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Εισαγωγή  

 Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε με αφορμή το γεγονός ότι το έργο των 

εκπαιδευτικών βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων σε όλες τις ανεπτυγμένες 

κοινωνίες, πόσο μάλλον σήμερα που η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και την πόρτα των 

εκπαιδευτικών. Οι γρήγορες αλλαγές της κοινωνίας έχουν ως αποτέλεσμα και σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στην άσκηση του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών. Το έντονο ενδιαφέρον 

για τους εκπαιδευτικούς γίνεται εύκολα κατανοητό, αφού η εκπαίδευση συμβάλλει κατά πολύ 

μεγάλο βαθμό τόσο στην πολιτική και κοινωνική, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας. 

 Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες για την επαγγελματική ικανοποίηση και 

επαγγελματική εξουθένωση  εκπαιδευτικών που εργάζονται κυρίως στη Γενική Αγωγή, αλλά 

και εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής. Ωστόσο σε καμία 

έρευνα δεν γίνεται διαχωρισμός των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Στην παρούσα έρευνα 

επιχειρείται η εξέταση της επαγγελματικής ικανοποίησης και εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής  διαιρώντας το δείγμα των εκπαιδευτικών Ειδικών Αγωγής σε 

δύο ομάδες, στους καθηγητές που διδάσκουν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Ειδικά Γυμνάσια και σε 

αυτούς που εργάζονται σε τμήματα Ένταξης σε Γενικά Γυμνάσια. 

 Από την έρευνα αναμένουμε να υπάρξουν διαφορές καθώς οι σχολικέ μονάδες 

Ειδικής Αγωγής διαθέτουν πλούσιο ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Υποθέτουμε ότι τα 

διαφορετικά αποτελέσματα για τις δύο ομάδες θα κινήσουν το ενδιαφέρον κι άλλων 

ερευνητών για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και αναζήτηση των κυριότερων αιτιών 

εμφάνισης των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 Καθοριστική συνιστώσα της διδασκαλίας είναι η επαγγελματική ικανοποίηση, αφού 

αποτελεί βασικό παράγοντα για την δημιουργικότητα, την απόδοση και την ψυχική διάθεση 

και ευημερία του εκπαιδευτικού. Σε αντίθεση με την επαγγελματική ικανοποίηση, όταν ο 
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εργαζόμενος κατά την ώρα της εργασίας του βιώνει αγχογόνες καταστάσεις εμφανίζει το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

 Το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών αποδίδεται συνήθως σε ορισμένες όψεις 

του έργου τους και εκφράζεται με αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό και κατάθλιψη. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι πηγές άγχους των εκπαιδευτικών είναι οι χαμηλές αποδοχές, οι 

σχέσεις με τους γονείς των μαθητών και με τους ίδιους τους μαθητές, η έλλειψη επικοινωνίας 

με τους συναδέλφους και γενικότερα οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών σε συνάρτηση 

με τη διοίκηση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
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Σκοπός και περιεχόμενο έρευνας 

 Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, τόσο στην Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό του άγχους, ο οποίος είναι βασικός για την 

παρουσίαση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το 

επαγγελματικό άγχος και πιο συγκεκριμένα το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών. 

Δίνεται  ακόμα μια ιστορική αναδρομή της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. Στην αρχή του κεφαλαίου επιχειρείται μια προσέγγιση του όρου 

επαγγελματική ικανοποίηση και συνεχίζει με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών και του παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται η επαγγελματική τους 

ικανοποίηση. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Δίνεται ο σκοπός της 

έρευνας και η ερευνητική της προσέγγιση. Στη συνέχεια περιγράφεται ο καθορισμός του 

πληθυσμού και ο τρόπος επιλογής του δείγματος. Επίσης, δίνεται το μέσο συλλογής του 

δείγματος.  

Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και αναλύονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα. Στο τέλος παρατίθενται τα 

συμπεράσματα και οι περιορισμοί της έρευνας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση 

της βιβλιογραφίας και το παράρτημα, το οποίο περιέχει τα ερευνητικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

1 .  Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών  

1.1. Ορισμός Άγχους 

Οι ορισμοί για το άγχος είναι πολλοί και ποικίλλουν με αποτέλεσμα να κυμαίνονται 

από απλές δηλώσεις μιας μόνο λέξης, όπως ένταση ή πίεση έως πολύπλοκες ιατρικές θεωρίες 

για την φυσιολογική ανταπόκριση του ανθρώπινου σώματος σε κάποια ερεθίσματα. Ωστόσο 

υπάρχει γενική ομολογία ότι το άγχος είναι μια φυσική, νοητική ή συναισθηματική 

αντίδραση του ατόμου που προκύπτει από την ανταπόκριση του ατόμου σε εντάσεις, 

συγκρούσεις και πιέσεις του περιβάλλοντος του (Fontana & Abouserie, 1993).  

 Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση να διακρίνεται το άγχος είτε ως περιστασιακό 

είτε ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Το πρώτο αναφέρεται στο άγχος που βιώνει το 

άτομο ανά πάσα στιγμή, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην ετοιμότητα ή την προδιάθεση του 

ατόμου να βιώνει άγχος στην πορεία της ζωής του. Για τη διάκριση και την βαθμολόγηση 

των δύο αυτών τύπων άγχους έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται ειδικές ψυχολογικές 

δοκιμασίες (τεστ) (Varvogli & Darviri, 2011). 

 Η έννοια του άγχους, σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, αποδίδεται ως: α) αντίδραση 

του ανθρώπου απέναντι σε μια υποτιθέμενη απειλή, η οποία συχνά είναι υπεράνω των 

δυνατοτήτων του, β) το απειλητικό ερέθισμα που διαταράζει  την συναισθηματική κατάσταση 

και γ) η σχέση ανθρώπου και συνθηκών του περιβάλλοντος, που θεωρούνται ότι είναι 

υπεράνω των δυνάμεών του και προκαλούν κίνδυνο στην ποιότητα της ζωής του (Lazarus & 

Folkman, 1984). 
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1.2 Επαγγελματικό και Εκπαιδευτικό Άγχος 

1.2.1 Επαγγελματικό άγχος 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα για το άγχος 

που οφείλεται σε παράγοντες που παρουσιάζονται στους χώρους εργασίας (Stander & 

Rothmann, 2008). Τα αίτια για το μεγάλο αυτό ερευνητικό ενδιαφέρον είναι: 

 Η υψηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα που απαιτείται στον εργασιακό χώρο. Η 

πίεση του χρόνου και οι μεγάλες απαιτήσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας, 

εντείνονται όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο επιτακτική η 

ανάγκη για την εξακρίβωση των συνθηκών στις οποίες εμφανίζεται το άγχος 

(Hancock & Meshkati, 1988). 

 O χώρος εργασίας, αποτελεί το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η αποδοχή 

και η αναγνώριση του ατόμου, και επομένως, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

ζωή του (Siegrist, 1996). Η ανεργία και οι επιπτώσεις που επιφέρει στην ζωή ενός 

ατόμου συνδέονται με τα αυξημένα επίπεδα άγχους, την χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

άλλα ψυχικά προβλήματα (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2008). 

 To άγχος επιδρά αρνητικά όχι μόνο στο επίπεδο της παραγωγικότητας και της 

ποιότητας της εργασίας αλλά προκαλεί και πολλά προβλήματα στην υγεία του 

ανθρώπου (Cox & Ferguson, 1994).  

 

1.2.1.1 Οι επιπτώσεις του επαγγελματικού άγχους  

 Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές οι επιπτώσεις του εργασιακού άγχους μπορούν να 

χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 προβλήματα σωματικής υγείας: Οι κακές εργασιακές σχέσεις βλάπτουν την υγεία των 

εργαζομένων. Τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται είναι κεφαλαλγία, υπέρταση, 

δερματολογικές παθήσεις, ατυχήματα κ.α. 
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 προβλήματα ψυχολογικής φύσεως: Προβλήματα ψυχικής υγείας είναι η 

συναισθηματική εξουθένωση, προβλήματα συγκέντρωσης, κατάθλιψη κ.α. 

 προβλήματα συμπεριφοράς: κάπνισμα, κατάχρηση ουσιών, επιθετική διάθεση, 

απουσίες από την εργασία  (National Institute for Occupational Safety and Health, 

1988). 

 

1.2.1.2 Θεωρητικά μοντέλα  

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά μοντέλα τα οποία έχουν ως στόχο την έρευνα των 

παραγόντων που προκαλούν άγχος στον εργασιακό χώρο. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: 

 

Το Μοντέλο Απαιτήσεων - Ελέγχου της Εργασίας (The job demand–control model)  

 Σύμφωνα με το μοντέλο του Karasek το 1979 οι παράγοντες που επιβαρύνουν την 

υγεία του ατόμου είναι: 

• Η ίδια η εργασία, το έργο που καλείται να επιτελέσει ο εργαζόμενος  

• Τα περιθώρια ελέγχου που έχει στην εργασία του 

• Οι κοινωνικές σχέσεις με τους συναδέλφους, προιστάμενους  και υφισταμένους  

Οι παραπάνω παράγοντες είναι δυνατό να επηρεάσουν τον εργαζόμενο, κυρίως, όταν 

υπάρχει αλληλεπίδραση των παραγόντων. Η εμφάνιση ενός και μόνο παράγονται δεν επαρκεί 

για να προκαλέσει επαγγελματικό άγχος (Karasec, 1979). 

 

Tο Μοντέλο των Βιταμινών (Vitamin Model) 

Ο Warr (1987) πρότεινε ότι τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της εργασίας είναι 

σημαντικά για την ψυχική υγεία, όπως οι βιταμίνες για τη φυσική υγεία. O Warr βασίζεται 

στην αναλογία της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των βιταμινών και της σωματικής υγείας. 

Έτσι, ενώ κάποιες βιταμίνες, όπως η Α και η D, είναι απαραίτητες για την υγεία, όταν 

καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες είναι επιβλαβείς για τον οργανισμό. Όμως οι C και Ε 
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μπορούν να καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες χωρίς να επιφέρουν παρενέργειες. Ο Warr 

παρομοιάζει τις βιταμίνες με τους ψυχολογικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, οι οποίοι 

μπορούν να επιβαρύνουν την υγεία του ατόμου. Αυτό σημαίνει πως η παρουσία των 

εργασιακών παραμέτρων στο περιβάλλον είναι σημαντική για την ψυχολογική υγεία των 

ατόμων, ενώ η υγεία των ατόμων ποικίλει όταν αυξάνεται το επίπεδο των παραμέτρων 

αυτών. Θα μπορούσαμε να πούμε πως πρέπει να υπάρχουν σε κατάλληλη δοσολογία, όπως 

και οι βιταμίνες για να μην προκαλείται άγχος. 

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό παρατίθενται παρακάτω οι βασικοί εργασιακοί 

παράγοντες: 

• Δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ευκαιρίες για έλεγχο 

• Δυνατότητα αξιοποίησης των ικανοτήτων και των γνώσεων, ευκαιρίες για την ανάδειξη 

ταλέντων 

• Ικανοποιητική αμοιβή και υλικοτεχνική υποστήριξη 

• Εργασιακά καθήκοντα που χαρακτηρίζονται από ενδιαφέρον και ποικιλία 

• Σαφήνεια ρόλου (ξεκάθαρο περιβάλλον) 

• Στόχοι που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον 

• Σωματική ασφάλεια 

• Δυνατότητα για διαπροσωπική επικοινωνία 

• Κοινωνική αναγνώριση (Briner, 2000). 

 

 

To Μοντέλο Ανισορροπίας Προσπάθειας / Ανταμοιβής (Effort/Reward Imbalance Model) 

Ο Siegrist πρότεινε το μοντέλο εργασιακών συνθηκών, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να 

υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή δραστηριότητα/προσπάθεια του ατόμου και την 

ανταμοιβή που απολαμβάνει από την εργασία του (Siegrist, 1996). 
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Όσον αφορά την προσπάθεια, την διακρίνει σε εξωγενή και ενδογενή. Η εξωγενής 

προσπάθεια αναφέρεται στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις του ατόμου, δηλαδή τα 

εργασιακά καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσει το άτομο. Ενώ η ενδογενής προσπάθεια είναι 

τα εσωτερικά κίνητρα που έχει το άτομο για να εκτελέσει το απαιτούμενο έργο.  

Όσον αφορά την ανταμοιβή, αυτή αναφέρεται στην χρηματική αμοιβή, στην 

αναγνώριση και τέλος στην ανταμοιβή που σχετίζεται με τις προοπτικές καριέρας και την 

επαγγελματική ασφάλεια του ατόμου.  

Το μοντέλο υποστηρίζει ότι εργασία προσφέρει στο άτομο την ευκαιρία να αποδώσει, 

να προσφέρει και  να αμειφθεί. Οι προσπάθειες που καταβάλλει το άτομο προσδιορίζονται με 

τις αμοιβές. Επομένως, όταν παρατηρείται ανισορροπία μεταξύ των προσπαθειών που 

καταβάλλει το άτομο και των αμοιβών, τότε η εκδήλωση έντονου στρες είναι εξαιρετικά 

πιθανή (Siegrist et al., 2004). 

 

Το Μοντέλο Εργασιακών Απαιτήσεων / Πόρων (The Job Demands-Resources Model) 

To 2001 η Demerouti και οι συνεργάτες της προτείνουν το Μοντέλο Εργασιακών 

Απαιτήσεων / Πόρων. Σύμφωνα με αυτό τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας 

μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: στις εργασιακές απαιτήσεις και στους 

εργασιακούς πόρους (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2004). 

Αναλυτικότερα, οι εργασιακές απαιτήσεις είναι οι σωματικές, κοινωνικές ή 

οργανωτικές πλευρές της εργασίας, οι οποίες απαιτούν διαρκή σωματική ή ψυχολογική 

προσπάθεια και σχετίζονται με σωματικές και ψυχολογικές θυσίες.  

Οι εργασιακοί πόροι είναι οι σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οργανωτικές 

πλευρές της εργασίας οι οποίες είναι δυνατό να: 

α) είναι λειτουργικές για την επίτευξη  στόχων που σχετίζονται με την εργασία 

β) μειώνουν τις εργασιακές απαιτήσεις και  
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γ) ενθαρρύνουν την προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου  (Bakker, Demerouti & 

Verbeke, 2004). 

 To μοντέλο προϋποθέτει ότι οι εργασιακές απαιτήσεις συνδέονται με την εξάντληση, 

ενώ η απουσία εργασιακών πόρων συνδέεται με την αποδέσμευση  (Schaufeli & Bakker, 

2004).  Σύμφωνα με το μοντέλο οι εργασιακοί πόροι είναι σημαντικοί για τον εργαζόμενο για 

να μην εμφανίσει επαγγελματικό άγχος. Ο εργαζόμενος, όταν έχει τους απαραίτητους 

εργασιακούς πόρους, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας του 

(Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). 

 

1.2.2 Εκπαιδευτικό Άγχος 

 Μερικά επαγγέλματα από την φύση τους είναι ιδιαίτερα αγχογόνα σε σύγκριση με 

κάποια άλλα. Κυρίως το αίσθημα του άγχους παρουσιάζεται σε επαγγέλματα που αφορούν 

στην παροχή υπηρεσιών, σε αυτά που αναπτύσσεται σχέση μεταξύ του ατόμου που παρέχει 

και του ατόμου που εξυπηρετείται, καθώς και στα επαγγέλματα όπου χρειάζεται να 

λαμβάνονται γρήγορα αποφάσεις οι οποίες έχουν, κοινωνικές ή οικονομικές συνέπειες. Το 

άγχος των εκπαιδευτικών κατατάσσεται στην κατηγορία του στρες που προκαλείται από την 

δουλειά, το οποίο συνήθως είναι αποτέλεσμα μεγάλου όγκου εργασίας, δύσκολη τις 

περισσότερες φορές, και με πολλές συγκρουόμενες ή διφορούμενες απαιτήσεις (Korunka et 

al., 2010). 

 Σε πολλές έρευνες και μελέτες φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ασκούν ένα επάγγελμα 

εξαιρετικά αγχωτικό, το οποίο είναι δυνατό να οδηγήσει σε ασθένειες. Επίσης μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα ακόμη και την εγκατάλειψη του επαγγέλματος (Borg et al., 1991). 

 Ο όρος «στρες των εκπαιδευτικών» (teacher stress) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

από τους Kyriacou και Sutcliffe το 1977 στο Educational Review (Kyriakou, 2001).  

Σύμφωνα με αυτούς το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών ορίζεται ως «μια αρνητική 

συναισθηματική αντίδραση, η οποία επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 
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αντιλαμβάνονται μια κατάσταση ως απειλητική ή δυσάρεστη και από τους μηχανισμούς που 

ενεργοποιούνται για την αντιμετώπισή της» (Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000). 

 Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι αποτέλεσμα του άγχους των εκπαιδευτικών είναι η 

πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων όπως ταχυπαλμία, θυμός, ένταση κατάθλιψη και άλλα. 

Η αρνητική αυτή διάθεση μπορεί να επηρεάζεται από την αντίληψη ότι οι απαιτήσεις προς 

αυτούς αποτελούν απειλή για το αίσθημα της αυτοεκτίμησης ή τη γενικότερη ευημερία τους, 

ή να μετριάζεται από τους μηχανισμούς αντιμετώπισης που ενεργοποιούνται έναντι της 

διαφαινόμενης απειλής (Λεονταρή, 1998). Στον εργασιακό χώρο η μελέτη της αυτοεκτίμησης 

έχει τις ρίζες της στην υπόθεση της “πλαστικότητας”, δηλαδή οι εργαζόμενοι που δεν έχουν 

μεγάλη αυτοεκτίμηση επηρεάζονται περισσότερο από το περιβάλλον από εκείνους με υψηλή 

αυτοεκτίμηση (Παπάνης, 2004). 

 Όμως επειδή από το άγχος το κάθε άτομο επηρεάζεται διαφορετικά, σύμφωνα με τον 

Gaziel (1993) θα πρέπει να υπάρχει εξατομίκευση στους ορισμούς που αναφέρονται στο 

εκπαιδευτικό άγχος. Το άγχος δεν διαφέρει μάλιστα μόνο από άτομο σε άτομο αλλά είναι 

ανάλογο και με την χρονική στιγμή που βιώνεται, και επομένως και η αντίδραση θα είναι 

διαφορετική αφού το κάθε άτομο αντιμετωπίζει διαφορετικά μια κατάσταση ανάλογα με τις 

αντιλήψεις του (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

1.3 Παράγοντες που προκαλούν Άγχος στους Εκπαιδευτικούς 

Ο Karasek (1979) ανέφερε δύο βασικές υποθέσεις για την πρόκληση του άγχους: 

1. Ο άνθρωπος διακατέχεται από άγχος κατά την εργασία, όταν οι κοινωνικές σχέσεις δεν 

είναι καλές και έχει μικρή δυνατότητα να λάβει μέρος στην λήψη αποφάσεων.  

2. Ο άνθρωπος διακατέχεται από άγχος κατά την εργασία όταν αυτή είναι βαρετή, δεν τον 

ενδιαφέρει, δεν τον βοηθά να εξελιχτεί και να αξιοποιήσει τις κλίσεις και τις γνώσεις 

του. 



17 
 

 

 Οι παράγοντες που προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τους 

Kyriakou και Sutclife (1978) κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:  

α) τους δυνητικούς παράγοντες και β) τους πραγματικούς παράγοντες 

 Οι δυνητικοί παράγοντες αναφέρονται στις αντικειμενικές όψεις της εργασίας του 

εκπαιδευτικού, π.χ. ο θόρυβος, o ανεπαρκής εξαερισμός του χώρου και εργασιακές 

παράμετροι, όπως φόρτος εργασίας, εργασιακή και επαγγελματική ανασφάλεια, πιθανότητα 

μείωσης μισθού. Τα παραπάνω αν θεωρηθούν ότι είναι αιτία απειλής για την ποιότητα ζωής 

και την αυτοεκτίμηση οδηγούν στην εμφάνιση του άγχους. Στην περίπτωση όμως που οι 

εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που 

εμφανίζονται και αν υπάρχει σύγκρουση των απαιτήσεων αυτών με τις πιο δυνατές ανάγκες, 

οι δυνητικοί αγχογόνοι παράγοντες μετατρέπονται σε πραγματικούς. 

 Η Ling (1995) κάνοντας επισκόπηση της βιβλιογραφίας και μελετώντας έρευνες που 

έχουν γίνει σε διάφορες χώρες και αφορούν τους εκπαιδευτικούς συγκέντρωσε τις κύριες 

πηγές που προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς ως εξής: 

 κακή συμπεριφορά μαθητών (Cox et al, 1978; Smilanski, 1984) 

 άσχημες εργασιακές συνθήκες (Kyriacou & Sutcliffe, 1978) 

 έλλειψη πόρων για τους εκπαιδευτικούς (Borg & Riding, 1991) 

 φτωχές σχέσεις με τους συναδέλφους (Clark, 1980; Dewe, 1986) 

 υπερφόρτωση της διδασκαλίας (Wahlund & Nerell, 1976; Cox et al, 1978; Smilanski, 

1984; Dewe, 1986) 

 υπερφόρτωση με καθήκοντα πέραν της διδασκαλίας (Cox et al, 1978; Farber, 1984; 

Dewe, 1986; Payne & Furnham, 1987) 

 φτωχή υποστήριξη από τη διοίκηση (Cox et al, 1978; Kyriacou & Sutcliffe, 1978) 

 επαγγελματική ανεπάρκεια (Dewe, 1986; Manso-Pinto, 1989) 
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1.4  Επαγγελματική Εξουθένωση 

 Η έρευνα για το θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης άρχισε την δεκαετία του 

1970, όταν ο κλινικός ψυχολόγος  Freudenberger (1974) χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον 

όρο «burnout», θέλοντας να περιγράψει με αυτόν τις ομοιότητες στη συμπεριφορά των 

εργαζομένων σε ιδρύματα που εργαζόταν και ο ίδιος (Dworkin, 2001). Ο Freudenberger 

όρισε ως επαγγελματική εξουθένωση την σωματική και την ψυχική εξάντληση του ατόμου, η 

οποία είναι αποτέλεσμα της παρατεταμένης χρήσης των ενεργειακών αποθεμάτων 

(Θεοφίλου, 2009). 

 Η έρευνα για το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης από τότε παρουσίασε 

μεγάλη αύξηση κυρίως σε άτομα που εργάζονται στο χώρο της υγείας, γιατί οι υπηρεσίες που 

προσφέρουν είναι απαιτητικές σε ενέργεια, προσπάθεια, αλλά και σε προσόντα (Θεοφίλου, 

2009).   

 Η Maslach και οι συνεργάτες της ορίζουν την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα 

σύνδρομο εξάντλησης, κυνισμού και μειωμένης επαγγελματικής αποτελεσματικότητας. Η 

εξάντληση αυτή αναφέρεται στα συναισθήματα του εργαζομένου και ιδιαίτερα στο 

συναίσθημα της κόπωσης, το οποίο προκύπτει από την υπερφόρτωση εργασίας. Ο κυνισμός 

αναφέρεται σε μια αδιαφορία απέναντι στην εργασία και γενικά στους ανθρώπους με τους 

οποίους εργάζεται, Τέλος, η μειωμένη επαγγελματική αποτελεσματικότητα αναφέρεται στα 

μειωμένα αισθήματα αποδοτικότητας και επιτυχούς ολοκλήρωσης (Hanaken, Bakker & 

Schaufeli, 2006). 

 Στην αρχή η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε για τον κλάδο 

της υγείας και της πρόνοιας, αλλά στα επόμενα χρόνια η έρευνα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης επεκτάθηκε στα εκπαιδευτικά επαγγέλματα όπως και σε άλλα επαγγέλματα που 

έχουν επαφή με ανθρώπους, γεγονός που επιβεβαιώνει ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων για 

αυτό το θέμα στα χρόνια που ακολούθησαν (Κάντας, 1996). 
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 Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών του 

επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το πρόβλημα της σύγχυσης 

των δύο ορισμών εντόπισαν οι Schaufeli και Enzman (Pines & Keinan, 2005). 

 Ο πιο ευρέως αποδεκτός ορισμός για την επαγγελματική εξουθένωση είναι των 

Maslach και Jackson (1986), οι οποίοι θεωρούν την επαγγελματική εξουθένωση ως σύνδρομο 

που εμφανίζεται σε άτομα που το αντικείμενο εργασίας τους σχετίζεται άμεσα με άλλους 

ανθρώπους (Schaufeli & Buunk, σελ. 386). 

 Σταθμός για την έρευνα της επαγγελματικής εξουθένωσης υπήρξε το κριτήριο 

μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory (MBI), το οποίο 

δημιουργήθηκε από τις Maslach και Jackson το 1981 (Maslach & Jackson, 1981). Σύμφωνα 

με αυτές η επαγγελματική εξουθένωση αποτελείται από τρεις διακριτές συνιστώσες και δεν 

πρόκειται για μονοδιάστατο φαινόμενο. Έτσι, οι τρεις κυριότεροι παράγοντες του συνδρόμου 

είναι η συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και η αποτυχία προσωπικών 

επιτευγμάτων (Schutte et al, 2000). 

 Πιο συγκεκριμένα, το 1982 η Maslach υποστήριξε ότι η συναισθηματική εξάντληση 

εκδηλώνεται με το αίσθημα της κόπωσης, της έλλειψης ενέργειας και της ανικανότητας του 

ατόμου να προσφέρει στους άλλους. Η αποπροσωποποίηση εκδηλώνεται με την αδιάφορη 

και σκληρή συμπεριφορά που έχουν τα άτομα προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. 

Τέλος, η αποτυχία προσωπικών επιτευγμάτων αναφέρεται στο αίσθημα ανεπάρκειας που 

βιώνουν οι άνθρωποι που παρέχουν υπηρεσίες. Επίσης, αισθάνονται πως οι  υπηρεσίες που 

προσέφεραν στο παρελθόν αλλά και αυτές που παρέχουν στο παρόν χαρακτηρίζονται από 

αποτυχία με αποτέλεσμα από βοηθοί να μετατρέπονται σε αβοήθητοι. (McMullen & Krantz, 

1988).  

 Θα μπορούσαμε, επομένως, να ορίσουμε την επαγγελματική εξουθένωση ως την 

άμυνα του ατόμου να παραμείνει απαθές και συναισθηματικά αποστασιοποιημένο (Hughes, 

2001).  
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 Πολλοί επιστήμονες, έχουν χωρίσει σε κατηγορίες τα συμπτώματα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, ανάλογα με τον λειτουργικό τους ορισμό και την θεωρητική 

τους προσέγγιση.  Στις κατηγορίες αυτές υπάρχουν ομοιότητες που βοηθούν να σχηματιστεί 

μια σφαιρική εικόνα του συνδρόμου. Σύμφωνα με τις ομοιότητες η επαγγελματική 

εξουθένωση έχει σχέση με: 

 Συναισθηματικά συμπτώματα: φοβίες, κατάθλιψη και επιθετικότητα 

 Σωματικά και Ψυχοσωματικά συμπτώματα: καρδιακές ασθένειες, στομαχικά έλκη, 

πονοκεφάλους, διαταραχές ύπνου, και διατροφής. 

 Νοητικά συμπτώματα: αίσθημα αποτυχίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, και δυσκολίες 

συγκέντρωσης  

 Διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις: απομόνωση και απομάκρυνση 

 Αρνητικές μορφές συμπεριφοράς: αυξημένη κατανάλωση νικοτίνης και αλκοόλ 

(Schaufelli & Buunk, 2003). 

   

1.5 Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών 

 Oι Traver και Cooper (1996), σε μελέτη τους αναφέρουν ότι παράγοντες 

επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών είναι: 

 Εσωγενείς παράγοντες στην εργασία, όπως άβολο ωράριο, φόρτος εργασίας, κακές 

συνθήκες εργασίας κ.α. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως η επάρκεια προετοιμασίας για την επιτέλεση του 

ρόλου. 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. 

 Η οργανωτική δομή και το κλίμα. 

 Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών οφείλεται κυρίως στην 

συναισθηματική τους εξάντληση, η οποία συνοδεύεται από κόπωση και μείωση της 

ενεργητικότητας, με αποτέλεσμα τα άτομα να μην μπορούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά 
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το εκπαιδευτικό τους έργο. Παρόλο που οι λόγοι της εξουθένωσης διαφέρουν από 

εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό, όλοι έχουν βιώσει κάποια εμπειρία άγχους κατά την 

επαγγελματική τους πορεία. Οι περισσότεροι από αυτούς καταφέρνουν όμως να 

αντιμετωπίζουν το άγχος αποτελεσματικά (Skaalvik & Skaalvik, 2010). Η 

αποπροσωποποίηση παρουσιάζεται με αδιαφορία προς τους μαθητές και τέλος το μειωμένο 

αίσθημα επίτευξης εκφράζεται με την αδυναμία για ουσιαστική εκπαιδευτική προσφορά. Η 

σχέση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς με τις συνθήκες 

εργασίας που προαναφέρθηκαν έχει ερευνηθεί με πολλές μελέτες (Κόκκινος & Δαβάζογλου, 

2010). 

 Από αποτελέσματα ερευνών σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία Ειδικής 

Αγωγής, όπου φοιτούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, πολλαπλές αναπηρίες και 

πνευματική αναπηρία, προκύπτει ότι τα επίπεδα άγχους των εργαζομένων στην κατηγορία 

αυτή, σε σύγκριση με άλλους εκπαιδευτικούς, είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερα, ενώ η 

επαγγελματική εξουθένωση και η επαγγελματική ικανοποίηση κυμαίνονται σε μετρίως πιο 

υψηλά επίπεδα. Επίσης, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές 

αύξησης του μισθού είναι σε χαμηλά επίπεδα (Platsidou & Agaliotis, 2008).  

 

1.6 Έρευνες σχετικές με το επαγγελματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση 

εκπαιδευτικών  

 Στην Αγγλία το 1978 οι Kyriacou και Sutcliffe πραγματοποίησαν έρευνα σε 257 

εκπαιδευτικούς από 16 σχολικές μονάδες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι το 1/5 των εκπαιδευτικών 

είναι πολύ ως πάρα πολύ αγχωμένοι από την εργασία τους, ενώ τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά δεν φάνηκε να είναι παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό άγχος των 

εκπαιδευτικών. Κύριες πηγές άγχους είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών, η πίεση 

του χρόνου και οι κακές εργασιακές συνθήκες. Τέλος, τα πιο συχνά συμπτώματα του άγχους 

είναι η εξουθένωση και το αίσθημα της ματαίωσης (Kyriakou & Sutcliffe, 1978). 
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 Αργότερα το 1991, οι Malik, Mueller και Meinke επιχείρησαν να εξετάσουν αν η 

διδακτική εμπειρία, καθώς επίσης και η τάξη στην οποία διδάσκουν επηρεάζουν το 

εργασιακό άγχος. Το δείγμα αποτέλεσαν 166 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονταν στο Wood και στο Henry του Ohio. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα χρόνια υπηρεσίας δεν επηρεάζουν το άγχος, ενώ η τάξη στην 

οποία διδάσκουν επηρεάζει τα επίπεδα άγχους των εκπαιδευτικών (Malik, Mueller & Meinke, 

1991).  

 Οι Yang, Ge, Hu, Chi και Wang σε έρευνα τους στην Κίνα διαπίστωσαν πως η 

κατάσταση της υγείας των εκπαιδευτικών δεν είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή του γενικού 

πληθυσμού. Η ποιότητα ζωής των γυναικών εκπαιδευτικών είναι χειρότερη από εκείνη των 

ανδρών εκπαιδευτικών και επιδεινώνεται με την ηλικία. Το εργασιακό άγχος προκαλεί 

επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, ενώ η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου θα ήταν αποτελεσματική για την βελτίωση της υγείας τους. Η παρούσα έρευνα 

που είχε ως δείγμα 3.570 εκπαιδευτικούς έδειξε πως οι γυναίκες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 

άγχους, γιατί είναι περισσότερο συναισθηματικές, καθώς επίσης και γιατί αναλαμβάνουν 

περισσότερα καθήκοντα εργασίας στο σχολείο σε σχέση με τους άνδρες. Επιπρόσθετα, 

αναμένεται πως οι γυναίκες επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους μαθητές τους, αλλά 

ταυτόχρονα η ενασχόληση στο σπίτι με τις οικιακές εργασίες έχει ως αποτέλεσμα την 

επιβάρυνση της υγείας τους (Yang et al., 2009). 

Ερευνητική προσπάθεια για την καταγραφή του επαγγελματικού άγχους έγινε από 

τους Λεονταρή, Κυρίδη και Γιαλαμά σε δείγμα 477 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Αττικής. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας ο παράγοντας φύλο συναρτάται με το άγχος των εκπαιδευτικών. Οι 

γυναίκες είχαν υψηλότερο επίπεδο άγχους από τους άντρες συναδέλφους τους. Επίσης, η 

περιοχή του σχολείου επηρεάζει το επίπεδο άγχος που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε αγροτικές περιοχές είχαν υψηλότερο επίπεδο άγχους. Η 
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ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας και οι σπουδές δεν φάνηκε να 

επηρεάζουν το επίπεδο του εργασιακού άγχους (Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000). 

 Το 2006 οι Αντωνίου, Πολυχρόνη και Βλαχάκης διεξήγαγαν έρευνα σε 493 

εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της Ελλάδας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κυριότερες πηγές άγχους ήταν τα προβλήματα που 

δημιουργούνται, όταν  υπάρχει αλληλεπίδραση με τους μαθητές, η έλλειψη ενδιαφέροντος 

και  το χαμηλό επίπεδο γνώσεων για το χειρισμό προβλημάτων που σχετίζονται με την 

συμπεριφορά των μαθητών. 

 Ακόμα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος φάνηκε να επηρεάζουν τα 

επίπεδα άγχους. Έτσι, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλότερα επίπεδα εργασιακού 

άγχους σε σχέση με τους άντρες και οι νεότεροι εκπαιδευτικοί υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Κυριότερη πηγή άγχους για τους μεγαλύτερους σε ηλικία 

εκπαιδευτικούς είναι η αίσθηση ότι υπάρχει έλλειψη υποστήριξης από το κράτος (Antoniou, 

Polychroni & Vlachakis, 2006).] 

 Πολύ πρόσφατα, το 2011 οι Παπαδόπουλος και Σταμόπουλος πραγματοποίησαν 

έρευνα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονταν σε δημόσια και 

ιδιωτικά σχολεία στην περιοχή της Αθήνας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε 

πως το επαγγελματικό άγχος δεν επηρεάζεται από το φύλο, τον τομέα εργασίας, τον τύπο του 

σχολείου, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τα προσόντα του εκπαιδευτικού, αλλά 

επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση. Συγκεκριμένα, οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 

δήλωσαν άλλη οικογενειακή κατάσταση. Επίσης  φάνηκε ότι η διαχείριση του χρόνου 

προκαλεί το μεγαλύτερο άγχος στους εκπαιδευτικούς (Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 

2011). 

 To 2012 o Βασιλόπουλος θέλησε να διερευνήσει αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο 

κοινωνικό άγχος και στις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης. Διεξήγαγε 
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έρευνα σε 427 δασκάλους και αυτή έδειξε, μεταξύ άλλων, πως υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ κοινωνικού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε σχέση με τα χρόνια προϋπηρεσίας και 

την οικογενειακή κατάσταση. Οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από 16 χρόνια διδακτικής 

εμπειρίας είχαν μικρότερη προσωπική επίτευξη σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονταν περισσότερο από 16 χρόνια σε σχολείο. Τέλος, οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί είχαν 

μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη και χαμηλότερη αποπροσωποποίηση, που εξηγείται από τη 

σιγουριά που προσφέρει το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στην ωριμότητα που 

διαθέτουν να διαχειριστούν τις σχέσεις με τους μαθητές τους ( Βασιλόπουλος, 2012). 
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2.Επαγγελματική Ικανοποίηση  

 Ο κλασικός ορισμός της επαγγελματικής ικανοποίησης αναφέρεται στο πως 

αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο άτομο τις συνθήκες επαγγελματικής/εργασιακής 

απασχόλησης. Οι αρνητικές ή θετικές στάσεις του ατόμου απέναντι στην εργασία επηρεάζουν 

την επαγγελματική ικανοποίηση. Ο ορισμός της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι: “θετική 

συναισθηματική απόκριση προς τη συγκεκριμένη εργασία που πηγάζει από την εκτίμηση ότι 

αυτή πληρεί ή προϋποθέτει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου” (Ταρασιάδου 

& Πλατσίδου, 2009).  

Η επαγγελματική ικανοποίηση σύμφωνα με τον Locke (1984) μπορεί να οριστεί 

επίσης και ως “μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που πηγάζει από την 

αποτίμηση κάποιου για την εργασία του ή από συγκεκριμένες εμπειρίες σε σχέση με αυτήν” 

(αναφορά από Αργυράκης και συν., 2005). Η επαγγελματική ικανοποίηση, ωστόσο, 

συναρτάται με την αντίληψη και την εκτίμηση που δείχνει κάποιος για τη δουλειά του και η 

εκτίμηση αυτή επηρεάζεται από την κατάσταση και τις διαθέσεις του ατόμου, όπως ανάγκες, 

αξίες και προσδοκίες (Sempane, Rieger & Roodt., 2002).  

 Γενικά η εργασιακή ικανοποίηση εξαρτάται από τα κίνητρα της δουλειάς, τις αξίες 

και τις στάσεις. Γύρω από τους άξονες αυτούς έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες. Επομένως 

για την μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη του 

ατόμου για το τι αποκομίζει από την εργασία του και το πόσο πιστεύει ότι αυτά που 

αποκομίζει τον ωφελούν (Μυλωνά, 2005).   

 Οι προϊστάμενοι που επιθυμούν να υποκινήσουν τους εργαζόμενους θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν τις παρακάτω συνθήκες:  

 Oι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι θα ανταμειφτούν, αν μια εργασία εκτελεστεί στην 

εντέλεια. 

 Οι εργαζόμενοι να έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να εκτελέσουν μια εργασία 

σωστά 
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 Να αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι ότι η ανταμοιβή που προσφέρεται είναι θελκτική. 

(Πουλής, 2011). 

 Ο Locke (1984) θέλοντας να κάνει συσχέτιση ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την 

εργασιακή ικανοποίηση ανέφερε ότι «η σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση και στην 

παραγωγικότητα είναι αντίστροφη από αυτή που οι περισσότεροι υποθέτουν. Είναι πολύ 

πιθανό να μην είναι η ικανοποίηση που οδηγεί στην παραγωγικότητα, αλλά η 

παραγωγικότητα -η επιτυχής δηλαδή απόδοση στη δουλειά- να οδηγεί στην ικανοποίηση, 

κάτι που είναι περισσότερο σύμφωνο με την αντίληψη που έχουμε για την ανθρώπινη φύση» 

(αναφορά από Γραμματικού, 2010).  

 Στην εποχή μας, πρωταρχικός στόχος των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι η ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, η βελτίωση της υγείας, η οργάνωση της εργασίας 

όσο το δυνατόν καλύτερα και η εξισορρόπηση ανάμεσα στην ιδιωτική και επαγγελματική 

ζωή των ατόμων (Ζουρνατζή και συν., 2006).  

 

2.1 Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών  

 Η επαγγελματική ικανοποίηση στην εκπαίδευση αναφέρεται “στη συναισθηματική 

σχέση του εκπαιδευτικού με τον διδακτικό του ρόλο και αναδύεται μέσα από τη διάκριση της 

σχέσης ανάμεσα στο τι θέλει κανείς από το επάγγελμά του και στο τι αντιλαμβάνεται ότι 

αυτό του προσφέρει” (Ταρασιάδου & Πλατσίδου, 2009). 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από εξωτερικούς και 

εσωτερικούς παράγοντες. Εξωτερικοί παράγοντες είναι οι συνθήκες εργασίας και οι 

οικονομικές απολαβές, ενώ εσωτερικοί είναι το ενδιαφέρον, όταν εκτελούν το εκπαιδευτικό 

τους έργο σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (Parvin & Kabir, 2011). Επίσης, άλλοι 

παράγοντες που έχουν σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση είναι οι διαπροσωπικές 

σχέσεις, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, η πρόοδος των μαθητών, καθώς 
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επίσης και το επίπεδο αυτονομίας που έχουν κατά την εργασία τους, κ.α. (Klassen & Chiu, 

2010). 

 

2.2 Παράγοντες Επαγγελματικής Ικανοποίησης των Εκπαιδευτικών 

Πολλοί είναι οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τους παράγοντες που σχετίζονται 

με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Οι έρευνες αυτές έχουν ως σκοπό να 

αποκαλύψουν τους παράγοντες που θεωρούνται υπεύθυνοι για την θετική στάση των 

εκπαιδευτικών κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και τα συναισθήματα που βιώνουν, τα 

οποία με την σειρά τους μεταβιβάζονται στον χώρο εργασίας και στην επικοινωνία με τους 

μαθητές, τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τους διευθυντές (Δημητριάδης, Μπαντίκος & 

Παπαδόπουλος, 2012). 

 Οι παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να 

χωριστούν σε δύο κατηγορίες: στους οργανωτικούς παράγοντες και στους δημογραφικούς. 

 

2.2.1 Οργανωτικοί Παράγοντες 

 Ο Warr (2005) αναφέρει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζεται από 

εργασιακούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την ψυχολογική ευχαρίστηση των 

εργαζομένων. Οι παράγοντες αυτοί σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή μπορούν να χωριστούν σε 

εξωγενείς, οι οποίοι πολλές φορές θεωρούνται αιτία της δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών και 

της απόφασής τους για αλλαγή επαγγέλματος, και ενδογενείς, οι οποίοι τους κάνουν να 

αισθάνονται θετικά (αναφορά από Ταρασιάδου & Πλατσίδου, 2009). 

 Οι μελετητές Sharma & Jyoti (2009), αναφέρουν ότι οι ενδογενείς παράγοντες 

βοηθούν τα άτομα να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, επειδή αισθάνονται 

έντονη συμπάθεια για τα παιδιά και απολαμβάνουν την διδασκαλία, με αποτέλεσμα το 

μάθημα να αποκτά μεγαλύτερη ποιότητα. Απεναντίας οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι 
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αναφέρονται στις συνθήκες εργασίας, παρακινούν τους εκπαιδευτικούς να εκτελούν το 

επάγγελμά τους πολλές φορές εκφράζοντας δυσανασχέτηση. 

 

2.2.2 Ενδογενείς Παράγοντες Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

 Οι ενδογενείς παράγοντες στους εκπαιδευτικούς σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

μέσα στην τάξη (Sharma & Jyoti, 2009). Οι ενδογενείς παράγοντες επαγγελματικής 

ικανοποίησης, όπως έχουν ερευνηθεί από τον Warr (2005), είναι: 

• Ελευθερία και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κατά τις σχολικές δραστηριότητες 

• Δραστηριότητες με ποικίλα θέματα 

• Αξιοποίηση των προσόντων των εκπαιδευτικών 

• Υπευθυνότητα για την ολοκλήρωση μιας σχολικής δραστηριότητας 

• Ευχάριστο σχολικό κλίμα 

• Αξιολόγηση της πορείας της εργασίας 

• Ευκαιρίες προαγωγής 

 Οι έρευνες των Bogler και Nir (2012) έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση συνδέεται με τις 

ευκαιρίες που προσφέρει κάποιος στους εκπαιδευτικούς για λήψη αποφάσεων σε όλες τις 

σχολικές δραστηριότητες. Στον σχολικό χώρο η θεωρία αυτή εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 

εκπαιδευτικός εργάζεται από μόνος του δημιουργικά για την επίτευξη των στόχων του 

σχολείου, γιατί γνωρίζει τον τρόπο εργασίας του, την οποία θα φέρει σε πέρας 

αποτελεσματικά, όταν είναι ευτυχισμένος στο χώρο που εργάζεται, χωρίς να έχει ανάγκη 

άλλων υποδείξεων. 

  

2.2.3 Εξωγενείς Παράγοντες Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

 Στους εξωγενείς παράγοντες οι Κουστέλιος και Κουστέλιου (2001) κατατάσσουν το 

ωράριο, τον μισθό, τις συνθήκες εργασίας, κ.α. Οι Ταρασιάδου και Πλατσίδου (2009), 

πιστεύουν ότι η σχολική μονάδα θεωρείται ένας οργανισμός που επιδρά άμεσα θετικά ή 

αρνητικά. Έχει επίσης υποστηριχτεί και διαπιστωθεί από άλλους ερευνητές ότι οι σχέσεις με 
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τους μαθητές αποτελούν έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες, όπως και οι επικοινωνία με 

τους συναδέλφους, η δυνατότητα προώθησης νέων σκέψεων, η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, η αυτονομία, οι σχέσεις με τους διευθυντές κ.α. (Zembylas & Papanastasiou, 

2006). 

 Η ασφάλεια συμπεριλαμβάνεται επίσης στους παράγοντες ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών. Παρόλο που στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται τον φόβο της 

απόλυσης, τις περισσότερες φορές αισθάνονται ανασφάλεια εξαιτίας των πολλών 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Ανασφάλεια επίσης μπορούν να αισθανθούν εξαιτίας της 

έλλειψης επικοινωνίας και των συγκρούσεων μεταξύ των συναδέλφων κατά το σχολικό έτος  

(Δήμου, 2011). 

 Οι Bogler και Nir (2012) τονίζουν την σημασία που έχει η άσκηση της ηγεσίας στον 

σχολείο. Ο διευθυντής πρέπει μέσω της συμπεριφοράς του να ασκεί επιρροή στα άτομα αλλά 

και να προωθεί το βαθμό αυτονομίας των εργαζομένων. 

 Τέλος, σύμφωνα με τον Bobbit  και τους συνεργάτες τους (1994) , μια ποικιλία από 

εξωγενείς παράγοντες έχει συσχετισθεί με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Οι πιο 

σημαντικοί είναι ο μισθός, η υποστήριξη από την διοίκηση του σχολείου, η ασφάλεια του 

σχολείου, αλλά και η διαθεσιμότητα των σχολικών πόρων (αναφορά από  Sharma & Jyoti, 

2009). 

  Συμπερασματικά γίνεται κατανοητό πως εσωτερικές δυνάμεις παρακινούν τα άτομα 

να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και οι εξωτερικές συνθήκες μπορούν να 

επηρεάσουν την ικανοποίηση από το επάγγελμά τους και την επιθυμία τους να παραμείνουν 

στην εκπαίδευση κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία (Sharma & Jyoti, 2009). 

 

2.3 Δημογραφικοί Παράγοντες 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τα δημογραφικά και 

ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση, το 
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οικονομικό υπόβαθρο, την οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια εργασίας, το ωράριο κ.α. 

(Van Maele & Van Houtte, 2012). Οι έρευνες με θέμα τη σχέση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών διχάζονται.  

 Οι Schultz & Schultz (1994), ύστερα από έρευνα, ορίζουν ότι οι άνδρες και οι 

γυναίκες δεν αντλούν από τους ίδιους παράγοντες την επαγγελματική ικανοποίηση. Η 

σταθερή εργασία έχει μεγαλύτερη σημασία για τους άνδρες, ενώ για της γυναίκες οι 

διαπροσωπικές σχέσεις (Γραμματικού, 2010). O Αnari (2012), σε έρευνα που έκανε σε 

εκπαιδευτικούς, απέδειξε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση δεν έχει σπουδαία εξάρτηση από 

την ηλικία και το φύλο. 

Στη συνέχεια μετά την παρουσίαση των θεωριών που σχετίζονται με την 

επαγγελματική ικανοποίηση παρουσιάζονται έρευνες για την επαγγελματική ικανοποίηση, 

όπου φαίνεται αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.  

 

2.4 Θεωρίες Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

2.4.1 Η Θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg (two factor theory) 

 O Frederick Herzberg είναι ο εκφραστής της θεωρίας των δύο παραγόντων. Σύμφωνα 

με την θεωρία αυτή υπάρχουν δύο διακριτές ομάδες παραγόντων για την επαγγελματική 

ικανοποίηση και την γενικότερη απόδοση του ατόμου στην εργασία. Στην πρώτη ομάδα 

κατατάσσει τα κίνητρα και στην δεύτερη κατατάσσονται οι παράγοντες υγιεινής.  

 Τα κίνητρα είναι οι εσωτερικοί παράγοντες που, όταν πληρούνται, οδηγούν στην 

επαγγελματική ικανοποίηση. Ενώ οι παράγοντες υγιεινής είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που 

οδηγούν σε δυσαρέσκεια, όταν δεν πληρούνται. Τα κίνητρα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο 

του εργαζομένου, ενώ οι παράγοντες υγιεινής βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο κάποιου 

προϊσταμένου και ποτέ δεν εξαρτώνται από τον ίδιο τον εργαζόμενο (DeShields Jr, Kara & 

Kaynak, 2005). 
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 Οι παράγοντες υποκίνησης (τα κίνητρα) που έχουν ως αποτέλεσμα την επαγγελματική 

ικανοποίηση είναι: 

 η επίτευξη 

 η αναγνώριση 

 η ίδια η εργασία 

 η υπευθυνότητα 

 η προαγωγή 

 η δυνατότητα ανέλιξης 

Οι παράγοντες υγιεινής περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 την πολιτική της εταιρείας 

 την εποπτεία 

 τις διαπροσωπικές σχέσεις 

 τις εργασιακές συνθήκες 

 τον μισθό 

 το αίσθημα ασφάλειας 

 τη  θέση εργασίας  

 Συμπερασματικά, κατά τον Herzberg (1959) το πρόβλημα της υποκίνησης 

εμφανίζεται διπλό, από τη μια πλευρά αφορά τους παράγοντες εκείνους που προλαμβάνουν 

τη δυσαρέσκεια και από την άλλη τους παράγοντες που οδηγούν σε πιο θετική στάση και 

υποκίνηση. Τους πρώτους παράγοντες ο Herzberg τους ονομάζει παράγοντες υγιεινής ή 

συντήρησης, επειδή αναφέρονται στο περιβάλλον των εργαζομένων και εξυπηρετούν μία 

πρωταρχική λειτουργία που αποβλέπει στην παρεμπόδιση της δυσαρέσκειας από την εργασία. 

Τους δεύτερους τους ονομάζει υποκινητικούς παράγοντες, επειδή φαίνεται να παρακινούν 

τους εργαζόμενους σε υψηλότερες επιδόσεις στην εργασία (Ruthankoon & Ogunlana, 2003). 
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 Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, οι παράγοντες υγιεινής ικανοποιούν τις 

φυσιολογικές ανάγκες, τις ανάγκες για ασφάλεια και τις κοινωνικές ανάγκες, ενώ οι 

υποκινητικοί παράγοντες συνδέονται με τις ψυχολογικές ανάγκες. 

 

2.4.2 H Θεωρία της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών του Abraham Maslow 

(hierarchy of needs theory) 

 Από τις πιο ευρέως διαδεδομένες θεωρίες παρακίνησης είναι αυτή του Abraham 

Maslow, ο οποίος συνδέει την επαγγελματική ικανοποίηση με την ικανοποίηση των 

ανθρώπινων αναγκών. Υπάρχει συγκεκριμένη ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών, η οποία 

απεικονίζεται με την μορφή πυραμίδας. Στα κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας 

συγκεντρώνονται οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες, ενώ οι πιο σύνθετες βρίσκονται στην 

κορυφή της πυραμίδας. 

 Ο Maslow διακρίνει πέντε ομάδες ανθρωπίνων αναγκών. Στη βάση της πυραμίδας 

βρίσκονται οι φυσιολογικές ανάγκες. Πρόκειται δηλαδή για βασικές ανάγκες, όπως τροφή, 

νερό και στέγη. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν οι βιολογικές 

ανάγκες του ανθρώπου, τότε δεν μπορεί να κινηθεί στο επόμενο επίπεδο αναγκών, το οποίο 

περιλαμβάνει τις ανάγκες για ασφάλεια και προστασία. 

 Όσο το άτομο κινείται προς την κορυφή της πυραμίδας συναντά τις κοινωνικές 

ανάγκες. Σε αυτό το επίπεδο της πυραμίδας συγκαταλέγονται η ανάγκη για αγάπη, 

συμπάθεια, φιλία, καθώς επίσης και η ανάγκη ότι το άτομο ανήκει σε ένα κοινωνικό σύνολο 

και αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Στο επόμενο επίπεδο αναγκών συναντάμε τις ανάγκες για εκτίμηση. Ο άνθρωπος έχει 

ανάγκη για να νοιώσει την εκτίμηση των άλλων, αλλά είναι σημαντικό να νοιώθει και 

αυτοεκτίμηση. Σε αυτό το επίπεδο φτάνει αφού έχει καλύψει τις τρεις προηγούμενες ομάδες 

αναγκών. 
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 Τέλος, στην κορυφή της πυραμίδας είναι οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης, που οδηγούν 

στην αυτοαντίληψη και στην ανάπτυξη του ατόμου. Η αυτοπραγμάτωση διαφέρει από άτομο 

σε άτομο, γιατί οι ικανότητες και οι προσδοκίες κάθε ατόμου διαφέρουν  

Σύμφωνα με τον Maslow τα άτομα δουλεύουν επειδή θέλουν να ικανοποιήσουν τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Τα άτομα αυτά παρακινούνται και υποκινούνται από μια 

εσωτερική κατάσταση, η οποία είναι υπεύθυνη για την συμπεριφορά τους και δημιουργείται 

από την παροχή κινήτρων για την εκπλήρωση των στόχων και την ικανοποίηση των 

αναγκών.  

Με την υποκίνηση δηλαδή, παρέχονται στους εργαζόμενους κίνητρα για να ενεργούν 

κατά τον τρόπο που επιθυμούν, ώστε να επιτευχθεί από την επιχείρηση η προσδοκώμενη 

συμπεριφορά. Η διαδικασία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, 

είναι ότι οι ανάγκες δημιουργούν επιθυμίες που προκαλούν ένταση, η οποία οδηγεί σε 

πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση (Fiore, 2004). 

 

2.4.3 Η Θεωρία της Προσδοκίας του Vroom (Expectancy theory) 

 Τη σύνδεση κινήτρων και επαγγελματικής ικανοποίησης τη συναντάμε στη «θεωρία 

της προσδοκίας» που διατύπωσε ο Vroom to 1964.  Σύμφωνα με αυτόν οι άνθρωποι μπορούν 

να οδηγηθούν σε κάποιο αποτέλεσμα και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα οφείλεται είτε στην 

προσπάθεια του ατόμου να το επιτύχει είτε στο ότι κατάφερε να αποφύγει κάποιες 

καταστάσεις (Koontz & Weihrich, 2007) 

 Τρία είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την θεωρία του Vroom, ενώ ο ίδιος  θεωρεί πως 

αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο για την επαγγελματική ικανοποίηση του ατόμου: 

α) το σθένος, β) η λειτουργικότητα και γ) η προσδοκία (αναφορά από  Landy & Conte, 2010). 

 Το θεωρητικό αυτό μοντέλο δείχνει πως η επαγγελματική παρακίνηση ενός 

εργαζομένου επηρεάζεται από την επιθυμία του ατόμου να έχει αποτέλεσμα η εργασία του 

(σθένος), από την αντίληψη του ατόμου ότι η απόδοση του θα ανταμειφθεί (λειτουργικότητα) 
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και τέλος, αν θα επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε σύγκριση με την προσπάθεια που 

επέδειξε (Πλατσίδου και Γωνίδα, 2005). 

 

2.4.4 Θεωρία των τριών αναγκών του McClelland (trichotomy of needs theory) 

Σύμφωνα με τον McClelland (1961) οι ανάγκες που παρακινούν τους εργαζόμενους 

είναι τρεις: 

1. Η διάθεση για απόκτηση δύναμης. Οι άνθρωποι που έχουν την διάθεση να 

αποκτήσουν δύναμη, προσπαθούν να αποκτήσουν δύναμη ασκώντας έλεγχο και 

επιρροή στα άλλα άτομα. Οι θέσεις εργασίας που επιδιώκουν οι άνθρωποι με αυτές τις 

τάσεις είναι διευθυντικές. Επίσης, είναι άτομα με ειλικρίνεια, πρακτικά, και τους 

αρέσει να μιλούν και να διδάσκουν μπροστά σε κοινό. 

2. Η διάθεση για επαφή με συναδέλφους και συνεργασία. Τα άτομα αυτά δημιουργούν 

εύκολα φιλίες, και ως επί το πλείστον ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες. 

3. Η διάθεση για επίτευξη. Τα άτομα αυτά δουλεύουν σκληρά και θέτουν πάντα στόχους 

τους οποίους προσπαθούν να επιτύχουν (Harrell & Stahl, 1984). 

 

2.5 Έρευνες για την Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών 

Από ερευνητική μελέτη, που διενεργήθηκε το 1991 σε δείγμα 545 εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε σχολεία της Μάλτας, προκύπτει ότι  τα 2/3 

των εκπαιδευτικών είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία τους (Borg & 

Riding, 1991). 

Σε δείγμα 132 παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής που εργάζονταν σε σχολεία της Βόρειας 

Καλιφόρνιας ερευνήθηκε αν το φύλο επηρεάζει τα επίπεδα του επαγγελματικού άγχους, αλλά 

και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα ερευνητικά 

δεδομένα, οι γυναίκες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους από τους άνδρες, ενώ τα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης ήταν παρόμοια για άνδρες και γυναίκες (Eichinger, 2000). 
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Ο Κουστέλιος (2001) διεξήγαγε έρευνα σε 357 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονταν στο νομό της Θεσσαλονίκης για να εξετάσει 

την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και κατά πόσο επηρεάζεται από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το συνολικό επίπεδο 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τη δουλειά τους είναι υψηλό.  Όσον αφορά το φύλο, οι 

γυναίκες είναι περισσότερο ικανοποιημένες από τους άντρες, ενώ δεν υπήρχε σημαντική 

συσχέτιση της ικανοποίησης με την οικογενειακή κατάσταση (Koustelios, 2001). 

 To 2002 οι Stempien και Loeb επιχείρησαν να εξετάσουν τις διαφορές ως προς την 

επαγγελματική ικανοποίηση και δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών της Γενικής και Ειδικής 

αγωγής.  Χώρισαν το δείγμα τους σε τρεις ομάδες, στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

γενικές τάξεις, σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής που διδάσκουν σε μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς και σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε μονάδες Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

σε προγράμματα Ειδικής Αγωγής παρουσιάζονται πιο δυσαρεστημένοι σε σύγκριση με τους 

άλλους. Οι συνεχείς πιέσεις και απογοητεύσεις που βιώνουν μέσα και έξω από την τάξη 

φαίνεται πως επηρεάζει την συνολική τους ικανοποίηση (Stempien & Loeb, 2002). 

 Σε έρευνα που έγινε σε δασκάλους τεσσάρων γειτονικών σχολείων της υπαίθρου στην 

Κύπρο διερευνήθηκε η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας, από την αναγνώριση του 

έργου τους από μαθητές και γονείς, από την αναγνώριση του έργου τους από προϊσταμένους 

και συναδέλφους και από το επίπεδο αξιοκρατίας. Φάνηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά 

στατιστικές διαφορές ως προς το φύλο. Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 

ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από το επάγγελμα τους. Επίσης, η επαγγελματική 

ικανοποίηση δε διαφοροποιείται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας Τέλος, η πιο σημαντική 

πηγή ικανοποίησης και για τα δύο φύλα είναι η αναγνώριση του έργου τους από γονείς και 

μαθητές, ενώ δείχνουν λιγότερο ικανοποιημένοι από το επίπεδο αξιοκρατίας 

(Παπαπαναγιώτου & Θεοφιλίδης, 2008). 
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 Οι Bogler και Nir δημοσίευσαν το 2012 έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 

2.565 εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε δημοτικά σχολεία του Ισραήλ. Από την έρευνα 

προέκυψε πως οι δάσκαλοι ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τους εξωγενείς παράγοντες 

από ότι ήταν από τους ενδογενείς. Τα ευρήματα της έρευνας τους έρχονται σε αντίθεση με 

άλλες έρευνες, όπως αυτές του  Van den Berg και των Dinham and Scott που διεξήχθησαν το 

2002 (Bogler & Nir, 2012). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

3 .  Μεθοδολογία της έρευνας  

3.1 Κύριος σκοπός της έρευνας 

 Κύριος σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, αλλά και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Γενικής και 

Ειδικής Αγωγής. Γενικότερα, θα διαπιστωθούν ποιοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, αλλά και αυτοί που τους 

οδηγούν στην εξουθένωσή τους λόγω της εργασίας τους.  

 Από την έρευνα θα φανεί η επαγγελματική ικανοποίηση και η επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε γενικές 

τάξεις και σε τμήματα ένταξης των γενικών γυμνασίων σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς 

που εργάζονται σε Ειδικά Γυμνάσια και σε Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).  

 

3.2 Ερωτήματα και υποθέσεις της έρευνας 

 Βασικό ερώτημα είναι αν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε γενικές τάξεις των 

Γενικών Γυμνασίων είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα του 

παιδαγωγικού και του εκπαιδευτικού έργου και βιώνουν σε χαμηλότερη συχνότητα και 

ένταση άγχος από τις συνθήκες εργασίας στις γενικές τάξεις του Γενικού Γυμνασίου σε 

σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται σε τμήματα ένταξης Γενικών 

Γυμνασίων, σε Ειδικά Γυμνάσια και σε Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Ένεκα τούτων: 

 Υποθέτουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής που εργάζονται σε γενικές τάξεις 

του Γυμνασίου αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό έργο τους και έχουν λιγότερο επαγγελματικό άγχος από τους εκπαιδευτικούς 
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που ασχολούνται με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Τμήματα 

Ένταξης, σε Ειδικά Γυμνάσια και σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. 

 Υποθέτουμε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που εργάζονται σε Τμήματα 

Ένταξης εμφανίζουν ότι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το έργο τους και αισθάνονται 

επαγγελματικό άγχος σε χαμηλότερη ένταση και συχνότητα σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής που εργάζονται σε Ειδικά Γυμνάσια και σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..  

 Υποτίθεται ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών όλων των ομάδων 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαφοροποίησης τόσο του επαγγελματικού άγχους και 

των αρνητικών συναισθημάτων όσο και της επαγγελματικής ικανοποίησης. 

 Τούτο μπορεί να συμβαίνει ένεκα του ότι τα προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί των Γενικών Γυμνασίων εμφανίζουν μικρότερη 

συχνότητα και χαμηλότερη ένταση σε σχέση με τα αντίστοιχα προβλήματα που εμφανίζουν 

οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε περισσότερο περιοριστικά 

περιβάλλοντα, όπως είναι τα Τμήματα Ένταξης, τα Ειδικά Γυμνάσια και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..  

 

3.3 Δείγμα της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 105 εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

που εργάζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες. Πιο 

συγκεκριμένα για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε τυχαίο δείγμα από: 

 35 εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής, οι οποίοι εργάζονται σε Γυμνάσια 

 35 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι εργάζονται σε Ειδικά Γυμνάσια και 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

 35 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης σε 

Γυμνάσια 

Από τους 105 εκπαιδευτικούς οι 25 ήταν άντρες (23,8%) και οι 80 γυναίκες (76,2%). 

Όσον αφορά την ηλικία πρόεκυψε ότι οι περισσότεροι (39%) ήταν μεταξύ 31 και 40 ετών και 
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εν συνεχεία μεταξύ 20 και 30 ετών (24,8%). Ενώ μικρότερες συχνότητες παρατηρήθηκαν 

στις ηλικιακές ομάδες των 41 έως 50 ετών (22,9%) και 51 ετών και άνω (13,3%). Επίσης 

προέκυψε ότι από το σύνολο των εκπαιδευτικών το 43,8% ήταν έγγαμοι και ακολούθως το 

52,4% άγαμοι ενώ το 3,8% ήταν διαζευγμένοι. 

 Συγκεντρωτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

παρουσιάζονται με μορφή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων στον Πίνακα 1. 

 

 Συχνότητες 

Σχετικές 

συχνότητες 

(%) 

Φύλο 

Άντρας 

Γυναίκα 

 

25 

80 

 

23,8 

76,2 

Ηλικιακή ομάδα 

20 έως 30 ετών 

31-40 ετών 

41-50 ετών 

Άνω των 51 ετών 

 

26 

41 

24 

14 

 

24,8 

39,0 

22,9 

13,3 

Οικογενειακή κατάσταση 

 Έγγαμος 

 Άγαμος 

 Διαζευγμένος 

 

46 

55 

4 

 

43,8 

52,4 

3,8 

 

Πίνακας 1: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών 
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 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που αφορούν το επάγγελμα τους όπου και παρατηρούμε 

ότι τo 57,1% των εκπαιδευτικών είχαν προϋπηρεσία από 1 έως 5 έτη και ακολούθως το 

18,1% είχε προϋπηρεσία είτε από 6 έως 10 έτη, είτε από 16 έτη και άνω, ενώ μικρότερη 

συχνότητα παρατηρήθηκε σε όσους είχαν προϋπηρεσία από 11 έως 15 έτη (6,7%). Επίσης, 

προέκυψε ότι το 48,6% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και το 41% 

είναι μόνιμοι. Ενώ μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν σε όσους είναι αναπληρωτές 

μειωμένου ωραρίου (5,7%) και σε όσους είναι ωρομίσθιοι (4,8%). 

Ακόμη, προκύπτει,  ότι το 33,3% των εκπαιδευτικών εργάζονται ισοδύναμα είτε σε 

τμήμα Γενικής τάξης σε γυμνάσιο, είτε σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (30) καθώς και σε Ειδικά Γυμνάσια (5) 

είτε σε τμήμα ένταξης σε Γυμνάσιο. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό 

εκπαιδευτικών έχουν επιπλέον σπουδές στην Ειδική Αγωγή (45,7%), είναι κυρίως κάτοχοι 

μεταπτυχιακών διπλωμάτων ή είναι απόφοιτη δεύτερης πανεπιστημιακής σχολής (11,4%). 
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Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 έτη 

6-10 έτη 

11-15 έτη 

16  και άνω 

 

60 

19 

7 

19 

 

57,1 

18,1 

6,7 

18,1 

Σχέση εργασίας σε δημόσιο σχολείο 

Μόνιμος 

Πλήρους ωραρίου 

Μειωμένου ωραρίου 

Ωρομίσθιος 

 

43 

51 

6 

5 

 

41,0 

48,6 

5,7 

4,8 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο(Γενική τάξη) 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά Γυμνάσια 

Τμήμα ένταξης σε Γυμνάσιo 

 

35 

35 

35 

 

33,3 

33,3 

33,3 

Επιπλέον σπουδές 

 Άλλο  

Τίποτα 

Δεύτερο πτυχίο 

Ειδική Αγωγή 

 

23 

22 

12 

48 

 

21,9 

21,0 

11,4 

45,7 

 

Πίνακας 2: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες για τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών. 

 

3.4 Ερευνητικά μέσα 

 Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

συμπληρώσουν αρχικά ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Πιο 
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συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αφορά το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, 

το είδος της εργασιακής σχέσης, την σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται, τα έτη 

προϋπηρεσίας, την ειδικότητα και τις επιπλέον σπουδές των συμμετεχόντων. 

 Η εξέταση του δείγματος έγινε με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων. Το πρώτο αφορά 

την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και το δεύτερο αφορά την 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Τα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν με 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων που έχουν χρησιμοποιήσει σε αντίστοιχη έρευνα η 

Γραμματικού (2010) και η Χαραλάμπους (2012).  

Για την επαγγελματική ικανοποίηση η Γραμματικού βασίστηκε στα ερωτηματολόγια 

των Παπάνη και Ρόντου (2005) και των Μακρή-Μπότσαρη και Ματσαγγούρα (2003) και 

ειδικότερα στο «Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης» και «Η Επαγγελματική 

μου Ικανοποίηση ως Εκπαιδευτικός» αντίστοιχα (Γραμματικού (2010).  

 Το πρώτο ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μελέτη της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, αποτελείται 

από 28 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές αναλύουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ως 

προς τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου στο οποίο εργάζονται, τη 

διοικητική οργάνωσή του, τη σχέση των ιδίων με τον διευθυντή και τους συναδέλφους τους, 

το σχολικό κλίμα, τη σχέση τους με τους μαθητές και τους γονείς τους και τέλος την επιθυμία 

τους να παραμείνουν ή όχι στο εν λόγω σχολείο. 

 Το δεύτερο ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται στη μελέτη της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής αποτελείται 

από 21 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές αναλύουν την εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

μελετώντας το επίπεδο του άγχους που βιώνουν, αλλά και το είδος των συναισθημάτων τους.  

 Τα ερωτηματολόγια αποτελούνταν συνολικά από 57 ερωτήσεις και χωρίζονται σε 

εννιά κομμάτια που εξετάζουν: 

✓ Δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών.  
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✓ Ικανοποίηση από τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου. 

✓ Ικανοποίηση από τη διοικητική οργάνωση του σχολείου. 

✓ Ικανοποίηση από τη σχέση με το διευθυντή. 

✓ Ικανοποίηση από το σχολικό κλίμα. 

✓ Ικανοποίηση από τους μαθητές και τους γονείς. 

✓ Μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια. 

✓ Άγχος εκπαιδευτικών. 

✓ Συναισθήματα εκπαιδευτικών. 

 Σε όλες τις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων, οι απαντήσεις ακολουθούν την κλίμακα 

Likert. Πιο συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο της ικανοποίησης οι απαντήσεις είναι 

“Καθόλου”, “Ελάχιστα”, “Αρκετά”, “Πολύ” και “Πάρα Πολύ”, ενώ στο ερωτηματολόγιο της 

εξουθένωσης οι απαντήσεις είναι “Καθόλου”, “Λίγο”, “Μέτρια”, “Πολύ” και “Πάρα Πολύ”. 

Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α, βρέθηκε να είναι 0,744 για το πρώτο 

ερωτηματολόγιο και για το δεύτερο ερωτηματολόγιο 0,751, γεγονός που δείχνει ότι η 

εσωτερική συνοχή των ερωτηματολογίων είναι αρκετά ικανοποιητική.   

 

3.5  Διαδικασία έρευνας 

 Η διανομή των ερωτηματολογίων και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

στο χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2013. Η έρευνα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην 

πρώτη φάση το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε πέντε εκπαιδευτικούς για να διαπιστωθεί αν 

οι ερωτήσεις είναι κατανοητές, καθώς επίσης και για  να υπολογισθεί ο χρόνος που απαιτείται 

για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ασάφειες 

στην διατύπωση των ερωτήσεων και ότι ο χρόνος συμπλήρωσης δεν υπερέβαινε τα 15 λεπτά 

ακολούθησε η δεύτερη φάση. 

 Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε χέρι με χέρι, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Επειδή ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί δείγμα εκπαιδευτικών Ειδικής 
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Αγωγής και κυρίως αυτών που εργάζονταν σε τμήματα ένταξης, η αποστολή του 

ερωτηματολογίου έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να 

ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://docs.google.com/forms/d/1ZSAHOJTNhkGiFNs8FRU2SZsjdr1IsuGlRLs1lKCTNFc/v

iewform 

και να συμπληρώσουν online τα ερωτηματολόγιο της έρευνας. Ο σύνδεσμος αναρτήθηκε και 

στο διαδίκτυο σε διάφορα forum εκπαιδευτικών, όπου οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να 

συμβάλλουν στην διεξαγωγή της έρευνας και τους δινόταν η δυνατότητα να επικοινωνήσουν 

τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ερευνήτρια για περαιτέρω 

πληροφόρηση. 

 Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι, για να αυξηθούν τα ποσοστά 

ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών, γινόταν αρχικά ενημέρωση τους σχετικά με το σκοπό της 

έρευνας και το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια γινόταν η αποστολή του ερωτηματολογίου 

ηλεκτρονικά (email) ή γινόταν χέρι με χέρι. 

 Τέλος, στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου υπήρχε η συνοδευτική επιστολή, 

όπου και πάλι οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονταν για τον σκοπό της έρευνας, καθώς επίσης 

δίνονταν και σαφείς οδηγίες για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τον χρόνο που 

απαιτείται. Δηλωνόταν, επίσης, ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.  

 Συνολικά συμπληρώθηκαν 158 ερωτηματολόγια. Για τις ανάγκες της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν 105 ερωτηματολόγια, τα οποία ήταν πλήρως συμπληρωμένα και 

χωρίστηκε το δείγμα σε τρεις ομάδες με κριτήριο την σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν.  

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1ZSAHOJTNhkGiFNs8FRU2SZsjdr1IsuGlRLs1lKCTNFc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ZSAHOJTNhkGiFNs8FRU2SZsjdr1IsuGlRLs1lKCTNFc/viewform
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4.Αποτελέσματα της έρευνας 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων που αφορούν τις 

ερωτήσεις των ενοτήτων των δύο ερωτηματολογίων.  Συνολικά το πρώτο ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από έξι ενότητες και αφορά την ικανοποίηση ή όχι των εκπαιδευτικών σε 

επιμέρους θέματα που αφορούν το σχολείο, ενώ το δεύτερο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 

δύο ενότητες και αφορά το άγχος και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών. Αρχικά 

παρατίθενται τα αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζοντας τη μέση τιμή και την 

τυπική απόκλιση στις  ερωτήσεις ανά ενότητα και στη συνέχεια γίνεται χρήση κατάλληλων 

στατιστικών ελέγχων για να εξετασθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση των απαντήσεων ανάλογα 

με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν τυχόν διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά  χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι, 

καθώς συνίστανται σε τέτοιου είδους δεδομένα (κλίμακας Likert). Οι έλεγχοι που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα και ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis για πάνω από δύο ανεξάρτητα 

δείγματα. 

 

4.1 Ικανοποίηση από τις κτιριακές και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις 

 Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ως προς την ικανοποίηση τους για τις κτιριακές και υλικοτεχνικές 

εγκαταστάσεις. Συνολικά, η συγκριμένη ενότητα αποτελείται από 6 ερωτήσεις, τα 

αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται με μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης 

στον Πίνακα 3. 

 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι από ελάχιστα έως αρκετά 

ικανοποιημένοι από τις κτιριακές και υλικοτεχνικές εγκατάστησες (μ.τ. 2,686 και τ.α. 0,718). 

Αναλυτικά προέκυψε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την αυλή του σχολείου (μ.τ. 2,838 

και τ.α. 0,9), όπως επίσης και από την κατάσταση του κτιρίου του σχολείου (μ.τ. 2,752 και 
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τ.α. 0,927) και από τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών (μ.τ. 2,752 και τ.α. 0,874), ενώ 

μέτρια ικανοποίηση εξέφρασαν τόσο για την κατάσταση της τάξης του σχολείου (μ.τ. 2,619 

και τ.α 0,902) όσο και για τα μέσα διδασκαλίας (μ.τ. 2,590 και τ.α. 1) και την κατάσταση του 

γραφείου των δασκάλων (μ.τ. 2,561 και τ.α. 1,018). 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

 

Ικανοποίηση από την κατάσταση του 

κτιρίου του σχολείου 

2,752 0,927 

 

Ικανοποίηση από την κατάσταση της 

τάξης του σχολείου 

2,619 0,902 

 

Ικανοποίηση από τα μέσα διδασκαλίας 

του σχολείου 

2,590 1,000 

 

Ικανοποίηση από την κατάσταση του 

γραφείου των δασκάλων 

2,561 1,018 

 

Ικανοποίηση από την αυλή του σχολείου 
2,838 0,900 

 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες ασφάλειας 

των μαθητών την ώρα του διαλλείματος 

2,752 0,874 

Μέση τιμή 2,686 0,718 

 

Πίνακας 3: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις 6 ερωτήσεις που αφορούν τις κτιριακές 

και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις  

(1= Καθόλου, 2= Ελάχιστα, 3=Αρκετά, 4= Πολύ, 5= Πάρα πολύ). 

 

 

4.1.1 Διαφοροποίηση της ικανοποίησης για τις κτιριακές και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις 

ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Στη συνέχεια ελέγξαμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

 Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την ικανοποίηση 

από τις κτιριακές και τις υλικοτεχνικές υποδομές ως προς τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών. Προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της ικανοποίησης 
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ως προς το φύλο (U=999, p=.0994), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη 

σχολική μονάδα που εργάζονται (x
2
(2)=21.010, p=.000). Παρατηρούμε ότι όσοι εργάζονται 

σε Γυμνάσιο σε γενική τάξη (μ.τ. 3,100) εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις και τις υλικοτεχνικές υποδομές σε σχέση με όσους εργάζονται σε 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (μ.τ. 2,400) ή σε Τμήμα Ένταξης (μ.τ. 2,557). 

  Μέση τιμή Sig. 

Φύλο 

Άντρας 2,673 

0,994MW 

Γυναίκα 2,687 

Ηλικιακή ομάδα 

20-30 2,526 

0,177KW 

21-40 2,650 

41-50 2,792 

51+ 2,905 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος 2,452 

0,000KW* Έγγαμος 3,033 

Διαζευγμένος 1,917 

Σχέση σε δημόσιο σχολείο 

Μόνιμος 2,981 

0,002KW* 

Πλήρους 2,467 

Μειωμένου 2,528 

Ωρομίσθιος 2,567 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο (Γενική) 3,100 

0,000KW* 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά 2,400 

Γυμνάσιο (Τμήμα 

ένταξης) 

2,557 

Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 2,600 

0,02KW* 

6-10 2,439 
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11-15 3,500 

15+ 2,904 

Πίνακας 4: Ικανοποίηση εκπαιδευτικών για τις κτιριακές και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις ως 

προς τα χαρακτηριστικά τους και τη στατιστική σημαντικότητα του αντίστοιχου ελέγχου 

 Επίσης, παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

ηλικιακή ομάδα (x
2
(3)=4,926, p=.177), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για την 

ικανοποίηση που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση 

(x
2
(2)=22,543, p=.000) με τους διαζευγμένους να εμφανίζουν μικρότερη ικανοποίηση όσον 

αφορά τις κτιριακές και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις. Ακόμη, στατιστικά σημαντική 

διαφορά παρατηρήθηκε και σε σχέση με τη θέση τους στο δημόσιο σχολείο (x
2
(3)=14.687, 

p=.002) με τους μόνιμους να εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση με τους 

υπόλοιπους. Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε σε σχέση με τα έτη 

προϋπηρεσίας (x
2
(3)=15.150, p=.02), καθώς όσοι έχουν προϋπηρεσία από 11 έως 15 έτη 

εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

 

4.2 Ικανοποίηση από τη διοικητική οργάνωση του σχολείου 

  Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών ως προς την ικανοποίηση τους για τη διοικητική οργάνωση του σχολείου. 

Συνολικά, η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από 4 ερωτήσεις, τα αποτελέσματα των 

οποίων παρουσιάζονται με τη μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης στον Πίνακα 5. 

 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ικανοποιημένοι 

από τη διοικητική οργάνωση του σχολείου (μ.τ. 3,069 και τ.α. 0,685). Αναλυτικά προέκυψε 

ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την προσφορά των υπηρεσιών του διευθυντή (μ.τ. 

3,361και τ.α. 0,810), όπως επίσης και από την ομαλή λειτουργία του σχολείου (μ.τ. 3,333 και 

τ.α. 0,729) και από την προσφορά υπηρεσιών των προϊσταμένων  (μ.τ. 2,923 και τ.α. 0,884), 
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ενώ μέτρια ικανοποίηση εξέφρασαν για τις επενδύσεις των χρημάτων (μ.τ. 2,657 και τ.α 

0,988)  

 

  

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ικανοποίηση από την προσφορά των υπηρεσιών 

του Διευθυντή 

3,361 0,810 

Ικανοποίηση από την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου 

3,333 0,729 

Ικανοποίηση από την προσφορά υπηρεσιών των 

προϊσταμένων 

2,923 0,884 

Ικανοποίηση από τις επενδύσεις χρημάτων του 

σχολείου 

2,657 0,988 

Μέση τιμή 3,069 0,685 

 

Πίνακας 5: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις 4 ερωτήσεις που αφορούν τη διοικητική 

οργάνωση (1= Καθόλου, 2=Ελάχιστα, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). 

 

 

4.2.1 Διαφοροποίηση της ικανοποίησης από τη διοικητική οργάνωση ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Στη συνέχεια ελέγξαμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

 Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την ικανοποίηση 

από τη διοικητική οργάνωση ως προς τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Προκύπτει ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της ικανοποίησης ως προς το φύλο (U=854,5, 

p=.270), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και ως προς τη σχολική μονάδα που 



50 
 

 

εργάζονται (x
2
(2)=8.944, p=0.011). Παρατηρούμε ότι όσοι εργάζονται σε Γενική τάξη σε 

Γυμνάσιο (μ.τ. 3,35) εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά τη διοικητική 

οργάνωση σε σχέση με όσους εργάζονται σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (μ.τ. 2,943) ή σε Τμήμα Ένταξης 

(μ.τ. 2,914). 

 

  Μέση τιμή Sig. 

Φύλο 

Άντρας 2,870 

0,270MW 

Γυναίκα 3,131 

Ηλικιακή ομάδα 

20-30 2,808 

0,099KW 

21-40 3,122 

41-50 3,188 

51+ 3,196 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος 2,800 

0,000KW* Έγγαμος 3,419 

Διαζευγμένος 2,750 

Σχέση απασχόλησης  σε 

δημόσιο σχολείο 

Μόνιμος 3,331 

     0,006KW* 

Πλήρους 2,892 

Μειωμένου 2,791 

Ωρομίσθιος 2,950 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο (Γενική) 3,35 

0,011KW* 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά 2,943 

Γυμνάσιο (Τμήμα 

ένταξης) 

2,914 

Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 3,038 

0,025KW* 

6-10 2,816 
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11-15 3,571 

15+ 3,237 

Πίνακας 6: Ικανοποίηση εκπαιδευτικών για τη διοικητική οργάνωση ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους  

 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

ηλικιακή ομάδα (x
2
(3)=6.267, p=.099), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για την 

ικανοποίηση που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση 

(x
2
(2)=21.583, p=.000) με τους έγγαμους να εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον 

αφορά τη διοικητική οργάνωση. Ακόμη, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε και 

σε σχέση με τη θέση των εκπαιδευτικών στο δημόσιο σχολείο (x
2
(3)=12.402, p=.006) με τους 

μόνιμους να εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τέλος, 

στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας 

(x
2
(3)=9.307, p=.025) καθώς όσοι έχουν προϋπηρεσία από 11 έως 15 έτη εμφανίζουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

 

4.3 Ικανοποίηση από τη σχέση με το διευθυντή 

 Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς την ικανοποίηση τους για τη σχέση με το διευθυντή 

του σχολείου. Συνολικά, η συγκριμένη ενότητα αποτελείται από 6 ερωτήσεις, τα 

αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται με τη μορφή μέσης τιμής και της τυπικής 

απόκλισης στον Πίνακα 7.  

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ικανοποίηση από τη σχέση με το Διευθυντή 3,447 0,759 

Ικανοποίηση από την κατανομή ευθυνών 3,047 0,954 
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Ικανοποίηση από τη λήψη αποφάσεων 2,961 0,831 

Ικανοποίηση από την κατανόηση του Διευθυντή 

στις δυσκολίες των υφισταμένων 

3,247 0,885 

Ικανοποίηση από τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται 

2,666 0,905 

Ικανοποίηση από τη δυνατότητα λήψης 

πρωτοβουλιών 

2,809 0,981 

Μέση τιμή 3,030 0,684 

Πίνακας 7 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις 6 ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση με το 

διευθυντή (1= Καθόλου, 2=Ελάχιστα, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). 

 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ικανοποιημένοι 

από τη σχέση τους με το διευθυντή του σχολείου (μ.τ. 3,030 και τ.α. 0,682). Αναλυτικά 

προέκυψε ότι είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι γενικά από τη σχέση με τον διευθυντή 

(μ.τ. 3,447 και τ.α. 0,759), όπως επίσης και από την κατανόηση του διευθυντή στις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν (μ.τ. 3,247 και τ.α. 0,885). Επίσης, προέκυψε ότι είναι αρκετά 

ικανοποιημένοι από την κατανομή ευθυνών (μ.τ. 3,047και τ.α. 0,954) καθώς και από τη 

συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων (μ.τ. 2,961 και τ.α. 0,831) και τη δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβουλιών (μ.τ. 2,809 και τ.α. 0,981), ενώ μέτρια ικανοποίηση εξέφρασαν για 

τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται (μ.τ. 2,666 και τ.α 0,905)  

 

4.3.1 Διαφοροποίηση της ικανοποίησης από τη σχέση με το διευθυντή ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την ικανοποίηση 

από τη διοικητική οργάνωση  ως προς τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Και προκύπτει 

ότι από τον έλεγχο Mann-Whitney δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της 

ικανοποίησης ως προς το φύλο (U=949, p=.700). 
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 Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς την ηλικιακή ομάδα (x
2
(3)=7,348, p=.062), ενώ υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά για την ικανοποίηση που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικού 

ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση (x
2
(2)=17,947, p=.000) με τους έγγαμους να 

εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά τη σχέση τους με το διευθυντή. Ακόμη, 

στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε και σε σχέση με τη θέση τους στο δημόσιο 

σχολείο (x
2
(3)=10.096, p=.018) με τους μόνιμους να εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε 

σχέση με τους υπόλοιπους. Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε σε σχέση με 

τα έτη προϋπηρεσίας (x
2
(3)=17.055, p=.001) καθώς όσοι έχουν προϋπηρεσία από 11 και άνω 

(11 με 15 και 15 και άνω) εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση με τους υπόλοιπους 

ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και προς τη σχολική μονάδα που εργάζονται 

(x
2
(2)=12.127, p=0.002) και παρατηρούμε ότι όσοι εργάζονται σε γενική τάξη (μ.τ. 3.233) 

εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά τη σχέση με το διευθυντή σε σχέση με 

όσους εργάζονται σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (μ.τ. 3.000) ή σε τμήμα ένταξης (μ.τ. 2,857). 

 

  Μέση τιμή Sig. 

Φύλο 

Άντρας 3,047 

0,700MW 

Γυναίκα 3,025 

Ηλικιακή ομάδα 

20-30 2,827 

0,062KW 

21-40 2,996 

41-50 3,174 

51+ 3,262 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος 2,782 

0,000KW* Έγγαμος 3,348 

Διαζευγμένος 2,792 
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Σχέση σε δημόσιο σχολείο 

Μόνιμος 3,256 

0,018KW* 

Πλήρους 2,909 

Μειωμένου 2,528 

Ωρομίσθιος 2,933 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο (Γενική) 3.233 

0,002KW* 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά 3.000 

Γυμνάσιο (Τμήμα 

ένταξης) 

2.857 

Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 3,031 

0,001KW* 

6-10 2,570 

11-15 3,548 

15+ 3,298 

 

Πίνακας 8: Ικανοποίηση εκπαιδευτικών για τη σχέση με το διευθυντή ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους 

 

4.4 Ικανοποίηση από το σχολικό κλίμα 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών ως προς την ικανοποίηση τους για το σχολικό κλίμα. Συνολικά, η 

συγκριμένη ενότητα αποτελείται από 6 ερωτήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων 

παρουσιάζονται με τη μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης  στον Πίνακα 9.  

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ικανοποίηση από τις διαπροσωπικές σχέσεις με 

τους συναδέλφους 

3,295 0,745 

Ικανοποίηση από τη συνεργασία με συναδέλφους 3,209 0,851 
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Αίσθημα απομόνωσης από συναδέλφους 1,590 0,840 

Ικανοποίηση από τη συμπεριφορά των 

συναδέλφων 

3,304 0,810 

Ικανοποίηση από ενθάρρυνση για λήψη 

πρωτοβουλιών 

2,914 0,889 

Ικανοποίηση από την ομαδικότητα για την 

επίτευξη στόχων 

2,857 0,836 

Μέση τιμή 2,861 0,502 

Πίνακας 9 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις 6 ερωτήσεις που αφορούν το σχολικό 

κλίμα (1= Καθόλου, 2=Ελάχιστα, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). 

 

 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι μέτρια έως αρκετά 

ικανοποιημένοι από το κλίμα που υπάρχει στο σχολείο (μ.τ. 2,861 και τ.α. 0,502). Αναλυτικά 

προέκυψε ότι είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι γενικά από τις διαπροσωπικές σχέσεις 

με τους συναδέλφους (μ.τ. 3,295 και τ.α. 0,745), όπως επίσης και από την συνεργασία με 

τους συναδέλφους (μ.τ. 3,209 και τ.α. 0,851). Επίσης, προέκυψε ότι είναι πολύ 

ικανοποιημένοι από την συμπεριφορά των συναδέλφων (μ.τ. 3,304 και τ.α. 0,810). Τέλος, 

προέκυψε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την ενθάρρυνση στη λήψη αποφάσεων (μ.τ. 

2,914 και τ.α. 0,889) και την ομαδικότητα για την επίτευξη στόχων (μ.τ. 2,861 και τ.α. 

0,502), ενώ αισθάνονται ελάχιστα έως καθόλου απομονωμένοι από τους συναδέλφους τους  

(μ.τ. 1,590 και τ.α 0,840)  

 

4.4.1 Διαφοροποίηση της ικανοποίησης από το κλίμα στο σχολείο ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

 Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την 

ικανοποίηση από το σχολικό κλίμα  ως προς τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. 
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Προκύπτει ότι  δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της ικανοποίησης ως προς το 

φύλο (U=974,5, p=.847). 

 Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς την ηλικιακή ομάδα (x
2
(3)=2,850, p=.415), ενώ υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά για την ικανοποίηση που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί 

ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση (x
2
(2)=10,412, p=.005) με τους έγγαμους να 

εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά την ικανοποίηση από το σχολικό κλίμα. 

Ακόμη, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε και σε σχέση με τη θέση τους στο 

δημόσιο σχολείο (x
2
(3)=10.777, p=.013) με τους μόνιμους να εμφανίζουν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και 

προς τη σχολική μονάδα που εργάζονται (x
2
(2)=13.767, p=0.001). Παρατηρούμε ότι όσοι 

εργάζονται σε Γενικό Γυμνάσιο (μ.τ. 3.028) εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά 

το σχολικό κλίμα σε σχέση με όσους εργάζονται σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (μ.τ. 2,762) ή σε Τμήματα 

Ένταξης (μ.τ. 2,795). Τέλος, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 

τα έτη προϋπηρεσίας (x
2
(3)=5.234, p=.155). 

 

  

Μέση 

τιμή 

Sig. 

Φύλο 

Άντρας 2,787 

0,847MW 

Γυναίκα 2,885 

Ηλικιακή ομάδα 

20-30 2,763 

0,415KW 

21-40 2,882 

41-50 2,938 

51+ 2,857 

Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος 2,730 0,005KW* 
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Έγγαμος 3,040 

Διαζευγμένος 2,625 

Σχέση σε δημόσιο σχολείο 

Μόνιμος 3,043 

0,013KW* 

Πλήρους 2,737 

Μειωμένου 2,778 

Ωρομίσθιος 2,667 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο (Γενικό) 3.028 

0,001KW* 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά 2.762 

Γυμνάσιο (Τμήμα 

ένταξης) 

2.795 

Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 2,825 

0,155KW 

6-10 2,807 

11-15 3,191 

15+ 2,912 

 

Πίνακας 10: Ικανοποίηση εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα  ως προς τα χαρακτηριστικά 

τους  

 

4.5 Ικανοποίηση από την επίδοση των μαθητών και τη συνεργασία με τους γονείς  

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ως προς την ικανοποίηση τους από τη σχολική επίδοση των μαθητών και τη 

συνεργασίας με τους γονείς. Συνολικά, η συγκριμένη ενότητα αποτελείται από 4 ερωτήσεις, 

τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται με την μορφή μέσης τιμής και τυπικής 

απόκλισης στον Πίνακα 11. 

 Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά έως πολύ 

ικανοποιημένοι με τις ενέργειες που έχουν να κάνουν με τους μαθητές και τους γονείς (μ.τ. 
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3,211 και τ.α. 0,539). Αναλυτικά προέκυψε ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη σχέση τους 

με τους μαθητές (μ.τ. 3,704 και τ.α. 0,533), ενώ είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από 

τη σχολική επίδοση των μαθητών (μ.τ. 3,228 και τ.α. 0,639). Ακόμη, προέκυψε ότι είναι 

αρκετά ικανοποιημένοι από την αναγνώριση της δουλείας τους από τους γονείς των μαθητών 

(μ.τ. 3,066 και τ.α. 0,823). Τέλος, προέκυψε ότι είναι μέτρια ικανοποιημένοι από την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τους γονείς των μαθητών (μ.τ. 2,847 και τ.α. 0,863). 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ικανοποίηση από τη σχέση με τους μαθητές 3,704 0,553 

Ικανοποίηση από τη σχολική επίδοση των 

μαθητών 

3,228 0,639 

Ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους γονείς 

των μαθητών 

2,847 0,863 

Ικανοποίηση από την αναγνώριση της εργασίας 

από τους γονείς των μαθητών 

3,066 0,823 

Μέση τιμή 3,211 0,539 

Πίνακας 11 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις 6 ερωτήσεις που αφορούν το σχολικό 

κλίμα (1= Καθόλου, 2=Ελάχιστα, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). 

 

 

4.5.1 Διαφοροποίηση της ικανοποίησης από την επίδοση των μαθητών και τη συνεργασία 

με τους γονείς ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

 Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την 

ικανοποίηση από τη σχέση με τους μαθητές και τους γονείς ως προς τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
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σημαντική διαφορά της ικανοποίησης από το κλίμα του σχολείου ως προς το φύλο (U=848,5, 

p=.249) 

  Μέση τιμή Sig. 

Φύλο 

Άντρας 3,280 

0,249MW 

Γυναίκα 3,191 

Ηλικιακή ομάδα 

20-30 3,337 

0,454KW 

21-40 3,134 

41-50 3,260 

51+ 3,125 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος 3,132 

0,022KW* Έγγαμος 3,369 

Διαζευγμένος 2,500 

Σχέση σε δημόσιο σχολείο 

Μόνιμος 3,267 

0,514KW 

Πλήρους 3,162 

Μειωμένου 3,458 

Ωρομίσθιος 2,950 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο (Γενική) 3.236 

0,971KW 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά 3.193 

Γυμνάσιο (Τμήμα 

ένταξης) 

3.207 

 

Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 3,217 

0,538KW 

6-10 3,263 

11-15 3,427 

15+ 3,066 
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Πίνακας 12: Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τις επιδόσεις των μαθητών και τις σχέσεις 

με τους γονείς ως προς τα χαρακτηριστικά τους 

  

Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς την ηλικιακή ομάδα (x
2
(3)=2,618, p=.454), ενώ υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά για την ικανοποίηση που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικού 

ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση (x
2
(2)=7,626, p=.022) με τους διαζευγμένους 

να εμφανίζουν μικρότερη ικανοποίηση Ακόμη, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με τη θέση τους στο δημόσιο σχολείο (x
2
(3)=2,292, p=.514), σε σχέση με 

τα έτη προϋπηρεσίας (x
2
(3)=2,171, p=.538) και σε σχέση με τη σχολική μονάδα (x

2
(2)=0.058, 

p=.971). 

 

4.6 Μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών ως προς τα  μελλοντικά επαγγελματικά τους σχέδια. Συνολικά, η 

συγκριμένη ενότητα αποτελείται από 2 ερωτήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων 

παρουσιάζονται με τη μορφή μέσης τιμής και την τυπικής απόκλισης στον Πίνακα 13. 

 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να παραμείνουν από 

αρκετά έως πολύ στο σημερινό τους σχολείο (μ.τ. 3,351 και τ.α. 0,930), ενώ φαίνεται ότι 

επιθυμούν ελάχιστα να αλλάξουν θέση στο σχολείο (μ.τ. 1,923 και τ.α. 1,089)  

 

 Μέση τιμή  Τυπική 

απόκλιση 

Επιθυμία παραμονής στο σημερινό 

σχολείο 

3,352 0,930 
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Επιθυμία για αλλαγή θέσης στο 

σχολείο 

1,923 1,089 

Πίνακας 13 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις 2 ερωτήσεις που αφορούν τα 

επαγγελματικά σχέδια (1= Καθόλου, 2=Ελάχιστα, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). 

 

4.6.1 Διαφοροποίηση επαγγελματικών σχεδίων ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των απαντήσεων 

στην ερώτηση αν θα ήθελαν να παραμείνουν στο σχολείο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς το φύλο και την ικανοποίηση από την παραμονή στο σχολείο 

(U=924, p=.517). 

 

 

  Μέση τιμή Sig. 

Φύλο 

Άντρας 3,080 

0,517MW 

Γυναίκα 3,438 

Ηλικιακή ομάδα 

20-30 3,231 

0,070KW 

21-40 3,195 

41-50 3,542 

51+ 3,714 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος 3,127 

0,000KW* Έγγαμος 3,717 

Διαζευγμένος 2,250 

Σχέση σε δημόσιο σχολείο 

Μόνιμος 3,698 

0,005*KW Πλήρους 3,059 

Μειωμένου 3,500 
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Ωρομίσθιος 3,200 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο (Γενικό) 2,714 

0,821KW 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά 

Γυμνάσια 

2,586 

Γυμνάσιο (Τμήμα 

ένταξης) 

2,614 

Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 3,250 

0,004*KW 

6-10 3,158 

11-15 3,714 

15+ 3,737 

 

Πίνακας 14: Επαγγελματικά σχέδια σε σχέση προς τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

 

 Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

ηλικιακή ομάδα (x
2
(3)=7.056, p=.070), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για την 

ικανοποίηση που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση 

(x
2
(2)=15.667, p=.000) με τους διαζευγμένους να θέλουν να παραμείνουν σε μικρότερο 

βαθμό από τους υπόλοιπους. Ακόμη, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση 

με τη θέση τους στο δημόσιο σχολείο (x
2
(3)=12.758, p=.005), με όσους είναι μόνιμοι να 

εμφανίζουν μεγαλύτερη προθυμία να μείνουν. Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίστηκε σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας (x
2
(3)=8.298, p=.004), με τους εκπαιδευτικούς 

που έχουν από 11 έτη και άνω προϋπηρεσίας να εμφανίζουν μεγαλύτερη προθυμία να 

παραμείνουν στο σχολείο που είναι σήμερα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ενώ δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τη σχολική μονάδα (x
2
(2)=0.394, 

p=.821). 
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4.7 Άγχος εκπαιδευτικών 

 

 Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το άγχος που βιώνουν στο επάγγελμα. Συνολικά, η 

συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από 13 ερωτήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων 

παρουσιάζονται με μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης.   

 Στα αποτελέσματα των απαντήσεων παρατηρούμε ότι γενικά οι εκπαιδευτικοί έχουν 

ένα μέτριο προς λίγο επίπεδο άγχους (μ.τ. 2,656 και τ.α. 0,419). Αναλυτικά προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί  δήλωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι έχουν μαθητές με μαθησιακά προβλήματα 

(μ.τ. 3,628 και τ.α. 0,592), όπως επίσης πιστεύουν ότι έχουν επαρκείς γνώσεις για τον 

χειρισμό προβλημάτων μάθησης (μ.τ. 3,476 και τ.α. 0,666). Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι σε 

μέτριο βαθμό αντιμετωπίζουν πρόβλημα συμπεριφοράς των μαθητών (μ.τ. 3,057 και τ.α. 

0,978), όπως, επίσης, σε μέτριο βαθμό αγχώνονται σε ανομοιογενείς τάξεις (μ.τ. 3,047 και 

τ.α. 0,923). Επίσης, σε μικρό βαθμό υπάρχουν συγκρούσεις με τους συναδέλφους (μ.τ. 1,895 

και τ.α. 0,969), ενώ διαπιστώθηκε ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι από το μισθό τους (μ.τ. 1,923 

και τ.α.0,927), όπως και ότι πιστεύουν ότι υπάρχουν λίγες προοπτικές καριέρας (μ.τ. 2,142 

και τ.α 1,023) και μικρή υποστήριξη από ειδικούς (μ.τ. 2,038 και τ.α. 1,018). 

 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Παρουσία προβλημάτων συμπεριφοράς από 

μαθητές 

3,057 0,978 

Πρόκληση άγχους από μια τάξη με μεγάλο 

αριθμό μαθητών 

2,876 1,044 

Παρουσία μαθησιακών προβλημάτων 3,628 0,592 

Επαρκείς γνώσεις για χειρισμό προβλημάτων 

μάθησης 

3,476 0,666 
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Πρόκληση άγχους από ανομοιογενείς τάξεις ως 

προς το επίπεδο εκπαίδευσης 

3,047 0,923 

Ύπαρξη προοπτικών καριέρας 2,142 1,023 

Υποστήριξη από ειδικούς 2,038 1,018 

Άγχος από προβλήματα υποδομής του σχολείου 2,847 0,988 

Ικανοποιητική μισθοδοσία 1,923 0,927 

Πρόκληση άγχους από την εποπτεία των 

μαθητών στο διάλειμμα 

2,933 1,030 

Πρόκληση άγχους από μεγάλο φόρτο εργασίας 2,514 1,066 

Ύπαρξη συγκρούσεων με τους συναδέλφους 1,895 0,969 

Ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ συναδέλφων 2,152 1,007 

 Μέση τιμή 2,656 0,419 

 

Πίνακας 15: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις 13 ερωτήσεις που αφορούν το άγχος (1= 

Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). 

 

 

4.7.1 Άγχος εκπαιδευτικών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους 

 

 Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των απαντήσεων 

στην ερώτηση αν θα ήθελαν να παραμείνουν στο σχολείο ως προς τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών. Και προκύπτει ότι από τον έλεγχο Mann-Whitney υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ του άγχους ως προς το φύλο (U=727, p=.040), με τους άντρες να 

εμφανίζουν περισσότερο άγχος από τις γυναίκες. 

 

  Μέση τιμή Sig. 

Φύλο Άντρας 2,815 0,040*MW 
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Γυναίκα 2,605 

Ηλικιακή ομάδα 

20-30 2,746 

0,182KW 

21-40 2,694 

41-50 2,519 

51+ 2,615 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άγαμος 2,723 

0,034KW* Έγγαμος 2,549 

Διαζευγμένος 2,981 

Σχέση σε δημόσιο 

σχολείο 

Μόνιμος 2,549 

0,157KW 

Πλήρους 2,748 

Μειωμένου 2,590 

Ωρομίσθιος 2,656 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο (Γενικό) 2.477 

0,001*KW 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά 2,864 

Γυμνάσιο (Τμήμα 

ένταξης) 

2.631 

Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 2,706 

0,240KW 

6-10 2,668 

11-15 2,418 

15+ 2,575 

 

Πίνακας 16 Άγχος εκπαιδευτικών ως προς τα χαρακτηριστικά τους 

 

 Επίσης, παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

ηλικιακή ομάδα (x
2
(3)=4.866, p=.182), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς 
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την οικογενειακή κατάσταση (x
2
(2)=6.776, p=.034), με τους διαζευγμένους να εμφανίζουν 

περισσότερο άγχος από τους υπόλοιπους. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 

θέση τους στο δημόσιο σχολείο (x
2
(3)=5.211, p=.157), σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας 

(x
2
(3)=4.203, p=.240), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη σχολική 

μονάδα που εργάζονται (x
2
(2)=13.767, p=.001), με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά Γυμνάσια να έχουν περισσότερο άγχος από τους υπόλοιπους. 

 

4.8 Συναισθήματα εκπαιδευτικών. 

 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τα συναισθήματα τους. Συνολικά, η συγκριμένη 

ενότητα αποτελείται από 8 ερωτήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται με 

μορφή μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης στον Πίνακα 17. 

 Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων παρατηρούμε ότι γενικά οι εκπαιδευτικοί δεν 

νοιώθουν ψυχικά εξαντλημένοι από την εργασία τους (μ.τ. 2,371 και τ.α. 1,012), 

εμφανίζονται λίγο εξουθενωμένοι από την εργασία τους (μ.τ. 2,228 και τ.α. 1,058). Δεν 

νοιώθουν  απογοήτευση από την εργασία (μ.τ. 1,981 και τ.α. 1,037) και ούτε αισθάνονται να 

έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους (μ.τ. 1,961 και τ.α. 1,091). Επίσης δεν αδιαφορούν 

για τους μαθητές (μ.τ. 1,708 και τ.α. 1,151), τους συμπαραστέκονται (μ.τ. 3,867 και τ.α. 

0,341), και δείχνουν προθυμία να δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές (μ.τ. 

3,809 και τ.α. 0,418). 

 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ψυχική εξάντληση λόγω της εργασίας 2,371 1,012 

Εξουθένωση λόγω εργασίας 2,228 1,058 
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Αίσθημα ενεργητικότητας 3,409 0,742 

Απογοήτευση λόγω εργασίας 1,981 1,037 

Αίσθημα ορίων αντοχής 1,9619 1,091 

Συμπαράσταση στους μαθητές 3,867 0,341 

Αδιαφορία για τους μαθητές 1,708 1,151 

Δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος για τους 

μαθητές 

3,809 0,418 

 

Πίνακας 17: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις 8 ερωτήσεις που αφορούν τα 

συναισθήματα (1= Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). 

 

4.8.1 Συναισθήματα εκπαιδευτικών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους 

 Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα 

συναισθήματα ως προς τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Και προκύπτει ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της ικανοποίησης ως προς το φύλο (U=790, p=.113) . 

 

 

  Μέση τιμή Sig. 

Φύλο 

Άντρας 2,790 

0,113MW 

Γυναίκα 2,628 

Ηλικιακή ομάδα 

20-30 2,577 

0,436KW 

21-40 2,692 

41-50 2,740 

51+ 2,634 

Οικογενειακή κατάσταση 

Άγαμος 2,7688 

0,278KW Έγγαμος 2,611 

Διαζευγμένος 3,031 
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Σχέση σε δημόσιο σχολείο 

Μόνιμος 2,689 

0,752KW 

Πλήρους 2,654 

Μειωμένου 2,500 

Ωρομίσθιος 2,800 

Σχολική μονάδα 

Γυμνάσιο (Γενική) 2,732 

0.002*KW 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και Ειδικά 2,821 

Γυμνάσιο (Τμήμα 

ένταξης) 

2,446 

Έτη προϋπηρεσίας 

1-5 2,642 

0,617KW 

6-10 2,704 

11-15 2,821 

15+ 2,667 

 

Πίνακας 18 Συναισθήματα εκπαιδευτικών ως προς τα χαρακτηριστικά τους  

 

 Επίσης, από τον έλεγχο Kruskal-Wallis παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς την ηλικιακή ομάδα (x
2
(3)=2.725, p=.436), ως προς την 

οικογενειακή κατάσταση (x
2
(2)=2.558, p=.278), ως προς τη θέση στο δημόσιο σχολείο 

(x
2
(3)=1.203, p=.752) όπως επίσης και σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας (x

2
(3)=1.791, 

p=.617), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη σχολική μονάδα που 

εργάζονται (x
2
(2)=12.127, p=.002), με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και 

Ειδικά Γυμνάσια να εμφανίζονται περισσότερο εξουθενωμένοι από τους υπόλοιπους. 
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5.Συμπεράσματα  

 Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, αλλά και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Γενικής και 

Ειδικής Αγωγής. Υποθέσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής που εργάζονται σε γενικές 

τάξεις του Γυμνασίου αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό έργο τους σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Τμήματα Ένταξης, σε Ειδικά 

Γυμνάσια και σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. 

 Από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 

σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους, ιδιαίτερα από τη 

διοικητική οργάνωση του σχολείου και τις σχέσεις με το διευθυντή. Ακόμα, εμφανίστηκαν 

από αρκετά ως πολύ ικανοποιημένοι από την επίδοση των μαθητών και τη συνεργασία με 

τους γονείς, καθώς επίσης φάνηκε να είναι ικανοποιημένοι από τη θέση τους στο σχολείο 

εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραμείνουν στην ίδια θέση. Μικρότερη ικανοποίηση 

έδειξαν στις ερωτήσεις που αφορούν τις υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου  και το 

σχολικό κλίμα που αναφερόταν στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη λήψη πρωτοβουλιών και 

στην ομαδικότητα για την επίτευξη στόχων. 

 Σημαντικοί παράγοντες διαφοροποίησης της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών είναι η οικογενειακή κατάσταση, η σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται, η 

σχέση εργασίας στο σχολείο και τα χρόνια προϋπηρεσίας. 

 Αναλυτικότερα, οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης σε όλες τις παραμέτρους σε σχέση με τους άγαμους και διαζευγμένους 

εκπαιδευτικούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που η συνολική τους 

ικανοποίηση κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από αυτό των αναπληρωτών 

και ωρομισθίων. 
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  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Γενική τάξη σε 

Γυμνάσιο εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, 

τη διοικητική οργάνωση του σχολείου, τη σχέση με το διευθυντή και το σχολικό κλίμα σε 

σχέση με αυτούς που εργάζονται σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Γυμνάσια και Τμήματα Ένταξης.  

 Τέλος, τα χρόνια υπηρεσίας φαίνεται πως επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς να 

εκδηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση του σχολείου 

και τη σχέση με το διευθυντή. 

 Από τις ερωτήσεις που αφορούν τις πηγές άγχους των εκπαιδευτικών προκύπτει πως 

οι εκπαιδευτικοί βιώνουν χαμηλά ως μέτρια επίπεδα άγχους. Πιο συγκεκριμένα από τα 

αποτελέσματα φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλούς μαθητές με μαθησιακά 

προβλήματα, αλλά ότι έχουν επαρκείς γνώσεις για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, ενώ 

δεν φαίνεται να τους αγχώνουν ιδιαίτερα οι ανομοιογενείς τάξεις. Οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους είναι καλές, δεν υπάρχουν συγκρούσεις και έτσι δεν υπάρχει λόγος άγχους. 

Περισσότερο δείχνουν να αγχώνονται για τον μισθό που δεν είναι ικανοποιητικός και για την 

καριέρα τους, καθώς επίσης και για την ελλιπή  υποστήριξη και καθοδήγηση από ειδικούς.  

 Όπως ήταν αναμενόμενο οι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Ειδικά 

Γυμνάσια εμφανίζονται περισσότερο αγχωμένοι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε γενικές τάξεις σε Γυμνάσια και αυτών που εργάζονται σε τμήματα ένταξης.  

 Ακόμα, το φύλο επηρεάζει την ένταση του άγχους με αποτέλεσμα οι γυναίκες να 

παρουσιάζονται πιο αγχωμένες σε σχέση με τους άντρες. Άλλο δημογραφικό χαρακτηριστικό 

που επηρεάζει το άγχος είναι η οικογενειακή κατάσταση. Οι διαζευγμένοι εμφανίζουν 

περισσότερο άγχος από τους υπόλοιπους.  

 Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που δείχνουν τα 

συναισθήματά τους φανερώνοντας αν νοιώθουν εξουθενωμένοι από την εργασία τους. Τα 

δεδομένα δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί σε γενικές γραμμές δεν νοιώθουν εξουθενωμένοι 

από την εργασία τους, καθώς δεν εμφανίζουν αρνητικά συναισθήματα για την εργασία τους. 
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Ενδιαφέρονται για τους μαθητές τους και επιθυμούν να δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον. 

Δεν εμφανίζονται εξαντλημένοι και απογοητευμένοι από το διδακτικό τους έργο. 

 Ο μοναδικός παράγοντας διαφοροποίησης είναι η σχολική μονάδα, όπου οι 

εκπαιδευτικοί των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Ειδικών Γυμνασίων βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους 

και περισσότερα αρνητικά συναισθήματα σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες. 
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6. Συζήτηση 

 Κύριο μέλημα της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι  οι 

εκπαιδευτικοί βιώνουν χαμηλά ως μέτρια επίπεδα άγχους, καθώς επίσης δεν νοιώθουν 

επαγγελματικά εξουθενωμένοι.  

 Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο, 

όπως και σε άλλες έρευνες που αποδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί είναι από αρκετά ως πολύ 

ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους (Borg & Riding, 1991; Koustelios, 2001; 

Παπαπαναγιώτου & Θεοφιλίδης, 2008).  Αναφορικά με το επαγγελματικό άγχος τα ευρήματα 

της έρευνας συμφωνούν με την έρευνα των Kyriakou & Sutcliffe, (1978), όπου τα επίπεδα 

άγχους των εκπαιδευτικών δεν ήταν υψηλά.\ 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας διαφέρουν, επίσης,  ως προς τις πηγές άγχους καθώς  

σε άλλες έρευνες το χαμηλό επίπεδο γνώσεων για το χειρισμό προβλημάτων προκαλεί άγχος 

στους εκπαιδευτικούς, ενώ στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί δείχνουν έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν μαθητές με προβλήματα (Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006). 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η πρώτη υπόθεση της έρευνας ισχύει, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Γυμνάσια και Τμήματα Ένταξης 

εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με αυτούς που εργάζονται σε γενικές τάξεις 

του Γυμνασίου. Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε έρευνα των Stempien και Loeb (2002), όπου οι 

εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής παρουσιάζονται πιο δυσαρεστημένοι σε σύγκριση με τους 

άλλους. Κατά τους Stempien & Loeb (2002), φαίνεται πως η επίτευξη στόχων σε μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επηρεάζει την συνολική τους ικανοποίηση. 



73 
 

 

 Αναφορικά με το επαγγελματικό άγχος επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί 

σε Γενικές τάξεις Γυμνασίων έχουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε προγράμματα της Ειδικής Αγωγής. 

 Η δεύτερη υπόθεση της έρευνας ισχύει εν μέρει, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί των τμημάτων Ένταξης βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους από τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Ειδικά Γυμνάσια, αλλά δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την σχολική μονάδα αναφορικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση. 

 Η τρίτη υπόθεση της έρευνας ισχύει, επειδή προκύπτει ότι τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών όλων των ομάδων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

διαφοροποίησης της επαγγελματικής ικανοποίησης και του επαγγελματικού άγχους. 

Το φύλο ως παράγοντας διαφοροποίησης του άγχους επιβεβαιώνεται και σε άλλες 

έρευνες, όπου υπάρχει συμφωνία ότι οι γυναίκες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους,. Το 

γεγονός οφείλεται, ίσως, στο ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο συναισθηματικές, καθώς 

επίσης στο ότι ο ρόλος της συζύγου και της μητέρας φαίνεται πως τις επηρεάζει αρνητικά 

(Eichinger, 2000; Yang et al., 2009). Έρχεται όμως σε αντίθεση με την έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Παπαδόπουλος και Σταμόπουλος το 2011, όπου τα αποτελέσματα 

έδειξαν να μην υπάρχει σημαντική συσχέτιση με το φύλο. 

 Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση οι διαζευγμένοι εμφανίζουν περισσότερο 

άγχος από τους υπόλοιπους. Ανάλογο εύρημα επιβεβαιώνεται και σε έρευνα του 

Βασιλόπουλου (2012), όπου οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς το οικογενειακό περιβάλλον βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους μαθητές τους. 

 Επίσης, όσον αφορά την σχέση εργασίας στο σχολείο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από τους μη μόνιμους, αναπληρωτές ή ωρομίσθιους. Η σιγουριά 

της εργασίας φαίνεται πως επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς και τους ευνοεί να μην 
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εκδηλώνουν αρνητικά συναισθήματα και να εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από 

τους άλλους. Από την έρευνα της Ζουρνατζή και των συνεργατών της το 2008 σε μόνιμους 

καθηγητές φυσικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προέκυψε πως οι 

εκπαιδευτικοί είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από την εργασία τους.  

 Αξίζει να σημειωθεί πως καμία ομάδα από τους εκπαιδευτικούς δεν δείχνει να 

βρίσκεται στο στάδιο της επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ αντίθετα σε έρευνα των 

Πατσάλη και Παπουτσάκη (2010) οι δάσκαλοι Γενικής Αγωγής και εκπαίδευσης είναι εκείνοι 

που βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την επαγγελματική εξουθένωση συγκριτικά με τους 

εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και τους νοσοκομειακούς εκπαιδευτικούς. 

 Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και η Καλύβα με τους συνεργάτες της (2007) όσον 

αφορά την εξουθένωση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.  Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν σε τμήματα Ειδικής Αγωγής είναι λιγότερο εξουθενωμένοι από τους συναδέρφους 

τους που διδάσκουν σε Γενική τάξη κάτι που δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα. 

 Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με αυτά της έρευνας των Πλατσίδου 

και Αγαλιώτη (2008) σε δασκάλους Ειδικής Αγωγής, η οποία έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

εμφάνισαν υψηλά επίπεδα άγχους σε καμία από τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, ενώ δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Το ίδιο 

παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Μόττη και Στεφανίδη που πραγματοποιήθηκε σε 

δασκάλους Ειδικής Αγωγής (αναφορά από Platsidou & Agaliotis, 2008). 

 Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση του 

επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

νοιώθουν εξουθένωση από την εργασία τους καθόσον είναι αρκετά ικανοποιημένοι από αυτή. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι έρευνες των Kyriacou & Sutcliffe (1979) και  του  

Otto (1986) (Borg & Riding, 1991). 

 .   
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7.Περιορισμοί έρευνας 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ορισμένους περιορισμούς της ερευνητικής 

προσπάθειας. Πρώτον πρέπει να αναφέρουμε τον περιορισμό του δείγματος. Η έρευνα 

διεξήχθη σε μικρή κλίμακα με αποτέλεσμα το δείγμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό και να 

μην μπορούμε να κάνουμε αναγωγή των αποτελεσμάτων στο σύνολο των εκπαιδευτικών 

Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

 Μία άλλη αδυναμία της έρευνας έγκειται στην μέθοδο συλλογής των δεδομένων, 

καθόσον αυτή έγινε μέσω ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς. Ωστόσο, πρέπει να 

επισημάνουμε πως τα περισσότερα ερωτηματολόγια που αξιολογούν την επαγγελματική 

ικανοποίηση και εξουθένωση είναι ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς. 

 Επιπρόσθετα, ο διαδικτυακός τρόπος συλλογής των δεδομένων παρουσιάζει κάποια 

μειονεκτήματα, καθώς δεν μπορεί να ελεγχθεί το δείγμα και δεν υπάρχει προσωπική επαφή 

με τους συμμετέχοντες της έρευνας. Υπάρχει περίπτωση να συμπληρωθούν τα 

ερωτηματολόγια βιαστικά, όταν δεν υπάρχει επίβλεψη, καθώς επίσης δεν μπορούν να δοθούν 

διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις του δείγματος. 

 Τέλος, τα ερωτηματολόγια δεν μετρούν το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική ικανοποίηση αλλά κυρίως 

καταδεικνύουν τα συναισθήματα και τις στάσεις των εκπαιδευτικών. 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

Βιβλιογραφία  

Ξένη Βιβλιογραφία 

 Anari, N. N. (2012). Teachers: Emotional intelligence, job satisfaction, and 

organizational commitment.  Journal of Workplace Learning, 24 (4),  256-269. 

 Antoniou, A. S., Polychroni, F., & Vlachakis, A. N. (2006).  Gender and age 

differences in occupational stress and professional burnout between primary and high-

school teachers in Greece. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 682 -690 

 Bogler, R. & Nir, A.E. (2012). The importance of teachers’ perceived organizational 

support to job satisfaction: What’s empowerment got to do with it?. Journal of 

Educational Administration, 50 (3), 287-306. 

 Borg, M. G. &  Riding, R. J. (1991). Occupational Stress and Satisfaction in Teaching. 

British Educational Research Journal, 17(3), 263-281 

 Borg, M. G., Riding, R. J., & Falzon, J. M. (1991). Stress in teaching. A study of 

occupational stress and its determinants, job satisfaction and career commitment 

among primary school teachers. Educational Psychology, 11, 59-75 

 Bakker, A .B., Demerouti, E. & Verbeke, W. (2004). Using the Job Demands-

Resources Model To Predict Burnout and Performance. Human Resource 

Management, 43 (1), 83–104 

 Briner, R. B. (2000). Relationships between work environments, psychological 

environments and psychological well-being, Occup. Med., 50 (5), 299-303 

 Cox, T. & Ferguson, E. (1994). Measurement of the subjective work environment. 

Work & Stress, 8 (2), 98-109 

 DeShields Jr, O. W., Kara, A. & Kaynak, Ε. (2005). Determinants of business student 

satisfaction and retention in higher education: applying Herzberg’s two-factor theory. 

International Journal of Educational Management, 19 (2), 128-139 



77 
 

 

 Dworkin, G. (2001). Perspectives on Teacher Burnout and School Reform. 

International Education Journal, 2, 69-78 

 Eichinger, J. (2000). Job Stress and Satisfaction Among Special Education Teachers: 

effects of gender and social role orientation, International Journal of Disability, 

Development and Education, 47 (4), 397-412  

 Fiore, D. J. (2004). Introduction to Educational Administration: Standards, Theories 

and Practice. New York: Routledge 

 Fontana, D. & Abouserie, R. (1993). Stress levels, gender and personality factors in 

teachers. British Journal of Educational Psychology, 63, 261-270 

 Hanaken, J.J., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2006). Burnout and work engagement 

among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495-513 

 Hancock, P.A. & Meshkati, N. (1988). Human Mental Workload. North Holland: Τhe 

Netherlands 

 Harrell, A. M.  & Stahl, M. J. (1984). McClelland’s trichotomy of needs theory and 

the job satisfaction and work performance of CPA firm professionals. Accounting, 

Organizations and Society, 9(3/4), 241-252 

 Hughes, R. E. (2001). Deciding to leave but staying: teacher burnout, precursors and 

turnover. Journal of Human Resource Management, 12 (2), 288-298 

 Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain 

implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24 (2), 285-308 

 Koontz, Η. & Weihrich, Η. (2007). Essentials of Management: An International 

Perspective. Seventh Edition, New Delhi: Tata Mc-Graw-Hill Publishing Company 

Limited 

 Korunka, C., Tement, S., Zdrehus, C. & Borza, A. (2010). Burnout: Definition, 

recognition and prevention approaches. Boit-Burnout Intervention Training for 

Managers and Team Leaders, European Commission. Leonardo Da Vinci Program 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22European+Commission.+Leonardo+Da+Vinci+Program%22


78 
 

 

 Koustelios, A. D. (2001).  Personal characteristics and job satisfaction of Greek 

teachers. The International Journal of Educational Management, 15 (7), 354-358 

 Kyriacou, C. (2001). Teacher Stress: directions for future research. Educational 

Review, 53 (1), 27-35 

 Kyriacou, C. & Sutcliffe, J. (1978a). A Model of teacher stress. Educational Studies, 4 

(1), 1-6.  

 Kyriacou, C., & Sutcliffe, J. (1978b). Teacher stress: Prevalence, sources, and 

symptoms. British Journal of Educational Psychology, 48, 159-167 

 Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: 

Springer 

 Landy, F. J. & Conte, J. M. (2010). Work in the 21st Century: An Introduction to 

Industrial and Organizational Psychology. California: Wiley-Blackwell  

 Ling, S. O. (1995). Occupational stress among school teachers: A review of research 

findings relevant to policy formation, Faculty of Social Sciences, Lignan College, 

Hong-Kong 

 Malik, J. L., Mueller, R. O., & Meinke, D. L. (1991). The effects of teaching 

experience and grade level taught on teacher stress: A Lisrel analysis. Teaching & 

Teacher Education, 7 (1), 57-62. 

 Maslach, C. & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. 

Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113 

 McMullen, M. B. & Krantz, M. (1988). Burnout in Day Care Workers: The Effects Of 

Learned Helpnessness and Self-Esteem. Child & Youth Care Quarterly, 17 (4), 275-

280 

 Parvin, M.M. & Kabir, M.M.N. (2011). Factors Affecting Employee Job Satisfaction 

of Pharmaceutical Sector. Australian Journal of Business and Management Research, 

1 (9), 113-123. 



79 
 

 

 Pines, A.M. & Keinan, G. (2005). Stress and burnout: The significant difference. 

Personality and Individual Differences, 39, 625–635 

 Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2008). Burnout, Job Satisfaction and Instructional 

Assignment-Related of Stress in Greek Special Educational Teachers.  International 

Journal of Disability, Development and Education, 55 (1), 61-76. 

 Ruthankoon, R. & Ogunlana, S. O. (2003). Testing Herzberg’s two-factor theory in 

the Thai construction industry. Engineering, Construction and Architectural 

Management, 10 (5), 333-341 

 Schaufeli, W.B. & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their 

relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of 

Organizational Behavior, 25, 293–315  

 Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. & Maslach, C. (2008). Burnout: 35 years of research 

and practice. Career Development International, 14 (3), pp. 204-220 

 Schaufeli, W. B. & Buunk, B. P. (2003). Burnout: An overview of 25 Years of 

Research and Theorizing Professional Burnout. Ιn Schabracq, M.J,  Winnubst, J.A.M. 

& Cooper, C.L.,  (Eds.), The Handbook of Work And Health Psychology, Second 

Edition, England: JohnWiley &Sons LTD 

 Schutte, N., Toppinen, S., Kalimo, R. & Wilmar Schaufeli, W. (2000). The factorial 

validity of the Maslach Burnout Inventory–General Survey (MBI–GS) across 

occupational groups and nations. Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 73, 53–66 

 Sempane, M. E., Rieger, H. S. & Roodt, G. (2002). Job Satisfaction in Relation to 

Organisational Culture. SA Journal of Industrial Psychology, 28 (2), 23-30 

 Sharma, R. D. & Jyoti, J.  (2009). Job satisfaction of university teachers: An empirical 

study. Journal of Services Research, 9 (2), 51-80 



80 
 

 

 Siegrist, J. (1996). Adverse Health Effects of High-Effort/Low-Reward Conditions. 

Journal of Occupational Health Psychology, 1 (1), 27-41 

 Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I. & Peter, 

R. (2004). The measurement of effort–reward imbalance at work: European 

comparisons. Social Science & Medicine, 58, 1483–1499 

 Skaalvik, E.M. & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A 

study of relations. Teaching and Teacher Education, 26, 1059-1069 

 Stander, M. & Rothmann, S. (2008). The Relationship Between Leadership, Job 

Satisfaction and Organisational Commitment. SA Journal of Human Resource 

Management, 7 (3), 7-13 

 Stempien, L. R. & Loeb, R. C. (2002). Differences in Job Satisfaction Between 

General Education and Special Education Teachers: Implications for Retention. 

Remedial and Special Education, 23, 258-267 

 Travers, C. J. & Cooper, C. L. (1996). Teachers under pressure: stress in the teaching 

profession. New York: Routledge. 

 Van Maele, D. & Van Houtte, M. (2012). The Role of teacher and faculty trust in 

forming teachers’ job satisfaction: Do years of experience make a difference?. 

Teaching and Teacher Education, 28, 879-889 

 Varvogli, L. & Darviri, C. (2011). Stress Management Techniques: evidence-based 

procedures that reduce stress and promote health. Health Science Journal, 5 (2), 74-89 

 Warr, P. (2005). Work, well being and mental Health. In: Barling J., Kelloway K. & 

Frone M. (eds), Handbook of Work Stress. New York: Sage 

 Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E. & Schaufeli, W. B. (2007). The Role 

of Personal Resources in the Job Demands-Resources Model. International Journal of 

Stress Management, 14 (2), 121–141 



81 
 

 

 Yang, X., Ge, C., Hu, B., Chi, T. & Wang, L. (2009). Relationship between quality of 

life and occupational stress among teachers. Public Health, 123, 750–755 

 Zembylas, M. & Papanastasiou, E. (2006). Sources of teacher job satisfaction and 

dissatisfaction in Cyprus. Compare: A Journal of Comparative and International 

Education, 36 (2), 229-247 

         

Ελληνική Βιβλιογραφία 

 Αργυράκης, Π., Κουστέλιος, Α., Διγγελίδης, Ν. & Χρόνη, Σ. (2005). Σύγκρουση 

ρόλων, ασάφεια ρόλων και επαγγελματική ικανοποίηση σε δείγμα εργαζομένων στην 

ΟΕΟΑ “Αθήνα 2004”. Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 2 (1), 2-14 

 Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2012). Η επαγγελματική εξουθένωση και η σχέση της με το 

κοινωνικό άγχος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Hellenic 

Journal of Psychology, 9, 18-44 

 Γραμματικού, Κ. (2010). Επαγγελματική Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ως προς τις Συνθήκες Εργασίας. Αθήνα: Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΜΠΣ 

“Εκπαίδευση και Πολιτισμός”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

 Δημητριάδης, Σ., Μπαντίκος, Κ. & Παπαδόπουλος, Δ. (2012). Παράγοντες που 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μειώνουν το επαγγελματικό στρες.  Τα Εκπαιδευτικά, 

103-104, 29-39 

 Δήμου, Ι. (2011). Επαγγελματική Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης - Ο Ρόλος του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Αθήνα: Μεταπτυχιακή 

Διατριβή, ΜΠΣ “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και 

Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 



82 
 

 

 Ζουρνατζή, Ε., Τσιγγίλης, Ν., Κουστέλιος, Α. & Πιντζοπούλου, Ε. (2006). 

Επαγγελματική ικανοποίηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3 (2), 18-28 

 Θεοφίλου, Π. (2009). Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στο Χώρο της 

Υγείας. e-Journal of Science & Technology (e-JST), 13, 41-50 

 Καλύβα, Ε.,  Καραγιάννη, Π., Τζιάστας, Θ., Τσοντάκη, Μ., Χατζηαλεξιάδου, Ε. 

(2007). Η επίδραση της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών στην αντίληψη 

ανεπιθύμητων συμπεριφορών από τους μαθητές. Στο: Γ. Δ. Καψάλης & Α. Ν. 

Κατσίκης (Επιμ.), Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. 

(1279-1283), Πρακτικά του Συνεδρίου του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή 

Επιστημών της Αγωγής, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

 Κάντας, Α. (1996). Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς 

και στους εργαζομένους σε επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας. Ψυχολογία, 3 (2), 71-85 

 Κόκκινος, Κ. Μ. & Δαβάζογλου, Α. (2006). Επαγγελματική Εξουθένωση σε 

Εκπαιδευτικούς Ειδικής και Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο: Ε. Φτιάκα, Α. 

Γαγάτσης, Ι. Ηλία, Ι., & Μ. Μοδέστου, (Επιμ.). Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα 

στην Κύπρο. (1065-1074), Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 

Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 Κουστέλιος, Α. & Κουστέλιου, Ι. (2001). Επαγγελματική ικανοποίηση και 

επαγγελματική εξουθένωση στην εκπαίδευση. Ψυχολογία, 8 (1), 30-39 

 Λεονταρή, Α., Κυρίδης, Α. & Γιαλαμάς, Β. (2000). Το επαγγελματικό άγχος των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 30, 139-

161 

 Μυλωνά, Ζ. Δ. (2005). Διευθυντής και αποτελεσματική σχολική μονάδα – Απόψεις και 

στάσεις Διευθυντών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: 

Αφοί Κυριακίδη.  



83 
 

 

 Παπαδόπουλος, Ι. & Σταμόπουλος, Κ. (2011). Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

εκπαιδευτικών και εργασιακό άγχος. Παιδαγωγικός  Λόγος, 2, 65-97 

 Παπάνης, Ε. (2004). Η αυτοεκτίμηση και η μέτρησή της: Εμπειρική έρευνα και 

ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός 

 Παπαπαναγιώτου, Φ. & Θεοφιλίδης, Χ. (2008). Κίνητρα επιλογής του επαγγέλματος 

και επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων στην Κύπρο. Στο   

Ε. Φτιάκα, Σ. Συμεωνίδου, & Μ. Σωκράτους (Επιμ.),  Ποιότητα στην Εκπαίδευση: 

Έρευνα και Διδασκαλία, (842-859), Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής 

Εταιρείας Κύπρου, , Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Πατσάλης, Χ. & Παπουτσάκη, Κ. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Eπιστημονικό Bήμα, 14, 249-261 

 Πουλής, Δ. (2011). Σύγκριση της Εργασιακής Ικανοποίησης και Εργασιακού Στρες 

του Προσωπικού Χειρουργείων σε Σχέση με το Φορέα Απασχόλησης (Δημόσια-

Ιδιωτικά). Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, 2, 32-36 

 Ταρασιάδου, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2009). Επαγγελματική Ικανοποίηση των 

Νηπιαγωγών: Ατομικές Διαφορές και Προβλεπτικοί Παράγοντες. Επιστήμες Αγωγής, 

4, 141-154 

 Χαραλάμπους, Ε. (2012). Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής. Αθήνα: Μεταπτυχιακή 

Διατριβή, ΜΠΣ “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και 

Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 



84 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
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σκοπό την σύγκριση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Η συμβολή σας θεωρείται αναγκαία για την διεξαγωγή της έρευνας. Σας 

παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και η συμπλήρωσή τους απαιτεί περίπου 

15 λεπτά. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

Πριν απαντήσετε, διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις και στο τέλος 

βεβαιωθείτε ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 6977504492 ή στο e-mail: 

georgiapetridoupms@gmail.com. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που διαθέσατε και την συμμετοχή 

σας στην έρευνα. 

 

Με εκτίμηση, 

Γεωργία Πετρίδου 

Φιλόλογος 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Α. Δημογραφικά Στοιχεία 

Α1) Φύλο:  

 Άνδρας   Γυναίκα  

 

Α2) Ηλικία:   

20-30 31-40 41-50 51 και πάνω  

 

Α3) Οικογενειακή Κατάσταση:  

Άγαμος/η   Έγγαμος/η  Διαζευγμένος/η  

 

Α4) Σχέση εργασίας σε δημόσιο σχολείο:  

Μόνιμος/η    

Αναπληρωτής/τρια μειωμένου ωραρίου   

Αναπληρωτής/τρια πλήρους ωραρίου   

Ωρομίσθιος/α   

 

Α5)Σχολική μονάδα: 

Τμήμα Γενικής τάξης σε Γυμνάσιο  

Τμήμα Ένταξης σε Γυμνάσιο  

Ειδικό Γυμνάσιο  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  

 

Α6) Προϋπηρεσία:  

Γενική Εκπαίδευση: 1-5  6-10 11-15 16 και άνω  

Ειδική Αγωγή: 1-5  6-10 11-15 16 και άνω  

 

Α7) Ειδικότητα:  

 

Α8) Επιπλέον σπουδές:  

Δεύτερο πτυχίο    

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή   

Μεταπτυχιακό (άλλο)    

Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή    

Διδακτορικό (άλλο)  
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1o ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Α. Ικανοποίηση από τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου 

Είστε ικανοποιημένος/η:  

Α1) από την κατάσταση του κτιρίου του σχολείου σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Α2) από την κατάσταση της τάξης του σχολείου σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Α3) από τα μέσα διδασκαλίας του σχολείου σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Α4) από την κατάσταση του γραφείου των δασκάλων σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Α5) από την αυλή του σχολείου σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Α6) από τις συνθήκες ασφάλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

 

Β. Ικανοποίηση από τη διοικητική οργάνωση του σχολείου 

Είστε ικανοποιημένος/η από: 

Β1) τις υπηρεσίες που προσφέρει ο διευθυντής σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Β2) την ομαλή λειτουργία του σχολείου σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Β3) τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι προϊστάμενοι σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Β4) τις επενδύσεις των χρημάτων του σχολείου σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

 

 

Γ. Ικανοποίηση από τη σχέση με τον Διευθυντή 
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Είστε ικανοποιημένος από: 

Γ1) τη σχέση σας με το Διευθυντή; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Γ2) την κατανομή των ευθυνών στο σχολείο σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Γ3) τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Γ4) την κατανόηση του διευθυντή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Γ5) τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Γ6) τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

 

Δ. Ικανοποίηση από το Σχολικό Κλίμα 

Είστε ικανοποιημένος/η: 

Δ1) από τις διαπροσωπικές σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Δ2) από τη συνεργασία με τους συναδέρφους σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Δ3) Νιώθετε απομονωμένος/η από τους συναδέρφους σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Δ4) Είστε ικανοποιημένος/η από τη συμπεριφορά των συναδέρφων σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Δ5) Είστε ικανοποιημένος/η από την ενθάρρυνση για τη λήψη πρωτοβουλιών; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Δ6) Είστε ικανοποιημένος/η από την ομαδικότητα για την επίτευξη των στόχων; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   
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Ε. Ικανοποίηση από τις επιδόσεις των μαθητών και τις σχέσεις με τους γονείς  

Είστε ικανοποιημένος/η από 

Ε1) τη σχέση σας με τους μαθητές σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Ε2) τη σχολική επίδοση των μαθητών σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Ε3) τη συνεργασία σας με τους γονείς των μαθητών; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

Ε4) την αναγνώριση της δουλειάς σας από τους γονείς των μαθητών σας; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

 

ΣΤ. Μελλοντικά Επαγγελματικά Σχέδια 

ΣΤ1) Θα θέλατε να παραμείνετε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   

ΣΤ2) Θα θέλατε να αλλάξετε θέση στο σχολείο; 

        Καθόλου   Ελάχιστα Αρκετά  Πολύ   Πάρα Πολύ   
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2ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ/ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ  

Α. Άγχος Εκπαιδευτικών 

Α1) Αντιμετωπίζετε προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών:  

Καθόλου   Λίγο   Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α2) Σας αγχώνει μια τάξη με μεγάλο αριθμό μαθητών:  

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α3) Αντιμετωπίζουν οι μαθητές σας μαθησιακά προβλήματα:  

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α4) Έχετε επαρκείς γνώσεις για τον χειρισμό προβλημάτων μάθησης:  

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α5) Σας αγχώνουν οι ανομοιογενείς τάξεις ως προς το επίπεδο επίδοσης; 

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α6) Υπάρχουν προοπτικές καριέρας; 

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α7) Υπάρχει υποστήριξη από ειδικούς;      

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α8) Σας αγχώνουν τα προβλήματα υποδομής του σχολείου σας;     

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α9) Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός;  

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α10) Σας αγχώνει η εποπτεία των μαθητών στο διάλειμμα;  

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α11) Σας αγχώνει ο μεγάλος φόρτος εργασίας;  

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α12) Υπάρχουν συγκρούσεις με τους συναδέρφους σας;  

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Α13) Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέρφων;  

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

 



90 
 

 

Β. Συναισθήματα Εκπαιδευτικών 

Β1) Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από την δουλειά μου:      

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Β2) Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου:     

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Β3) Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα:      

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Β4) Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου:      

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Β5) Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου:    

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Β6) Καταλαβαίνω τους μαθητές μου:      

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Β7) Δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στους μαθητές μου:      

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

Β8) Δημιουργώ ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές μου:      

Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ   

 

 

 

 

 

 


