστημένος» έως το 5 «πολύ 

ικανοποιημένος». Η υψηλή βαθμολογία στις τρεις κλίμακες δείχνει υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης, ενώ η χαμηλή βαθμολογία σημαίνει λιγότερη ικανοποίηση. 

 Το Special Education Satisfaction Index (Heifetz & Coleman, 1984 όπως αναφέρεται 

σε Eichinger, 2000) αποτελεί ένα εργαλείο που μετράει τις πιθανές πηγές 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Τα 44 στοιχεία, από 

τα οποία αποτελείται το ερωτηματολόγιο, βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 7 σημείων 

που κυμαίνεται από το 1 «Καθόλου πηγή ικανοποίησης» έως το 7 «Σημαντική πηγή 

ικανοποίησης». Τα στοιχεία περιλαμβάνουν θέματα όπως η εκτίμηση που δείχνουν οι 

γονείς και η αύξηση των κινήτρων των μαθητών. Ένας συνολικός δείκτης ικανοποίησης 

προκύπτει από τη μέση βαθμολογία των 44 στοιχείων.  

 Το Teaching Satisfaction Scale κατασκευάστηκε από τους Ho και Au (2006) και 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

Το εργαλείο αυτό αποτελείται από πέντε στοιχεία: 1) “In most ways, being a teacher is 

close to my ideal”, 2) “My conditions of being a teacher are excellent”, 3) “I am 
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satisfied with being a teacher”, 4) “So far I have gotten the important things I want to be 

a teacher”, 5) “If  I could choose my career over, I would change almost nothing”. Οι 

απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου Likert, που κυμαίνεται από το 1 

«διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το 5 «συμφωνώ απόλυτα».  

 Το εργαλείο Brayfield-Rothe Job Satisfaction Index (όπως αναφέρεται σε Stempien 

& Loeb, 2002) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και 

αποτελείται από 18 δηλώσεις. Οι απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου 

Likert, που κυμαίνεται από το 1 «συμφωνώ απόλυτα» μέχρι το 5 «διαφωνώ απόλυτα», 

με αποτέλεσμα οι πιθανές τιμές της συνολικής βαθμολογίας να κυμαίνονται από 18 ως 

90. Κάποια στοιχεία χρειάζονται αντιστροφή στη βαθμολογία, έτσι ώστε η υψηλή 

βαθμολογία να αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. 

 Το Employee Satisfaction Inventory έχει αναπτυχθεί από τους Koustelios και Bagiatis 

(1997, όπως αναφέρεται σε Tsigilis, Zachopoulou, & Grammatikopoulos, 2006) για τη 

μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης. Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει σταθμιστεί 

στo ελληνικό πολιτιστικό πλαίσιο και μετράει έξι πτυχές της επαγγελματικής 

ικανοποίησης: ικανοποίηση από την ίδια την εργασία, την αμοιβή, την προαγωγή, την 

επίβλεψη, τις συνθήκες εργασίας και την οργάνωση συνολικά. Αποτελείται από 24 

στοιχεία και οι απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου Likert, που κυμαίνεται 

από το 1 «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το 5 «συμφωνώ απόλυτα».  

 Το εργαλείο Warr’s Job Satisfaction Scale (Warr, Cook & Wall, 1979 όπως 

αναφέρεται σε Ho & Au, 2006) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Αποτελείται από 14 στοιχεία που ταξινομούνται με βάση τρεις 

παράγοντες, την ικανοποίηση από τις σχέσεις του εργαζομένου (7 στοιχεία), την εγγενή 

ικανοποίηση (4 στοιχεία) και την εξωγενή ικανοποίηση (3 στοιχεία). Η ικανοποίηση 

από τις σχέσεις αναφέρεται σε θέματα όπως οι σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και των 

εργαζομένων και οι ευκαιρίες προαγωγής, η εγγενής ικανοποίηση σχετίζεται με τις 

ευκαιρίες για ανάδειξη των ικανοτήτων, τις ευθύνες και την ποικιλία της εργασίας ενώ 

η εξωγενής ικανοποίηση σχετίζεται με τις συνθήκες και τις ώρες εργασίας. Οι 

απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα που κυμαίνονται από το 1 «καθόλου 

ικανοποιητική» ως το 5 «πολύ ικανοποιητική». 

 

 

2.1.2 Ερευνητικά εργαλεία μέτρησης του επαγγελματικού άγχους  

 Το Teachers’ Stress Questionnaire (Oshrat, 1989 όπως αναφέρεται σε Hamama, 

Ronen, Shachar & Rosenbaum, 2013) αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο εξετάζει το 
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επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα αξιολογεί πέντε κατηγορίες 

αγχογόνων παραγόντων, που είναι οι συχνές επισκέψεις από τον επόπτη, οι σχέσεις με 

τους μαθητές, οι σχέσεις με τους γονείς, οι σχέσεις με τους συναδέλφους και οι φυσικές 

συνθήκες, όπως θόρυβος. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 37 στοιχεία και οι 

απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα Likert, που κυμαίνεται από το 1 «πολύ 

χαμηλού επιπέδου αγχογόνος παράγοντας» μέχρι το 5 «πολύ υψηλού επιπέδου 

αγχογόνος παράγοντας». Η υψηλή συνολική βαθμολογία αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα 

άγχους.  

 Το εργαλείο Occupational Stress Inventory, OSI (Osipow & Spokane, 1987 όπως 

αναφέρεται σε Fogarty, Machin, Albion, Sutherland, Lalor & Revitt, 1999) 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επαγγελματικού άγχους, της επαγγελματικής 

έντασης και των πηγών αντιμετώπισης (coping resources). Το OSI αποτελείται από 140 

στοιχεία και χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το Occupational Role Questionnaire (ORQ), 

μετράει το επίπεδο του επαγγελματικού άγχους και περιέχει έξι υποκλίμακες που 

μετράνε την υπερφόρτωση, την ανεπάρκεια, την ασάφεια και τα όρια του ρόλου, την 

ευθύνη και το φυσικό περιβάλλον. Το Personal Strain Questionnaire (PSQ) μετράει την 

επαγγελματική ένταση και αποτελείται από τέσσερις υποκλίμακες για τη μέτρηση της 

επαγγελματικής (vocational) πίεσης, της ψυχολογικής, της διαπροσωπικής πίεσης και 

της σωματικής καταπόνησης. Το Personal Resources Questionnaire (PRQ) μετράει τις 

δεξιότητες αντιμετώπισης (coping skills) και περιέχει τέσσερις κλίμακες που μετράνε 

την ψυχαγωγία (recreation), την αυτο - φροντίδα, την κοινωνική υποστήριξη και τους 

γνωστικούς τρόπους αντιμετώπισης (cognitive coping resources). Οι απαντήσεις σε 

όλες τις υποκλίμακες δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου Likert, που κυμαίνεται από 

το 1 «ποτέ» μέχρι το 5 «τις περισσότερες φορές». 

 Το Teaching Stress Inventory (Fimian, 1984 όπως αναφέρεται σε Mearns & Cain, 

2003) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών. 

Το εργαλείο αποτελείται από 49 στοιχεία, εκ των οποίων τα στοιχεία 1-29 αναφέρονται 

στους αγχογόνους παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς και τα στοιχεία 30-

49 αναφέρονται στις συνέπειες του επαγγελματικού άγχους. Οι απαντήσεις δίνονται σε 

5-βαθμη κλίμακα από το 1 ως το 5, με το 1 να αντιστοιχεί στο «ασήμαντος» και το 5 

στο «σημαντικός». 

 Το εργαλείο Special Education Stress Index (Heifetz & Coleman, 1984 όπως 

αναφέρεται σε Eichinger, 2000) χρησιμοποιείται για να μετράει τις πιθανές πηγές 

άγχους των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Αποτελείται από 43 στοιχεία, μεταξύ των 

οποίων κάποια αναφέρονται σε θέματα όπως η πολλή γραφειοκρατία, η 
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ανατροφοδότηση από τους γονείς και οι μη παραγωγικές συνεδριάσεις προσωπικού. Η 

κλίμακα βαθμολόγησης 7 σημείων κυμαίνεται από το 1 «Καθόλου πηγή άγχους» έως το 

7 «Σημαντική πηγή άγχους». Μια μέση βαθμολογία από τα 43 στοιχεία δίνει ένα 

συνολικό δείκτη του άγχους. 

 Το εργαλείο Special Educators’ Sources of Stress Inventory (SESSI) 

κατασκευάστηκε από τους Kokkinos και Davazoglou (2009) για τη μέτρηση του 

επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Αποτελείται από 72 

στοιχεία που αναφέρονται σε γεγονότα ή καταστάσεις στο χώρο εργασίας που 

προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία χωρίζονται σε τέσσερις 

κατηγορίες αγχογόνων παραγόντων: επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις με το προσωπικό 

του σχολείου και τους γονείς, πίεση σχετικά με την απόδοση, οργανωτικοί περιορισμοί 

(φόρτος εργασίας, έλλειψη χρόνου) και επαγγελματική και προσωπική ικανότητα. Οι 

απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνεται από το 1 

«καθόλου άγχος» ως το 5 «υπερβολικό άγχος».  

 Η κλίμακα Professional Life Stress Scale (Fontana & Abouserie, 1993) 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επαγγελματικού άγχους. Αποτελείται από 45 

στοιχεία, στα οποία οι απαντήσεις είναι είτε της μορφής «ναι/όχι», είτε επιλογή από 

πιθανές απαντήσεις και μόνο στο τελευταίο στοιχείο η απάντηση δίνεται σε 5-βαθμη 

κλίμακα Likert που κυμαίνεται από το 1 «ελάχιστα» ως το 5 «πολύ». Το 

ερωτηματολόγιο δίνει ένα γενικό δείκτη άγχους και οι υψηλές βαθμολογίες 

αντιστοιχούν σε υψηλότερα επίπεδα άγχους. Με βάση το γενικό δείκτη άγχους μπορεί 

να γίνει διάκριση ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: χαμηλό, μέτριο, 

υψηλό και πολύ υψηλό άγχος. 

 

 

2.1.3 Ερευνητικά εργαλεία μέτρησης του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους   

 Το εργαλείο Secondary Traumatic Stress Scale (Bride, Robinson, Yegidis & Figley, 

2004) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των συμπτωμάτων εισβολής (intrusion), 

αποφυγής (avoidance) και διέγερσης (arousal) του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους. 

Συγκεκριμένα αποτελείται από 17 στοιχεία τα οποία ανήκουν σε τρεις υποκλίμακες: 

εισβολή (τα στοιχεία 2, 3, 6, 10, 13), αποφυγή (τα στοιχεία 1, 5, 7, 9, 12, 14, 17) και 

διέγερση (τα στοιχεία  4, 8, 11, 15, 16). Οι απαντήσεις δίνονται σε 5-βαμθη κλίμακα 

τύπου Likert, που κυμαίνεται από το 1 «ποτέ» έως το 5 «πολύ συχνά» και δείχνουν τη 

συχνότητα εμφάνισης τις τελευταίες 7 ημέρες. Με το άθροισμα των στοιχείων που 
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ανήκουν σε κάθε υποκλίμακα προκύπτουν οι βαθμολογίες για κάθε μια υποκλίμακα 

ξεχωριστά και η συνολική βαθμολογία. 

 Το εργαλείο Compassion Fatigue Self Test (Figley, 1995 όπως αναφέρεται σε Bride 

et al., 2007) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συμπονετικής κόπωσης και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Αποτελείται από 40 στοιχεία που χωρίζονται σε δύο 

υποκλίμακες: συμπονετική κόπωση (23 στοιχεία) και επαγγελματική εξουθένωση (17 

στοιχεία). Οι απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνεται 

από το 1 έως το 5, με το 1 να αντιστοιχεί στο «σπάνια/ποτέ», το 2 στο «μερικές φορές», 

το 3 στο «δεν είμαι σίγουρος», το 4 στο «συχνά» και το 5 στο «πολύ συχνά». Στην 

υποκλίμακα της συμπονετικής κόπωσης αν η συνολική βαθμολογία είναι κάτω από 26 

δείχνει εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο, αν η βαθμολογία είναι μεταξύ 27 και 30 δείχνει 

χαμηλό κίνδυνο, η βαθμολογία μεταξύ 31 και 35 δείχνει μέτριο κίνδυνο, η βαθμολογία 

μεταξύ 36 και 40 δείχνει υψηλό κίνδυνο και η βαθμολογίες 41 και πάνω δείχνει 

εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο συμπονετικής κόπωσης. Στην υποκλίμακα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, η βαθμολογία κάτω από 36 δείχνει εξαιρετικά χαμηλό 

κίνδυνο, η βαθμολογία μεταξύ 37 και 50 δείχνει μέτριο κίνδυνο, η βαθμολογία μεταξύ 

51 και 75 δείχνει υψηλό κίνδυνο και η βαθμολογία μεταξύ 76 και 85 δείχνει εξαιρετικά 

υψηλό κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 Το εργαλείο Compassion Fatigue Scale-Revised αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή 

του Compassion Fatigue Self Test και κατασκευάστηκε από τους Gentry, Baronowsky 

και Dunning, (2002, όπως αναφέρεται σε Bride et al., 2007). Αποτελείται από 30 

στοιχεία, από τα οποία τα 22 μετρούν τη συμπονετική κόπωση και τα 8 μετρούν την 

επαγγελματική εξουθένωση. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια 10-βαθμη κλίμακα και 

δείχνουν τη συχνότητα εμφάνισης του κάθε στοιχείου. 

 Το εργαλείο Compassion Fatigue-Short Scale (Adams, Boscarino & Figley, 2006 

όπως αναφέρεται σε Bride et al., 2007) αποτελεί ένα αναθεωρημένο εργαλείο του 

Compassion Fatigue Scale-Revised  το οποίο αποτελείται από μια υποκλίμακα 

επαγγελματικής εξουθένωσης 8 στοιχείων και μια υποκλίμακα  δευτερεύοντος 

τραύματος 5 σημείων. 

 

 

2.1.4 Ερευνητικά εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης  

 Το πιο διαδεδομένο εργαλείο για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι 

το Maslach Burnout Inventory (MBI) που κατασκευάστηκε από τους Maslach και 

Jackson (1981).  Το Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI - HSS) 
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έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται για την εξέταση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης ατόμων που εργάζονται στον τομέα των ανθρωπίνων υπηρεσιών και της 

υγειονομικής περίθαλψης. Μια δεύτερη έκδοση, το Maslach Burnout Inventory – 

Educators Survey,  αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιείται σε άτομα που εργάζονται σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (MBI - ES) (Maslach et al., 2001). Το ΜΒΙ έχει 

μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, αφού έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που έγιναν στην 

Ισπανία (Betoret, 2009), στην Τουρκία (Sari, 2004), στο Ιράν (Zarafshan, Mohammadi, 

Ahmadi & Arsalani, 2013), στην Ελλάδα (Antoniou et al., 2006). Το MBI αποτελείται 

από 22 ερωτήσεις που χωρίζονται σε τρεις υποκλίμακες. Η υποκλίμακα της 

Συναισθηματικής Εξάντλησης περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις, που περιγράφουν τα 

συναισθήματα της κατάστασης αυτής λόγω της εργασίας, ενώ η υποκλίμακα της 

Αποπροσωποποίησης περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις που περιγράφουν απρόσωπες και μη 

συναισθηματικές αντιδράσεις και η υποκλίμακα της Προσωπικής Επίτευξης 

περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις που περιγράφουν συναισθήματα των αρμοδιοτήτων, 

ικανοτήτων και επιτυχών προσπαθειών στην εργασία. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται 

σε 7-βαθμη κλίμακα τύπου Likert από το 0 έως το 6, με το 0 να αντιστοιχεί στο «ποτέ» 

και το 6 στο «κάθε μέρα». Στις υποκλίμακες της συναισθηματικής εξάντλησης και της 

αποπροσωποποίησης υψηλότερη βαθμολογία αντιστοιχεί σε υψηλότερο βαθμό 

επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης, 

χαμηλότερη βαθμολογία αντιστοιχεί σε υψηλότερο βαθμό επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

 Το εργαλείο Burnout Measure (Pines & Aronson, 1988 όπως αναφέρεται σε Pines, 

2002), χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Περιλαμβάνει 21 στοιχεία που αξιολογούν το επίπεδο της φυσικής (π.χ κούραση), της 

συναισθηματικής (π.χ. κατάθλιψη) και της ψυχικής (π.χ. αγανάκτηση) εξάντλησης του 

ατόμου. Οι απαντήσεις δίνονται σε 7-βαθμη κλίμακα που δείχνει τη συχνότητα 

εμφάνισης της κατάστασης που περιγράφει το κάθε στοιχείο. Τα στοιχεία 

αξιολογούνται σε κλίμακες συχνοτήτων επτά σημείων. Συνολική βαθμολογία ίση με 4 

σημαίνει επαγγελματική εξουθένωση. Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί 

για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε διάφορα επαγγέλματα και έχει 

μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, όπως γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά, πολωνικά. 

 Το Copenhagen Burnout Inventory (CBI) κατασκευάστηκε από τους Kristensen, 

Borritz, Villadsen και Christensen (2005) και αποτελεί ένα σχετικά καινούριο εργαλείο 

για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 

19 στοιχεία και εξετάζει τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, την 
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προσωπική εξουθένωση με έξι στοιχεία, την εξουθένωση σχετικά με την εργασία με 

επτά στοιχεία και την εξουθένωση που προκύπτει από την επαφή με τους πελάτες με έξι 

στοιχεία. Οι απαντήσεις δίνονται σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνεται από 

το 0 «ποτέ ή σε πολύ χαμηλό βαθμό» ως το 4 «πάντα ή σε πολύ υψηλό βαθμό». Η 

υψηλή βαθμολογία αντιστοιχεί σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 Το εργαλείο Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) (Demerouti, 1999, Demerouti & 

Nachreiner, 1998 όπως αναφέρεται σε Demerouti, Bakker, Nachreiner & Ebbinghaus, 

2002) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και 

περιλαμβάνει την κλίμακα της εξάντλησης (exhaustion) και την κλίμακα της 

απεμπλοκής (disengagement). Αποτελείται από 15 στοιχεία και οι απαντήσεις δίνονται 

σε 4-βαθμη κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 «διαφωνώ απόλυτα» ως το 4 «συμφωνώ 

απόλυτα». Η κλίμακα της εξάντλησης αποτελείται από επτά στοιχεία τα οποία 

αναφέρονται σε γενικά αισθήματα κενού, κούρασης από το φόρτο εργασίας, ισχυρή 

ανάγκη για ξεκούραση και σωματική εξάντληση. Τα τρία στοιχεία είναι διατυπωμένα 

θετικά, ενώ τα τέσσερα είναι αρνητικά. Η κλίμακα της απεμπλοκής αποτελείται από 

οκτώ στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην αποστασιοποίηση του ατόμου από το 

αντικείμενο της εργασίας του και στη γενικότερη αρνητική και κυνική συμπεριφορά 

του. Τα τρία στοιχεία είναι διατυπωμένα θετικά, ενώ τα πέντε είναι αρνητικά.      

 Ένα ακόμη ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης κατασκευάστηκε από τον Friedman, 1999 (όπως 

αναφέρεται σε Friedman, 2003). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί μια 

προσαρμογή του Maslach Burnout Inventory και αποτελείται συνολικά από 14 

στοιχεία. Περιέχει τρεις υποκλίμακες, την υποκλίμακα της ‘εξάντλησης’ με 5 στοιχεία, 

την υποκλίμακα της ‘μη προσωπικής επίτευξης’ με 5 στοιχεία και την υποκλίμακα της 

‘αποπροσωποποίησης’ με 4 στοιχεία. Οι απαντήσεις δίνονται σε 6-βαθμη κλίμακα που 

κυμαίνεται από το 1 «ποτέ» ως το 6 «πάντα», ενώ η υψηλή βαθμολογία αντιστοιχεί σε 

υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

 

2.2 Επισκόπηση ερευνών  

2.2.1 Έρευνες στο Διεθνή χώρο 

Οι Stempien και Loeb (2002), στην έρευνα που πραγματοποίησαν για τη σύγκριση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, 

χρησιμοποίησαν δύο εργαλεία, το Life Satisfaction Index–A (LSI-A) σχεδιασμένο από 

τους Neugarten et al. (1961) και το Brayfield-Rothe Job Satisfaction Index. Στην έρευνα 
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συμμετείχαν 116 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 60 ήταν εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής, οι 36 ειδικής αγωγής και οι 20 δίδασκαν σε προγράμματα τόσο γενικής όσο και 

ειδικής εκπαίδευσης. Η σύγκριση των τριών ομάδων ως προς την επαγγελματική 

ικανοποίηση έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής δυσαρέσκειας από τις δύο άλλες ομάδες. Ο παράγοντας που συνδέθηκε 

με τη δυσαρέσκεια αυτή ήταν η απογοήτευση που νιώθουν, τόσο μέσα όσο και έξω από 

την τάξη αφού φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναφέρουν λιγότερες 

ανταμοιβές στην εργασία τους από τους συναδέλφους τους. Οι ερευνητές εξηγούν ότι η 

διαφορά στην επαγγελματική ικανοποίηση που βρέθηκε στην έρευνά τους έρχεται σε 

αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, πιθανόν λόγω του συγκεκριμένου 

δείγματος, αφού οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δίδασκαν μόνο σε μαθητές με 

σοβαρές συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Σημαντικός παράγοντας της 

δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής βρέθηκε να είναι η απογοήτευση που 

νιώθουν, όταν δεν πραγματοποιούνται οι επαγγελματικοί τους στόχοι. Τέλος, όσον 

αφορά την επαγγελματική εμπειρία, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με τη μικρότερη 

εμπειρία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες στην εργασία τους.   

Η έρευνα των Mearns και Cain (2003), πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ με σκοπό να 

εξετάσει το επαγγελματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών. Οι 86 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

συμπλήρωσαν πέντε ερωτηματολόγια, το Teacher Stress Inventory (Fimian, 1984), το 

Negative Mood Regulation Scale (Catanzaro & Mearns, 1990), το COPE (Carver et al., 

1989), το Maslach Burnout Inventory Educators Survey (Maslach et al., 1996) και το 

Brief Symptom Inventory (Derogatis & Melisaratos, 1983). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι το επαγγελματικό άγχος σχετίζεται με μεγαλύτερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης και με μη αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης 

του άγχους (maladaptive coping). Επίσης, βρέθηκε ότι ένας πολύ σημαντικός ατομικός 

παράγοντας που επηρεάζει το άγχος που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι η ικανότητα 

ελέγχου της αρνητικής διάθεσης. Όσο πιο ισχυρή είναι η ικανότητα αυτή τόσο πιο 

αποτελεσματική είναι η χρήση των στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους και  τόσο 

χαμηλότερα είναι τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Όσον αφορά το φύλο, 

βρέθηκε ότι οι άντρες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης από τις 

γυναίκες. 

Η έρευνα των Yang et al. (2009) στην Κίνα, εξέτασε τη σχέση μεταξύ της ποιότητας 

ζωής και του επαγγελματικού άγχους σε 2.929 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία, το 
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Short-Form Health Survey (SF-36) για την μέτρηση της ποιότητας ζωής και το 

Occupational Stress Inventory Revised Edition (OSI-R) για την μέτρηση του 

επαγγελματικού άγχους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση ανάμεσα στο επαγγελματικό άγχος και την ποιότητα ζωής, με το 

επαγγελματικό άγχος να επιδράει αρνητικά τόσο στη σωματική όσο και στην 

πνευματική συνιστώσα της. Ακόμη, βρέθηκε ότι η ποιότητα ζωής των εκπαιδευτικών 

ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι του γενικού πληθυσμού.  Επίσης, το φύλο και η 

ηλικία αποτέλεσαν σημαντικούς δείκτες της ποιότητας ζωής των εκπαιδευτικών. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το φύλο αποτελεί κύριο παράγοντα για τη σωματική υγεία 

των εκπαιδευτικών, αφού οι γυναίκες εμφάνισαν χειρότερη σωματική υγεία και 

υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού άγχους από τους άντρες. Αυτό, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι στην Κίνα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

έχουν περισσότερα καθήκοντα σχετικά με την εργασία και αναμένεται να επικοινωνούν 

περισσότερο αποτελεσματικά με τους μαθητές τους. Επιπλέον, οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί πιθανόν να έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις ή κοινωνικές πιέσεις που 

επιβαρύνουν τη σωματική τους υγεία. Ενώ, σημαντικό παράγοντα αποτελεί η διαφορά 

στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Όσον αφορά την 

ηλικία, βρέθηκε ότι η ποιότητα ζωής μειώνεται με την ηλικία. Τέλος, σημαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει θετικά τις δύο συνιστώσες της ποιότητας ζωής βρέθηκε να 

είναι οι στρατηγικές/πηγές αντιμετώπισης του άγχους, με την κοινωνική υποστήριξη να 

σχετίζεται θετικά με την πνευματική υγεία των εκπαιδευτικών.    

Η έρευνα του Betoret (2009), εξέτασε την επαγγελματική εξουθένωση, τους 

αγχογόνους παράγοντες, τους σχολικούς πόρους και την αυτοαποτελεσματικότητα 724 

Ισπανών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (43,8%) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(56,2%). Η επαγγελματική εξουθένωση μετρήθηκε με την ισπανική έκδοση του 

Maslach Burnout Inventory (MBI) για εκπαιδευτικούς και οι υπόλοιπες μεταβλητές με 

κλίμακες που είχαν σχεδιαστεί από τους συγγραφείς σε προηγούμενη έρευνά τους. Για 

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι τόσο οι εξωτερικοί πόροι αντιμετώπισης (σχολικοί πόροι) όσο και οι εσωτερικοί 

πόροι αντιμετώπισης (αυτοαποτελεσματικότητα διαχείρισης της τάξης και διδασκαλίας) 

είχαν σημαντική αρνητική επίδραση στους αγχογόνους παράγοντες. Επομένως, τόσο οι 

σχολικοί πόροι, όπως σχολικός εξοπλισμός και  εκπαιδευμένο προσωπικό, όσο και η 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μετριάζουν την επίδραση των αγχογόνων 

παραγόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, βρέθηκε ότι οι αγχογόνοι 

παράγοντες με τη σειρά τους είχαν μια θετική επίδραση στην επαγγελματική 
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εξουθένωση. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες είχαν μια θετική και σημαντική επίδραση 

στη συναισθηματική εξάντληση και στην αποπροσωποποίηση, αλλά όχι στη μειωμένη 

προσωπική ολοκλήρωση. Τέλος, διαπιστώθηκε η σχέση μεταξύ των διαστάσεων της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, δηλαδή η θετική επίδραση της συναισθηματικής 

εξάντλησης τόσο στην αποπροσωποποίηση όσο και στη μειωμένη προσωπική 

ολοκλήρωση και η θετική επίδραση της αποπροσωποποίησης στην μειωμένη 

προσωπική ολοκλήρωση. 

Στην έρευνα του Demirtas (2010) μετρήθηκε το επίπεδο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης 289 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Τουρκία, 

χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το Teaching Satisfaction Survey (Ho & Au, 2002). Από 

την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης 

των εκπαιδευτικών είναι αρκετά υψηλό. Επίσης, σημειώθηκαν διαφορές στους μέσους 

όρους της επαγγελματικής ικανοποίησης ως προς την ηλικία, με την ηλικιακή ομάδα 

των 36-40 ετών να εμφανίζουν τους υψηλότερους μέσους όρους, ενώ η ομάδα άνω των 

41 ετών εμφάνισε τους χαμηλότερους. Τέλος, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται όμως ότι οι 

εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 6-10 έτη εμφάνισαν τα υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης ενώ αυτοί με προϋπηρεσία πάνω από 21 έτη εμφάνισαν 

τα χαμηλότερα. 

Στην έρευνα των Talmor et al. (2005), που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ, εξετάστηκε 

η επαγγελματική εξουθένωση 330 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 

συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που είχαν μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις τους. Για τους σκοπούς της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης του Friedman 

(1999) και ένα ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε από τους ερευνητές σχετικά με το 

περιβάλλον εργασίας. Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν θετική αντίληψη 

της ένταξης και υψηλές προσδοκίες σχετικά με αυτή, τις οποίες όμως δεν κατάφερναν 

να εκπληρώσουν στο βαθμό που ήθελαν, εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματικής 

εξουθένωσης από τους συναδέλφους τους που δεν είχαν θετική στάση απέναντι στην 

ένταξη. Επίσης, βρέθηκε ότι όσο μικρότερη κοινωνική υποστήριξη βίωνε ο 

εκπαιδευτικός, τόσο υψηλότερο ήταν το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν ότι η ένταξη προκαλούσε περισσότερα 

προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη και κοινωνικά προβλήματα μεταξύ των μαθητών 

βίωναν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση σε σχέση με τους άλλους. Τέλος, 

βρέθηκε το αναμενόμενο αποτέλεσμα ότι όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των μαθητών με 



  34

ειδικές ανάγκες στην τάξη και όσο λιγότερη η βοήθεια που λάμβανε ο εκπαιδευτικός, 

τόσο υψηλότερα τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Η έρευνα της Sari (2004), που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, εξέτασε την 

επαγγελματική εξουθένωση και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ήταν 262 δάσκαλοι ειδικής αγωγής 

και 33 διευθυντές ειδικών σχολείων. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία, το 

Job Diagnostic Survey (Hackman & Oldham, 1974) για την μέτρηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης και το Maslach Burnout Inventory (MBI) για την 

μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων, οι πιο έμπειροι 

εκπαιδευτικοί εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

προσωπικής ολοκλήρωσης, αλλά χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

από τους λιγότερο έμπειρους συναδέλφους τους. Σε σχέση με το φύλο, βρέθηκε ότι οι 

γυναίκες είχαν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση από τους άνδρες, όπως επίσης 

υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση και προσωπική ολοκλήρωση, αλλά λιγότερη 

αποπροσωποποίηση. Γενικά, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν υψηλή αποπροσωποποίηση, 

λόγω, σύμφωνα με τους ερευνητές, της γραφειοκρατίας και του αυταρχικού χαρακτήρα 

στο χώρο εργασίας τους. Τέλος, από την ανάλυση προέκυψε ότι το επαγγελματικό 

άγχος και η επαγγελματική ικανοποίηση είναι σε αντίθετη σχέση μεταξύ τους, ενώ η 

επαγγελματική πίεση των εκπαιδευτικών συμβάλλει στο άγχος που έχουν κατά τη 

διδασκαλία. 

Η έρευνα των Adeniyi, Fakolade & Tella (2010), πραγματοποιήθηκε στη Νιγηρία και 

μελέτησε το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν το Job Stress Inventory (Akinboye, 1999). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βιώνουν μέτρια με υψηλά επίπεδα επαγγελματικού 

άγχους. Επίσης, βρέθηκε ότι μεταξύ των παραγόντων που προκαλούν το επαγγελματικό 

άγχος των εκπαιδευτικών είναι η έλλειψη προόδου των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, όπως ο φόρτος 

εργασίας, η έλλειψη βοήθειας και η αύξηση των μαθητών στις τάξεις. Τέλος, 

διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός και η φύση της αναπηρίας των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να προκαλέσουν άγχος στους εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα, μαθητές με πολλαπλές ή βαριές αναπηρίες αποτελούν αγχογόνο 

παράγοντα για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.  
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Οι Strydom et al. (2012) διεξήγαγαν την έρευνά τους στην Νότια Αφρική με σκοπό να 

προσδιορίσουν τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 101 εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ, Weiss, Davis, England & Lofquist, 1967). Η 

ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βίωναν ένα μέσο 

επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία τους. Επίσης, δε βρέθηκε σημαντική διαφορά 

της επαγγελματικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων ως προς το φύλο και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας. Αντιθέτως, βρέθηκε διαφορά ως προς τις διαφορετικές φυλετικές 

ομάδες, με τους λευκούς εκπαιδευτικούς να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης από τους έγχρωμους.  

Στην έρευνα των Hamama et al. (2013), που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ, 

μελετήθηκε η επίδραση του άγχους των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην 

υποκειμενική ευημερία τους, δηλαδή τη θετική και αρνητική συναισθηματική 

κατάσταση και την ικανοποίηση από τη ζωή. Στην έρευνα συμμετείχαν 125 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και για την μέτρηση του άγχους χρησιμοποιήθηκε ως 

εργαλείο το Teachers’ Stress Questionnaire (Oshrat, 1989). Στα αποτελέσματα της 

έρευνας βρέθηκε μια θετική σχέση μεταξύ των υψηλών επιπέδων άγχους και της 

αρνητικής συναισθηματικής κατάστασης. Συγκεκριμένα, το επαγγελματικό άγχος των 

εκπαιδευτικών συνδέθηκε με επιδείνωση των αρνητικών συναισθημάτων που βίωναν οι 

εκπαιδευτικοί, όπως ανησυχία, φόβος, θυμός, ενοχές, ενώ δεν φάνηκε να επηρεάζει τα 

θετικά συναισθήματά τους, όπως χαρά, δύναμη, ικανοποίηση, ενέργεια και χαλάρωση. 

Επίσης, βρέθηκε ότι ο αυτοέλεγχος συμβάλλει στη θετική συναισθηματική κατάσταση 

των εκπαιδευτικών και την ικανοποίησή τους από τη ζωή, αλλά δεν συνδέεται άμεσα με 

την μείωση του άγχους. Τέλος, οι Hamama et al., θεωρούν ότι ένα σημαντικό εύρημα 

της έρευνάς τους είναι η συνεισφορά της κοινωνικής στήριξης που δέχονται οι 

εκπαιδευτικοί στην αύξηση τόσο της θετικής συναισθηματικής κατάστασής τους όσο 

και της ικανοποίησης από τη ζωή.  

Η έρευνα των Zarafshan et al. (2013) μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο Ιράν. Οι συμμετέχοντες ήταν 93 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 32 ήταν δασκάλες μαθητών με αυτισμό, 30 δασκάλες 

κωφών μαθητών και 31 δασκάλες παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν τρία εργαλεία, το Job Descriptive Index (JDI), το Maslach Burnout 

Inventory (MBI) και το General Health Questionnaire (GHQ-12). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι η αύξηση της επαγγελματικής εμπειρίας συνδεόταν με τη μείωση 

των προβλημάτων της ψυχικής υγείας και των επιπέδων της συναισθηματικής 
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εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 

στις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης, της επαγγελματικής ικανοποίησης 

και της ψυχικής υγείας ως προς το φύλο και το επίπεδο της εκπαίδευσης. Επίσης, 

βρέθηκε ότι η αύξηση στα επίπεδα της συναισθηματικής εξάντλησης και της 

αποπροσωποποίησης οδηγούν σε αύξηση των προβλημάτων υγείας, ενώ η αύξηση στα 

επίπεδα της αυτοαποτελεσματικότητας συνδέεται με μείωση των προβλημάτων υγείας. 

Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υπάρχει σημαντική σχέση της 

συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης με την επαγγελματική 

ικανοποίηση. Τέλος, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των μαθητών με αυτισμό εμφάνισαν 

υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης και 

υψηλότερο μέσο όρο στα προβλήματα υγείας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των 

μαθητών με νοητική καθυστέρηση και κώφωση. Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, 

μπορεί να οφείλεται στις επιπλέον προκλήσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί των 

μαθητών με αυτισμό λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων και 

συμπεριφοράς που εμφανίζουν αυτοί οι μαθητές. 

 

 

2.2.2 Έρευνες στην Ελλάδα  

Η έρευνα των Kantas και Vassilaki (1997) εξέτασε την επαγγελματική εξουθένωση 220 

Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (66%) και δευτεροβάθμιας (34%) εκπαίδευσης, 

χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το Maslach Burnout Inventory (Form Ed). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εμφανίζουν 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, κυρίως συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους από 

άλλες χώρες. Αυτό εξηγείται, σύμφωνα με τους ερευνητές, διότι οι διακοπές είναι 

περισσότερες και οι καθημερινές συνθήκες εργασίας είναι ευνοϊκότερες λόγω 

μειωμένης παρουσίας στο σχολείο. Όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών βρέθηκε 

ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση από 

τους μεγαλύτερους γεγονός που οι ερευνητές θεωρούν ότι μπορεί να οφείλεται στη 

διαδικασία προσαρμογής των νεότερων ή στην απογοήτευση τους κατά την είσοδο στο 

επάγγελμα. Τέλος, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εμφανίζουν υψηλότερη προσωπική επίτευξη και χαμηλότερη αποπροσωποποίηση από 

αυτούς της δευτεροβάθμιας. 

Στην έρευνα των Λεονταρή, Κυρίδης και Γιαλαμάς (2000) εξετάστηκε το 

επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στους 447 
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συμμετέχοντες χορηγήθηκαν τρία ερωτηματολόγια, το Professional Life Stress Scale 

(Fontana & Abouserie, 1993) για τη μέτρηση του επαγγελματικού άγχους, το Spheres 

of Control Scale (Paulhus, 1983) για τη μέτρηση του αντιληπτικού ελέγχου και το 

Culture-Free Self-Esteem Inventory (Battle, 1981) για τη μέτρηση της γενικής 

αυτοεκτίμησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 45,7% των 

συμμετεχόντων έχει χαμηλό άγχος, ενώ το 47% έχει μέτριο άγχος. Ακόμη, ως προς το 

φύλο διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν πολύ υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικού άγχους σε σύγκριση με τους άνδρες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε αγροτικές περιοχές έχουν υψηλότερο άγχος σε σύγκριση με αυτούς που 

εργάζονται σε ημιαστικές και αστικές περιοχές, ενώ δε βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τις ηλικιακές ομάδες και τα χρόνια υπηρεσίας. Τέλος, 

βρέθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση του επαγγελματικού άγχους με τη γενική 

αυτοεκτίμηση και τον προσωπικό και διαπροσωπικό έλεγχο.        

Στην έρευνα του Lazuras (2006) συμμετείχαν 70 Έλληνες εκπαιδευτικοί (34 δάσκαλοι 

ειδικής αγωγής και 36 δάσκαλοι γενικής αγωγής), οι οποίοι συμπλήρωσαν τέσσερις 

κλίμακες (Interpersonal Conflict at Work Scale, Organisational Constraints Scale, 

Quantitative Workload Inventory και Physical Symptoms Inventory, Spector & Jex, 

1998) για τη μέτρηση του επαγγελματικού άγχους και μία κλίμακα (Jοb - related 

Affective Well-being Scale, Van Katwyk et al., 2000) για την αξιολόγηση των 

συναισθηματικών αντιδράσεων των εκπαιδευτικών στην εργασία τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί βιώνουν χαμηλά έως 

μέτρια επίπεδα επαγγελματικού άγχους και αρνητικά συναισθήματα σχετικά με την 

εργασία. Επίσης, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εμφάνισαν υψηλότερα 

επίπεδα επαγγελματικού άγχους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, 

γεγονός που αποδίδεται από τους ερευνητές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σχετικά με θέματα οργάνωσης. Εξάλλου, μεταξύ των 

αγχογόνων παραγόντων αναφέρθηκαν η οργανωτική δομή, η έλλειψη αναγκαίων 

πληροφοριών σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν, η πλημμελής 

εποπτεία και οι ασθενείς δεσμοί μεταξύ συναδέλφων. Ακόμη, όσον αφορά τα αρνητικά 

συναισθήματα σχετικά με την εργασία βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

τείνουν να έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να σχετίζεται με έναν μηχανισμό αυτό-

ρύθμισης, κατά τον οποίο οι άνθρωποι που βιώνουν υψηλά επίπεδα ψυχοκοινωνικού 

άγχους τείνουν να χρησιμοποιούν διαφόρους γνωστικούς και συναισθηματικούς 

μηχανισμούς ώστε να μετριάσουν αυτό το άγχος (Bowling, 2002). Τέλος, βρέθηκε ότι 
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αγχογόνοι παράγοντες, όπως οι διαπροσωπικές συγκρούσεις στη δουλειά και ο μεγάλος 

φόρτος εργασίας, πιθανόν να έχουν αρνητική επίπτωση στην υγεία των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής.  

Στην έρευνα του Kokkinos (2007) εξετάστηκε το επαγγελματικό άγχος και η 

επαγγελματική εξουθένωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στους 447 συμμετέχοντες χορηγήθηκαν τρία εργαλεία, το Maslach Burnout Inventory 

Educators’ Survey (Maslach et al., 1996) για τη μέτρηση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, το NEO-Five Factor Inventory (Costa & McCrae, 1992) για τη μέτρηση 

των διαστάσεων της προσωπικότητας και ένα εργαλείο που κατασκευάστηκε από τους 

ερευνητές για τη μέτρηση των πηγών του άγχους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τόσο 

οι διαστάσεις της προσωπικότητας όσο και κάποιοι ειδικοί αγχογόνοι παράγοντες 

συνδέθηκαν με την επαγγελματική εξουθένωση. Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, 

ενισχύει το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η επαγγελματική εξουθένωση εξαρτάται από 

περιβαλλοντικές και προσωπικές μεταβλητές. Συγκεκριμένα, η συναισθηματική 

εξάντληση και η αποπροσωποποίηση σχετίζονταν περισσότερο με περιβαλλοντικούς 

αγχογόνους παράγοντες, ενώ η προσωπική ολοκλήρωση με διάφορες μεταβλητές της 

προσωπικότητας. Όσον αφορά τις διαστάσεις της προσωπικότητας βρέθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλή βαθμολογία στην ευσυνειδησία (η τάση προς επιμονή, 

εργατικότητα και οργάνωση) και την εξωστρέφεια (η προδιάθεση για θετικά 

συναισθήματα, κοινωνικότητα και υψηλή δραστηριοποίηση) και χαμηλή βαθμολογία 

στη νεύρωση (η ευαισθησία προς ψυχολογική δυσφορία ή η αδυναμία απαιτούμενου 

ελέγχου) είχαν περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν συναισθήματα αυξημένης 

προσωπικής ολοκλήρωσης, και ως εκ τούτου χαμηλή επαγγελματική εξουθένωση. Ενώ, 

όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς παράγοντες διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση της 

συμπεριφοράς των μαθητών, η πειθαρχία μέσα στην τάξη και η έλλειψη χρόνου ήταν 

πηγές άγχους που προέβλεπαν τη συναισθηματική εξάντληση και την 

αποπροσωποποίηση των εκπαιδευτικών. 

Οι Καλύβα, Καραγιάννη, Τζιάστας, Τσοντάκη και Χατζηαλεξιάδου (2007) εξέτασαν 

την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 384 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 147 (38,3%) ήταν 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και οι 237 (61,7%) γενικής αγωγής. Για τη συλλογή των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, το Maslach Burnout Inventory-

Educators Survey (Maslach, Jackson & Leiter, 1996) για τη μέτρηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και το Pupils’ Undesirable Behaviours Questionnaire 

(Kokkinos et al., 2005) για τη διερεύνηση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών των 
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μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

νιώθουν λιγότερο εξουθενωμένοι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

Επίσης, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο εξουθενωμένοι σε σχέση με τους 

Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Όσον αφορά το φύλο, την ηλικία και τα χρόνια 

διδακτικής εμπειρίας δε βρέθηκε καμία επίδραση στην επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών. Τέλος, η ανάλυση έδειξε ότι οι περισσότερο εξουθενωμένοι 

εκπαιδευτικοί δείχνουν μικρότερη ανοχή στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά των μαθητών 

τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και οι γυναίκες ανέχονται περισσότερο τη 

συμπεριφορά αυτή.   

Η μελέτη των Πατσάλης και Παπουτσάκη (2010), μελέτησε την επαγγελματική 

εξουθένωση σε 160 Έλληνες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους 

οποίους οι 94 ήταν δάσκαλοι γενικής αγωγής, οι 37 ειδικής αγωγής και οι 29 

νοσοκομειακοί εκπαιδευτικοί. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως 

εργαλείο η έκδοση του ερωτηματολογίου Maslach Burnout Inventory (Maslach & 

Jackson, 1986) που αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, έγινε χρήση ανοιχτών 

ερωτήσεων για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συντελούν στην επαγγελματική 

ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής βρίσκονται σε ένα πρώτο στάδιο επαγγελματικής 

εξουθένωσης αφού βιώνουν υψηλού βαθμού συναισθηματική εξάντληση και 

αποπροσωποποίηση και μέτριου βαθμού προσωπική επίτευξη, ενώ οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής δε βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση αφού εμφανίζουν χαμηλού 

βαθμού συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση και υψηλού βαθμού 

προσωπική επίτευξη. Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανόν να οφείλεται στον 

τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την αποτελεσματικότητά τους. 

Συγκεκριμένα, για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής αναφέρεται ότι η προσωπική 

ικανοποίησή τους σχετίζεται με την επίτευξη εξατομικευμένων στόχων που διαφέρουν 

από εκείνους των μαθητών γενικής εκπαίδευσης στο βαθμό δυσκολίας, στον χρόνο 

υλοποίησης ή σε άλλες παραμέτρους. Ενώ, για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ως 

σημαντική πηγή δυσκολίας αναφέρεται η ετερογενής σύνθεση των τάξεων, κυρίως 

λόγω του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα τους. Επίσης, δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς το 

φύλο, την ηλικία, την επιμόρφωση, τα χρόνια υπηρεσίας, τις ώρες διδασκαλίας και τις 

ώρες προετοιμασίας. Τέλος, όσον αφορά τους παράγοντες που συντελούν στην 

επαγγελματική ικανοποίηση, το 63,5% των εκπαιδευτικών ανέφεραν την αναγνώριση 

των προσπαθειών τους από τους γονείς, ενώ το 36,5% την αναγνώριση των 
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προσπαθειών τους από τους συναδέλφους τους. Σχετικά με τους παράγοντες που 

συντελούν στη δυσαρέσκειά τους η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανέφεραν την 

πληθώρα της ύλης στα νέα διδακτικά εγχειρίδια (54%) και την εφαρμογή των νέων 

προγραμμάτων (20,4%). 

H έρευνα του Koustelios (2001) εξέτασε την επαγγελματική ικανοποίηση σε 354 

Έλληνες εκπαιδευτικούς, από τους οποίους το 59,6% ήταν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και το 40,4% δευτεροβάθμιας. Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης 

χρησιμοποιήθηκε το Employee Satisfaction Inventory (Koustelios, 1991, Koustelios & 

Bagiatis, 1997). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συνδέεται με τη φύση της ίδιας της εργασίας τους και 

την επίβλεψη, ενώ η επαγγελματική δυσαρέσκεια συνδέονται με το μισθό και τις 

ευκαιρίες προαγωγής. Διαφορά μεταξύ των δύο φύλων βρέθηκε μόνο ως προς τις 

συνθήκες εργασίας, όπου οι γυναίκες ένιωθαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τους 

άντρες. Όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία βρέθηκε ότι οι πιο έμπειροι 

εκπαιδευτικοί εμφάνιζαν μεγαλύτερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης σε θέματα 

προαγωγής και επίβλεψης, ενώ η οικογενειακή κατάσταση δεν αποτέλεσε σημαντικό 

παράγοντα.  

Η έρευνα των Κουστέλιος και Κουστέλιου (2001), που πραγματοποιήθηκε στην 

Ελλάδα, εξέτασε την επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση 

100 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (56%) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (44%). Στην 

έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, το Employee Satisfaction Inventory 

(ESI, Koustelios, 1991, Koustelios & Bagiatis, 1997) για τη μέτρηση της 

επαγγελματικής ικανοποίησης και το Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach & 

Jackson, 1986, ειδική έκδοση για τους εκπαιδευτικούς) για τη μέτρηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών 

ήταν χαμηλό και μάλιστα βρέθηκε χαμηλότερο από το αντίστοιχο που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί στις ΗΠΑ (Maslach & Jackson, 1986). Επίσης, βρέθηκαν μέτριες 

συσχετίσεις ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και στην επαγγελματική 

ικανοποίηση. Τέλος, ο μόνος σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την 

αποπροσωποποίηση και τη συναισθηματική εξάντληση των εκπαιδευτικών ήταν η ίδια 

η δουλειά. 

Στην έρευνα των Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, Κουμπιάς και Γιαβρίμης (2002) 

συμμετείχαν 411 εκπαιδευτικοί από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Για την μέτρηση της επαγγελματικής 
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εξουθένωσης των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Maslach 

Burnout Inventory Form Ed (Maslach & Jackson, 1986), έκδοση που αναφέρεται στους 

εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα βρέθηκε ιδιαίτερα υψηλή θετική συνάφεια ανάμεσα στη 

συναισθηματική εξάντληση και το αίσθημα αποπροσωποποίησης των εκπαιδευτικών, 

ενώ βρέθηκε μέτρια αρνητική συνάφεια ανάμεσα στην αποπροσωποποίηση και την 

προσωπική επίτευξη. Επίσης, βρέθηκε ότι οι άγαμοι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τους 

έγγαμους, παρουσίασαν εντονότερα αισθήματα αποπροσωποποίησης, ενώ εμφάνισαν 

χαμηλότερο μέσο όρο σχετικά με το μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης. Το 

γεγονός ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλότερους μέσους όρους 

επαγγελματικής εξουθένωσης από τους άγαμους, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανόν 

να οφείλεται στο υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο το άτομο επενδύει 

συναισθηματικά.   

Στην έρευνα των Antoniou et al. (2006), που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με σκοπό 

την μελέτη του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών, συμμετείχαν 493 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας (49,7%) και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (50,3%). Χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία, ένα 

ερωτηματολόγιο σχετικά με τους αγχογόνους παράγοντες του επαγγελματικού άγχους 

των εκπαιδευτικών και το Maslach Burnout Inventory (MBI-ED)-έκδοση για 

εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

μέτρια έως υψηλά επίπεδα άγχους, ενώ οι κύριες πηγές άγχους σχετίζονταν με 

προβλήματα πειθαρχίας και με τις σχέσεις με τους μαθητές και τους συναδέλφους. 

Επίσης, βρέθηκαν διαφορές στο άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση ως προς το 

φύλο με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικού άγχους σε σύγκριση με τους άνδρες, όσον αφορά τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στην τάξη και το φόρτο εργασίας. Επίσης, οι γυναίκες παρουσίαζαν 

υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους άνδρες, γεγονός 

που δείχνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι οι γυναίκες είτε δεν έχουν αποκτήσει είτε 

δεν μπορούν να χειριστούν τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους που 

χρειάζονται για τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Τέλος, η ηλικία βρέθηκε να έχει 

σημαντική επίδραση στην επαγγελματική εξουθένωση με τους νεότερους 

εκπαιδευτικούς να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους. Αντιθέτως, οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες εμφάνισαν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους σε σχέση 

με την υποστήριξη που αισθάνονται ότι λαμβάνουν από την κυβέρνηση. 
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Η έρευνα των Platsidou και Agaliotis (2008) εξέτασε την επαγγελματική εξουθένωση, 

την επαγγελματική ικανοποίηση και το επαγγελματικό άγχος των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 127 συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια, το Maslach Burnout Inventory (Maslach et al., 

1996), το Employee Satisfaction Inventory (Koustelios & Bagiatis, 1997) και το 

Inventory of Job-related Stress Factors που κατασκευάστηκε από τους συγγραφείς για 

τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δε βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Μάλιστα, βρέθηκε ότι τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι χαμηλότερα από των συναδέλφων τους στη Βόρεια 

Αμερική και Ευρώπη. Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανόν να οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες όπως η μονιμότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών ή η έλλειψη 

αξιολόγησής τους. Επίσης, βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες βιώνουν σχετικά υψηλά 

επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η ίδια η 

εργασία, η διεύθυνση και η οργάνωση του σχολείου, ενώ βιώνουν μέτρια επίπεδα 

ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας και χαμηλά επίπεδα από τις προοπτικές 

προαγωγής και το μισθό. Τα αποτελέσματα σχετικά με το επαγγελματικό άγχος των 

εκπαιδευτικών έδειξαν ότι αυτό βρίσκεται σε χαμηλά με μέτρια επίπεδα. Ακόμη, 

χαμηλή με μέτρια συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και της 

επαγγελματικής ικανοποίησης από την εργασία, τις προοπτικές προαγωγής, τη 

διεύθυνση και την οργάνωση του σχολείου. Όσον αφορά την επαγγελματική 

εξουθένωση βρέθηκε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι παντρεμένοι συμμετέχοντες 

εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα από τους συναδέλφους τους, ενώ δε βρέθηκε 

σημαντική διαφορά ως προς το φύλο και την επαγγελματική εμπειρία. Επίσης, οι 

άντρες ηλικίας 38-43 ετών φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από το μισθό 

τους σε σχέση με τις γυναίκες και τους νεότερους συναδέλφους τους. Τέλος, οι 

παράγοντες που προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής είναι η 

οργάνωση του προγράμματος, η συνεργασία με άλλους ειδικούς, συναδέλφους ή τους 

γονείς, η διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η 

αξιολόγηση των μαθητών.     

Η έρευνα των Antoniou, Polychroni και Kotroni (2009) διερεύνησε τους αγχογόνους 

παράγοντες που επηρεάζουν τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης που εφαρμόζονται από αυτούς. Οι συμμετέχοντες ήταν 158 

δάσκαλοι ειδικής αγωγής, από τους οποίους το 62,5% δάσκαλοι σε τμήματα ένταξης 

(inclusive classrooms) γενικών σχολείων και το 37,5% σε ειδικά σχολεία. Στη 
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συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία, ένα ερωτηματολόγιο που 

κατασκευάστηκε από τους ερευνητές για τη μέτρηση συγκεκριμένων πηγών άγχους των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και η υποκλίμακα του Occupational Stress Indicator 

(OSI) για την αξιολόγηση των στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Αποδείχθηκε ότι οι πέντε σημαντικότεροι παράγοντες 

δημιουργίας άγχους για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σχετίζονταν με την 

έλλειψη πόρων και εξοπλισμού, την αυξημένη ευθύνη για την εκπαίδευση των 

μαθητών, τη γενική έλλειψη υποστήριξης από την κυβέρνηση, την πίεση του χρόνου 

στο σχολείο και τις διακρίσεις. Όταν διερευνήθηκαν οι διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών εκπαιδευτικών σε σχέση με τους πέντε βασικούς παράγοντες άγχους, 

αποκαλύφθηκε ότι οι γυναίκες θεώρησαν σημαντικές πηγές άγχους την ευθύνη για τους 

μαθητές και την πίεση του χρόνου στο σχολείο, ενώ οι άνδρες ήταν σημαντικά πιο 

αγχωμένοι από τις γυναίκες σε σχέση με τον παράγοντα δύσκολη συμπεριφορά των 

μαθητών. Η παρούσα μελέτη εξέτασε επίσης τις βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης 

που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

κυρίως στρατηγικές με σκοπό την εξάλειψη των αγχογόνων παραγόντων καθώς και 

στρατηγικές κοινωνικής στήριξης. Παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των δύο φύλων με 

τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να αναφέρουν σημαντικά πιο εκτεταμένη χρήση της 

κοινωνικής στήριξης από τους άνδρες. Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στην Ελλάδα δίνουν 

προτεραιότητα στην οικοδόμηση σταθερών σχέσεων, που αποτελεί μια στρατηγική 

αντιμετώπισης εστιασμένη στο συναίσθημα. 

Η έρευνα των Kokkinos και Davazoglou (2009), πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και 

εξέτασε το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Οι 373 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Special Educators’ Sources of Stress 

Inventory (SESSI), το οποίο κατασκευάστηκε από τους ίδιους τους ερευνητές για τις 

ανάγκες της έρευνάς τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εμφανίζουν μεσαία επίπεδα επαγγελματικού άγχους. 

Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανόν να οφείλεται στην μονιμότητα των 

εκπαιδευτικών και την έλλειψη επίσημης αξιολόγησης που ισχύει στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Δε βρέθηκαν διαφορές στα επίπεδα του επαγγελματικού άγχους 

ως προς το φύλο, ενώ ως προς τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία η ανάλυση των 

δεδομένων έδειξε ότι μεγαλύτερη πιθανότητα επαγγελματικού άγχους έχουν οι σχετικά 

νέοι, ηλικίας 31 έως 40 ετών, παντρεμένοι εκπαιδευτικοί με προπτυχιακή εκπαίδευση 

και με επαγγελματική εμπειρία στην ειδική αγωγή ως 5 χρόνια. Όσον αφορά τις 
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κατηγορίες των μαθητών βρέθηκε ότι η διδασκαλία των παιδιών με αυτισμό προκαλεί 

το μεγαλύτερο άγχος στους περισσότερους εκπαιδευτικούς, ενώ ακολουθούν οι μαθητές 

με δυσκολίες συμπεριφοράς, ΔΕΠ/Υ, συναισθηματικές δυσκολίες, νοητική 

καθυστέρηση, πρόβλημα όρασης, σωματικές αναπηρίες προβλήματα λόγου, 

προβλήματα υγείας και τέλος πρόβλημα ακοής. Τέλος, σχετικά με τους παράγοντες που 

προκαλούν το μεγαλύτερο άγχος στους εκπαιδευτικούς, για αυτούς με μεταπτυχιακές 

σπουδές θεωρείται η έλλειψη υποστήριξης από τους ανωτέρους και τους συναδέλφους 

και η μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για το μαθητή με ειδικές ανάγκες, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί με προπτυχιακές σπουδές αναφέρουν την επαγγελματική τους επάρκεια, 

την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, την κοινωνική και ακαδημαϊκή πρόοδο του 

μαθητή και την επικοινωνία με τους γονείς. 

 

 

2.3 Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά Ερωτήματα 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε δείχνει ότι υπάρχει πλήθος 

ερευνών που μελετούν την επαγγελματική ικανοποίηση, το επαγγελματικό άγχος και 

την επαγγελματική εξουθένωση, που ουσιαστικά συνιστούν την ποιότητα 

επαγγελματικής ζωής, των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Ωστόσο, όπως 

φαίνεται υπάρχει έλλειψη στις έρευνες που συγκρίνουν την ποιότητα επαγγελματικής 

ζωής των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη και η σύγκριση της ποιότητας 

επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Διερευνητικά ερωτήματα 

1. Ποιες μεταβλητές (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, θέση εργασίας, επιπλέον σπουδές, έτη υπηρεσίας στη γενική και ειδική 

εκπαίδευση, αριθμός παιδιών και κατηγορία ειδικών αναγκών παιδιών) 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση, το επαγγελματικό άγχος και την 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής; 

2. Υπάρχουν διαφορές ως προς την επαγγελματική ικανοποίηση, το επαγγελματικό 

άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής; 

3. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης, του 

επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης;   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 67 εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτούς, το 52,2% (35 άτομα) είναι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής, ενώ το 47,8% (32 άτομα) είναι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (Πίνακας 

1). Από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, οι 6 διδάσκουν σε τμήματα ένταξης 

(18,8%), οι 9 σε παράλληλη στήριξη (28,1%) και οι 17 σε ειδικά δημοτικά σχολεία 

(53,1%). Ενώ, από το σύνολο των συμμετεχόντων το 82,1% είναι μόνιμοι και το 17,9% 

είναι αναπληρωτές.   

Ως προς το φύλο οι 22 συμμετέχοντες είναι άνδρες (32,8%) και οι 45 είναι γυναίκες 

(67,2%) (Πίνακας 1). Ως προς την ηλικία το 52,2%, δηλαδή περίπου οι μισοί, έχουν 

ηλικία 41-50 ετών, ενώ το 14,9% είναι έως 30 ετών, το 13,5% είναι 31-40 ετών και το 

19,4% είναι πάνω από 51 ετών. Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, το 59,7% των 

συμμετεχόντων είναι έγγαμοι, το 32,8% είναι άγαμοι και το 7,5% είναι διαζευγμένοι. 

 

 

Πίνακας 1  

Κατανομή ως προς την ειδικότητα και το φύλο 

  Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ειδικότητα Γενικής αγωγής 35 52.2 

 Ειδικής αγωγής 32 47.8 

 Σύνολο 67 100.0 

Φύλο Άνδρες  22 32.8 

 Γυναίκες  45 67.2 

 Σύνολο 67 100.0 

 

 

Από τους 32 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, μόνο ένας έχει διδακτορικό στην ειδική 

αγωγή και 5 έχουν μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, δηλαδή συνολικό ποσοστό 18,8%, 

ενώ από τους 35 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής οι 6 έχουν κάποιο μεταπτυχιακό, 

δηλαδή το 17,1%.  

Σχετικά με την προϋπηρεσία στη γενική εκπαίδευση, από το σύνολο των 

συμμετεχόντων, οι 6 εκπαιδευτικοί έχουν 1-5 έτη προϋπηρεσία (9%), οι 5 έχουν 6-10 
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έτη (7,5%), οι 10 έχουν 11-15 έτη (14,9%) και οι 34 έχουν πάνω από 16 έτη (50,7%), 

ενώ οι 12 (17,9%) δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία στη γενική εκπαίδευση. Όσον 

αφορά την προϋπηρεσία στη γενική εκπαίδευση μόνο για τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής, οι 2 εκπαιδευτικοί (5,7%) έχουν προϋπηρεσία 1-5 έτη, οι 3 (8,6%) έχουν 6-10 

έτη, οι 5 (14,3%) έχουν 11-15 έτη και οι 25 (71,4%) έχουν πάνω από 16 έτη. Σχετικά με 

την προϋπηρεσία στην ειδική εκπαίδευση, από τους 32 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

το μεγαλύτερο ποσοστό έχει προϋπηρεσία 1-10 έτη (75%). Συγκεκριμένα, οι 13 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν προϋπηρεσία 1-5 έτη (40,6%), οι 11 έχουν 6-10 έτη 

(34,4%), οι 2 έχουν 11-15 έτη (6,3%) και οι 6 έχουν πάνω από 16 έτη (18,7%), όπως 

φαίνεται στον πίνακα 2. 

 

 

Πίνακας 2  

Κατανομή ως προς τα χρόνια υπηρεσίας  

 Γενική αγωγή Ειδική αγωγή 

Χρόνια 

υπηρεσίας 

Συχνότητα Ποσοστό 

(%) 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 

1-5 έτη 2 5.7 13 40.6 

6-10 έτη 3 8.6 11 34.4 

11-15 έτη 5 14.3 2 6.3 

16 έτη και άνω 25 71.4 6 18.7 

Σύνολο 35 100.0 32 100.0 

 

 

Ως προς τον αριθμό των παιδιών που υποστηρίζουν σε καθημερινή βάση, οι 21 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν 1-5 παιδιά (31,3%), οι 5 δήλωσαν 6-10 παιδιά (7,5%), οι 14 

δήλωσαν 11-15 παιδιά (20,9%) και οι 27 δήλωσαν πάνω από 16 παιδιά (40,3%). 

Επίσης, οι μισοί περίπου από τους συμμετέχοντες διδάσκουν σε μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (49,3%), οι 14 διδάσκουν σε μαθητές με σωματικές/κινητικές 

αναπηρίες (20,9%), οι 21 διδάσκουν σε μαθητές με νοητική καθυστέρηση (31,3%), οι 

14 σε μαθητές με προβλήματα όρασης (20,9%), οι 2 σε μαθητές με προβλήματα ακοής 

(3%), οι 22 σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς (32,8%), οι 32 σε μαθητές με 

αυτισμό (47,8%) και οι 6 σε μαθητές με άλλα προβλήματα (9%). 
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3.2 Διαδικασία 

Η διαδικασία διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από 

τον Απρίλιο έως τις αρχές Ιουνίου 2013. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε γενικά και 

ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Μετά από 

συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων, τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στους 

εκπαιδευτικούς σε έντυπη μορφή. Στους συμμετέχοντες δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο 

2-3 εβδομάδων για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και έπειτα έγινε η συλλογή 

τους. Αρχικά χορηγήθηκαν 95 ερωτηματολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν 

συμπληρωμένα τα 74. Από αυτά που επιστράφηκαν έπρεπε να αποκλειστούν από την 

έρευνα τα 7 ερωτηματολόγια, γιατί ήταν ελλιπώς συμπληρωμένα. Έτσι, τελικά για την 

παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν 67 ερωτηματολόγια.   

 

 

3.3 Ερευνητικό εργαλείο 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα για τη μέτρηση της ποιότητας 

της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών είναι το Professional Quality of Life Scale 

(ProQOL) 5η έκδοση της Stamm (2009). Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε 

προηγουμένως στη μεταπτυχιακή εργασία της Βούρδα (2011) για τη διερεύνηση της 

ποιότητας επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων στο χώρο της ειδικής αγωγής στα 

πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το οποίο αποτελείται 

από 10 ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν τα δημογραφικά τους στοιχεία. 

Συγκεκριμένα, οι τρεις πρώτες ερωτήσεις αναφέρονται στο φύλο, την ηλικία και την 

οικογενειακή κατάσταση, ενώ οι επόμενες τρεις ερωτήσεις σχετίζονται με τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη θέση εργασίας. Στην έβδομη και όγδοη 

ερώτηση οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν την ειδικότητά τους και τις επιπλέον 

σπουδές, αντίστοιχα. Η ένατη ερώτηση σχετίζεται με τα χρόνια υπηρεσίας στη γενική 

και ειδική εκπαίδευση, ενώ η δέκατη αναφέρεται στον αριθμό και την κατηγορία 

ειδικών αναγκών των παιδιών με τα οποία εργάζονται οι συμμετέχοντες. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 30 ερωτήσεις που εξετάζουν 

την επαγγελματική ικανοποίηση, το δευτερεύον τραυματικό άγχος και την 

επαγγελματική εξουθένωση. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27 

και 30 αναφέρονται στην επαγγελματική ικανοποίηση. Οι απαντήσεις δίνονται σε 5- 

βαθμη κλίμακα τύπου Likert, που κυμαίνεται από το 1 έως το 5, με το 1 να αντιστοιχεί 

στο «ποτέ», το 2 στο «σπάνια», το 3 στο «μερικές φορές», το 4 στο «συχνά» και το 5 
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στο «πολύ συχνά». Οι ερωτήσεις 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25 και 28 αναφέρονται στο 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και οι απαντήσεις βαθμολογούνται με τον παραπάνω 

τρόπο. Τέλος, από τις ερωτήσεις 1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 26 και 29 που αναφέρονται 

στην επαγγελματική εξουθένωση, οι ερωτήσεις 8, 10, 19, 21 και 26 βαθμολογούνται με 

τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, ενώ οι 1, 4, 15, 17 και 29 βαθμολογούνται 

αντίστροφα (το 1 αντιστοιχεί στο «πολύ συχνά», το 2 στο «συχνά», το 3 στο «μερικές 

φορές», το 4 στο «σπάνια» και το 5 στο «ποτέ»). Η υψηλή βαθμολογία σε κάθε μια 

περίπτωση αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, δευτερεύοντος 

τραυματικού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγκεκριμένα, η τελική 

βαθμολογία για κάθε μια μεταβλητή που είναι ίση ή μικρότερη του 22 δείχνει χαμηλό 

επίπεδο, η βαθμολογία που είναι από 23 έως 41 δείχνει μέτριο επίπεδο και η 

βαθμολογία που είναι ίση ή μεγαλύτερη του 42 δείχνει υψηλό επίπεδο.  

 

 

3.4 Αξιοπιστία  ερευνητικού εργαλείου 

Η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε να είναι πολύ 

ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής cronbach’s alpha είναι a = .834 για την 

επαγγελματική ικανοποίηση, a = .816 για το δευτερεύον τραυματικό άγχος και a = .764 

για την επαγγελματική εξουθένωση. 

  

 

3.5 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε 

με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21.0. Συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμβάνει 

περιγραφική στατιστική, όπου εξήχθησαν οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, η 

μέγιστη και η ελάχιστη τιμή, συσχετίσεις Pearson μεταξύ των τριών μεταβλητών, 

επαγγελματική ικανοποίηση, δευτερεύον τραυματικό άγχος και επαγγελματική 

εξουθένωση, έλεγχο t-test με ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, τη θέση εργασίας, την 

ειδικότητα και τις κατηγορίες των παιδιών και ανάλυση διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης (one way ANOVA) με ανεξάρτητες μεταβλητές την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, τις επιπλέον σπουδές, τον αριθμό παιδιών, το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο και τα χρόνια υπηρεσίας.   



  49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης, δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

Αρχικά υπολογίστηκε ο μέσος όρος (Μ.Ο.), η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) και η ελάχιστη 

και μέγιστη τιμή της επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού 

άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

(Πίνακας 3). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες βιώνουν συχνά 

επαγγελματική ικανοποίηση (mean=4.05, SD=.48), ενώ βιώνουν σπάνια δευτερεύον 

τραυματικό άγχος (mean=2.24, SD=.55) και επαγγελματική εξουθένωση (mean=2.12, 

SD=.49). 

 

 

Πίνακας 3 

Μέσοι όροι της επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητή  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 67 2.3 4.9 4.05 .48 

Δευτερεύον Τραυματικό Άγχος 67 1.2 3.5 2.24 .55 

Επαγγελματική Εξουθένωση 67 1.2 3.2 2.12 .49 

 

 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος (Μ.Ο.), η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) και η 

ελάχιστη και μέγιστη τιμή των τριών μεταβλητών ξεχωριστά για τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής και ειδικής αγωγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής βιώνουν συχνά επαγγελματική ικανοποίηση (mean=3.96, SD=.50). 

Αντιθέτως, φαίνεται ότι βιώνουν σχεδόν σπάνια δευτερεύον τραυματικό άγχος 

(mean=2.45, SD=.54) και σπάνια επαγγελματική εξουθένωση (mean=2.29, SD=.49) 

(Πίνακας 4).  
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Πίνακας 4 

Μέσοι όροι της επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

Μεταβλητή  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 35 2.3 4.9 3.96 .50 

Δευτερεύον Τραυματικό Άγχος 35 1.6 3.5 2.45 .54 

Επαγγελματική Εξουθένωση 35 1.4 3.2 2.29 .49 

 

 

Για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής διαπιστώθηκε ότι βιώνουν συχνά 

επαγγελματική ικανοποίηση (mean=4.15, SD=.43), ενώ βιώνουν σπάνια τόσο 

δευτερεύον τραυματικό άγχος (mean=2.01, SD=.47), όσο και επαγγελματική 

εξουθένωση (mean=1.94, SD=.42). Οι μέσοι όροι (Μ.Ο.), οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.), 

οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές για κάθε μια μεταβλητή φαίνονται στον πίνακα 5. 

 

 

Πίνακας 5 

Μέσοι όροι της επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

Μεταβλητή  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ. Α. 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 32 3.2 4.9 4.15 .43 

Δευτερεύον Τραυματικό Άγχος 32 1.2 3.1 2.01 .47 

Επαγγελματική Εξουθένωση 32 1.2 3.1 1.94 .42 

 

 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κατατάχθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν. Σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

κατασκευάστριας του ερωτηματολογίου (Stamm, 2009), οι βαθμολογίες που 

προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια μετατρέπονται σε t τιμές και αυτές αποτελούν τα 
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σκορ για κάθε συμμετέχοντα. Για κάθε υποκλίμακα ισχύει ότι η βαθμολογία που είναι 

ίση ή μικρότερη του 43 δείχνει χαμηλό επίπεδο, η βαθμολογία που είναι από 43 έως 57 

δείχνει μέτριο επίπεδο και η βαθμολογία που είναι ίση ή μεγαλύτερη του 57 δείχνει 

υψηλό επίπεδο. Σύμφωνα, λοιπόν με τα παραπάνω, προκύπτει ότι το 47.8% του 

συνόλου των εκπαιδευτικών βιώνουν μέτριο επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης, 

ενώ το 50.7% και το 53.7% βιώνουν μέτριο επίπεδο δευτερεύοντος τραυματικού άγχους 

και επαγγελματικής εξουθένωσης αντίστοιχα (Πίνακας 6). 

 

 

Πίνακας 6  

Κατηγορίες του συνόλου των εκπαιδευτικών ανάλογα με το επίπεδο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης  

Μεταβλητή Επίπεδο Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Επαγγελματική 

ικανοποίηση 

Χαμηλό  17 25.4 37.07 7.62 

Μέτριο  32 47.8 50.61 3.20 

Υψηλό  18 26.9 61.13 3.99 

Δευτερεύον 

τραυματικό άγχος 

Χαμηλό  18 26.9 38.57 3.98 

Μέτριο  34 50.7 49.64 3.84 

Υψηλό  15 22.4 64.53 4.80 

Επαγγελματική 

εξουθένωση 

Χαμηλό  13 19.4 37.07 3.40 

Μέτριο  36 53.7 48.00 4.06 

Υψηλό  18 26.9 63.33 4.66 

 

 

Για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής βρέθηκε ότι το 51.4% των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής βιώνουν μέτριο επίπεδο τόσο επαγγελματικής ικανοποίησης όσο και 

δευτερεύοντος τραυματικού άγχους. Ενώ, όσον αφορά την επαγγελματική εξουθένωση 

βρέθηκε ότι το 48.6% βιώνουν μέτρια επίπεδα και το 40% υψηλά επίπεδα (Πίνακας 7). 
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Πίνακας 7 

Κατηγορίες των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ανάλογα με το επίπεδο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης  

Μεταβλητή Επίπεδο Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Επαγγελματική 

ικανοποίηση 

Χαμηλό  10 28.6 35.28 9.27 

Μέτριο  18 51.4 50.84 3.75 

Υψηλό  7 20.0 59.19 3.93 

Δευτερεύον 

τραυματικό άγχος 

Χαμηλό  5 14.3 39.46 1.63 

Μέτριο  18 51.4 50.48 4.27 

Υψηλό  12 34.3 64.86 5.05 

Επαγγελματική 

εξουθένωση 

Χαμηλό  4 11.4 38.26 2.65 

Μέτριο  17 48.6 48.70 4.65 

Υψηλό  14 40.0 63.61 4.61 

 

Τέλος, για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής βρέθηκε ότι το 43.8% βιώνουν μέτριο 

επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης και το 34.4% υψηλό επίπεδο. Ενώ, το 50.0% 

βιώνουν μέτριο επίπεδο δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και το 40.6% χαμηλό 

επίπεδο. Σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση προκύπτει ότι το 59.4% βιώνουν 

μέτριο επίπεδο (Πίνακας 8). 

  

 

Πίνακας 8  

Κατηγορίες των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ανάλογα με το επίπεδο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης  

Μεταβλητή Επίπεδο Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Επαγγελματική 

ικανοποίηση 

Χαμηλό  7 21.9 39.64 3.62 

Μέτριο  14 43.8 50.32 2.42 

Υψηλό  11 34.4 62.36 3.68 

Δευτερεύον 

τραυματικό άγχος 

Χαμηλό  13 40.6 38.23 4.60 

Μέτριο  16 50.0 48.70 3.16 

Υψηλό  3 9.4 63.20 4.20 
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Μεταβλητή Επίπεδο Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Επαγγελματική 

εξουθένωση 

Χαμηλό  9 28.1 36.55 3.70 

Μέτριο  19 59.4 47.38 3.45 

Υψηλό  4 12.5 62.37 5.40 

 

 

Γενικά, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής βιώνουν μέτριο επίπεδο επαγγελματικής 

ικανοποίησης (mean=48.06, SD=10.49), δευτερεύοντος τραυματικού άγχους 

(mean=53.84, SD=9.85) και επαγγελματικής εξουθένωσης (mean=53.47, SD=10.00). 

Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βιώνουν μέτριο επίπεδο επαγγελματικής 

ικανοποίησης (mean=52.12, SD=9.12), δευτερεύοντος τραυματικού άγχους 

(mean=45.81, SD=8.48) και επαγγελματικής εξουθένωσης (mean=46.21, SD=8.66). 

 

 

4.1.1 Επαγγελματική ικανοποίηση 

Το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης εξετάζεται μέσω των ερωτήσεων 3, 6, 12, 

16, 18, 20, 22, 24, 27 και 30, στις οποίες οι συμμετέχοντες έδιναν τις απαντήσεις τους 

σε μια 5-βαθμη κλίμακα από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πολύ συχνά). Στους πίνακες 9, 10 

και 11 παρουσιάζονται ο μέσος όρος (Μ.Ο.), η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή και η 

τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των παραπάνω ερωτήσεων για το σύνολο των εκπαιδευτικών, 

για τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής αντίστοιχα. Όπως φαίνεται από τον 

πίνακα 9 που αναφέρεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών, το μεγαλύτερο μέσο όρο 

παρουσιάζει η ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά νιώθει κάποιος ότι του αρέσει η 

δουλειά του με τιμή 4.51, δηλαδή μεταξύ «συχνά» και «πολύ συχνά». Στη συνέχεια 

ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με το πόσο συχνά νιώθει κάποιος ευτυχής που 

επέλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά και πόσο συχνά αισθάνεται ικανοποιημένος με τη 

δουλειά του με μέσους όρους 4.43 και 4.33 αντίστοιχα. Αυξημένους μέσους όρους 

παρουσιάζουν επίσης οι ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση που λαμβάνει κάποιος 

από το γεγονός ότι μπορεί να υποστηρίζει ανθρώπους, σχετικά με τα συναισθήματα που 

νιώθει για αυτούς και πόσο συχνά αισθάνεται αναζωογονημένος μετά τη δουλειά του, 

με τιμές 4.25, 4.24 και 3.93 αντίστοιχα. Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το πόσο 

συχνά νιώθει κάποιος περήφανος για τη βοήθεια που προσφέρει με μέσο όρο 3.78, ενώ 

ίδιους μέσους όρους εμφανίζουν οι ερωτήσεις σχετικά με το πόσο ευχαριστημένος 

νιώθει κάποιος με τις τεχνικές υποστήριξης και τα πρωτόκολλα που ακολουθεί και με 
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την πεποίθηση ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσω της δουλειάς του (mean=3.69). 

Τέλος, το χαμηλότερο μέσο όρο εμφανίζει η ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά νιώθει 

κάποιος επιτυχημένος ως επαγγελματίας, με τιμή 3.66.  

 

 

Πίνακας 9 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων της επαγγελματικής ικανοποίησης για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών 

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

12. Μου αρέσει η δουλειά μου. 67 1 5 4.51 .683 

30. Είμαι ευτυχής που επέλεξα να κάνω αυτή τη 

δουλειά. 

67 2 5 4.43 .679 

18. Η δουλειά μου με κάνει να αισθάνομαι 

ικανοποιημένος/η. 

67 2 5 4.33 .660 

3. Λαμβάνω ικανοποίηση από το γεγονός ότι 

μπορώ να υποστηρίζω ανθρώπους. 

67 1 5 4.25 .785 

20. Έχω ευχάριστες σκέψεις και συναισθήματα 

γι’ αυτούς που υποστηρίζω και για το πώς θα 

μπορούσα να τους βοηθήσω. 

67 1 5 4.24 .720 

6. Αισθάνομαι αναζωογονημένος αφότου 

δουλέψω μ’ αυτούς που υποστηρίζω. 

67 2 5 3.93 .785 

24. Είμαι υπερήφανος για το τι μπορώ να κάνω 

για να βοηθήσω. 

67 1 5 3.78 .935 

16. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς καταφέρνω 

να ακολουθώ τις τεχνικές υποστήριξης και τα 

πρωτόκολλα. 

67 1 5 3.69 .783 

22. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά 

μέσω της δουλειάς μου. 

67 2 5 3.69 .743 

27. Έχω σκέψεις ότι είμαι επιτυχημένος ως 

επαγγελματίας. 

67 2 5 3.66 .686 

   

 

Από τις δέκα ερωτήσεις που αναφέρονται στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Πίνακας 10) το μεγαλύτερο μέσο όρο παρουσιάζει η 
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ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά νιώθει κάποιος ότι του αρέσει η δουλειά του με 

τιμή 4.46. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με το πόσο συχνά νιώθει 

κάποιος ευτυχής που επέλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά και πόσο συχνά αισθάνεται 

ικανοποιημένος με τη δουλειά του με μέσους όρους 4.37 και 4.29 αντίστοιχα. Οι 

ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση που λαμβάνει κάποιος από το γεγονός ότι 

μπορεί να υποστηρίζει ανθρώπους και σχετικά με τα συναισθήματα που νιώθει για 

αυτούς έχουν μέσους όρους 4.06 και 4.03 αντίστοιχα. Ακολουθούν οι ερωτήσεις που 

αναφέρονται στο πόσο συχνά αισθάνεται κάποιος αναζωογονημένος μετά τη δουλειά 

του και πόσο συχνά νιώθει περήφανος για τη βοήθεια που προσφέρει με ίσους μέσους 

όρους (mean=3.83). Τέλος, τους χαμηλότερους μέσους όρους εμφανίζουν οι ερωτήσεις 

σχετικά με το πόσο ευχαριστημένος νιώθει κάποιος με τις τεχνικές υποστήριξης και τα 

πρωτόκολλα που ακολουθεί, το πόσο συχνά νιώθει επιτυχημένος ως επαγγελματίας και 

πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσω της δουλειάς του, με μέσους όρους 3.60, 

3.57 και 3.54 αντίστοιχα.  

 

 

Πίνακας 10 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων της επαγγελματικής ικανοποίησης για τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής 

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

12. Μου αρέσει η δουλειά μου. 35 1 5 4.46 .817 

30. Είμαι ευτυχής που επέλεξα να κάνω αυτή τη 

δουλειά. 

35 2 5 4.37 .770 

18. Η δουλειά μου με κάνει να αισθάνομαι 

ικανοποιημένος/η. 

35 2 5 4.29 .750 

3. Λαμβάνω ικανοποίηση από το γεγονός ότι 

μπορώ να υποστηρίζω ανθρώπους. 

35 1 5 4.06 .906 

20. Έχω ευχάριστες σκέψεις και συναισθήματα 

γι’ αυτούς που υποστηρίζω και για το πώς θα 

μπορούσα να τους βοηθήσω. 

35 1 5 4.03 .785 

6. Αισθάνομαι αναζωογονημένος αφότου 

δουλέψω μ’ αυτούς που υποστηρίζω. 

35 2 5 3.83 .785 
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Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

24. Είμαι υπερήφανος για το τι μπορώ να κάνω 

για να βοηθήσω. 

35 1 5 3.83 .954 

16. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς καταφέρνω 

να ακολουθώ τις τεχνικές υποστήριξης και τα 

πρωτόκολλα. 

35 2 5 3.60 .651 

27. Έχω σκέψεις ότι είμαι επιτυχημένος ως 

επαγγελματίας. 

35 2 5 3.57 .655 

22. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά 

μέσω της δουλειάς μου. 

35 2 5 3.54 .780 

 

Για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, το μεγαλύτερο μέσο όρο παρουσιάζει η 

ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά νιώθει κάποιος ότι του αρέσει η δουλειά του με 

τιμή 4.56. Στη συνέχεια ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά νιώθει 

κάποιος ευτυχής που επέλεξε να κάνει αυτή τη δουλειά (mean=4.50). Οι επόμενες δύο 

ερωτήσεις, που αναφέρονται στην ικανοποίηση που λαμβάνει κάποιος από το γεγονός 

ότι μπορεί να υποστηρίζει ανθρώπους και στα συναισθήματα που νιώθει για αυτούς, 

έχουν ίσους μέσους όρους με τιμή 4.47. Ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με το πόσο 

συχνά αισθάνεται κάποιος ικανοποιημένος με τη δουλειά του και αναζωογονημένος 

μετά τη δουλειά του με μέσους όρους 4.38 και 4.03 αντίστοιχα. Οι επόμενες τέσσερις 

ερωτήσεις αναφέρονται στην πεποίθηση κάποιου ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσω 

της δουλειάς του, στο πόσο ευχαριστημένος νιώθει με τις τεχνικές υποστήριξης και τα 

πρωτόκολλα που ακολουθεί, στο πόσο συχνά νιώθει επιτυχημένος ως επαγγελματίας 

και περήφανος για τη βοήθεια που προσφέρει (mean=3.84, 3.78, 3.75 και 3.72 

αντίστοιχα) (Πίνακας 11).  

 

 

Πίνακας 11 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων της επαγγελματικής ικανοποίησης για τους εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής  

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

12. Μου αρέσει η δουλειά μου. 32 4 5 4.56 .504 
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Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

30. Είμαι ευτυχής που επέλεξα να κάνω αυτή τη 

δουλειά. 

32 3 5 4.50 .568 

3. Λαμβάνω ικανοποίηση από το γεγονός ότι 

μπορώ να υποστηρίζω ανθρώπους. 

32 3 5 4.47 .567 

20. Έχω ευχάριστες σκέψεις και συναισθήματα 

γι’ αυτούς που υποστηρίζω και για το πώς θα 

μπορούσα να τους βοηθήσω. 

32 3 5 4.47 .567 

18. Η δουλειά μου με κάνει να αισθάνομαι 

ικανοποιημένος/η. 

32 3 5 4.38 .554 

6. Αισθάνομαι αναζωογονημένος αφότου 

δουλέψω μ’ αυτούς που υποστηρίζω. 

32 2 5 4.03 .782 

22. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά 

μέσω της δουλειάς μου. 

32 2 5 3.84 .677 

16. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς καταφέρνω 

να ακολουθώ τις τεχνικές υποστήριξης και τα 

πρωτόκολλα. 

32 1 5 3.78 .906 

27. Έχω σκέψεις ότι είμαι επιτυχημένος ως 

επαγγελματίας. 

32 2 5 3.75 .718 

24. Είμαι υπερήφανος για το τι μπορώ να κάνω 

για να βοηθήσω. 

32 1 5 3.72 .924 

 

 

4.1.2 Δευτερεύον τραυματικό άγχος 

Το δευτερεύον τραυματικό άγχος εξετάζουν οι ερωτήσεις 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25 

και 28, με μια κλίμακα πέντε σημείων από το «ποτέ» έως το «πολύ συχνά». Στους 

πίνακες 12, 13 και 14 παρουσιάζονται ο μέσος όρος (Μ.Ο.), η ελάχιστη και η μέγιστη 

τιμή και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των παραπάνω ερωτήσεων για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών, για τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής αντίστοιχα. Όπως 

φαίνεται από τον πίνακα 12 για το σύνολο των εκπαιδευτικών, τον  υψηλότερο μέσο 

όρο εμφανίζει η ερώτηση σχετικά με το πόσο ανησυχεί κάποιος για περισσότερα από 

ένα άτομα τα οποία υποστηρίζει (mean=3.57). Στη συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις 

σχετικά με τον εκνευρισμό που αισθάνεται κάποιος λόγω της δουλειάς του, τη 

δυσκολία διαχωρισμού της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής, το ξάφνιασμα 
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από απροσδόκητους ήχους και το να βιώνει κάποιος το τραύμα των ατόμων που 

βοηθάει με μέσους όρους 2.45, 2.36, 2.31 και 2.21 αντίστοιχα. Οι επόμενες δύο 

ερωτήσεις που αναφέρονται στη μελαγχολία που αισθάνεται κάποιος λόγω της δουλειάς 

του και στην ανάκληση σημαντικών γεγονότων στη δουλειά εμφανίζουν τον ίδιο μέσο 

όρο με τιμή 2.13, ενώ η ερώτηση σχετικά με το πόσο έχει επηρεαστεί κάποιος από το 

τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζει εμφανίζει μέσο όρο 1.94, δηλαδή οι 

συμμετέχοντες βιώνουν σπάνια τις παραπάνω καταστάσεις. Τέλος, τους χαμηλότερους 

μέσους όρους εμφανίζουν οι ερωτήσεις σχετικά με την αποφυγή καταστάσεων που 

θυμίζουν τις τραυματικές εμπειρίες και την εμφάνιση τρομακτικών, ενοχλητικών 

σκέψεων, με τιμές 1.69 και 1.61 αντίστοιχα.        

 

 

Πίνακας 12 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών 

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

2. Ανησυχώ έντονα για περισσότερα από ένα 

άτομα τα οποία υποστηρίζω.  

67 2 5 3.57 .874 

11. Λόγω της βοήθειας που παρέχω, έχω 

αισθανθεί εκνευρισμένος για διάφορα 

πράγματα. 

67 1 5 2.45 1.063 

7. Δυσκολεύομαι να διαχωρίσω την προσωπική 

μου ζωή από τη ζωή μου ως επαγγελματίας. 

67 1 5 2.36 1.069 

5. Αναπηδώ ή ξαφνιάζομαι από απροσδόκητους 

ήχους. 

67 1 5 2.31 .941 

14. Αισθάνομαι σαν να βιώνω το τραύμα 

κάποιου που έχω βοηθήσει. 

67 1 5 2.21 .930 

13. Αισθάνομαι μελαγχολικός εξαιτίας των 

τραυματικών εμπειριών των ανθρώπων που 

βοηθώ. 

67 1 4 2.13 .886 

28. Δεν μπορώ να ανακαλέσω σημαντικά μέρη 

της δουλειάς μου που αφορούν θύματα 

τραυματισμού. 

67 1 5 2.13 .851 
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Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

9. Νομίζω ότι ίσως να έχω επηρεαστεί από το 

τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζω. 

67 1 4 1.94 .886 

23. Αποφεύγω συγκεκριμένες δραστηριότητες ή 

καταστάσεις επειδή μου θυμίζουν τρομακτικές 

εμπειρίες των ανθρώπων που υποστηρίζω. 

67 1 4 1.69 .722 

25. Ως αποτέλεσμα της παροχής βοήθειας στους 

άλλους, έχω ενοχλητικές, τρομακτικές σκέψεις. 

67 1 3 1.61 .673 

 

Για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (Πίνακας 13), ο υψηλότερος μέσος όρος 

εμφανίζεται στην ερώτηση σχετικά με το πόσο ανησυχεί κάποιος για περισσότερα από 

ένα άτομα τα οποία υποστηρίζει και έχει τιμή 3.66. Ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά 

με τον εκνευρισμό που αισθάνεται κάποιος λόγω της δουλειάς του, τη δυσκολία να 

διαχωρίσει την προσωπική από την επαγγελματική ζωή και τη δυσκολία να ανακαλέσει 

σημαντικά γεγονότα στη δουλειά με μέσους όρους 2.69, 2.60 και 2.49. Οι επόμενες δύο 

ερωτήσεις, που αναφέρονται στο ξάφνιασμα από απροσδόκητους ήχους και στο να 

βιώνει κάποιος το τραύμα των ατόμων που βοηθάει, εμφανίζουν κοντινούς μέσους 

όρους με τιμές 2.43 και 2.40 αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις που 

αναφέρονται στη μελαγχολία που αισθάνεται κάποιος λόγω της δουλειάς του και στο 

πόσο έχει επηρεαστεί από το τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζει με μέσους 

όρους 2.34 και 2.14 αντίστοιχα. Τέλος, οι χαμηλότεροι μέσοι όροι εμφανίζονται στις 

ερωτήσεις σχετικά με την αποφυγή καταστάσεων που θυμίζουν τις τραυματικές 

εμπειρίες και με την εμφάνιση τρομακτικών, ενοχλητικών σκέψεων (mean=1.94 και 

mean=1.83 αντίστοιχα).  

 

 

Πίνακας 13 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους για τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

2. Ανησυχώ έντονα για περισσότερα από ένα 

άτομα τα οποία υποστηρίζω.  

35 2 5 3.66 .838 
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Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

11. Λόγω της βοήθειας που παρέχω, έχω 

αισθανθεί εκνευρισμένος για διάφορα 

πράγματα. 

35 1 5 2.69 1.183 

7. Δυσκολεύομαι να διαχωρίσω την προσωπική 

μου ζωή από τη ζωή μου ως επαγγελματίας. 

35 1 5 2.60 1.035 

28. Δεν μπορώ να ανακαλέσω σημαντικά μέρη 

της δουλειάς μου που αφορούν θύματα 

τραυματισμού. 

35 1 5 2.49 .853 

5. Αναπηδώ ή ξαφνιάζομαι από απροσδόκητους 

ήχους. 

35 1 5 2.43 1.008 

14. Αισθάνομαι σαν να βιώνω το τραύμα 

κάποιου που έχω βοηθήσει. 

35 1 4 2.40 .881 

13. Αισθάνομαι μελαγχολικός εξαιτίας των 

τραυματικών εμπειριών των ανθρώπων που 

βοηθώ. 

35 1 4 2.34 .802 

9. Νομίζω ότι ίσως να έχω επηρεαστεί από το 

τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζω. 

35 1 3 2.14 .810 

23. Αποφεύγω συγκεκριμένες δραστηριότητες ή 

καταστάσεις επειδή μου θυμίζουν τρομακτικές 

εμπειρίες των ανθρώπων που υποστηρίζω. 

35 1 4 1.94 .802 

25. Ως αποτέλεσμα της παροχής βοήθειας στους 

άλλους, έχω ενοχλητικές, τρομακτικές σκέψεις. 

35 1 3 1.83 .707 

 

 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Πίνακας 14), ο υψηλότερος μέσος 

όρος, που διαφέρει αρκετά από τους επόμενους, εμφανίζεται στην ερώτηση σχετικά με 

το πόσο ανησυχεί κάποιος για περισσότερα από ένα άτομα τα οποία υποστηρίζει και 

έχει τιμή 3.47. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με τον εκνευρισμό που 

αισθάνεται κάποιος λόγω της δουλειάς του και με το ξάφνιασμα από απροσδόκητους 

ήχους με ίσους μέσους όρους (mean=2.19). Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις με μέσους 

όρους 2.09, 2.00 και 1.91 αναφέρονται στη δυσκολία να διαχωρίσει κάποιος την 

προσωπική του ζωή από την επαγγελματική, στο να βιώνει το τραύμα των ατόμων που 
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βοηθάει και στη μελαγχολία που αισθάνεται λόγω της δουλειάς του αντίστοιχα. Οι 

συμμετέχοντες δηλαδή βιώνουν σπάνια τις παραπάνω καταστάσεις. Οι ερωτήσεις 

σχετικά με τη δυσκολία να ανακαλέσει κάποιος σημαντικά γεγονότα στη δουλειά και το 

πόσο έχει επηρεαστεί από το τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζει εμφανίζουν 

σχεδόν ίσους μέσους όρους με τιμές 1.75 και 172 αντίστοιχα. Τέλος, οι ερωτήσεις που 

αναφέρονται στην αποφυγή καταστάσεων που θυμίζουν τις τραυματικές εμπειρίες και 

στην εμφάνιση τρομακτικών, ενοχλητικών σκέψεων εμφανίζουν τους χαμηλότερους 

μέσους όρους (mean=1.41 και mean=1.38 αντίστοιχα).  

 

 

Πίνακας 14 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους για τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

2. Ανησυχώ έντονα για περισσότερα από ένα 

άτομα τα οποία υποστηρίζω.  

32 2 5 3.47 .915 

5. Αναπηδώ ή ξαφνιάζομαι από απροσδόκητους 

ήχους. 

32 1 4 2.19 .859 

11. Λόγω της βοήθειας που παρέχω, έχω 

αισθανθεί εκνευρισμένος για διάφορα 

πράγματα. 

32 1 4 2.19 .859 

7. Δυσκολεύομαι να διαχωρίσω την προσωπική 

μου ζωή από τη ζωή μου ως επαγγελματίας. 

32 1 5 2.09 1.058 

14. Αισθάνομαι σαν να βιώνω το τραύμα 

κάποιου που έχω βοηθήσει. 

32 1 5 2.00 .950 

13. Αισθάνομαι μελαγχολικός εξαιτίας των 

τραυματικών εμπειριών των ανθρώπων που 

βοηθώ. 

32 1 4 1.91 .928 

28. Δεν μπορώ να ανακαλέσω σημαντικά μέρη 

της δουλειάς μου που αφορούν θύματα 

τραυματισμού. 

32 1 3 1.75 .672 

9. Νομίζω ότι ίσως να έχω επηρεαστεί από το 

τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζω. 

32 1 4 1.72 .924 
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Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

23. Αποφεύγω συγκεκριμένες δραστηριότητες ή 

καταστάσεις επειδή μου θυμίζουν τρομακτικές 

εμπειρίες των ανθρώπων που υποστηρίζω. 

32 1 2 1.41 .499 

25. Ως αποτέλεσμα της παροχής βοήθειας στους 

άλλους, έχω ενοχλητικές, τρομακτικές σκέψεις. 

32 1 3 1.38 .554 

 

 

4.1.3 Επαγγελματική εξουθένωση 

Οι ερωτήσεις 1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 26 και 29 που αναφέρονται στην 

επαγγελματική εξουθένωση βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπόλοιπες 

ερωτήσεις, δηλαδή σε 5-βαθμη κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 «ποτέ» έως το 5 

«πολύ συχνά». Στον πίνακα 15 παρουσιάζονται ο μέσος όρος, η ελάχιστη και η μέγιστη 

τιμή και η τυπική απόκλιση των ερωτήσεων που εξετάζουν την επαγγελματική 

εξουθένωση του συνόλου των εκπαιδευτικών. Από τις ερωτήσεις που φαίνονται στον 

πίνακα τον υψηλότερο μέσο όρο παρουσιάζει η ερώτηση που αναφέρεται στο γεγονός 

ότι κάποιος νοιάζεται πολύ με τιμή 4.10, ενώ πολύ κοντά σε αυτή την τιμή βρέθηκαν οι 

μέσοι όροι των επόμενων δύο ερωτήσεων σχετικά με τις πεποιθήσεις που έχει κάποιος 

και τον στηρίζουν (mean=4.07) και με τη σύνδεση που νιώθει με τους άλλους 

ανθρώπους (mean=4.06). Οι συμμετέχοντες δηλαδή δήλωσαν ότι βιώνουν συχνά τις 

παραπάνω καταστάσεις, ενώ το ίδιο παρατηρείται και στις επόμενες δύο ερωτήσεις που 

αναφέρονται στην εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του και στο αν νιώθει 

ευτυχισμένος, αφού οι μέσοι όροι που εμφανίζουν είναι αντίστοιχα 3.91 και 3.88. Στις 

υπόλοιπες ερωτήσεις οι συμμετέχοντες φαίνεται να δήλωσαν ότι βιώνουν τις 

καταστάσεις που αναφέρουν μερικές φορές έως σπάνια, αφού οι μέσοι όροι 

κυμαίνονται από 2.85 έως 1.70. Συγκεκριμένα, η ερώτηση που αναφέρεται στην 

εξάντληση που αισθάνεται κάποιος λόγω της δουλειάς του εμφανίζει μέσο όρο 2.85, 

ενώ οι ερωτήσεις σχετικά με το πώς αισθάνεται κάποιος με το σύστημα και το φόρτο 

εργασίας εμφανίζουν μέσους όρους 2.66 και 2.31 αντίστοιχα. Τέλος, οι ερωτήσεις που 

αναφέρονται στο πόσο εγκλωβισμένος αισθάνεται κάποιος από τη δουλειά του και στο 

πόσο επηρεάζουν την απόδοσή του οι τραυματικές εμπειρίες των άλλων εμφανίζουν 

τους χαμηλότερους μέσους όρους με τιμές 1.73 και 1.70.    
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Πίνακας 15 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών 

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

29. Είμαι ένας άνθρωπος που νοιάζεται πολύ. 67 1 5 4.10 .761 

15. Έχω πεποιθήσεις οι οποίες με στηρίζουν. 67 1 5 4.07 .765 

4. Νιώθω ότι συνδέομαι με τους άλλους. 67 2 5 4.06 .736 

17. Είμαι το άτομο που πάντα ήθελα να είμαι. 67 2 5 3.91 .668 

1. Είμαι ευτυχισμένος/η. 67 1 5 3.88 .913 

19. Αισθάνομαι εξαντλημένος/η λόγω της 

δουλειάς μου. 

67 1 5 2.85 1.004 

26. Αισθάνομαι ότι βαλτώνω από το σύστημα. 67 1 5 2.66 1.023 

21. Αισθάνομαι καταβεβλημένος/η επειδή ο 

φόρτος εργασίας μου φαίνεται ατελείωτος. 

67 1 5 2.31 1.018 

10. Αισθάνομαι εγκλωβισμένος από τη δουλειά 

μου. 

67 1 4 1.73 .898 

8. Δεν είμαι τόσο παραγωγικός στη δουλειά 

επειδή χάνω τον ύπνο μου λόγω τραυματικών 

εμπειριών κάποιου από τα άτομα που 

φροντίζω/υποστηρίζω. 

67 1 4 1.70 .739 

 

 

Αντίστοιχα ο μέσος όρος, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή και η τυπική απόκλιση των 

ερωτήσεων που εξετάζουν την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής παρουσιάζονται στον πίνακα 16. Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις εμφανίζουν 

παρόμοιους μέσους όρους, με τιμή περίπου ίση με 4, που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες 

βιώνουν συχνά τις καταστάσεις που αναφέρονται. Συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες 

ερωτήσεις, σχετικά με την εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του και το γεγονός ότι 

νοιάζεται πολύ έχουν μέσους όρους 4.03 και 4.00 αντίστοιχα, ενώ οι επόμενες δύο 

ερωτήσεις που αναφέρονται στις πεποιθήσεις που έχει κάποιος και τον στηρίζουν και 

στη σύνδεση που νιώθει με τους άλλους ανθρώπους, εμφανίζουν ίσους μέσους όρους με 

τιμή 3.97. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με το πόσο συχνά νιώθει 

κάποιος ευτυχισμένος και αισθάνεται εξαντλημένος λόγω της δουλειά του (mean=3.74 

και mean=3.14 αντίστοιχα). Οι τελευταίες τέσσερις ερωτήσεις που αναφέρονται στο 
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πώς αισθάνεται κάποιος με το σύστημα, στο φόρτο εργασίας που έχει, στο πόσο 

εγκλωβισμένος αισθάνεται από τη δουλειά του και στο πόσο επηρεάζουν την απόδοσή 

του οι τραυματικές εμπειρίες των άλλων έχουν μέσους όρους 2.91, 2.63, 2.00 και 1.94 

αντίστοιχα.  

 

 

Πίνακας 16 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης για τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής  

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

17. Είμαι το άτομο που πάντα ήθελα να είμαι. 35 3 5 4.03 .618 

29. Είμαι ένας άνθρωπος που νοιάζεται πολύ. 35 1 5 4.00 .840 

15. Έχω πεποιθήσεις οι οποίες με στηρίζουν. 35 3 5 3.97 .707 

4. Νιώθω ότι συνδέομαι με τους άλλους. 35 2 5 3.97 .785 

1. Είμαι ευτυχισμένος/η. 35 1 5 3.74 .950 

19. Αισθάνομαι εξαντλημένος/η λόγω της 

δουλειάς μου. 

35 1 5 3.14 .944 

26. Αισθάνομαι ότι βαλτώνω από το σύστημα. 35 1 4 2.91 .887 

21. Αισθάνομαι καταβεβλημένος/η επειδή ο 

φόρτος εργασίας μου φαίνεται ατελείωτος. 

35 1 5 2.63 1.060 

10. Αισθάνομαι εγκλωβισμένος από τη δουλειά 

μου. 

35 1 4 2.00 1.000 

8. Δεν είμαι τόσο παραγωγικός στη δουλειά 

επειδή χάνω τον ύπνο μου λόγω τραυματικών 

εμπειριών κάποιου από τα άτομα που 

φροντίζω/υποστηρίζω. 

35 1 4 1.94 .802 

 

 

Τέλος, οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 17. Τον 

υψηλότερο μέσο όρο (mean=4.22) εμφανίζει η ερώτηση που αναφέρεται στο γεγονός 

ότι κάποιος νοιάζεται πολύ, ενώ πολύ κοντά σε αυτόν βρίσκεται ο επόμενος μέσος όρος 

με τιμή 4.19 της ερώτησης σχετικά με τις πεποιθήσεις που έχει κάποιος. Οι επόμενες 

τρεις ερωτήσεις αναφέρονται στη σύνδεση που νιώθει κάποιος με τους άλλους 
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ανθρώπους, στην εικόνα που έχει για τον εαυτό του και στο πόσο συχνά νιώθει 

ευτυχισμένος και έχουν μέσους όρους 4.06, 3.91 και 3.88, που σημαίνει ότι οι 

συμμετέχοντες βιώνουν συχνά τις καταστάσεις αυτές. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 

ερωτήσεις σχετικά με την εξάντληση που αισθάνεται κάποιος λόγω της δουλειάς του, 

με το πώς αισθάνεται με το σύστημα και με το φόρτο εργασίας (mean=2.85, mean=2.66 

και mean=2.31 αντίστοιχα). Τέλος, οι χαμηλότεροι μέσοι όροι εμφανίζονται στις 

ερωτήσεις που αναφέρονται στο πόσο εγκλωβισμένος αισθάνεται κάποιος από τη 

δουλειά του και στο πόσο επηρεάζουν την απόδοσή του οι τραυματικές εμπειρίες των 

άλλων (mean=1.73 και mean=1.70 αντίστοιχα).  

 

 

Πίνακας 17 

Μέσοι όροι των ερωτήσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης για τους εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής  

Ερώτηση  Ν 
Ελάχ. 

Τιμή 

Μέγ. 

Τιμή 
Μ.Ο. Τ.Α. 

29. Είμαι ένας άνθρωπος που νοιάζεται πολύ. 32 2 5 4.22 .659 

15. Έχω πεποιθήσεις οι οποίες με στηρίζουν. 32 1 5 4.19 .765 

4. Νιώθω ότι συνδέομαι με τους άλλους. 32 2 5 4.06 .736 

17. Είμαι το άτομο που πάντα ήθελα να είμαι. 32 2 5 3.91 .668 

1. Είμαι ευτυχισμένος/η. 32 1 5 3.88 .913 

19. Αισθάνομαι εξαντλημένος/η λόγω της 

δουλειάς μου. 

32 1 5 2.85 1.004 

26. Αισθάνομαι ότι βαλτώνω από το σύστημα. 32 1 5 2.66 1.023 

21. Αισθάνομαι καταβεβλημένος/η επειδή ο 

φόρτος εργασίας μου φαίνεται ατελείωτος. 

32 1 5 2.31 1.018 

10. Αισθάνομαι εγκλωβισμένος από τη δουλειά 

μου. 

32 1 4 1.73 .898 

8. Δεν είμαι τόσο παραγωγικός στη δουλειά 

επειδή χάνω τον ύπνο μου λόγω τραυματικών 

εμπειριών κάποιου από τα άτομα που 

φροντίζω/υποστηρίζω. 

32 1 4 1.70 .739 

 

 



  66

4.2 Συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση, το δευτερεύον τραυματικό 

άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση 

Για να ελέγξουμε τη συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση, το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση υπολογίστηκαν οι 

δείκτες συνάφειας Pearson μεταξύ των τριών μεταβλητών (Πίνακας 18). 

 

 

Πίνακας 18 

Δείκτες συνάφειας (Pearson r) ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση, το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση 

Μεταβλητή  
Επαγγελματική 

Ικανοποίηση 

Δευτερεύον 

Τραυματικό Άγχος 

Επαγγελματική 

Εξουθένωση 

Επαγγελματική Ικανοποίηση 1   

Δευτερεύον Τραυματικό Άγχος -,323** 1  

Επαγγελματική Εξουθένωση -,583** ,606** 1 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

p<.01 

 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική μέτρια αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης και του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους 

(r= .323, p<.01). Επομένως, όσο αυξάνεται το δευτερεύον τραυματικό άγχος τόσο 

μειώνεται η επαγγελματική ικανοποίηση ή το αντίστροφο. Επίσης, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης και 

της επαγγελματικής εξουθένωσης (r=-.583, p<.01), δηλαδή όσο αυξάνεται η 

επαγγελματική εξουθένωση τόσο μειώνεται η επαγγελματική ικανοποίηση ή το 

αντίστροφο. Τέλος, βρέθηκε ότι η επαγγελματική εξουθένωση παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση με το δευτερεύον τραυματικό άγχος (r=.606, 

p<.01). Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η επαγγελματική εξουθένωση τόσο αυξάνεται 

το δευτερεύον τραυματικό άγχος ή το αντίστροφο. 

 

 

4.3 Σύγκριση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

Ο έλεγχος t-test που πραγματοποιήθηκε για να γίνει η σύγκριση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 
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διαφορές στο δευτερεύον τραυματικό άγχος και στην επαγγελματική εξουθένωση 

μεταξύ των δύο ομάδων. Η ανάλυση έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

(mean=2.20, SD=.677) σε σχέση με τους συναδέλφους τους ειδικής αγωγής 

(mean=1.69, SD=.644) βιώνουν υψηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος τραυματικού άγχους 

(t=3.166, df=65, p<.01). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (mean=2.29, 

SD=.667) βιώνουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (t=2.785, df=65, 

p<.01) από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (mean=1.84, SD=.628). Ενώ, δε 

σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στους μέσους 

όρους της επαγγελματικής ικανοποίησης. Ωστόσο, το επίπεδο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (mean=2.13, SD=.751) είναι κάπως 

μεγαλύτερο από ότι των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (mean=1.91, SD=.702)  

(Πίνακας 19).   

 

 

Πίνακας 19 

Σύγκριση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

Μεταβλητή  Γενική αγωγή Ειδική αγωγή 

 Μ.Ο.      Τ.Α.  Μ.Ο.      Τ.Α.  

Επαγγελματική Ικανοποίηση δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές  

Δευτερεύον Τραυματικό Άγχος 2.20 .677 1.69 .644 

Επαγγελματική Εξουθένωση 2.29 .667 1.84 .628 

1: χαμηλό επίπεδο, 2: μέτριο επίπεδο, 3: υψηλό επίπεδο 

 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος t-test για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές 

στους μέσους όρους των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σε σχέση με την ειδικότητα. 

Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων σε δύο ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση. Συγκεκριμένα, 

στην ερώτηση που αναφέρεται στην ικανοποίηση που λαμβάνει κάποιος από το γεγονός 

ότι μπορεί να υποστηρίζει ανθρώπους βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

(mean=4.47, SD=.567) βιώνουν πιο συχνά αυτή την κατάσταση (t=-2.205, df=65, 

p<.05) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (mean=4.06, SD=.906). 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (mean=4.47, SD=.567) δηλώνουν ότι έχουν 

πιο συχνά ευχάριστες σκέψεις και συναισθήματα για αυτούς που υποστηρίζουν (t=-
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2.609, df=65, p<.05) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (mean=4.03, 

SD=.785). 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

βρέθηκαν σε πέντε ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (mean=1.44, SD=.564) δηλώνουν ότι δεν είναι τόσο 

παραγωγικοί στη δουλειά λόγω τραυματικών εμπειριών των ατόμων που υποστηρίζουν 

λιγότερο συχνά (t=2.956, df=65, p<.005) από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

(mean=1.94, SD=.802). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (mean=2.00, 

SD=1.000) φαίνεται να αισθάνονται περισσότερο εγκλωβισμένοι από τη δουλειά τους 

(t=2.680, df=65, p<.01) σε σχέση με τους συναδέλφους τους ειδικής αγωγής 

(mean=1.44, SD=.669) και οι πρώτοι (mean=3.14, SD=.944) αισθάνονται περισσότερο 

εξαντλημένοι λόγω της δουλειάς τους (t=2.597, df=65, p<.05) σε σχέση με τους 

δεύτερους (mean=2.53, SD=.983). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

(mean=2.63, SD=1.060) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (mean=1.97, 

SD=.861) αισθάνονται περισσότερο καταβεβλημένοι λόγω του φόρτου εργασίας 

(t=2.782, df=65, p<.01) και οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (mean=2.91, SD=.887) 

αισθάνονται πιο συχνά από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (mean=2.38, 

SD=1.100) ότι «βαλτώνουν» από το σύστημα (t=2.218, df=65, p<.05). 

Τέλος, ο έλεγχος t-test έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο κατηγοριών σε πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται στο δευτερεύον τραυματικό 

άγχος. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (mean=1.72, 

SD=.924) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (mean=2.14, SD=.810) 

έχουν επηρεαστεί λιγότερο από το τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζουν 

(t=2.002, df=65, p<.05). Ενώ, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (mean=2.34, SD=.802) 

αισθάνονται περισσότερο μελαγχολικοί από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

(mean=1.91, SD=.928) εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών των ατόμων που 

υποστηρίζουν (t=2.064, df=65, p<.05). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

(mean=1.94, SD=.802) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (mean=1.41, 

SD=.499) αποφεύγουν περισσότερο συγκεκριμένες καταστάσεις που θυμίζουν 

τρομακτικές εμπειρίες των ατόμων που υποστηρίζουν (t=3.251, df=65, p<.005) και οι 

πρώτοι (mean=1.83, SD=.707) έχουν περισσότερες ενοχλητικές, τρομακτικές σκέψεις 

λόγω της δουλειάς τους (t=2.906, df=65, p=.005) σε σχέση με τους δεύτερους 

(mean=1.38, SD=.554). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (mean=2.49, SD=.853) 

σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (mean=1.75, SD=.672) δηλώνουν πιο 
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συχνά ότι δεν μπορούν να ανακαλέσουν σημαντικά μέρη της δουλειάς τους που 

αφορούν θύματα τραυματισμού (t=3.896, df=65, p<.001). 

 

 

4.4 Έλεγχος μεταβλητών που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση 

Για να ελέγξουμε ποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, θέση εργασίας και 

κατηγορία ειδικών αναγκών των παιδιών) επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση, 

το δευτερεύον τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος των μέσων τιμών των επιπέδων με το t-test. Ενώ, για να 

ελέγξουμε την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, εκπαιδευτικό πλαίσιο, επιπλέον σπουδές, αριθμός παιδιών και έτη 

υπηρεσίας στη γενική και ειδική εκπαίδευση χρησιμοποιήσαμε ανάλυση διακύμανσης 

μονής κατεύθυνσης (one way ANOVA). 

 

 

4.4.1 Η επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης 

Η ανάλυση t-test και η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way ANOVA)  

έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των 

τριών εξαρτημένων μεταβλητών ως προς το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή 

κατάσταση. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test και ανάλυση διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης (one way ANOVA) για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στους μέσους 

όρους των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και την 

οικογενειακή κατάσταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

(mean=4.18, SD=.733) νιώθουν πιο συχνά ευτυχισμένοι (t=2.114, df=53.303, p<.05) 

από τις γυναίκες (mean=3.73, SD=.963). Επίσης, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

(mean=1.87, SD=.786) σε σχέση με τους άνδρες (mean=1.36, SD=.492) συμφώνησαν 

περισσότερο με τη δήλωση ότι δεν είναι τόσο παραγωγικοί στη δουλειά λόγω των 

τραυματικών εμπειριών των ατόμων που υποστηρίζουν (t=-2.743, df=65, p<.01). 

Ακόμη, βρέθηκε ότι υπάρχει οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο 

ικανοποιημένος αισθάνεται κάποιος από τη δουλειά του (F(3)=2.725, p=.052). Η 

εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 20-30 ετών 

αισθάνονται λιγότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους συναδέλφους τους ηλικίας 31-

40 ετών (p<.05), ηλικίας 41-50 ετών(p<.01),  και πάνω από 51 ετών(p<.05),   



  70

 

4.4.2 Η επίδραση της θέσης εργασίας 

Δε σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία από τις τρεις μεταβλητές, 

επαγγελματική ικανοποίηση, δευτερεύον τραυματικό άγχος και επαγγελματική 

εξουθένωση ως προς τη θέση εργασίας. 

Στη συνέχεια, όμως, πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για να διαπιστωθούν τυχόν 

διαφορές στους μέσους όρους των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σε σχέση με τη 

θέση εργασίας. Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από το γεγονός ότι μπορούν να 

υποστηρίζουν ανθρώπους (t=-2.060, df=65, p<.05) με τους αναπληρωτές (mean=4.67, 

SD=.492) να δηλώνουν ότι βιώνουν αυτή την κατάσταση πιο συχνά από τους μόνιμους 

(mean=4.16, SD=.811). Ενώ, βρέθηκε ότι οι μόνιμοι (mean=2.49, SD=1.069) σε σχέση 

με τους αναπληρωτές (mean=1.75, SD=.866) δυσκολεύονται πιο συχνά να διαχωρίσουν 

την προσωπική τους ζωή από την επαγγελματική (t=-2.241, df=65, p<.05). Ακόμη, 

βρέθηκε ότι οι αναπληρωτές (mean=4.67, SD=.492) σε σχέση με τους μόνιμους 

(mean=4.15, SD=.731) έχουν πιο συχνά ευχάριστες σκέψεις και συναισθήματα για 

αυτούς που υποστηρίζουν (t=-2.350, df=65, p<.05). 

 

 

4.4.3 Η επίδραση του εκπαιδευτικού πλαισίου 

Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τρεις μεταβλητές για τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο (τμήμα 

ένταξης/παράλληλη στήριξη και ειδικό δημοτικό σχολείο). 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way 

ANOVA) για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στους μέσους όρους των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου σε σχέση με το εκπαιδευτικό πλαίσιο και βρέθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε μια ερώτηση που αναφέρεται στο δευτερεύον 

τραυματικό άγχος και σε μια που αναφέρεται στην επαγγελματική εξουθένωση. 

Συγκεκριμένα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο μελαγχολικός νιώθει 

κάποιος εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών των ανθρώπων που βοηθάει (F(2)=4.881, 

p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

υποστηρίζουν παιδιά σε τμήματα ένταξης/παράλληλη στήριξη νιώθουν πιο συχνά 

μελαγχολικοί από αυτούς που εργάζονται σε ειδικά δημοτικά σχολεία (p<.05). Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο συχνά νιώθει 

κάποιος ότι συνδέεται με τους άλλους (F(2)=3.244, p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc 
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Test LSD έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε τμήματα ένταξης/παράλληλη 

στήριξη δηλώνουν πιο συχνά την παραπάνω κατάσταση από αυτούς που εργάζονται σε 

ειδικά δημοτικά σχολεία (p<.05).    

 

 

4.4.4 Η επίδραση της μεταβλητής «επιπλέον σπουδές» 

Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way ANOVA) έδειξε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επαγγελματική ικανοποίηση, το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση ως προς τις επιπλέον 

σπουδές των εκπαιδευτικών. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way 

ANOVA) για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στους μέσους όρους των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου σε σχέση με τις επιπλέον σπουδές και βρέθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε μια ερώτηση που αναφέρονται στο δευτερεύον 

τραυματικό άγχος. Συγκεκριμένα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο 

μελαγχολικός νιώθει κάποιος εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών των ανθρώπων που 

βοηθάει (F(2)=4.927, p=.01). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιπλέον σπουδές νιώθουν πιο συχνά μελαγχολικοί από 

αυτούς που έχουν είτε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην ειδική αγωγή (p<.05) 

είτε έχουν κάποιο άλλο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (p<.05).    

 

 

4.4.5 Η επίδραση της προϋπηρεσίας 

Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way ANOVA) έδειξε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τρεις μεταβλητές ως προς τα χρόνια 

υπηρεσίας στη γενική εκπαίδευση, ενώ βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο επίπεδο του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους (F(4)=4.238, p<.01) και 

στο επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης (F(4)=2.680, p<.05) ως προς τα χρόνια 

υπηρεσίας στην ειδική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του post-hoc Test LSD 

έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν μηδέν χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική 

εκπαίδευση εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος τραυματικού άγχους από 

τους συναδέλφους τους με προϋπηρεσία 1-5 χρόνια (p=.001), 6-10 χρόνια (p<.05) και 

πάνω από 16 χρόνια (p<.05). Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί που έχουν μηδέν χρόνια 

προϋπηρεσίας στην ειδική εκπαίδευση εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 
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εξουθένωσης από τους συναδέλφους τους με προϋπηρεσία 1-5 χρόνια (p<.05) και πάνω 

από 16 χρόνια (p<.05). 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way 

ANOVA) για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στους μέσους όρους των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας στη γενική εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από το γεγονός ότι μπορούν να 

υποστηρίζουν ανθρώπους ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στη γενική εκπαίδευση 

(F(4)=2.903, p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί με 

μηδενική υπηρεσία στη γενική αγωγή λαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τους 

εκπαιδευτικούς με υπηρεσία 6-10 χρόνια (p<.05), 11-15 χρόνια (p<.005) και πάνω από 

16 χρόνια (p<.05). Ακόμη, στο σύνολο των ερωτηθέντων βρέθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε μια ερώτηση που αναφέρεται στο δευτερεύον 

τραυματικό άγχος και σε μια ερώτηση που αναφέρεται στην επαγγελματική 

εξουθένωση. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο 

δυσκολεύεται κάποιος να ανακαλέσει σημαντικά μέρη της δουλειάς του που αφορούν 

θύματα τραυματισμού (F(4)=4.940, p<.005). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε 

ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρεσία 6-10 χρόνια βιώνουν πιο συχνά την παραπάνω 

κατάσταση από αυτούς που δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία (p<.001) ή έχουν 11-15 

χρόνια (p<.01) ή πάνω από 16 χρόνια (p<.01), καθώς και αυτοί που έχουν υπηρεσία 1-5 

χρόνια από αυτούς που δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία (p<.05). Επίσης, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο συχνά νιώθει κάποιος ότι συνδέεται με τους 

άλλους (F(4)=4.500, p<.005). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία βιώνουν πιο συχνά την παραπάνω 

κατάσταση από αυτούς που έχουν 1-5 χρόνια (p<.05) ή 6-10 χρόνια (p<.01) ή 11-15 

χρόνια (p<.001), καθώς και αυτοί που έχουν υπηρεσία πάνω από 16 χρόνια από αυτούς 

που έχουν 11-15 (p<.01). 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way 

ANOVA) ξεχωριστά για τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. Δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επαγγελματική ικανοποίηση, το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση σε καμία από τις δύο 

ομάδες ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στην ειδικότητά τους. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι 

για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε 

τρεις ερωτήσεις που αναφέρονται στο δευτερεύον τραυματικό άγχος ως προς τα χρόνια 

υπηρεσίας στη γενική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, υπάρχει στατιστικά σημαντική 
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διαφορά στο πόσο έντονα ανησυχεί κάποιος για περισσότερα από ένα άτομα τα οποία 

υποστηρίζει (F(3)=2.989, p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρεσία 11-15 χρόνια ανησυχούν λιγότερο συχνά από αυτούς 

που έχουν 6-10 χρόνια (p<.05) και από αυτούς που έχουν πάνω από 16 χρόνια (p<.05). 

Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο εκνευρισμένος νιώθει 

κάποιος λόγω της δουλειάς του (F(3)=3.017, p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc Test 

LSD έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρεσία 6-10 χρόνια νιώθουν πιο συχνά 

εκνευρισμό από αυτούς που έχουν πάνω από 16 χρόνια (p<.05). Τέλος, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο δυσκολεύεται κάποιος να ανακαλέσει 

σημαντικά μέρη της δουλειάς του που αφορούν θύματα τραυματισμού (F(3)=4.355, 

p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

υπηρεσία 6-10 χρόνια βιώνουν πιο συχνά την παραπάνω κατάσταση από αυτούς που 

έχουν 11-15 χρόνια (p<.05) ή πάνω από 16 χρόνια (p=.005), καθώς και αυτοί που έχουν 

υπηρεσία 1-5 χρόνια από αυτούς που έχουν πάνω από 16 χρόνια (p<.05). 

Ενώ, για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στην ειδική αγωγή σε μια ερώτηση 

που αναφέρεται στο δευτερεύον τραυματικό άγχος και σε μια ερώτηση που αναφέρεται 

στην επαγγελματική εξουθένωση. Συγκεκριμένα, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο πόσο δυσκολεύεται κάποιος να διαχωρίσει την προσωπική του ζωή από 

την επαγγελματική (F(3)=4.471, p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι 

οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρεσία πάνω από 16 χρόνια δυσκολεύονται πιο συχνά 

από αυτούς που έχουν 1-5 χρόνια (p=.001) και από αυτούς που έχουν 6-10 χρόνια 

(p<.05).Ακόμη, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο συχνά νιώθει κάποιος 

ευτυχισμένος (F(3)=3.268, p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρεσία 11-15 χρόνια νιώθουν λιγότερο συχνά ευτυχισμένοι 

από αυτούς που έχουν 1-5 χρόνια (p=.005), από αυτούς που έχουν 6-10 χρόνια (p<.05) 

και από αυτούς που έχουν πάνω από 16 χρόνια (p<.05).      

 

 

4.4.6 Η επίδραση της μεταβλητής «αριθμός των παιδιών» 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τρεις μεταβλητές ως προς τον 

αριθμό των παιδιών που υποστηρίζουν σε καθημερινή βάση οι εκπαιδευτικοί. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way 

ANOVA) για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στους μέσους όρους των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών και βρέθηκε ότι υπάρχει 
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στατιστικά σημαντική διαφορά σε μια ερώτηση που αναφέρονται στο δευτερεύον 

τραυματικό άγχος και σε μια ερώτηση που αναφέρεται στην επαγγελματική 

εξουθένωση. Συγκεκριμένα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο 

δυσκολεύεται κάποιος να διαχωρίσει την προσωπική του ζωή από την επαγγελματική 

(F(3)=4.366, p<.01). Η εφαρμογή του post-hoc Test LSD έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

που υποστηρίζουν 6-10 παιδιά δυσκολεύονται πιο συχνά από αυτούς που υποστηρίζουν 

1-5 παιδιά (p<.005) και από αυτούς που υποστηρίζουν 11-15 παιδιά (p<.05). Επίσης, 

βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο πόσο συχνά αισθάνεται 

κάποιος ότι «βαλτώνει» από το σύστημα (F(3)=2.814, p<.05). Η εφαρμογή του post-hoc 

Test LSD έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν 11-15 παιδιά δηλώνουν ότι 

βιώνουν την παραπάνω κατάσταση λιγότερο συχνά από αυτούς που υποστηρίζουν 1-5 

παιδιά (p<.05) και από αυτούς που υποστηρίζουν πάνω από 16 παιδιά (p<.01).    

 

 

4.4.7 Η επίδραση των κατηγοριών ειδικών αναγκών των παιδιών 

Η ανάλυση t-test που πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί η επίδραση της κατηγορίας 

των ειδικών αναγκών των παιδιών στην επαγγελματική ικανοποίηση, το δευτερεύον 

τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

υποστηρίζουν παιδιά με σωματική αναπηρία (mean=1.57, SD=.646) σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους που δεν υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=2.06, SD=.691) 

βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος τραυματικού άγχους (t=-2.366, df=65, 

p<.05). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

(mean=1.57, SD=.676) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν υποστηρίζουν αυτά 

τα παιδιά (mean=2.13, SD=.653) βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος 

τραυματικού άγχους (t=-3.213, df=65, p<.01). 

Ακόμη, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο δευτερεύον τραυματικό άγχος 

μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που υποστηρίζουν παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες και αυτών που δεν τα υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που υποστηρίζουν παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (mean=1.23, SD=.439) βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος 

τραυματικού άγχους (t=-4.061, df=30, p<.001) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που 

δεν υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=2.00, SD=.577).  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές 

στους μέσους όρους των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σε σχέση με την κατηγορία 

των παιδιών. Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που δεν υποστηρίζουν 
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παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (mean=4.27, SD=.704) σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=3.75, SD=.639) έχουν πιο 

συχνά πεποιθήσεις οι οποίες τους στηρίζουν (t=-2.268, df=33, p<.05).  

Για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε οκτώ ερωτήσεις που αναφέρονται στο δευτερεύον τραυματικό άγχος και σε 

τέσσερις ερωτήσεις που αναφέρονται στην επαγγελματική εξουθένωση. Συγκεκριμένα, 

βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που δεν υποστηρίζουν παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (mean=2.47, SD=.905) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που 

υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=1.77, SD=.599) ξαφνιάζονται πιο συχνά από 

απροσδόκητους ήχους (t=-2.456, df=30, p<.05). Επίσης, στην ερώτηση σχετικά με το 

πόσο έχει επηρεαστεί κάποιος από το τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζει, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που δεν υποστηρίζουν παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (mean=2.00, SD=1.000) βιώνουν αυτή την κατάσταση πιο συχνά (t=-2.208, 

df=30, p<.05) από τους συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά 

(mean=1.31, SD=.630). Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που δεν υποστηρίζουν 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (mean=2.21, SD=1.032) σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=1.46, SD=.519) 

αισθάνονται περισσότερο μελαγχολικοί εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών των 

ανθρώπων που βοηθούν (t=-2.409, df=30, p<.05) και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

που δεν υποστηρίζουν παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (mean=2.32, SD=1.003) 

σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=1.54, 

SD=.660) αισθάνονται πιο συχνά ότι βιώνουν το τραύμα κάποιου που έχουν βοηθήσει 

(t=-2.449, df=30, p<.05). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που δεν υποστηρίζουν παιδιά με 

σωματική αναπηρία (mean=3.74, SD=.933) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που 

υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=3.08, SD=.760) ανησυχούν πιο έντονα για 

περισσότερα από ένα άτομα τα οποία υποστηρίζουν (t=-2.112, df=30, p<.05). Επίσης, 

διαφορές βρεθήκαν μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που υποστηρίζουν 

παιδιά με νοητική καθυστέρηση και αυτών που δεν τα υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που δεν υποστηρίζουν παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

(mean=3.92, SD=.996) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά τα 

παιδιά (mean=3.20, SD=.768) ανησυχούν πιο έντονα για περισσότερα από ένα άτομα τα 

οποία υποστηρίζουν (t=-2.286, df=30, p<.05) και οι εκπαιδευτικοί που δεν 

υποστηρίζουν παιδιά με νοητική καθυστέρηση (mean=2.42, SD=1.165) αισθάνονται πιο 

συχνά μελαγχολικοί εξαιτίας της εργασίας τους (t=-2.257, df=14.548, p<.05) σε σχέση 

με τους συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=1.60, SD=.598). 
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Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που δεν υποστηρίζουν παιδιά με άλλες ειδικές ανάγκες 

(mean=1.61, SD=.567) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά τα 

παιδιά (Ν = 4) (mean=2.75, SD=.500) δεν μπορούν να ανακαλέσουν σημαντικά μέρη 

της δουλειάς τους λιγότερο συχνά (t=3.814, df=30, p=.001). Όσον αφορά τις ερωτήσεις 

που αναφέρονται στην επαγγελματική εξουθένωση βρέθηκαν οι παρακάτω διαφορές. 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που δεν υποστηρίζουν παιδιά με σωματική αναπηρία 

(mean=4.42, SD=.507) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που τα υποστηρίζουν 

(mean=3.77, SD=.725) νιώθουν πιο συχνά ότι συνδέονται με τους άλλους (t=-2.999, 

df=30, p=.005) και οι εκπαιδευτικοί που δεν υποστηρίζουν παιδιά με σωματική 

αναπηρία (mean=2.74, SD=.933) αισθάνονται πιο συχνά ότι «βαλτώνουν» από το 

σύστημα (t=-2.420, df=30, p=.05) από τους συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά 

τα παιδιά (mean=1.85, SD=1.144). Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που δεν 

υποστηρίζουν παιδιά με προβλήματα όρασης (mean=4.39, SD=.608) σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά (mean=3.86, SD=.663) νιώθουν 

πιο συχνά ότι συνδέονται με τους άλλους (t=-2.360, df=30, p=.05).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

5.1 Σύγκριση της ποιότητας ζωής των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής   

 Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να συγκρίνει την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής. Επίσης, στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ των τριών μεταβλητών καθώς και της επίδρασης διαφόρων ατομικών 

παραγόντων σε αυτές. 

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

βιώνουν συχνά επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ σχεδόν σπάνια δευτερεύον 

τραυματικό άγχος και σπάνια επαγγελματική εξουθένωση. Ακόμη, βρέθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής βιώνουν μέτρια επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

και μέτρια επίπεδα δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Ενώ, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (40%) και υψηλά επίπεδα 

δευτερεύοντος τραυματικού άγχους (34.3%). Τα αποτελέσματα αυτά πιθανόν να έχουν 

επηρεαστεί από το γεγονός ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε προς το τέλος της σχολικής 

χρονιάς (Απρίλιος έως αρχές Ιουνίου). Αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 

στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο δίνουν ποικίλα αποτελέσματα. Έτσι, στην έρευνα 

των Kousteliοs και Kousteliou (1998, όπως αναφέρεται σε Pomaki & Anagnostopoulou, 

2003) οι Έλληνες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αναφέρουν υψηλά ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με την εργασία 

τους και την εποπτεία, ενώ χαμηλά ποσοστά με το μισθό και τις ευκαιρίες προαγωγής. 

Στην έρευνα του Demirtas (2010), το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρέθηκε να είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. 

Όσον αφορά το επαγγελματικό άγχος των Ελλήνων εκπαιδευτικών, παρόμοια 

αποτελέσματα με την παρούσα έρευνα βρήκαν οι Antoniou et al. (2006), καθώς οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν μέτρια έως υψηλά επίπεδα άγχους. Αντιθέτως, στην έρευνα 

των Λεονταρή, Κυρίδης και Γιαλαμάς (2000), το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών ανέφερε χαμηλά με μέτρια επίπεδα επαγγελματικού άγχους. Όπως 

αναφέρθηκε, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής του 

δείγματος βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα. Κάπως διαφορετικά αποτελέσματα 

αναφέρονται στην έρευνα των Πατσάλης και Παπουτσάκη (2010), καθώς οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής φαίνεται να βιώνουν υψηλού βαθμού συναισθηματική 



  78

εξάντληση και αποπροσωποποίηση και μέτριου βαθμού προσωπική επίτευξη. Ενώ, 

σύμφωνα με τους Κουστέλιος και Κουστέλιου (2001), η επαγγελματική εξουθένωση 

των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.  

Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής διαπιστώθηκε ότι βιώνουν 

συχνά επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ βιώνουν σπάνια δευτερεύον τραυματικό άγχος 

και επαγγελματική εξουθένωση. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση, 

το δευτερεύον τραυματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα. Ωστόσο, πάνω από το ένα τέταρτο των 

εκπαιδευτικών βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης (34.4%) και 

χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (28.1%). Ενώ, όσον αφορά το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

(40.6%) βιώνουν χαμηλά επίπεδα. Παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση βρέθηκαν στην έρευνα των Strydom et al. (2012), καθώς οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βίωναν μέτριο επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Ενώ, στην έρευνα των Platsidou και Agaliotis (2008) γίνεται διαχωρισμός ανάλογα με 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής. Έτσι, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση 

βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η ίδια η 

εργασία, η διεύθυνση και η οργάνωση του σχολείου, ενώ βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα 

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και σε χαμηλά επίπεδα σχετικά με τις προοπτικές 

προαγωγής και το μισθό. Τα αποτελέσματα σχετικά με το επαγγελματικό άγχος 

συμφωνούν με άλλες έρευνες στις οποίες αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής βιώνουν χαμηλά έως μέτρια επίπεδα (Lazuras, 2006, Platsidou & Agaliotis, 

2008) ή μέτρια επίπεδα (Kokkinos & Davazoglou, 2009). Σε διαφορετικά 

αποτελέσματα με τις παραπάνω έρευνες κατέληξαν οι Adeniyi et al. (2010), οι οποίοι 

βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βιώνουν μέτρια με υψηλά επίπεδα 

επαγγελματικού άγχους. Πάντως, οι Zabel και Zabel (2001) στην έρευνά τους βρήκαν 

ότι το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ήταν σε χαμηλότερα 

επίπεδα από ότι δύο δεκαετίες πριν. Όσον αφορά την επαγγελματική εξουθένωση, 

παρόμοια αποτελέσματα με την παρούσα έρευνα βρήκαν οι Platsidou και Agaliotis 

(2008), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δε βιώνουν υψηλά 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Ενώ, οι Πατσάλης και Παπουτσάκη (2010), 

διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εμφανίζουν χαμηλού βαθμού 

συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση και υψηλού βαθμού προσωπική 

επίτευξη, επομένως χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.  
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Γενικά, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί φαίνεται να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης και χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικού άγχους σε 

σύγκριση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, με τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να 

αναφέρουν λιγότερο έλεγχο και λιγότερες απαιτήσεις, λιγότερες ώρες εργασίας και 

υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης (Pomaki & Anagnostopoulou, 2003). 

Ακόμη, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους από άλλες χώρες (Kantas & 

Vassilaki, 1997). Συγκεκριμένα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο 

εξουθενωμένοι σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους (Καλύβα κ.ά., 2007). 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται από τους Pomaki και Anagnostopoulou (2003), 

με τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης και υψηλότερα επίπεδα προσωπικής επίτευξης 

από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Στην έρευνα των Κουστέλιος και Κουστέλιου 

(2001), το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών 

βρέθηκε χαμηλότερο από αυτό που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, καθώς στην έρευνα 

των Platsidou και Agaliotis (2008), βρέθηκε ότι τα επίπεδα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι χαμηλότερα από αυτά 

των συναδέλφων τους στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Αυτές οι διαφορές 

πιθανόν να οφείλονται στην μονιμότητα των εκπαιδευτικών και την έλλειψη επίσημης 

αξιολόγησης που ισχύει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Platsidou & Agaliotis, 

2008, Kokkinos & Davazoglou, 2009). 

Η σύγκριση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής έδειξε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στο δευτερεύον τραυματικό άγχος και στην 

επαγγελματική εξουθένωση μεταξύ των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής σε σχέση με τους συναδέλφους τους ειδικής αγωγής βιώνουν 

υψηλότερα επίπεδα τόσο δευτερεύοντος τραυματικού άγχους όσο και επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Η υψηλότερη επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής εκφράζεται μέσω κάποιων καταστάσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι διαφορές 

μεταξύ των δύο ομάδων οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής αισθάνονται περισσότερο 

εγκλωβισμένοι από τη δουλειά τους, περισσότερο εξαντλημένοι λόγω του φόρτου 

εργασίας και λιγότερο παραγωγικοί. Όσον αφορά το δευτερεύον τραυματικό άγχος, οι 

διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής οφείλονται κυρίως στο 

γεγονός ότι οι πρώτοι σε σχέση με τους δεύτερους αισθάνονται περισσότερο 
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μελαγχολικοί, έχουν περισσότερες ενοχλητικές σκέψεις, έχουν επηρεαστεί περισσότερο 

από το τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζουν και αποφεύγουν περισσότερο 

καταστάσεις που θυμίζουν αυτό το άγχος.  

Ενώ, όσον αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση δε σημειώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Ωστόσο, 

βρέθηκαν κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σχετικά με την επαγγελματική 

ικανοποίηση. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους γενικής αγωγής φαίνεται να λαμβάνουν πιο συχνά ικανοποίηση από 

το γεγονός ότι μπορούν να υποστηρίζουν ανθρώπους και έχουν πιο συχνά ευχάριστες 

σκέψεις και συναισθήματα για αυτούς που υποστηρίζουν.  

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρουν οι Καλύβα κ.ά. (2007), καθώς στην έρευνά τους 

βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής νιώθουν λιγότερο εξουθενωμένοι. Η μελέτη των Πατσάλης και Παπουτσάκη 

(2010), έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής βρίσκονται σε ένα πρώτο στάδιο 

επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δε βιώνουν 

επαγγελματική εξουθένωση. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Lazuras (2006), στην οποία οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εμφάνισαν υψηλότερα 

επίπεδα επαγγελματικού άγχους από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, λόγω, όπως 

αναφέρεται από τον ερευνητή, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής σχετικά με θέματα οργάνωσης. Ομοίως, στην έρευνα των Hastings και 

Brown (2002, όπως αναφέρεται σε Adeniyi et al., 2010), διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης, λόγω λιγότερης υποστήριξης. Οι Williams και Gersch (2004), με ένα 

μικρό αριθμό συμμετεχόντων, βρήκαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο 

συνολικό επίπεδο του άγχους μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, 

αλλά εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τις πηγές του άγχους. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής έτειναν να παρουσιάζουν υψηλά 

επίπεδα άγχους λόγω των άτακτων μαθητών, της κακής στάσης των μαθητών προς τη 

σχολική εργασία και της έλλειψης διαθέσιμου χρόνου για να περάσουν με τον κάθε 

μαθητή ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φαινόταν να αγχώνονται κυρίως λόγω 

έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού. 

Ομοίως με την παρούσα έρευνα, δύο παλιότερες έρευνες δεν εντόπισαν καμία διαφορά 

στην επαγγελματική ικανοποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής (Darcy et al., 1995, Billingsley & Cross, 1992 όπως αναφέρεται σε Stempien & 
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Loeb, 2002). Ενώ, αντίθετα αποτελέσματα βρήκαν οι Stempien και Loeb (2002), στην 

έρευνα των οποίων οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Όπως, όμως, 

εξηγούν οι ίδιοι οι ερευνητές, το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες 

έρευνες, πιθανόν λόγω του συγκεκριμένου δείγματος, καθώς οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής δίδασκαν μόνο σε μαθητές με σοβαρές συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

διαταραχές. 

 

 

5.2 Συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση, το δευτερεύον τραυματικό 

άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση 

Επόμενος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών επαγγελματική ικανοποίηση, δευτερεύον τραυματικό άγχος και 

επαγγελματική εξουθένωση. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική μέτρια αρνητική συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης με 

το δευτερεύον τραυματικό άγχος και με την επαγγελματική εξουθένωση. Επίσης, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική 

εξουθένωση και το δευτερεύον τραυματικό άγχος. Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνονται και από προγενέστερες έρευνες. Οι Mearns και Cain (2003), βρήκαν 

στην έρευνά τους ότι το επαγγελματικό άγχος σχετίζεται με μεγαλύτερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης, στην έρευνα της Sari (2004), βρέθηκε ότι το 

επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική ικανοποίηση είναι σε αντίθετη σχέση μεταξύ 

τους, ενώ η επαγγελματική πίεση των εκπαιδευτικών συμβάλλει στο άγχος που έχουν 

κατά τη διδασκαλία. Ακόμη, στην έρευνα των Κουστέλιος και Κουστέλιου (2001), 

βρέθηκαν μέτριες συσχετίσεις ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και στην 

επαγγελματική ικανοποίηση. Παρόμοιο αποτέλεσμα είχε και η έρευνα των Platsidou 

και Agaliotis (2008), καθώς προέκυψε ότι υπάρχει χαμηλή με μέτρια συσχέτιση μεταξύ 

της επαγγελματικής εξουθένωσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης από 

συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η εργασία, οι προοπτικές προαγωγής, η διεύθυνση 

και η οργάνωση του σχολείου. Λίγο διαφορετικά αποτελέσματα βρήκαν οι Zarafshan et 

al. (2013), καθώς βρέθηκε ότι υπάρχει σημαντική σχέση της συναισθηματικής 

εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης με την επαγγελματική ικανοποίηση. 
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5.3 Έλεγχος μεταβλητών που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

δευτερεύον τραυματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση 

Ο τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών 

μεταβλητών στην επαγγελματική ικανοποίηση, το δευτερεύον τραυματικό άγχος και 

την επαγγελματική εξουθένωση.  

Κατά τη μελέτη της επίδρασης του φύλου δε σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στην επαγγελματική ικανοποίηση, το δευτερεύον τραυματικό άγχος και την 

επαγγελματική εξουθένωση μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών. Σε πολλές 

έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι το φύλο δεν έχει καμιά επίδραση στην επαγγελματική 

ικανοποίηση (Strydom et al., 2012, Zarafshan et al., 2013) και στην επαγγελματική 

εξουθένωση (Πατσάλης & Παπουτσάκη, 2010, Καλύβα κ.ά., 2007, Platsidou & 

Agaliotis, 2008, Zarafshan et al., 2013). Υπάρχουν, βέβαια έρευνες στις οποίες βρέθηκε 

ότι οι άντρες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης από τις γυναίκες 

(Mearns & Cain, 2003, Sari, 2004) ή ότι οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες 

εμφανίζουν υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση (Antoniou et al., 2006, Sari, 2004) 

και υψηλότερη επαγγελματική ικανοποίηση (Sari, 2004). Όσον αφορά το δευτερεύον 

τραυματικό άγχος, παρόμοια αποτελέσματα με την παρούσα έρευνα βρήκαν οι 

Kokkinos και Davazoglou (2009), καθώς στην έρευνά τους δε σημειώθηκαν διαφορές 

στα επίπεδα του επαγγελματικού άγχους ως προς το φύλο. Ενώ, διαφορετικά 

αποτελέσματα βρέθηκαν στις έρευνες των Yang et al. (2009), Λεονταρή, Κυρίδης και 

Γιαλαμάς (2000) και Antoniou et al. (2006), στις οποίες οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού άγχους από τους άντρες. Οι Antoniou et 

al. (2006), εξηγούν ότι πιθανόν οι γυναίκες δεν έχουν αποκτήσει ή δεν μπορούν να 

χειριστούν τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους που χρειάζονται για 

τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, η θέση εργασίας (μόνιμοι/αναπληρωτές), το εκπαιδευτικό πλαίσιο (τμήμα 

ένταξης-παράλληλη στήριξη/ειδικό δημοτικό σχολείο) και οι επιπλέον σπουδές των 

συμμετεχόντων δεν επηρεάζουν καμία από τις τρεις μεταβλητές, επαγγελματική 

ικανοποίηση, δευτερεύον τραυματικό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση. Παρόμοια 

αποτελέσματα για την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση έχουν βρεθεί και σε 

προγενέστερες έρευνες (Λεονταρή κ.ά, 2000, Καλύβα κ.ά., 2007, Πατσάλης & 

Παπουτσάκη, 2010, Koustelios, 2001). Ενώ, διαφορετικά αποτελέσματα βρέθηκαν στην 

έρευνα του Demirtas (2010), καθώς σημειώθηκαν διαφορές στους μέσους όρους της 

επαγγελματικής ικανοποίησης ως προς την ηλικία, με την ηλικιακή ομάδα των 36-40 
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ετών να εμφανίζει τους υψηλότερους μέσους όρους, ενώ η ομάδα άνω των 41 ετών τους 

χαμηλότερους. Επίσης, στην έρευνα των Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, Κουμπιάς και 

Γιαβρίμης (2002) βρέθηκε ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τους άγαμους 

εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο, όπως 

υποστηρίζουν οι ερευνητές, πιθανόν να οφείλεται στο υποστηρικτικό οικογενειακό 

περιβάλλον του ατόμου. Διαφορές στην επαγγελματική εξουθένωση βρήκαν και οι 

Platsidou και Agaliotis (2008), με τους μεγαλύτερους σε ηλικία και τους παντρεμένους 

εκπαιδευτικούς να εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα από τους συναδέλφους τους. 

Επίσης, στην έρευνα των Antoniou et al. (2006) οι μεγαλύτεροι σε ηλικία  

εκπαιδευτικοί εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης από τους νεότερους συναδέλφους τους. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις τρεις μεταβλητές ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στη γενική εκπαίδευση. 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρουν οι έρευνες των Πατσάλης και Παπουτσάκη (2010) 

και του Demirtas (2010). Αντιθέτως, η αύξηση της επαγγελματικής εμπειρίας 

συνδεόταν, σύμφωνα με τον Koustelios (2001), με την αύξηση των επιπέδων 

επαγγελματικής ικανοποίησης σε θέματα προαγωγής και επίβλεψης. 

Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας στην ειδική εκπαίδευση, βρέθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν καθόλου 

προϋπηρεσία στην ειδική εκπαίδευση να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα τόσο 

δευτερεύοντος τραυματικού άγχους όσο και επαγγελματικής εξουθένωσης από τους 

συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα αυτό αναφέρεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών, 

οπότε οι εκπαιδευτικοί με μηδενική προϋπηρεσία στην ειδική εκπαίδευση είναι οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Όσον αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επαγγελματική 

ικανοποίηση, στο δευτερεύον τραυματικό άγχος και στην επαγγελματική εξουθένωση 

ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στην ειδική εκπαίδευση. Παρόμοια αποτελέσματα 

βρέθηκαν σε διάφορες έρευνες στις οποίες τα χρόνια υπηρεσίας στην ειδική εκπαίδευση 

δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης, του 

δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης (Strydom et 

al., 2012, Πατσάλης & Παπουτσάκη, 2010, Platsidou & Agaliotis, 2008). Διαφορετικά 

αποτελέσματα βρήκαν οι Zarafshan et al. (2013), σύμφωνα με τους οποίους η αύξηση 

της επαγγελματικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής συνδεόταν με τη 

μείωση των επιπέδων της συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης. 
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Αντιθέτως, η Sari (2004) διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με 

μεγαλύτερη εμπειρία εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

προσωπικής ολοκλήρωσης και χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης σε 

σχέση με τους συναδέλφους τους.  

Επιπλέον, ο αριθμός των παιδιών δε βρέθηκε να επηρεάζει το επίπεδο της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Ενώ, η κατηγορία των ειδικών αναγκών των παιδιών 

βρέθηκε ότι επιδράει στο επίπεδο του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν παιδιά με σωματική 

αναπηρία ή με νοητική καθυστέρηση σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν 

υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος τραυματικού 

άγχους. Επίσης, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που υποστηρίζουν παιδιά 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος 

τραυματικού άγχους σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν υποστηρίζουν αυτά 

τα παιδιά. Διαφορετικά αποτελέσματα σχετικά με την κατηγορία των ειδικών αναγκών 

των παιδιών αναφέρουν οι Zarafshan et al. (2013), καθώς βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

των μαθητών με αυτισμό εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης 

και αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των μαθητών με νοητική 

καθυστέρηση και κώφωση. Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό πιθανόν να οφείλεται στις 

επιπλέον προκλήσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί των μαθητών με αυτισμό λόγω των 

προβλημάτων επικοινωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφοράς που εμφανίζουν 

αυτοί οι μαθητές. Τέλος, οι Kokkinos και Davazoglou (2009) βρήκαν ότι η διδασκαλία 

των παιδιών με αυτισμό προκαλεί το μεγαλύτερο άγχος στους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς, ενώ ακολουθούν οι μαθητές με δυσκολίες συμπεριφοράς, ΔΕΠ/Υ, 

συναισθηματικές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση, πρόβλημα όρασης, σωματικές 

αναπηρίες προβλήματα λόγου, προβλήματα υγείας και προβλήματα ακοής. 

 

 

5.4 Περιορισμοί έρευνας – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθούν κάποιοι περιορισμοί της παρούσας 

έρευνας. Ένας βασικός περιορισμός είναι ο μικρός αριθμός του δείγματος, καθώς από 

τα 95 ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν, τελικά συμμετείχαν στην έρευνα 67 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, η συλλογή των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία μόνο του Νομού Θεσσαλονίκης, με 

αποτέλεσμα το δείγμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό. Ακόμη, ο χρόνος διεξαγωγής 
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της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς (Απρίλιος 

έως αρχές Ιουνίου), πιθανόν να επηρέασε τα αποτελέσματα σχετικά με το επίπεδο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένας περιορισμός κατά τη σύγκριση 

των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, καθώς 

δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα ίδια ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων. 

Για να είναι, λοιπόν, δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η 

επιβεβαίωσή τους από μελλοντικές έρευνες που θα εξαλείψουν τους περιορισμούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Έτσι, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα από διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας.   

Ακόμη, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διερευνήσουν την επίδραση κάποιων 

άλλων δημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως είναι ο τόπος διαμονής (αστικές ή 

αγροτικές περιοχές) ή μεταβλητών, όπως η τάξη διδασκαλίας του σχολείου, στην 

ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν συγκεκριμένοι προβλεπτικοί παράγοντες 

που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση ή το επαγγελματικό άγχος και να 

γίνει σύγκριση αυτών των παραγόντων μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής. Τέλος, θα μπορούσε να μετρηθεί η επίδραση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, του δευτερεύοντος τραυματικού άγχους και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης στην απόδοση και αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής και να μελετηθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. 
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 με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες   με σωματική/ κινητική αναπηρία 
 με νοητική καθυστέρηση    με προβλήματα όρασης 
 με προβλήματα ακοής    με προβλήματα συμπεριφοράς 
 με αυτισμό/ διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 
 άλλο _______________ 
 

    



  95

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ  
 
Όταν υποστηρίζεις ανθρώπους, έχεις άμεση επαφή με τις ζωές τους. Όπως ίσως έχετε 

διαπιστώσει η συμπόνια σας για αυτούς που βοηθάτε μπορεί να σας επηρεάσει με 

θετικούς και αρνητικούς τρόπους. Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με 

τις εμπειρίες σας, και θετικές και αρνητικές, ως επαγγελματίας. Σκεφτείτε την κάθε μια 

από τις ακόλουθες ερωτήσεις σε σχέση με σας και την τρέχουσα εργασιακή σας 

κατάσταση. Επιλέξτε τον αριθμό που ειλικρινά αντικατοπτρίζει το πόσο συχνά βιώσατε 

αυτά τα πράγματα τις τελευταίες 30 μέρες.  

    

 οι λέξεις “βοηθώ / βοήθεια ή βοηθός / φροντιστής” έχουν την έννοια του υποστηρίζω 

εκπαιδευτικά, ψυχολογικά παιδιά / άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες στον 

εργασιακό μου χώρο. 
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1. Είμαι ευτυχισμένος / η. 1 2 3 4 5 

2. Ανησυχώ έντονα για περισσότερα από ένα άτομα 
τα  οποία υποστηρίζω.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Λαμβάνω ικανοποίηση από το γεγονός ότι μπορώ 
να υποστηρίζω ανθρώπους. 

1 2 3 4 5 

4. Νοιώθω ότι συνδέομαι με τους άλλους. 1 2 3 4 5 

5. Αναπηδώ ή ξαφνιάζομαι από απροσδόκητους 
ήχους. 

1 2 3 4 5 

6. Αισθάνομαι αναζωογονημένος αφότου δουλέψω 
μ’ αυτούς που υποστηρίζω. 

1 2 3 4 5 

7. Δυσκολεύομαι να διαχωρίσω την προσωπική μου 
ζωή από τη ζωή μου ως επαγγελματίας. 

1 2 3 4 5 

8. Δεν είμαι τόσο παραγωγικός στη δουλειά επειδή 
χάνω τον ύπνο μου λόγω τραυματικών εμπειριών  
κάποιου από τα άτομα που φροντίζω / υποστηρίζω. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. Νομίζω ότι ίσως να έχω επηρεαστεί από το 
τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζω.  

1 2 3 4 5 

10. Αισθάνομαι εγκλωβισμένος από τη δουλειά μου . 1 2 3 4 5 

11. Λόγω της βοήθειας που παρέχω, έχω αισθανθεί 
εκνευρισμένος για διάφορα πράγματα. 

1 2 3 4 5 

12. Μου αρέσει η δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

13. Αισθάνομαι μελαγχολικός εξαιτίας των 
τραυματικών εμπειριών των ανθρώπων που βοηθώ. 

1 2 3 4 5 



  96

 

Π
οτ
έ 

Σ
πά
νι
α 

Μ
ερ
ικ
ές

 
φ
ορ
ές

 

Σ
υχ
νά

 

Π
ολ
ύ 

συ
χν
ά 

14. Αισθάνομαι σαν να βιώνω το τραύμα κάποιου 
που έχω βοηθήσει. 

1 2 3 4 5 

15. Έχω πεποιθήσεις οι οποίες με στηρίζουν. 1 2 3 4 5 
16. Είμαι ευχαριστημένος με το πως καταφέρνω να 
ακολουθώ  τις τεχνικές υποστήριξης και τα 
πρωτόκολλα. 

1 2 3 4 5 

17. Είμαι το άτομο που πάντα ήθελα να είμαι. 1 2 3 4 5 

18. Η δουλειά μου με κάνει να αισθάνομαι 
ικανοποιημένος / η. 

1 2 3 4 5 

19. Αισθάνομαι εξαντλημένος / η λόγω της δουλειάς 
μου . 

1 2 3 4 5 

20. Έχω  ευχάριστες σκέψεις  συναισθήματα γι’ 
αυτούς που υποστηρίζω και για το πώς θα μπορούσα 
να τους βοηθήσω . 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

21. Αισθάνομαι καταβεβλημένος/ η επειδή ο φόρτος 
εργασίας μου φαίνεται ατελείωτος. 

1 2 3 4 5 

22. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά μέσω 
της δουλειάς μου. 

1 2 3 4 5 

23. Αποφεύγω συγκεκριμένες δραστηριότητες ή 
καταστάσεις επειδή μου θυμίζουν τρομακτικές 
εμπειρίες των ανθρώπων που υποστηρίζω. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

24. Είμαι υπερήφανος για το τι μπορώ να κάνω για 
να βοηθήσω. 

1 2 3 4 5 

25. Ως αποτέλεσμα της παροχής βοήθειας στους 
άλλους, έχω ενοχλητικές , τρομακτικές σκέψεις. 

1 2 3 4 5 

26. Αισθάνομαι ότι “βαλτώνω” από το σύστημα. 1 2 3 4 5 

27. Έχω σκέψεις ότι είμαι επιτυχημένος ως  
επαγγελματίας. 

1 2 3 4 5 

28. Δεν μπορώ να ανακαλέσω σημαντικά μέρη της 
δουλειάς μου που αφορούν θύματα τραυματισμού. 

1 2 3 4 5 

29. Είμαι ένας άνθρωπος που νοιάζεται πολύ. 1 2 3 4 5 

30. Είμαι ευτυχής που επέλεξα να κάνω αυτή τη 
δουλειά. 

1 2 3 4 5 

 
Μπορείτε να σημειώσετε οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε σε σχέση με το αντικείμενο της 
έρευνας. 
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
                                                                                  
  
                                                             Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε!! 
 B.Hudnall Stamm, 2009 

 


