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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων σε επαγγέλματα όπου παρέχεται 

βοήθεια έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Επίσης η Συναισθηματική 

Νοημοσύνη και η σχέση της με την επαγγελματική επιτυχία, έχει κεντρίσει το 

ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει 

την  ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων στην ειδική αγωγή σε σχέση με 

την συναισθηματική τους νοημοσύνη. Επιπλέον εκτιμάται η σχέση των παραπάνω 

μεταβλητών με την ικανοποίηση των εργαζομένων αυτών από την ζωή. Σε δείγμα 

208 εργαζομένων ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια 

αυτοαναφοράς που διερευνούν τους παραπάνω παράγοντες. Από τα αποτελέσματα 

διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης, της Ποιότητας Επαγγελματικής Ζωής και της 

Ικανοποίησης από την ζωή. Διαφορές εντοπίστηκαν τόσο στην επίδραση των 

δημογραφικών στοιχείων, όσο και στην επίδραση των διαφορετικών επαγγελματικών 

χαρακτηριστικών.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα Επαγγελματικής Ζωής, Συναισθηματική Νοημοσύνη, 

Ικανοποίηση από την Ζωή, Εργαζόμενοι στην Ειδική Αγωγή 
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Abstract 

 

The quality of work life of employees in professions that help is being provided, has 

been the subject of many research studies. Also emotional intelligence and its 

relationship with professional success, has stimulated the interest of many scientists. 

The present study is intended to investigate the quality of work life of employees in 

special education in relation with their emotional intelligence. Furthermore, the 

relevance of the above variants with thοse employees satisfaction with life is being 

estimated. In a sample of 208 special education employees in Greece, self-report 

questionnaires that investigate the above factors were distributed. From the findings, 

among others, strong correlation between the variants of emotional intelligence, 

quality of work life and life satisfaction was determined. Differences were located on 

the effect of demographic data as well as the effect of various occupational 

characteristics. 

 

Key words: Quality of  work life, emotional intelligence, satisfaction with life, special 

education employees. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι εργαζόμενοι στη ειδική αγωγή αποτελούν μια κατηγορία εργαζομένων που 

αποτελείται από πολλές και διαφορετικές ειδικότητες, με κοινό σκοπό την βελτίωση 

της λειτουργικότητας των μαθητών με αναπηρία και την ομαλή τους ένταξη στην 

κοινωνία. Όπως στα περισσότερα επαγγέλματα που έχουν ως αντικείμενο τον 

άνθρωπο, έτσι και στο χώρο της ειδικής αγωγής, οι εργαζόμενοι, στην 

αλληλεπίδραση τους, με μαθητές που βιώνουν ποικίλες δυσκολίες και με τους γονείς 

τους, μπορεί να επηρεαστούν είτε θετικά είτε αρνητικά. Ο βαθμός στον οποίο θα 

επηρεαστούν και με ποιόν τρόπο, εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

κάθε εργαζόμενου και από το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται. Από την μια πλευρά η 

εργασία αυτή προσφέρει συναισθήματα ικανοποίησης  που πηγάζουν από την 

αίσθηση της προσφοράς. Από την άλλη όμως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές και οι γονείς τους, μπορεί να δημιουργήσουν συναισθήματα ματαίωσης και 

σταδιακά να οδηγήσουν στην  κόπωση. Τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν αυτή 

την κόπωση εντοπίζονται τόσο στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και στις 

συναισθηματικές άμυνες που διαθέτει το άτομο. Στην παρούσα έρευνα  δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στα ενδοπροσωπικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου, όπως 

αυτά εκφράζονται μέσα από την συναισθηματική νοημοσύνη και το πώς αυτά 

επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα στην εργασία και την ικανοποίηση από 

την ζωή.  

Οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης που διαθέτουν οι εργαζόμενοι έχουν 

συσχετιστεί θετικά με την ευημερία στον χώρο της εργασίας. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη βρέθηκε να σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα επαγγελματικού στρες, οι 

Nikolaou & Tsaousis (2002), σε έρευνά τους με εργαζόμενους στην ψυχική υγεία, 

βρήκαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται αρνητικά με τα επίπεδα 

άγχους και θετικά με την εργασιακή αφοσίωση στους εργαζομένους. Οι 

Slaski&Cartwright(2002) αναφέρουν ότι οι διευθυντές με υψηλή ΣΝ είχαν 

χαμηλότερα επίπεδα στρες, καλύτερη φυσική και ψυχολογική ευεξία καθώς και 

καλύτερες επιδόσεις στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Σε έρευνα της η 

Grandey(2002), σε 5 διαφορετικές εργασιακές ομάδες, διαπίστωσε ότι όταν οι 

εργαζόμενοι επεδείκνυαν επιφανειακά συναισθήματα και προσποίηση, οδηγούνταν 

στην αποπροσωποποίηση, ενώ η βαθιά επεξεργασία και η επίδειξη θετικών 
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συναισθημάτων συσχετίστηκε θετικά με αυξημένη αίσθηση προσωπικής επίτευξης. 

Τέλος εργαζόμενοι με αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη, βρέθηκε να βιώνουν 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και λιγότερα σωματικά 

συμπτώματα. 

Από τις παραπάνω έρευνες γίνεται φανερό ότι οι δεξιότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης θωρακίζουν τον εργαζόμενο από το να βιώνει δυσάρεστα συναισθήματα 

στην εργασία του. Όπως αναφέρει ο Hochschild(1983), ο συναισθηματικός μόχθος 

(emotion labor), που απαιτείται να καταβάλει ο εργαζόμενος,  προκειμένου να 

προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εργασίας, οδηγούν στο επαγγελματικό άγχος, την 

επαγγελματική εξουθένωση και γενικότερα επηρεάζουν την επαγγελματική και 

προσωπική του ευημερία.   

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται φανερή η αναγκαιότητα για 

διερεύνηση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής σε σχέση με τις ενδοπροσωπικές 

δεξιότητες των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η 

ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων στην ειδική αγωγή και να 

συσχετιστεί με την συναισθηματική τους νοημοσύνη.  Η τυχόν σχέση που θα 

προκύψει, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης που θα 

βελτιώσουν την επαγγελματική ζωή των εργαζομένων, αλλά και την παροχή 

υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία. 

Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο 

θεωρητικό κομμάτι παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των κεντρικών 

εννοιών που σχετίζονται με την έρευνα καθώς και ανασκόπηση ερευνών που έχουν 

γίνει σε εργαζόμενους ειδικής αγωγής.  Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση για την πρώτη  παράμετρο που θα απασχολήσει την 

παρούσα μελέτη, την Συναισθηματική Νοημοσύνη. Αφού γίνει μια ιστορική 

αναδρομή για την εξέλιξη της έννοιας της ΣΝ στον χρόνο, θα παρουσιαστούν τα 

επικρατέστερα θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί έως σήμερα. Στην συνέχεια 

θα γίνει  σύντομη αναφορά στα εργαλεία μέτρησης της ΣΝ και θα ολοκληρωθεί το 

κεφάλαιο με την παρουσίαση ερευνών για την ΣΝ και την σχέση της με την 

επαγγελματική ζωή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει αναφορά στην δεύτερη παράμετρο που 

πραγματεύεται η παρούσα μελέτη, την Ποιότητα Επαγγελματικής Ζωής (ΠΕΖ)  
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Αρχικά θα γίνει περιγραφή της έννοιας της ποιότητα ζωής και η σχέση της με την 

ΠΕΖ. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει  η βιβλιογραφική ανασκόπηση της   Ποιότητας 

Επαγγελματικής Ζωής. Μέσα από την παρουσίαση των ορισμών θα επιχειρηθεί 

παράλληλα να γίνει κα η ιστορική αναδρομή. Στην συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση 

των συστατικών στοιχείων της ΠΕΖ, όπως περιγράφονται από την κατασκευάστρια 

του διερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα(Stamm,2009). Tο κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των εργαλείων 

συλλογής δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της ΠΕΖ. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έρευνες που έχουν γίνει σε εργαζόμενους ειδικής 

αγωγής σχετικές με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής. Στο τέλος αυτού του 

κεφαλαίου αναπτύσσονται τα διερευνητικά ερωτήματα και ο σκοπός της έρευνας. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η κυρίως έρευνα. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται 

στην μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στατιστικές αναλύσεις και τα αποτελέσματα. Τέλος στο 

έκτο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων, διεξάγονται συμπεράσματα και γίνονται 

πιθανές προτάσεις σε πρακτικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 

 

 

Από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα αναπτύσσεται στην Ευρώπη μεγάλο ενδιαφέρον για την 

μέτρηση γνωστικών ικανοτήτων.  Την ίδια περίοδο στις ΗΠΑ δημιουργούνται οι 

συνθήκες για την αξιολόγηση των  νοητικών ικανοτήτων. Κατά την μαζική 

μετανάστευση κρίνεται απαραίτητος ο εντοπισμός ατομικών διαφορών. Η 

αξιολόγηση νοητικών ικανοτήτων αποτελεί ένα μέσον για την οργάνωση της 

αμερικανικής κοινωνίας και την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης 

κατά τον Α παγκόσμιο πόλεμο ο Αμερικανικός στρατός ταξινομεί το δυναμικό του 

ανάλογα με τις νοητικές τους ικανότητες (Heiden-Herssen,1995). Έτσι 

δημιουργούνται τα πρώτα τεστ νοημοσύνης, τα οποία αξιολογούν κυρίως τις 

γνωστικές ικανότητες και δεν υπάρχει πρακτικό ενδιαφέρον για την επίδραση των 

συναισθημάτων. 

Στον χώρο της νοημοσύνης πρώτος ο Thorndike(1920)σε δημοσίευσή του Harpers 

Magazine, αναφέρεται στην έννοια της «Κοινωνικής Νοημοσύνης» ως την ικανότητα 

να κατανοούμε τους άλλους και να δρούμε με τον σωστό τρόπο στις σχέσεις με τους 

συνανθρώπους μας. Μια έννοια που συγγενεύει αρκετά με αυτό που αποκαλούμε 

σήμερα συναισθηματική νοημοσύνη. Στην δεκαετία όμως του 60, όπου επικρατεί ο 

συμπεριφορισμός στην επιστήμη της ψυχολογίας, η νοημοσύνη περιορίζεται στα 

έκδηλα  χαρακτηριστικά της, αυτά που μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν 

αντικειμενικά. Τα συναισθήματα δεν έχουν ακόμη θέση στην μελέτη της 

νοημοσύνης. Μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 80’ γίνεται λόγος για την 

διαπροσωπική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη μέσα στα πλαίσια της θεωρίας του 

Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη (Goleman, 1995). 

Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τους  

Salovey and Mayer (1990). Πολύ γρήγορα κερδίζει έδαφος, έπειτα μάλιστα από την 
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εμπορική επιτυχία που έκανε το βιβλίο του Daniel Coleman(1995) «Συναισθηματική 

νοημοσύνη» (J. Pellitteriet al.,2006). 

 

1.1  Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90’  ένα μεγάλο μέρος του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος στρέφεται στην μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Πολλές 

υπήρξαν οι προτάσεις για τον προσδιορισμό της φύσης της ΣΝ, αλλά μέχρι σήμερα 

δεν κατάφερε να επικρατήσει κάποια από αυτές ως γενικότερα αποδεκτή, με 

αποτέλεσμα να παραμένει ακόμη ασαφές το εννοιολογικό περιεχόμενο και οι 

διαστάσεις της. Οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν αντικρουόμενες, αλλά και να εκληφθούν ως 

συμπληρωματικές. Τα κύρια διλήμματα που απασχόλησαν τους θεωρητικούς είναι 

κατά πόσο η ΣΝ αποτελεί  γνωστική ικανότητα ή χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας, αν πρόκειται για έμφυτη ικανότητα ή είναι προϊόν μάθησης. 

Δύο είναι οι κυριότερες αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την φύση της ΣΝ.  Αυτές 

που υποστηρίζουν την γνωστική φύση της ΣΝ και αυτές που υιοθετούν την άποψη ότι 

αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά 

από τα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν γύρω από την μελέτη της ΣΝ. 

Οι Mayer και Salovey είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της γνωστικής προσέγγισης και 

θεωρούν ότι η ΣΝ αποτελεί γνωστική ικανότητα που περιλαμβάνει την γνωστική 

επεξεργασία της συναισθηματικής πληροφορίας. Ορίζουν την ΣΝ «ως ένα είδος 

κοινωνικής νοημοσύνης που περιλαμβάνει την ικανότητα να παρακολουθεί κανείς τα 

συναισθήματα του και τα συναισθήματα των άλλων, να τα διαχωρίζει μεταξύ τους και 

να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές ώστε να καθοδηγεί τις σκέψεις και τις πράξεις 

του»(Mayer&Salovey,1993). 

Αργότερα, οιMayer, Caruso & Salovey (2000) όπως αναφέρεται στους 

Qualter,Gardner&Whiteley(2007) προτείνουν 4 εκδοχές της ΣΝ: 
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1. Την επίγνωση των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων και την 

ικανότητα να τα παρακολουθεί και να τα εκφράζει κανείς με τον κατάλληλο 

τρόπο. 

2. Την ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς το συναίσθημα για να διευκολύνει την 

σκέψη και να καθοδηγεί την προσοχή  

3. Την ικανότητα για κατανόηση των συναισθημάτων. 

4. Την ικανότητα για ρύθμιση των συναισθημάτων  

 

Σχήμα 1.Εκδοχές Συναισθηματικής Νοημοσύνης σύμφωνα με Mayer&Salovey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μοντέλο των τεσσάρων διακλαδώσεων των δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στην 

ΣΝ (Mayer&Salovey, 1997). 

 

 

Από την σκοπιά της ΣΝ ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας ο Bar-

On(2000), ορίζει την ΣΝ ως ένα σύνολο μη-γνωστικών, κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων.  Ξεχωρίζει 5 βασικές περιοχές  χαρακτηριστικών. 

1. Ενδοπροσωπικές δεξιότητες (Intrapersonalskills): αυτοεκτίμηση (self-regard), 

συναισθηματική αυτογνωσία (emotionalself-awareness), δυναμικότητα 

(assertiveness), ανεξαρτησία (independence), αυτοπραγμάτωση (self-

actualization). 

Αντίληψη και έκφραση 

συναισθημάτων(Perceiving and 

expressing emotion) 

 

Αφομοίωση συναισθημάτων σε σκέψη 

(assimilating emotions in thought) 

 

 

Κατανόηση συναισθημάτων 

(Understanding emotions) 

 

 

Ρύθμιση συναισθημάτων 

(Emotion regulation) 

 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 
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2. Διαπροσωπικές δεξιότητες (Interpersonalskills): ενσυναίσθηση(empathy), 

κοινωνική υπευθυνότητα (socialresponsibility), διαπροσωπικές 

σχέσεις(interpersonalrelationships). 

3. Προσαρμοστικότητα(Adaptability): να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

(realitytesting), ευελιξία(flexibility), λύση προβλημάτων(problemsolving). 

4. Διαχείριση στρες (Stressmanagement): ανοχή στο στρες(stresstolerance)και 

έλεγχος παρόρμησης (impulsecontrol). 

5. Γενική διάθεση(Generalmood):αισιοδοξία(optimism) και ευτυχία(happiness). 

(Hasanzadeh & Shahmohamadi,2011) 

 

Συμφώνα με τις προσεγγίσεις επίδοσης η συναισθηματική νοημοσύνη  θεωρείται 

χαρακτηριστικό ανθρώπων που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε οτιδήποτε 

κάνουν(Πλατσίδου,  2010). Όπως αναφέρει η Danciu(2010), ο Daniel Coleman ορίζει 

την ΣΝ ως μια ικανότητα αυτοελέγχου, ελέγχου του στρες και των αρνητικών 

συναισθημάτων. Για τον Coleman αποτελεί μια μετά-ικανότητα, που επηρεάζει τον 

τρόπο και την αποτελεσματικότητα, με την όποια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 

ικανότητες μας . Στην θεωρία του επίσης περιλαμβάνει ικανότητες οι οποίες μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε 5 πεδία: 

1. Αυτοσυνειδησία(self-consciousness) 

2. Έλεγχος συναισθημάτων(emotions control) 

3. Αυτό- κίνητρα(self – motivation) 

4. Ενσυναίσθηση(empathy) 

5. Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων  ( the capacity of creating relations) 

 

Μια ακόμη πρόταση για τα συστατικά της ΣΝ δίνει ο McPhail (2004).Περιγράφει μια 

ιεραρχική δομή της ΣΝ, η οποία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Το άτομο 

κατακτά πρώτα τα στάδια στην βάση της πυραμίδας (σχήμα 2) και προχωρά προς την 

κορυφή με την ωρίμανση του. Σύμφωνα με τον McPhail όπως αναφέρεται στο 

Humphreyet al.(2007) η ΣΝ διανύει τα εξής εξελικτικά στάδια: 

1. Συναισθηματική επίγνωση (Emotional awareness): η ικανότητα να 

αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματά του και ως ένα βαθμό τα συναισθήματα 

των άλλων. 
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2. Συναισθηματική εφαρμογή (Emotional application): η  ικανότητα διάκρισης  

του κατάλληλου συναισθήματος την κατάλληλη στιγμή. 

3. Ενσυναίσθηση(Emotionalempathy): η ικανότητα να μπαίνει κανείς στην 

συναισθηματική κατάσταση του άλλου. 

4. Συναισθηματικότητα(Emotionality): η ικανότητα για αυτό-επίγνωση που 

χρησιμεύει κυρίως στην συνειδητή λήψη αποφάσεων. 

 

 

Σχήμα 2, Στάδια συναισθηματικής επίγνωσης (Πηγή:McPhail, 2004)  

 

 

Οι Petrides και Furnham (2001) επιχειρούν  να δώσουν έναν ευρύ ορισμό των 

συστατικών στοιχείων  της ΣΝ με βάση τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί(e.g., 

Gardneretal., (1995)· Goleman, (1995)· Mayer, DiPaolo, &Salovey, 1990) στην 

προσπάθεια να οριστεί η ΣΝ. Για τον σκοπό αυτό κατηγοριοποίησαν  (μέσω της 

ανάλυσης περιεχομένου) 15 πτυχές κοινές σε όλες τις θεωρίες(Humphrey et al.,2007).  

Οι πτυχές αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 1: 

 

 

 

 Συναισθη-

ματικότητα  

Ενσυναίσθηση 

Συναισθηματική 
Εφαρμογή 

Συναισθηματική Επίγνωση 
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Πίνακας 1, Οι πτυχές της συναισθηματικής νοημοσύνης (προσαρμοσμένο από 

Petrides&Furnham, 2001, στο  Humphreyet al.,2007) 

Χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα 

Πτυχές 

 

• Προσωπικά  

 

 Προσαρμοστικότητα(Adaptability), 

 Παρορμητικότητα(χαμηλή)                    

(impulsiveness (low)),  

 Αυτοπεποίθηση(self-esteem),                      

 Αυτενέργεια (self-motivation),  

 Διαχείριση του στρες (stress ) 

• Κοινωνικά 

 

 Δυναμισμός (assertiveness),  

 Δεξιότητα δημιουργίας σχέσεων   (relationship 

skills) 

  Κοινωνική δεξιότητα (social competence) 

  Ενσυναίσθησης (trait empathy) 

  

Συναισθηματικά                  

 

 Συναισθηματική έκφραση (emotionalexpression)  

 Συναισθηματική διαχείριση (emotional 

management) 

 Συναισθηματική αντίληψη   (emotional 

perception) 

 Ρύθμιση συναισθημάτων (emotional regulation) 

 

 

 

 

1.2 Μέτρηση της Συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Οι κλίμακες μέτρησης της ΣΝ διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τη θεωρητική 

κατεύθυνση που ακολουθεί ο κατασκευαστής. Έτσι οι θεωρητικοί που υποστηρίζουν 

την γνωστική φύση της ΣΝ κατασκεύασαν κλίμακες με μετρήσεις βασισμένες στις 

ικανότητες. Ενώ από την άλλη οι θεωρητικοί που προσεγγίζουν την ΣΝ ως 

χαρακτηριστικό γνώρισμα προσωπικότητας, χρησιμοποιούν κλίμακες αυτό-
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αναφοράς. Παρακάτω παρατίθεται σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων τεστ της 

ΣΝ που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς: 

 

Το MSCEIT (Mayer, Salovey,etal., 1999)είναι η κλίμακα βασισμένη στην οπτική της 

ΣΝ ως γνωστικής ικανότητας. Περιλαμβάνει 12 υπό-κλίμακες οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε 4 περιοχές (3 δοκιμασίες ανά περιοχή) και μετρούν α)την 

συναισθηματική κατανόηση, β)την συναισθηματική ενσωμάτωση(την ικανότητα να 

συνδυάζει κανείς την συναισθηματική σκέψη με τις σωματικές αισθήσεις),γ)την 

συναισθηματική αντίληψη και δ) την διαχείριση των συναισθημάτων(Barchard,2003). 

 

Το Schuttle Self Report Emotional Intelligence Test (Schuttle et al.,1998), 

αποτελείται από 33 προτάσεις αυτό-αναφοράς οι οποίες βαθμολογούνται από το 1( 

δεν με περιγράφει καλά) έως το 5(με περιγράφει καλά)και μετρούν α)Την αξιολόγηση 

και έκφραση των συναισθημάτων( πχ. Μου αρέσει να μοιράζομαι τα συναισθήματα 

μου με τους άλλους)  β) Την Ρύθμιση συναισθημάτων ( πχ.  Ελέγχω τα συναισθήματά 

μου)και γ)Την αξιοποίηση συναισθημάτων( πχ. Όταν έχω καλή διάθεση, η επίλυση 

προβλημάτων, μου είναι εύκολη). 

 

Το TEIS(Tettetai., 1997) είναι μια κλίμακα αυτό-αναφοράς που μετράει την ΣΝ. Οι 

υποκλίμακες αξιολογούν: την συναισθηματική καταλληλότητα, την αναγνώριση των 

συναισθημάτων των άλλων, την ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού και των 

άλλων, ευέλικτος σχεδιασμός(βάσει συναισθήματος), ενσυναίσθηση(Barchard,2003). 

 

Το Bar-on(1997) Emotional Quotient  Inventory (EQ-i,) περιλαμβάνει 15 κλίμακες 

αυτό-αναφοράς μοιρασμένες σε 5 παράγοντες βασισμένες στο θεωρητικό του  

μοντέλο που περιγράφεται παραπάνω. Σύμφωνα με τον συγγραφέα το ΕQ-i δεν 

αποτελεί μόνο εκτίμηση της συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά παράλληλα 

προσδίδει και ένα συναισθηματικό και κοινωνικό προφίλ (Bar-on, 2005). Η πρόταση 

του Bar-on θεωρήθηκε από ορισμένους θεωρητικούς ως «ανάμεικτη» προσέγγιση της 

ΣΝ καθώς συνδυάζει κοινωνικές, γνωστικές, συναισθηματικές και διαστάσεις 

προσωπικότητας(Mayer,Salovey, &Caruso, 2000, στο Berrocal και Extremera,2006). 
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1.3 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας 

 

Οι εφαρμογές της συναισθηματικής νοημοσύνης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της 

κοινωνικής ζωής. Ένα από τα πιο δημοφιλή πεδία, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στις δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι ο χώρος της εργασίας. 

Πολλές είναι οι έρευνες στα πλαίσια της οργανωτικής ψυχολογίας που επισημαίνουν 

την σχέση της ΣΝ με την επιτυχημένη εργασία. Όπως αναφέρεται στο  Tabatabaei et 

al., (2013), οι εργαζόμενοι με υψηλή νοημοσύνη προσφέρουν πιο ποιοτική εργασία, 

είναι περισσότερο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

επίσης συμβάλει στην βελτίωση του εργασιακού κλίματος, στην ικανοποίηση από την 

εργασία και  στην αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησης (Porter, 

2004). Οι  Dulewicz και Higgs (2000) συγκρίνοντας το IQ με το EQ σε 

εργαζόμενους, διαπίστωσε ότι το ΕQ(36%) συσχετιζόταν ελαφρώς περισσότερο με 

την επιτυχή καριέρα σε σχέση με το ΙQ(27%). Επίσης όπως αποδεικνύεται σε 

διάφορες έρευνες (Cooper and Sawaf , 1997· Palmer, Walls, Burgess & Stough, 2000· 

Rice,1999) συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας( στο Nikolaou & 

Tsaousis, 2002). Οι Jordan et al (2002)  σε έρευνά τους με ομάδες εργαζόμενων, 

βρήκαν ότι η ΣΝ επιδρά θετικά στην αποδοτικότητα, στα αρχικά στάδια της 

συνεργασίας.  

 Ένα άλλο πεδίο στο οποίο έχουν εστιάσει οι ερευνητές είναι αυτό της σχέσης της ΣΝ 

με το επαγγελματικό άγχος. Σε έρευνα των  Slaski and Cartwright (2002) βρέθηκε ότι 

προϊστάμενοι με υψηλή ΣΝ  αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα στρες, εμφανίζουν 

καλύτερη φυσική και ψυχική υγεία και αποδίδουν καλύτερα στην εργασία τους. Οι 

Bar-On et al.( 2000), σε έρευνα που διεξήγαγαν σε αστυνομικούς και υπαλλήλους σε 

δομές ψυχικής υγείας, διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικοί είχαν υψηλότερα επίπεδα ΣΝ 

και επεδείκνυαν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε αγχογόνες καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τον Bar-On(1997), οι εργαζόμενοι μπορούν να εξασκηθούν σε 

δεξιότητες ΣΝ και για τον λόγο αυτό θεωρεί πολύ χρήσιμη την εφαρμογή 

προγραμμάτων ΣΝ σε εργασιακούς χώρους. Δεξιότητες που προτείνεται να 

εξασκηθούν προκειμένου να ενισχυθεί η ΣΝ των εργαζομένων, είναι η επίλυση 

προβλημάτων, η αυτό-αποελεσματικότητα, η επικοινωνία και η γενική υγεία (Jain 

and Sinha, 2005).  Τα προγράμματα ΣΝ που έχουν αναπτυχθεί στον εργασιακό 

περιβάλλον στοχεύουν στην διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, στην επίλυση 
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συγκρούσεων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της ομαδικής εργασίας. 

Άλλα προγράμματα, εστιάζουν στην διαχείριση του άγχους, στην αύξηση των 

κινήτρων και στην αυτό-οργάνωση των εργαζομένων. Τέλος σε προγράμματα που 

αφορούν ανέργους,  έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της 

αισιοδοξίας και άλλων δεξιοτήτων  που συμβάλλουν στην επιτυχή εύρεση 

εργασίας(Cherniss, 2000 στο Πλατσίδου, 2004 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  

 

2.1  Ποιότητα ζωής 

 

Η έννοια της ποιότητας ζωής αποτέλεσε αντικείμενο στοχασμού από την αρχαιότητα. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην ευτυχία ως ένα θεόσταλτο ψυχικό αγαθό και οι 

ευτυχισμένοι άνθρωποι «ζουν καλά και κάνουν καλό»(McKeon 1947 στοZhan, 

1992). Συμφώνα με την κινέζική φιλοσοφία του Yin Yang η ποιότητα ζωής έγκειται 

στην αρμονική συνύπαρξη αντιθέτων δυνάμεων όπως το καλό και το κακό, η υγεία 

και η αρρώστια, η Γή και ο ουρανός κα. (Zhan, 1992). 

Πιο σύγχρονοι θεωρητικοί ορίζουν την ΠΖ: α) ως την ποιότητα των συνθηκών κάτω 

από τις οποίες ζει το άτομο, β)ως την ικανοποίηση από την ζωή  και γ) ως τον 

συνδυασμό των δύο παραπάνω(Borthwick-Duffy, 1992στο Felce&Perry, 1995). Από 

μια άλλη σκοπιά ο Landesman(1986) κάνει τον διαχωρισμό ανάμεσα στην ποιότητα 

ζωής και στην ικανοποίηση από την ζωή. Αφενός η ποιότητα ζωής αναφέρεται στην 

αντικειμενική και μετρήσιμη ποιότητα που βιώνει το άτομο σε διάφορους τομείς της 

ζωής, ενώ η υποκειμενική απόκριση του ατόμου πάνω στις συνθήκες ζωής αποτελούν 

την ικανοποίηση από την ζωή(Felce&Perry, 1995).  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας(1997) η ποιότητα ζωής ορίζεται ως 

«η αντίληψη του ατόμου για την θέση του στην ζωή μέσα στα πλαίσια του 

πολιτισμού και του συστήματος αξιών μέσα στο οποίο ζει και σε σχέση με τους 

στόχους, προσδοκίες, τις ηθικές αξίες, τα ενδιαφέροντα του. Είναι μια έννοια σε ένα 

ευρύ φάσμα και επηρεάζεται με πολύπλοκο τρόπο από την φυσική υγεία, την 

ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές σχέσεις, προσωπικά 

πιστεύω και η σχέση με τα εξέχοντα  χαρακτηριστικά  του περιβάλλοντος». (The 

Whoqol Group,1998) 
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Όπως γίνεται αντιληπτό από τους παραπάνω ορισμούς η ΠΖ είναι μια πολυδιάστατη 

έννοια και αφορά περισσότερους τομείς της ζωής. Ο Shalock(2004), συγκεντρώνει 

τους βασικούς τομείς της ΠΖ στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2: Βασικοί τομείς της ποιότητας ζωής (Πηγή: Shalock,2004) 

Τομείς Ποιότητας Ζωής Ενδείξεις και Περιγραφή 

Συναισθηματική ευημερία Ευχαρίστηση (ικανοποίηση, ευδιαθεσία, 

απόλαυση)  

Αυτοαντίληψη (Ταυτότητα, αυτοαξία, 

αυτοπεποίθηση) 

Έλλειψη στρες (προβλεπτικότητα, 

έλεγχος) 

Διαπροσωπικές σχέσεις Αλληλεπιδράσεις (οικογένεια, φίλοι, 

συνομήλικοι) 

Υποστήριξη (συναισθηματική, φυσική, 

οικονομική, επανατροφοδότηση) 

Υλική ευημερία Οικονομική κατάσταση (αποδοχές, 

κέρδη) 

Απασχόληση (εργασιακή θέση, 

εργασιακό περιβάλλον ) 

Ακίνητα (τύπος σπιτιού, ιδιοκτησία ) 

Προσωπική ανάπτυξη Εκπαίδευση (επιτεύγματα, 

κοινωνικόstatus ) 

Προσωπικές ικανότητες (γνωστικές, 

κοινωνικές, πρακτικές) 

Απόδοση (επιτυχία, επιτεύγματα, 

παραγωγικότητα ) 

Φυσική ευεξία Υγεία (λειτουργικότητα, συμπτώματα, 

φυσική κατάσταση, διατροφή ) 

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

(δεξιότητες κίνησης και 

αυτοεξυπηρέτησης) 

Ελεύθερος χρόνος (ψυχαγωγία, χόμπυ ) 

Αυτοπροσδιορισμός Αυτονομία/προσωπικός 
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έλεγχος(ανεξαρτησία) Στόχοι και 

προσωπικές αξίες (επιθυμίες, 

προσδοκίες) 

Επιλογές (ευκαιρίες, επιλογές, 

προτιμήσεις) 

Κοινωνική ένταξη Κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή 

Κοινωνικοί ρόλοι (χορηγίες, 

εθελοντισμός) 

Κοινωνική υποστήριξη (δίκτυο 

υποστήριξης, υπηρεσίες) 

Δικαιώματα Ανθρώπινα (σεβασμός, αξιοπρέπεια, 

ισότητα) 

Νομικά (ιθαγένεια, πρόσβαση, νόμιμη 

οδός) 

 

 

2.2 Η Ποιότητα Επαγγελματικής Ζωής και η σχέση της με την γενική 

Ποιότητα Ζωής  

 

Αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας της ζωής είναι και η ποιότητα της 

επαγγελματικής ζωής, μιας και το επάγγελμα καταλαμβάνει μεγάλο μέρος στην ζωή 

του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο 

το επάγγελμά του θα επηρεάσει την ζωή του. Επίσης και η φύση του επαγγέλματος 

επηρεάζει το κατά πόσο αυτό θα διεισδύσει στην ζωή του ατόμου. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν διάφορες προσεγγίσεις για τον τρόπο με τον οποίο η ποιότητα 

επαγγελματικής ζωής επηρεάζει την ποιότητα ζωή σύμφωνα με την βιβλιογραφία. 

Όπως αναφέρουν οι Dupuis&Martel(2006), 4 είναι τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν 

προταθεί για την σχέση αυτή. Αυτά είναι: 

Το μοντέλο μεταφοράς 

Οι θεωρίες που υποστηρίζουν το μοντέλο της μεταφοράς θεωρούν ότι η ΠΕΖ 

επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την γενική ποιότητα ζωής και αντίστροφα. Ωστόσο 

σύμφωνα με τον Rousseau (1978) αυτό δεν αφορά όλα τα είδη επαγγελμάτων καθότι 

τα πιο σκληρά επαγγέλματα ταιριάζουν καλύτερα στην επόμενη κατηγορία. 
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Το μοντέλο αντιστάθμισης 

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στην άποψη ότι όταν κανείς δεν περνάει καλά στην 

εργασία του θα προσπαθήσει να αντισταθμίσει την κατάσταση δημιουργώντας 

ευχάριστες συνθήκες  εκτός εργασίας. Ειδικά σε ότι αφορά επαγγέλματα που 

απαιτούν φυσική κόπωση ο Staines(1980) τονίζει ότι τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας 

ο εργαζόμενος θα επιλέξει πιο χαλαρές δραστηριότητες. 

Το μοντέλο διαχωρισμού 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η ΠΕΖ και η ΠΖ είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και δεν 

αλληλοεπηρεάζονται. Οι Foucheretal. (2003) σημειώνουν ότι για να συμβεί αυτός ο 

διαχωρισμός θα πρέπει κανείς να αποδεσμευτεί ψυχολογικά από έναν από τους 2 

τομείς. 

Το μοντέλο συμβιβασμού 

Όπως αναφέρει ο (Lambert,1990) το μοντέλο αυτό περιγράφει τους εργαζόμενους οι 

οποίοι αποεπενδύουν ενέργεια από έναν τομέα για να αφοσιωθούν σε έναν άλλο. 

Τέτοιο  παράδειγμα αποτελούν οι εργαζόμενες μητέρες που έχουν μικρά παιδιά. 

 

Παρατηρείται από τα παραπάνω ότι η σχέση μεταξύ των ΠΕΖ και ΠΖ επηρεάζεται 

τόσο από ατομικές διαφορές και τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όσο 

και από τις συνθήκες εργασίας. 

 

 

2.3 Η Ποιότητα Επαγγελματικής ζωής(ΠΕΖ) 

 

Το επάγγελμα ενός ανθρώπου καθορίζει  σε σημαντικό βαθμό την ζωή του δεδομένου 

ότι καταλαμβάνει το μισό χρόνο της άγρυπνης ημέρας. Αναπόφευκτα  επηρεάζει το 

άτομο, τόσο σε επίπεδο  καθημερινότητας (όπως τον ελεύθερο χρόνο, την σκέψη την 

διάθεσή του), όσο και στη λήψη σημαντικών αποφάσεων ζωής (όπως ο τόπος 

διαμονής ή η δημιουργία οικογένειας). Η ποιότητα επαγγελματικής ζωής έχει δυο 

διαστάσεις, μια που αφορά το ίδιο το άτομο και μια το κοινωνικό σύνολο. Στην 

πρώτη περίπτωση η ποιότητα έχει να κάνει με τα προσωπικά οφέλη που αποκομίζει 

το άτομο από την εργασία του όπως οικονομική ενίσχυση, καταξίωση, 
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δημιουργικότητα κ.α. ενώ στην δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με την προσφορά 

στο κοινωνικό σύνολο και την συμβολή στην κοινωνική εξέλιξη. 

 

 

Η ΠΕΖ άρχισε να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα από την δεκαετία του 60 

όπου αναγνωρίστηκε η επίδρασή της στην αποδοτικότητα των εργαζομένων. Το 

ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας ξεκινά από το τέλος της δεκαετίας 

του 60΄με πρώτο τον Irving Bluestone, εργαζόμενο της General Motors, να 

αναφέρεται στον όρο «ποιότητα επαγγελματικής ζωής». Πλέον οι εργαζόμενοι 

καλούνται να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες επιθυμούν να εργάζονται. Σχεδόν ταυτόχρονα στην Ευρώπη λαμβάνει 

χώρα η πρώτη μεγάλης έκτασης έρευνα επάνω στην ικανοποίηση των εργαζομένων 

από την επαγγελματική τους ζωή, η οποία πραγματοποιείται στην Σουηδία ενώ  στην 

συνέχεια όμοιες έρευνες  επεκτείνονται και σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες 

(Goode, 1989). Από τότε και με το πέρασμα των δεκαετιών το επιστημονικό 

ενδιαφέρον αυξάνεται και καθορίζεται από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν την κάθε περίοδο (Dupuis&Martel, 2006). 

Ανάλογη πορεία έχουν και οι ορισμοί που σχηματίζονται στον χρόνο, στην δεκαετία 

του 70΄ οι ορισμοί που αναπτύχθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως αντικειμενικοί καθώς 

επιχείρησαν να περιγράψουν τα συστατικά στοιχεία της ΠΕΖ, τα οποία θα ισχύουν 

για όλα τα άτομα. Η ΠΕΖ την περίοδο αυτή συχνά συσχετίζεται με την εργασιακή 

ικανοποίηση. Ο Lawler(1975) θεωρεί την επαγγελματική ικανοποίηση ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της ΠΕΖ, η οποία όμως δεν είναι ανεξάρτητη από την 

προσωπικότητα του εργαζόμενου. Πιο συγκεκριμένα ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει 

πετύχει ως ένα βαθμό την προσωπική του αυτοπραγμάτωση ώστε να μπορεί να αντλεί 

ικανοποίηση από την ζωή και κατ’  επέκταση από την εργασία του. Από την άλλη ο 

Lawler(1975) συμπληρώνει ότι η απόλυτη ικανοποίηση από την εργασία δεν είναι 

θεμιτή καθότι μειώνει την παραγωγικότητα και τα κίνητρα των εργαζομένων. Τέλος 

σύμφωνα με τον Lawler(1975)   μια τρίτη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη για τον ορισμό της ΠΕΖ θα πρέπει να είναι η μέτρηση του επαγγελματικού 

στρες(Marcel& Dupuis,2006). 

Σε αντιδιαστολή με τον Lawler(1975), ο Seashore(1975) θεωρεί την ικανοποίηση από 

την εργασία ως αιτία της ΠΕΖ και όχι ως αποτέλεσμά της. Ο ίδιος, συνδέει την ΠΕΖ 
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με την αποτελεσματική ανταπόκριση του εργαζόμενου στους εργασιακούς ρόλους. Οι 

ρόλοι αυτοί εξαρτώνται από τρείς παράγοντες :  

α)Τον εργοδότη(παραγωγικότητα, ποιότητα, κόστος).  

β)Τον ίδιο τον εργαζόμενο (αμοιβή, συνθήκες εργασίας, ικανοποίηση από την 

αποδοτικότητα) 

γ) Την κοινωνία, το κατά πόσο δηλαδή οι ικανότητες και τα ταλέντα των 

εργαζομένων αξιοποιούνται στο έπακρον, ώστε να προκύπτει όφελος προς την 

κοινωνία. 

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν ορισμοί οι οποίοι απέδιδαν την ΠΕΖ μια 

υποκειμενική διάσταση. Τέτοιος είναι ο ορισμός των Kiernan και Knutson (1990) οι 

οποίοι περιγράφουν την ΠΕΖ ως: 

 «την ερμηνεία του ατόμου για τον ρόλο του/της στο εργασιακό περιβάλλον και την 

αλληλεπίδραση των ρόλου αυτού με τις προσδοκίες των άλλων. Η ΠΕΖ καθορίζεται 

σχεδιάζεται και εκτιμάται ατομικά. Η ΠΕΖ σημαίνει για το κάθε άτομο κάτι 

διαφορετικό, και ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, στάδιο καριέρας, θέση εργασίας 

στην υπηρεσία του ατόμου». (Marcel & Dupuis,2006) 

Οι Heskett, Sasser and Schlesinger (1997), αναφέρονται στα συναισθήματα που 

προκαλεί η εργασία στους εργαζόμενους, τα οποία όταν είναι θετικά οδηγούν στην 

καλύτερη επίδοση και στην ανάπτυξη της επιχείρησης (Rethinam & Ismail, 2008). 

Οι Lau, Wong, Chan and Law (2001) βλέπουν την ΠΕΖ σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον από το οποίο το άτομο απολαμβάνει αμοιβές, ασφάλεια και προοπτικές 

ανέλιξης (Rethinam &Ismail, 2008). 

Ένας ακόμη ορισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται συστημικός είναι αυτός που δίνουν οι  

Marcel& Dupuis,(2006). Εδώ η ΠΕΖ έχει να κάνει με εκπλήρωση των στόχων που 

έχει θέσει το άτομο στον εργασιακό τομέα και όσο αυτοί επιτυγχάνονται τόσο  

μεγαλύτερος ο θετικός αντίκτυπος στην γενικότερη ποιότητα ζωής και κατ’ επέκταση 

στην κοινωνία(Marcel& Dupuis,2006). 

Τέλος ο Serey (2006) συσχετίζει την ΠΕΖ με την ικανοποίηση και το νόημα που 

βρίσκει το άτομο στην εργασία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην αξιοποίηση μέσα 

από την εργασία των ικανοτήτων και των ταλέντων των εργαζομένων, όπως και να 

νιώθουν την αξία αυτού που κάνουν και να αντιλαμβάνονται την συνεισφορά τους 

στο γενικό σύνολο(Rethinam  &Ismail, 2008). 
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Διαφαίνεται από τα παραπάνω ότι η ΠΕΖ έχει πολλές διαστάσεις και για να 

επιτευχθεί συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Αυτοί εντοπίζονται τόσο στο ίδιο το 

άτομο, στις κλίσεις, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα του, όσο και στο εργασιακό 

περιβάλλον, την αμοιβή, το κλίμα συνεργασίας, την σχέση με την διοίκηση. Επιπλέον 

σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει και η αντανάκλαση της εργασίας στην κοινωνία, 

όπου η ικανοποίηση αντλείται μέσα από την ανατροφοδότηση που δέχεται ο 

εργαζόμενος αλλά και από το κύρος που του προσδίδει. 

 

2.4 Ποιότητα επαγγελματικής ζωής ατόμων που παρέχουν βοήθεια 

 

Η ΠΕΖ ατόμων που εργάζονται σε επαγγέλματα αρωγής, έχει παρουσιάσει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τα τελευταία 20 χρόνια. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία μπορεί να είναι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, 

σωμάτων ασφαλείας και άλλων όσων εμπλέκονται στην παροχή βοήθειας. Εξαιτίας 

της φύσης αυτών των επαγγελμάτων οι εργαζόμενοι πολύ συχνά εκτίθενται σε 

τραυματικές και αγχογόνες καταστάσεις καθώς καλούνται να βοηθήσουν άτομα που 

βρίσκονται σε κρίση. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι σε τέτοιου είδους 

θέσεις  συχνά βιώνουν αρνητικά συναισθήματα εξουθένωσης, κατάθλιψης και 

μετατραυματικού στρες (Stamm, 2010). 

Σύμφωνα με την Stamm (2009), η ποιότητα επαγγελματικής ζωής σε εργαζόμενους 

που προσφέρουν φροντίδα έχει δυο πτυχές, η μία είναι η θετική και έχει να κάνει με 

την ικανοποίηση που λαμβάνει κανείς μέσα από την προσφορά, την όποια ονομάζει 

ικανοποίηση μέσα από την συμπόνια (compassion satisfaction). Η δεύτερη έχει 

αρνητική χροιά και αφορά την κόπωση που προκαλείται από την συμπόνια. Σε αυτή 

την κατηγορία η Stamm(2010)περιγράφει δυο επακόλουθα:  την επαγγελματική 

εξουθένωση και το δευτερογενές τραυματικό στρες. Το σκεπτικό της Stamm φαίνεται 

και στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 3:Διαστάσεις της ΠΕΖ(Stamm,2010, aπό http://www.proqol.org/) 

 

 
 
 
 
 

 

2.4.1 Ικανοποίηση Συμπόνιας 

Η ικανοποίηση που λαμβάνει κανείς από μια εργασία, που βασίζεται στην παροχή 

βοήθειας, έχει να κάνει με τα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου. Μπορεί να 

πηγάζει είτε από μια αλτρουιστική φιλοσοφία που ασπάζεται  ή γενικότερα από την 

θεώρηση ότι είναι καλό να προσφέρει κανείς βοήθεια στους συνανθρώπους του . Το 

άτομο αυτό βλέπει από μια θετική σκοπιά την εργασία του, τις σχέσεις του με τους 

συνεργάτες και τις υπηρεσίες που προσφέρει (Stamm, 2010). Κατά κάποιο τρόπο η 

ίδια η εργασία λειτουργεί επανατροφοδοτικά στον ψυχισμό του ατόμου το οποίο 

νιώθει ικανοποίηση συμβάλλοντας στο κοινωνικό καλό. 

2.4.2 Κόπωση που προκαλείται από την συμπόνια(Compassion fatigue) 

Η εμφάνιση κόπωσης από την εργασία προσφοράς, εξαρτάται από το ίδιο το άτομο, 

το περιβάλλον της εργασίας, αλλά και από το άτομο που δέχεται βοήθεια. Αρνητικά 

συναισθήματα μπορεί να προκληθούν όταν ένας από τους παραπάνω εμπλεκόμενους 

είναι ευάλωτος όταν καλείται να αντιμετωπίσει μια κρίση σε μια  δεδομένη χρονική 

στιγμή. Όπως προαναφέρθηκε η κόπωση από την εργασία έχει δύο πτυχές οι οποίες 

περιγράφονται πιο αναλυτικά παρακάτω. 
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Επαγγελματική εξουθένωση(burnout) 

Από την δεκαετία του 70 έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της ψυχολογικής 

βιβλιογραφίας η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης. Από τότε και μέχρι 

σήμερα το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και κυρίως σε ότι αφορά τους 

επαγγελματικούς χώρους όπου παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια (Schaufeli, Leiter, 

Maslach, 2009).Μετά από την διεξαγωγή συνεντεύξεων, ερευνών και κατασκευή 

ψυχομετρικού εργαλείου οι Maslach(1996)και συνεργάτες της κατέληξαν στον να 

ορίσουν την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα «σύνδρομο επαγγελματικής 

εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και μειωμένης προσωπικής επίτευξης η οποία 

εμφανίζεται σε άτομα που εργάζονται με ανθρώπους με μερική ικανότητα»  

(Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009). Γενικεύοντας τον ορισμό σε όλες τις κατηγορίες 

εργαζομένων η Maslach(1996) συμπληρώνει ότι πρόκειται για μια κατάσταση στην 

οποία κανείς είναι κυνικός απέναντι στην αξία της εργασίας του και παρουσιάζει 

αμφιβολία για τις ικανότητές του να αποδώσει (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009).Η 

Stamm( 2010) αναφέρει ότι από την κόπωση που προκαλείται από την συμπόνια, 

δημιουργούνται συναισθήματα εξάντλησης, θυμού, ματαίωσης και κατάθλιψης, 

δηλαδή συναισθήματα που περιγράφουν την επαγγελματική εξουθένωση. Η ίδια 

περιγράφει την επαγγελματική εξουθένωση ως την δυσκολία να διαχειριστεί κανείς 

την εργασία του και να είναι αποτελεσματικός. Αναφέρει επίσης ότι τα συναισθήματα 

που εγείρονται σε αυτήν την κατάσταση είναι η απελπισία και η αίσθηση ότι οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται δεν πιάνουν τόπο. 

 

Δευτερεύον τραυματικό στρες(Secondary Traumatic Stress) 

Ένα ακόμη συστατικό της κόπωσης προκαλούμενης από συμπόνια είναι το 

δευτερεύον τραυματικό στρες. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως παρόμοια αυτής 

της διαταραχής του μετατραυματικού στρες, μόνο που στην συγκεκριμένη περίπτωση 

η τραυματική εμπειρία προέρχεται μέσα από την επαφή με το άτομο που την βιώνει  

πρωτογενώς. Ο Figley(1995) περιγράφει τρείς κατηγορίες συμπτωμάτων που 

εμφανίζουν οι εργαζόμενοι που εμφανίζουν ΔΤΣ:  

α) Αναβιώνουν το τραυματικό γεγονός που έζησε το άτομο που εξυπηρετούν,  
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β) Αισθάνονται μούδιασμα στην σκέψη του τραυματικού γεγονότος και αποφεύγουν 

την ανάμνηση του,  

γ) Παρουσιάζουν έντονη διέγερση (Jenkins&Baird, 2002). 

Η Stamm( 2010) αναφέρει ότι το ΔΤΣ σχετίζεται με το έμμεσο τραύμα και συμβαίνει 

σε εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που επιβίωσαν από ένα 

εξαιρετικά τραυματικό ή αγχογόνο γεγονός. Τα συμπτώματα μεταξύ άλλων μπορεί να 

είναι δυσκολίες ύπνου με φοβικές αντιδράσεις, εισβολή τραυματικών εικόνων και 

αποφυγή ερεθισμάτων που θυμίζουν το γεγονός. 

 

2.5 Εργαλεία που μετρούν την ποιότητα επαγγελματικής ζωής 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται  διάφορα εργαλεία συλλογής δεδομένων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε έρευνες και μετρούν την ποιότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι 

κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Αυτά είναι εργαλεία που είτε μετρούν την 

ικανοποίηση από την εργασία γενικά, είτε την επαγγελματική εξουθένωση, είτε το 

επαγγελματικό άγχος. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εργαλεία που έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε έρευνες εργαζόμενων στην ειδική αγωγή.  

 

Το Job in General Scale αποτελεί εργαλείο σφαιρικής εκτίμησης της ικανοποίησης 

από την εργασία. Σχεδιάστηκε από τους Ironson et al. (1989) και αποτελείται από 18 

στοιχεία στα οποία ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει με ναι, όχι ή δεν είμαι 

σίγουρος/η. Ο σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου είναι να μετρήσει την γενική 

ικανοποίηση από την εργασία και για τον λόγο αυτό δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

ερωτήσεις. Το εργαλείο αποτελείται από επίθετα και σύντομες φράσεις που 

δηλώνουν το γενικό συναίσθημα του εργαζόμενου για την εργασία του(Ironson et al., 

1989). 

 

Το Job Satisfaction Questionnaire των Andrews and Withey(1976) είναι επίσης ένα 

εργαλείο που μετρά την σφαιρική ικανοποίηση από την εργασία. Οι απαντήσεις 

δίνονται σε μια 7-βαθμη κλίμακα τύπου Likert, από το 1 καταευχαρηστημένος 

(delighted) έως το 7 φριχτός (terrible). Οι άξονες του ερωτηματολογίου αφορούν την 
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δέσμευση στην εργασία, την αυτοαξιολόγηση, την αξιολόγηση των προϊσταμένων, 

θετικές σχέσεις με διευθυντές και πελάτες, ευκαιρίες ανέλιξης κ.α.   

 

 (http://www.uk.sagepub.com/gray3e/study/chapter10/Book%20chapters/Job_

Satisfaction.pdf). 

 

Το Job Satisfaction Survey αποτελεί ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για την εφαρμογή 

του σε εργαζόμενους στο χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς. Αποτελείται από 9 υποκλίμακες που μετρούν 

την ικανοποίηση από τον μισθό, την προαγωγή, την εποπτεία, τα προνόμια, 

απροσδόκητες αμοιβές, επιχειρηματικές διαδικασίες, συναδελφικές σχέσεις, φύση της 

εργασίας και επικοινωνία. Οι απαντήσεις δίνονται σε μια 6-βαθμη τύπου 

Likertκλίμακα η οποία εκτείνεται από το 1 διαφωνώ πάρα πολύ έως το 6 συμφωνώ 

πάρα πολύ (Spector, 1985). 

 

To Generic Job Satisfaction scale σχεδιάστηκε από τους Macdonald & Maclntyre 

(1997) και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Το ερωτηματολόγιο 

αυτό μετρά την ικανοποίηση από την εργασία εξετάζοντας παράγοντες όπως το 

ωράριο εργασίας, την ανία, τον έλεγχο πάνω στην εργασία, την επικινδυνότητα και 

την ασφάλεια. Πέρα από αυτούς του παράγοντες διερευνώνται επίσης τα γενικό 

συναίσθημα τα προσωπικά προβλήματα και η υγεία των ερωτώμενων. Οι ερωτήσεις 

απαντώνται σε μια 5αβαθμη κλίμακα τύπου Likert από το συμφωνώ πολύ έως το 

διαφωνώ πολύ (Macdonald&Maclntyre, 1997). 

 

Το Maslach Burnout Inventory (MBI) είναι ένα δημοφιλές εργαλείο που σχεδιάστηκε 

για να μετράει διάφορες πτυχές  του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωση, όπως 

συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και προσωπικά επιτεύγματα. Το 

εργαλείο αυτό απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται σε κοινωνικές 

υπηρεσίες και η διαβάθμιση του πραγματοποιείται τόσο ως προς την ένταση (1:πολύ 

ήπιο, ελάχιστα εμφανές-πολύ ισχυρό, κυρίαρχο), όσο και ως προς την συχνότητα(1: 

κάποιες φορές το χρόνο-6:κάθε μέρα)(Maslach&Jackson, 1981). Μια πιο πρόσφατη 

έκδοση του εργαλείου είναι το Maslach Burnout Educators Inventory Survey – MBI-

ES και απευθύνεται σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 
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Το Special  Education Stress Index (Heifetz&Coleman, 1984) δημιουργήθηκε με 

σκοπό την μέτρηση των πιθανών στρεσογόνων παραγόντων που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή. Το εργαλείο αποτελείται από 43  ερωτήσεις στις 

οποίες ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει σε μια κλίμακα με 7 διαβαθμίσεις τύπου 

Likert κατά πόσο μια συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα. Ο 

μέσος όρος των απαντήσεων δίνουν μια ένδειξη ποσοστού του στρες 

(Eichinger,2000). 

Το Special Education Satisfaction Index (Heifetz&Coleman, 1984) σχεδιάστηκε για 

να μετρήσει τον βαθμό ικανοποίησης από την εργασία των εργαζομένων στην ειδική 

αγωγή. Τα 44 στοιχεία του ερωτηματολογίου προέκυψαν από προηγούμενες 

απαντήσεις σε δείγμα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για το τι θεωρούσαν 

ικανοποιητικούς παράγοντες από την εργασία. Σε μία 7αβαθμη κλίμακα οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο μια συγκεκριμένη δήλωση 

αποτελεί πηγή ικανοποίησης ή όχι. Το μέσο σκορ του εργαλείου φανερώνει τον 

βαθμό ικανοποίησης από την εργασία στην ειδική αγωγή(Eichinger,2000). 

Το Special Educators Sources of Stress Inventory (SESSI) δημιουργήθηκε από τους 

Κόκκινος και Δαβάζογλου (2007) καθότι θεωρήθηκε απαραίτητη η κατασκευή ενός 

σταθμισμένου εργαλείου στον Ελλαδικό χώρο. Τα 72 στοιχεία του ερωτηματολογίου 

προέκυψαν από προηγούμενη έρευνα σε εκπαιδευτικούς ΕΑ, στους οποίους ζητήθηκε 

να αναφέρουν τους παράγοντες που τους προκαλούν άγχος στην εργασία τους.  Σε 

μια 5αβαθμη κλίμακα οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν την ένταση του στρες που 

βιώνουν(1:καθόλου αγχομένος-5:υπερβολικά αγχωμένος). Το συγκεκριμένο εργαλείο 

εξετάζει 4 γενικούς παράγοντες του επαγγελματικού στρες: τις επαγγελματικές 

αλληλεπιδράσεις, την πίεση για επίδοση, τους υπηρεσιακούς περιορισμούς και τις 

επαγγελματικές και προσωπικές ικανότητες. 

 
Το Quality of Working Life Systemic Inventory των Dupuis & Martel(2006) αποτελεί 

μια δυναμική κατασκευή ενός εργαλείου κατά την οποία ο συμμετέχων αξιολογεί 

τόσο την παρούσα επαγγελματική ποιότητα  ζωής όσο και την άποψη του για 

μελλοντικές αλλαγές. Αποτελείται από 33 πεδία τα οποία αντιστοιχούν στις 

ερωτήσεις. Αρχικά οι ερωτήσεις παρουσιάζονται μαζί με 2 γραφικές παραστάσεις. 

Στην πρώτη ο ερωτώμενος αξιολογεί τις παρούσες συνθήκες εργασίας σε σχέση με 

τις ιδεατές.  Στη δεύτερη γραφική παράσταση ο συμμετέχων αξιολογεί τις προοπτικές 
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για αλλαγή (προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο ή αμετάκλητο). Στο τέλος 

παρουσιάζονται ξανά όλες οι ερωτήσεις και ζητείται να αξιολογηθεί σε μια 7αβαθμη 

κλίμακα η σημασία που της αποδίδεται(1:ζωτικής σημασίας-7:ασήμαντο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Ανασκόπηση ερευνών σε Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 

 

Πριν παρουσιαστεί η κυρίως έρευνα ενδιαφέρον έχει να παρατεθούν έρευνες σχετικές 

με το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Από έναν μεγάλο αριθμό ερευνών που 

μελετούν το επάγγελμα σε σχέση με την ΣΝ ή την ΠΕΖ, έγινε επιλογή στις έρευνες 

που απευθύνονται σε επαγγελματίες γύρω από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.  

Η Eichinger(2000) σε έρευνά της με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής εξετάζει το 

επαγγελματικό άγχος και την ικανοποίηση από την εργασία σε σχέση με το φύλο και 

τους κοινωνικούς ρόλους που υιοθετεί το άτομο ανάλογα με το φύλο. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 132 δάσκαλοι ειδικής αγωγής, 89 γυναίκες και 43 άντρες και μέσο όρο 

ηλικίας 40.5 χρόνων.  Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Hoppock  Job 

Satisfaction Blank Number Five (Hoppock, 1935), το Maslach Burnout Inventory(3 

υποκλίμακες: αποπροσωποποίηση, προσωπική επίτευξη και συναισθηματική 

εξάντληση) το Special Education Stress Index (Heifetz&Coleman,1984), το Special 

Education Satisfaction Index (Heifetz&Coleman, 1984), και το Bem Sex Role 

Inventory (Bem, 1974). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γυναίκες που 

είχαν ισορροπημένο κοινωνικό προσανατολισμό βίωναν χαμηλότερα επίπεδα άγχους 

και αποπροσωποποίησης και υψηλότερα επίπεδα ευχαρίστησης προσωπικής 

επίτευξης σε σχέση με τις εκπαιδευτικούς που παρουσίαζαν αδιαφοροποίητο 

κοινωνικό προσανατολισμό. Στους άντρες σημαντικά αποτελέσματα φάνηκαν στην 

εκδήλωση ικανοποίησης όπου ο ισορροπημένος κοινωνικός προσανατολισμός 

σχετίστηκε με μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης. 

Η Πλατσίδου(2010) σε έρευνά της σε 123 δασκάλους ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

διερευνά την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη και την σχέση της με την 

επαγγελματική ικανοποίηση και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν το EIS του Schutte et al. (1998), 

το Maslach Burnout Inventory (MBI) και το Employee Satisfaction 

Inventory(ESI).Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με 
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υψηλό ποσοστό ΣΝ ανέφεραν χαμηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και 

υψηλά ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Η επόμενη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 127 δασκάλους ειδικής αγωγής στην 

Τουρκία και διερευνά την σχέση ανάμεσα στην συναισθηματική νοημοσύνη και την 

ικανοποίηση από την ζωή. Για την μέτρηση της ΣΝ χρησιμοποιήθηκε το Bar-On EQ 

Inventory ενώ για την ικανοποίηση από την ζωή το Satisfaction with Life Scale. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ορισμένες πτυχές της ΣΝ όπως η διαχείριση του στρες και 

κάποιες υποκατηγορίες της διάθεσης φαίνεται να συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους 

(Deniz et al., 2010). 

Οι Male και May(1997) σε δείγμα 221 δασκάλων που εργαζόταν με παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ταχυδρομικώς και 

αποτελούνταν από ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων ερωτήσεις που αφορούσαν τα 

συναισθήματά τους για την εργασία τους και από το Maslach Burnout Inventory 

(MBI). Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης 

καθώς και φορτωμένο πρόγραμμα εργασίας. 

Μία ακόμη έρευνα  που πραγματοποιήθηκε στον Ελλαδικό χώρο είναι αυτή των 

Kokkinos και Davazoglou(2009), σε 373 δασκάλους ειδικής αγωγής. Η έρευνα 

αποσκοπεί στην διερεύνηση πηγών άγχους  στον χώρο της εργασίας της ειδικής 

αγωγής. Για τους σκοπούς της έρευνας κατασκευάστηκε το Special Educators’ 

Sources of Stress Inventory (SESSI), το οποίο μετρά τις πιθανές πηγές άγχους στο 

εργασιακό περιβάλλον της ειδικής αγωγής. Επιπλέον πέρα από τα δημογραφικά 

στοιχεία ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν ποια ομάδα ειδικών 

αναγκών τους προκαλεί το μεγαλύτερο άγχος καθώς και το συνολικό άγχος που 

βιώνουν στην εργασία. Παρόλο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν μέτρια 

επίπεδα στρες όσον αφορά την εργασία τους από την άλλη δηλώνουν ότι αγχώνονται 

περισσότερο σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την πρόοδο και την κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Οι Kelly  et al.(2007) πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό να διερευνήσουν τα 

επίπεδα άγχους διευθυντών σε σχολεία ειδικής αγωγής στην Ιρλανδία. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 5 ερωτήσεις, οι οποίες ήταν μέρος εργαλείου 

Challenging behaviour in special schools in Ireland questionnaire (Kelly et al.,2004) 

που κατασκεύασαν οι ίδιοι  οι ερευνητές. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι πηγές 

άγχους των διευθυντών ήταν η διαχείριση περιστατικών προκλητικής συμπεριφοράς 
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και οι συνέπειές στους ίδιους τους μαθητές που προκαλούν, σε αυτούς που δεν 

προκαλούν καθώς και στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Επίσης ανέφεραν ως 

ιδιαίτερη έγνοια τους την ευημερία του προσωπικού και την αποτελεσματική 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι Platsidou και Agaliotis (2009) σε δείγμα 127 δασκαλων ειδικής αγωγής 

διερευνούν την επαγγελματική εξουθένωση, την ικανοποίηση από την εργασία και 

τους παράγοντες που προκαλούν άγχος στο χώρο της εργασίας. Τα εγαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Maslach Burnout Inventory, το Employee Satisfaction 

Inventory και το Inventory of Job-related Stress Factors, το οποίο κατασκευάστηκε 

για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν μέσα 

έως χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, μέτρια επίπεδα ικανοποίησης από 

την εργασία, την διεύθυνση και την οργάνωση του σχολείου και τέλος χαμηλά 

επίπεδα ικανοποίησης από τις προοπτικές προαγωγής και αμοιβής.  Οι παράγοντες 

που προκαλούσαν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

ήταν οι ανομοιογενείς τάξεις, η εφαρμογή και οργάνωση της διδασκαλίας, η 

αξιολόγηση των μαθητών και η συνεργασία με άλλες ειδικότητες και τους γονείς. Το 

γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν  την έρευνα είναι ότι η συγκεκριμένη 

κατηγορία εργαζομένων δεν εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό επαγγελματικό άγχος. 

Ο Sari(2009) απευθύνθηκε σε δασκάλους(Ν=262) και διευθυντές(Ν=33) ειδικής 

αγωγής στην Τουρκία προκειμένου να διερευνήσει την επαγγελματική εξουθένωση, 

την ικανοποίηση τους από την εργασία καθώς και τις μεταξύ τους διαφορές. Για τον 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν το Job Satisfaction Scale και το Maslach Burnout 

Inventory. Ως προς τα αποτελέσματα οι δάσκαλοι και οι διευθυντές δεν βρέθηκε να 

έχουν σημαντικές διαφορές στην συναισθηματική εξάντληση, στην 

αποπροσωποποίηση και στην ικανοποίηση από την εργασία. Ωστόσο οι διευθυντές 

εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα αισθήματος επίτευξης σε σχέση με τους δασκάλους. 

Επίσης χαμηλότερα επίπεδα αίσθησης επίτευξης ικανοποίησης από την εργασία και 

συναισθηματικής εξάντλησης είχαν οι άντρες συμμετέχοντες σε σχέση με τις 

γυναίκες.  Σε σχέση με τα χρόνια εργασίας οι περισσότερο έμπειροι συμμετέχοντες 

επέδειξαν περισσότερη συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, αίσθηση 

επίτευξης και λιγότερη ικανοποίηση από την εργασία σε σχέση με τους λιγότερο 

έμπειρους συναδέλφους τους. 
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Οι Perron και Hiltz (2006) διερεύνησαν την επαγγελματική εξουθένωση  και το 

δευτερεύον τραυματικό στρες σε εργαζόμενους με κακοποιημένα παιδιά. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποίησαν ήταν το Oldenburg Burnout Inventory και το Secondary 

Traumatic Stress Scale. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εργασιακή ικανοποίηση είχε 

μέτρια σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση και μικρή σχέση με το δευτερεύον 

τραυματικό στρες. Η εργασιακή εμπειρία και ο αριθμός περιστατικών που 

διαχειριζόταν το δείγμα δεν είχε στενή σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση και 

το δευτερεύον τραυματικό στρες. 

Η επόμενη έρευνα μελετά τις σχέσεις μεταξύ άγχους, θετικού και αρνητικού 

συναισθήματος και ικανοποίησης από την ζωή. Παράλληλα εξετάζονται οι 

παράγοντες που ενισχύουν το θετικό συναίσθημα και την ικανοποίηση από την ζωή.  

Το δείγμα αποτελείται από 125 δασκάλους ειδικής αγωγής του Ισραήλ. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το  Positive and negative affect schedule—PANAS 

(Watson et al. 1988), το Life satisfaction scale—SWLS (Diener et al. 1985), το Self-

control scale—SCS (Rosenbaum 1980), το Employee social support 

questionnaire(που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας) και το Teachers’ 

stress questionnaire (Oshrat 1989). Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική συσχέτιση 

μεταξύ υψηλού στρες και αρνητικού συναισθήματος. Οι παράγοντες αυτοέλεγχος και 

επαγγελματική υποστήριξη διαπιστώθηκε ότι ενίσχυαν το θετικό συναίσθημα και την 

ικανοποίηση από την ζωή. Τέλος φάνηκε ότι η επαγγελματική υποστήριξη περιόριζε 

την σχέση στρες και αρνητικού συναισθήματος καθώς και την σχέση μεταξύ στρες, 

θετικού συναισθήματος και ικανοποίησης από την ζωή (Hamama et al., 2013). 

Στην έρευνα των Antoniou, Polychroni και Kotroni(2009) διερευνώνται οι 

παράγοντες που προκαλούν άγχος και οι στρατηγικές διαχείρισης που χρησιμοποιούν 

οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής στην Ελλάδα (Ν=158). Για τους σκοπούς της έρευνας 

κατασκευάστηκε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για τις πηγές του στρες δασκάλων 

ειδικής αγωγής. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα για την διαχείριση  του 

ερωτηματολογίου Occupational Stress Indicator (OSI)  (Cooper, Sloan and 

Williams,1988). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν 5 πηγές άγχους: διδακτικές πηγές και 

εξοπλισμός, ευθύνη για τους μαθητές, υποστήριξη από τη   πολιτεία, πίεση του 

χρόνου και ευνοιοκρατία. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν ώστε να διαχειριστούν 

το επαγγελματικό άγχος ήταν: Να βρίσκουν τρόπους να κάνουν την εργασία τους πιο 

ενδιαφέρουσα, να διατηρούν σταθερές σχέσεις, να αναγνωρίζουν την εργασία τους, 
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να θέτουν προτεραιότητες, να αντιμετωπίζουν άμεσα τα προβλήματα, να επεκτείνουν 

τα ενδιαφέροντά τους σε δραστηριότητες εκτός εργασίας.   

Τα αίτια που προκαλούν επαγγελματικό στρες σε δασκάλους ειδικής αγωγής είναι το 

αντικείμενο της επόμενης έρευνας. Οι συμμετέχοντες είναι 50 εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής που εργάζονται σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης στην Νιγηρία. Για 

τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε προσαρμοσμένο το Job Stress Inventory 

του Akinboye (1999). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπερβολικό άγχος προκαλούσε ο 

φόρτος εργασίας, η έλλειψη διδακτικού υλικού και υποστήριξης από την πολιτεία, ο 

αυξημένος αριθμός μαθητών και το είδος της αναπηρίας. Μέτριο άγχος προκαλούσε 

η έλλειψη προόδου των μαθητών, οι επιδράσεις της προσωπικής ζωής, η 

ενσωμάτωση των μαθητών, η ευθύνη των μαθητών (Adeniyi, Fakolade & Tella, 

2010).           

Παρατηρείται από τις παραπάνω αναφορές ότι τα αποτελέσματα ποικίλουν σε σχέση 

με την χώρα προέλευσης, συγκεκριμένο αντικείμενο  εργασίας   και τους τρόπους με 

τους οποίους γίνεται η διαχείριση αγχογόνων περιστατικών. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει, ότι η ειδική αγωγή αποτελεί μια πολυδιάστατη  διαδικασία και η 

ευημερία των εργαζομένων εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες.              

   

3.2 Σκοπός εργασίας-Διερευνητικά ερωτήματα 

 

Σύμφωνα με την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία παρατηρείται αυξημένο 

ενδιαφέρον για την ποιότητα επαγγελματικής ζωής ατόμων τα οποία στην εργασία 

τους παρέχουν βοήθεια. Ποικίλες είναι επίσης και οι έρευνες που συσχετίζουν την 

συναισθηματική νοημοσύνη με την επαγγελματική ευημερία. Στην παρούσα έρευνα 

θα γίνει απόπειρα να συσχετιστεί η ποιότητα εργασίας, την οποία αντιλαμβάνονται οι 

εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή με την συναισθηματική τους νοημοσύνη και την 

ικανοποίησή τους από την ζωή γενικότερα. Πιο αναλυτικά θα διερευνηθούν τα 

παρακάτω ερωτήματα: 

 Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ποιότητα επαγγελματικής ζωής την  

συναισθηματική νοημοσύνη και την ικανοποίηση από την ζωή; 

 

 Υπάρχει συσχέτιση στις επιμέρους πτυχές των παραπάνω μεταβλητών; 
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 Πως επηρεάζει το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο και ο τόπος διαμονής, την ποιότητα επαγγελματικής ζωής, την 

συναισθηματική νοημοσύνη και την ικανοποίηση από την ζωή; 

 

 Επηρεάζονται οι 3 παραπάνω μεταβλητές από την σχολική μονάδα, την 

ειδικότητα, τα χρόνια προϋπηρεσίας, την σχέση εργασίας, το είδος των ειδικών 

αναγκών και τον αριθμό των μαθητών που υποστηρίζουν καθημερινά; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

4.1  Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 208 εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή, εκ των οποίων οι 171 

γυναίκες και 37 άντρες με μέσο όρο ηλικίας 37.3 χρόνων.  Όσον αφορά τις 

ειδικότητες το 33% είναι δάσκαλοι ειδικής αγωγής, το 33.6% ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό(ψυχολόγοι 6.6% , κοινωνικοί λειτουργοί 7.1%,  λογοθεραπευτές 4.7%, 

εργοθεραπευτές 2.4%, φυσιοθεραπευτές 2.4%, σχολικοί νοσηλευτές 1.9%),  το 8.5% 

ειδικό βοηθητικό προσωπικό,  8.5% γυμναστές, 3.8% νηπιαγωγοί, 2.4% μουσικοί, 

4.7% φιλόλογοι, το 2.4% δηλώνει άλλη ειδικότητα Α΄/ θμιας  και το 9% άλλη 

ειδικότητα Β΄/ θμιας. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα δημογραφικά στοιχεία 

και οι πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων. 

Πίνακας 3: Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Μεταβλητή Δημογραφικές 

κατηγορίες 

Ν % 

Φύλο Άντρας  

Γυναίκα 

37 

171 

17.8 

82.2 

Ηλικία 22-28 

29-35 

36-42 

43-49 

50-56 

 

36 

52 

54 

46 

17 

17.3 

24.9 

26 

22.2 

8.2 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαμοι 

Άγαμοι 

Άλλο 

 

116 

81 

11 

55.8 

38.9 

5.3 

Αριθμός 

παιδιών 

0 

1 

2 

3 

108 

30 

53 

14 

51.9 

14.4 

25.5 

6.7 
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4 

5+ 

2 

1 

1 

0.5 

Τόπος 

κατοικίας 

Θεσσαλονίκη 

Άλλη πόλη 

104 

104 

50 

50 

Εκπαίδευση Λύκειο 

ΙΕΚ 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 

Διδασκαλείο ΕΑ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

9 

11 

112 

23 

47 

5 

4.3 

5.3 

53.8 

11.1 

22.6 

2.4 

Σχολείο 

εργασίας 

Ειδικό Δημοτικό 

Ειδικό Γυμνάσιο 

ΕΕΕΕΚ 

Παρ. Στήριξη 

Τμήμα ένταξης 

Ειδ. Νηπιαγωγείο 

Άλλο 

 

117 

21 

34 

10 

13 

8 

5 

56.3 

10.1 

16.3 

4.8 

6.3 

3.8 

2.4 

Ειδικότητα Δάσκαλοι ΕΑ 

ΕΒΠ 

Κ. Λειτουργοί 

Ψυχολόγοι 

Λογοθεραπευτές 

Εργοθεραπευτές 

Φυσιοθεραπευτές 

Σχ. Νοσηλευτές 

Γυμναστές 

Νηπιαγωγοί 

Μουσικοί 

Καλών Τεχνών 

Φιλόλογοι 

Άλλο Α/μιας 

Άλλο Β/θμιας 

 

70 

18 

15 

14 

10 

5 

5 

4 

18 

8 

5 

2 

10 

5 

19 

33.7 

8,7 

7.2 

6.7 

4.8 

2.4 

2.4 

1.9 

8.7 

3.8 

2.4 

1 

4.8 

2.4 

9.1 

 

Σχέση 

εργασίας 

Μόνιμος 

Αναπληρωτής 

ΙΔΑΧ 

ΙΔΟΧ 

Π.ΟΑΕΔ 

 

105 

78 

1 

5 

16 

50.5 

37.5 

0.5 

2.4 

7.7 

Χρόνια 

εργασίας στην 

ειδική αγωγή 

0 

1-6 

7-12 

13-18 

19-24 

25-30 

 

25 

87 

67 

23 

8 

5 

12 

41.9 

32.3 

11 

3.8 

2.5 

Χρόνια 

εργασίας στην 

0 

1-8 

102 

60 

49 

29 
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γενική αγωγή 9-16 

17-24 

33 

13 

15.8 

6.4 

 

Είδος ειδικών 

αναγκών  

Μαθ. δυσκολίες 

Νοητ. Υστέρηση 

Σωμ/κιν Αναπηρίες 

ΔΑΔ 

Προβ. Όρασης  

Προβ. Ακοής 

Πολλαπλές 

Άλλο 

83 

162 

114 

154 

28 

62 

97 

21 

39.3 

77.9 

54.8 

74 

13.5 

29.8 

46.6 

10.1 

Αριθμός 

μαθητών  

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21+ 

97 

47 

21 

13 

30 

46.6 

22.6 

10.1 

6.3 

14.4 

 

 

 

4.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκαν τρία ερωτηματολόγια, που το καθένα 

διερευνά την ποιότητα επαγγελματικής ζωής, την συναισθηματική νοημοσύνη και την 

ικανοποίηση από την ζωή. Στην πρώτη σελίδα του πακέτου των ερωτηματολογίων 

διαμορφώθηκε μια παράγραφος, η οποία εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια της 

έρευνας, δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για την συμπλήρωσή των ερωτηματολογίων 

και διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Στην συνέχεια 

ακολουθεί το πρώτο μέρος όπου ζητείται  από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν 

δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική τους 

κατάσταση σε ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα. 

Παρακάτω περιγράφονται πιο αναλυτικά τα ερευνητικά εργαλεία. 

 

 

Ποιότητα επαγγελματικής ζωής 

 

Για την μέτρηση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο της Stamm(2009) proQOL(professional quality of life) το οποίο 
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απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε χώρους όπου παρέχεται βοήθεια, σε 

τομείς  όπως  η εκπαίδευση, η υγεία, προστασία του πολίτη κα. Το ερωτηματολόγιο 

αυτό αποτελείται από 30 κλειστού τύπου ερωτήσεις που αφορούν την ΠΕΖ μέσα από 

τις 3 διαστάσεις που περιγράφει η κατασκευάστρια. Αυτές είναι  η ικανοποίηση μέσα 

από την συμπόνια, η επαγγελματική εξουθένωση και το δευτερεύον τραυματικό 

στρες. Ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει σε μια 5αβαθμη κλίμακα τύπου Likert, 

με τις εξής διαβαθμίσεις: «ποτέ», «σπάνια», «μερικές φορές»,  «συχνά», «πολύ 

συχνά». Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, έχει 

μεταφραστεί στα ελληνικά για να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα της Βούρδα(2010), 

στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Στην αγγλική του 

μορφή διατίθεται στο διαδίκτυο(www.proqol.org) και υπάρχει έγκριση από την 

κατασκευάστρια για την χρήση του σε οποιαδήποτε έρευνα με την προϋπόθεση να 

αναφέρεται το όνομά της και να μην αλλοιωθούν οι ερωτήσεις.  

 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

 

Για την μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης έγινε χρήση του 

ερωτηματολογίου Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (TEIQue-

SF). Το εργαλείο αυτό κατασκευάστηκε από τους  Petrides & Furnahm(2006) και 

μετρά την γενική συναισθηματική νοημοσύνη. Στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση της 

σύντομης μορφής για λόγους εξοικονόμησης χρόνου συμπλήρωσης. Το 

ερωτηματολόγιο βασίζεται στην πλήρη έκδοση του ερωτηματολογίου TEIQue 

(Petrides & Furnham, 2003) και περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις από τις 15 υποενότητες 

του αρχικού εργαλείου. Στο σύνολό τους οι 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου απαντώνται 

σε μια κλίμακα 7 διαβαθμίσεων, από το «διαφωνώ απόλυτα» έως το «συμφωνώ 

απόλυτα». Η χρήση του ερωτηματολογίου είναι ελεύθερη εφόσον γίνει αναφορά στα 

ονόματα των κατασκευαστών και διατίθεται στο διαδίκτυο στην σελίδα: 

http://www.psychometriclab.com/Greek%20TEIQue-SF.pdf. Στην συγκεκριμένη 

σελίδα βρίσκεται και η ελληνική μετάφραση η οποία έγινε από την Ρία Πίτα (ΑΠΘ) 

και την Φλώρα Κοκκινάκη (ΟΠΑ).  

 

 

 

http://www.proqol.org/
http://www.psychometriclab.com/Greek%20TEIQue-SF.pdf
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Ικανοποίηση από την ζωή 

 

Τέλος έγινε χρήση της κλίμακας για την Ικανοποίηση από την Ζωή των Diener et al. 

(1985). Το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα σύντομο και απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό 

για την συμπλήρωσή του. Πρόκειται για μια κλίμακα αυτοαναφοράς που αποτελείται 

από 5 δηλώσεις για την ικανοποίηση από την ζωή, όπου ο συμμετέχων καλείται να 

δηλώσει κατά πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί σε 7 διαβαθμίσεις τύπου Likert. Η κλίμακα 

αυτή έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ άλλων και στα ελληνικά και 

διατίθεται δωρεάν και χωρίς απαραίτητη έγκριση στην ιστοσελίδα: 

http://internal.psychology.illinois.edu , με την προϋπόθεση να γίνει αναφορά στους 

κατασκευαστές. 

 

4.3 Διαδικασία 

 

Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε εργαζόμενους στην ειδική αγωγή της Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης. Το 50% μοιράστηκε σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης 

της Θεσσαλονίκης ενώ τα υπόλοιπα στάλθηκαν σε ειδικά σχολεία της υπόλοιπης 

χώρας, σε περιοχές όπως Σέρρες, Χαλκιδική, Γιαννιτσά, Ξάνθη, Κομοτηνή, Λαμία, 

Ηράκλειο, Φλώρινα, Καρδίτσα κα. Σε κάθε σχολείο υπήρξε επικοινωνία με έναν 

υπεύθυνο, ο οποίος ανέλαβε να  μοιράσει και να  συγκεντρώσει το υλικό,  στην 

συνέχεια εσωκλείστηκε σε φακέλους με προπληρωμένο τέλος και επιστραφήκε. Η 

διαδικασία διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων διήρκεσε περίπου 3 μήνες 

από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2014. Συνολικά μοιράστηκαν 280 έντυπα από τα 

οποία επεστράφησαν και ήταν ολοκληρωμένα  τα 208. 

 

4.4 Αξιοπιστία  των εργαλείων 

 

Για την διερεύνηση της αξιοπιστίας των εργαλείων συλλογής δεδομένων στην 

παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος του δείκτη Cronbach alpha και βρέθηκε 

υψηλή εσωτερική συνοχή (Cronbach’s a>.65) σε όλες τις κλίμακες. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για κάθε εργαλείο. 

http://internal.psychology.illinois.edu/
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Πίνακας 4: Έλεγχος Cronbach alpha 

Εργαλείο Αριθμός ερωτήσεων Cronbach’s alpha 

TEIque-SF 

SWL 

proQOL 

Burnout 

Compassion Satisfaction 

Secondary Ttraumatic 

Stress 

30 

5 

30 

10 

10 

10 

.847 

.836 

 

.755 

.879 

.741 

 

 

4.5 Στατιστική ανάλυση 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που ακολουθεί, πραγματοποιήθηκε με την 

χρήση του στατιστικού προγράμματος  SPSS 20. Αρχικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

με τον δείκτη συνάφειας Pearson για την ανεύρεση τυχόν συσχετίσεων μεταξύ των 

υποκλιμάκων των εργαλείων. Στην συνέχεια έγινε έλεγχος  των μέσων τιμών με την 

χρήση του  t-test για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των εξαρτημένων και 

ανεξάρτητων μεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

5.1 Περιγραφική στατιστική 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των σκορ  του 

δείγματος, που προέκυψαν από τα εργαλεία συλλογής δεδομένων  καθώς και από τις 

υποκατηγορίες τους. 

 

Πίνακας5: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των παραγόντων του ερωτηματολογίου 

Περιγραφική Στατιστική ( σε φθίνουσα σειρά) 

Κλίμακες N Min. Max. Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Ευημερία 208 2,17 7,00 5,4944 ,82701 

Συναισθηματικότητα 208 2,00 6,88 5,2903 ,70139 

Ικανοποίηση από την 

ζωή 

208 1,00 7,00 5,1635 1,05291 

TEIque-SF 208 2,50 6,60 5,1178 ,62043 

Αυτοέλεγχος 208 2,17 7,00 4,6691 ,81509 

Κοινωνικότητα 208 1,50 6,67 4,6434 ,99239 

Ικανοποίηση μέσα 

από την 

προσφορά(επίπεδο) 

208 2,00 3,00 2,3798 ,48651 

Επαγγελματική 

εξουθένωση(επίπεδο) 

208 1,00 2,00 1,4135 ,49364 

Δευτερεύον 

τραυματικό 

στρες(επίπεδο) 

208 1,00 2,00 1,3462 ,47689 
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5.2 Επίπεδα μεταβλητών 

 

Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης του δείγματος και των συγκρίσεων μεταξύ των 

μεταβλητών, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν 3 επίπεδα επίδοσης των 

συμμετεχόντων στις υποκλίμακες των ερωτηματολογίων. Τα επίπεδα επιδόσεων της 

κάθε υποκλίμακας χωρίστηκαν σε 1:χαμηλό, 2:μέσο, 3:υψηλό. Στο ερωτηματολόγιο 

proQOL, τα επίπεδα αυτά δίνονται από την κατασκευάστρια, ενώ στα 

ερωτηματολόγια TEIque-SF και SWLS, υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα επίπεδα με 

συγκεκριμένο τύπο όπως χρησιμοποιήθηκε στην διδακτορική διατριβή της 

Αγγελοπούλου(2012), διαιρώντας δηλαδή το σύνολο των σκορ των ερωτήσεων σε 

κάθε υποκλίμακα της δια τον αριθμό των ερωτήσεων. Η μέση τιμή που προκύπτει 

αντιστοιχεί στο μέσο επίπεδο ενώ προσθέτοντας ή αφαιρώντας από μέση τιμή την 

τυπική απόκλιση διαμορφώνονται το χαμηλό και υψηλό επίπεδο (ΜΤ±ΤΑ). Όπως 

διαφαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί, οι εργαζόμενοι ειδικής αγωγής που 

συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζουν μέση και υψηλή ικανοποίηση από την 

εργασία τους, και χαμηλή και μέση επαγγελματική εξουθένωση και δευτερεύον 

τραυματικό στρες. Επίσης παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

παρουσιάζει μέσα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης. 

 

 

Πίνακας 6: Υπολογισμός επιπέδων των σκορ των παραγόντων του ερωτηματολογίου 

 

Επίπεδα των σκορ Χαμηλό Μέσο Υψηλό 

Ν % Ν % Ν % 

Ικανοποίηση μέσα 

από την προσφορά 

- - 129 62 79 38 

Επαγγελματική 

εξουθένωση 

122 58.7 86 41.3 - - 

Δευτερεύον 

τραυματικό στρες 

136 65.4 72 34.6 - - 

Ευημερία 30 14.6 152 73.8 24 11.7 
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Αυτοέλεγχος 51 24.5 149 71.6 8 3.8 

Συναισθηματικότητα 9 4.3 187 89.9 12 5.8 

Κοινωνικότητα 56 26.9 144 69.2 8 3.8 

Ικανοποίηση από την 

ζωή 

32 15.4 155 74.5 21 10.1 

 

 

 

5.3 Συσχέτιση μεταβλητών  

 

Στην συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος για την ανεύρεση συσχέτισης μεταξύ των 

επιπέδων επίδοσης στις υποκλίμακες των ερωτηματολογίων. Για τον υπολογισμό 

συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης Pearson. 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα που ακολουθεί, προκύπτουν οι εξής σημαντικές 

συσχετίσεις: Το επίπεδο ικανοποίησης από την προσφορά που ανέφεραν οι 

εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή, συσχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική 

εξουθένωση (r=-.496**, p= .000) και θετικά με όλες τις υποκατηγορίες του 

ερωτηματολογίου για την συναισθηματική νοημοσύνη και την ικανοποίηση από την 

ζωή (r=.421**, p= .000/ r=.421**, p= .000/  r=..357**   , p= .000/ r=.209**  , p= 

.003/ r=.201**  , p= .004 / r=.214**  , p= .002 / r=.260**  , p= .000     ). Αντίστοιχα 

το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης συσχετίζεται θετικά με το δευτερεύον 

τραυματικό στρες(r=.251**  , p= .000)  και αρνητικά με τις μεταβλητές της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της ικανοποίησης από την ζωή(r=-.301**, p= .000/ 

r=-.183**, p= .008/ r=-.274**, p= .000/ r=-.253**, p= .000/ r=-.320**, p= .000). 

Αρνητική συσχέτιση βρέθηκε και μεταξύ του δευτερεύοντος τραυματικού στρες και 

του γενικού σκορ της συναισθηματικής νοημοσύνης(r=-.288**, p= .000), της 

ευημερίας (r=-.218**, p= .002), του αυτοελέγχου(r=-.208**, p= .003) και της 

συναισθηματικότητας(r=-.128**, p= .066). Υψηλή θετική συσχέτιση παρατηρείται 

μεταξύ του συνολικού σκορ της συναισθηματικής νοημοσύνης και των  

υποκατηγοριών της, όπως θετική συσχέτιση υπάρχει και με την ικανοποίηση από την 

ζωή. Επιπλέον θετικά συσχετίζεται η ευημερία με τον αυτοέλεγχο, την 

συναισθηματικότητα, την κοινωνικότητα και την ικανοποίηση από την ζωή. Ο 

αυτοέλεγχος συσχετίζεται θετικά με την συναισθηματικότητα και την ικανοποίηση 
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από την ζωή και τέλος η συναισθηματικότητα παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την 

κοινωνικότητα. 

 

Πίνακας 7: Συσχετίσεις των μεταβλητών μεταξύ τους 

             
1 

 
   2 

 
     3 

 
  4 

 
  5 

 
  6 

 
  7 

 
  8 

 
  9 

1.Επίπεδο ικανοποίησης 
από την προσφορά 
 

 
1  

-.496** 
  .000 

-.090 
    .194 

.421** 

.000 
.357**        
.000 

.209**   

.003      
.201** 
.004 

.214** 

.002 
.260** 
.000 

2.Επίπεδο επαγγελματικής 
εξουθένωσης 
 

 1 .251** 
.000 

-.479** 
 .000 

-.301** 
  .000 

-.183** 
  .008 

-.274** 
  .000 

-.253** 
  .000 

-.320** 
  .000 

3.Επίπεδο δευτερεύοντος 
τραυματικού στρες 
 

  1 -.288** 
  .000 

-.218** 
  .002 

-.208** 
  .003 

-.128** 
.066 

-.097 
.165 

-.024 
 .731 

4.Επίπεδο 
Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης 
 

   1 .674** 
.000 

.571** 

.000 
.570** 
.000 

.470** 

.000 
.376** 
.000 

5.Επίπεδο ευημερίας 
 

    1 
 
 

.386** 

.000 
.257** 
.000 

.278** 

.000 
.393** 
.000 

6.Επίπεδο αυτοελέγχου 
 

     1 
 
 

.273** 

.000 
.112 
.108 

.326** 

.000 

7.Επίπεδο 
συναισθηματικότητας 
 

      1 .231** 
.001 

.104 

.136 

8.Επίπεδο κοινωνικότητας 
 

       1 
 
 

.125 

.071 

9.Επίπεδο ικανοποίησης 
από την ζωή 

        1 

 

 

5.4 Έλεγχος μέσων τιμών μέσω t-test 

 

 

Διαφορές φύλου 

 

Για την σύγκριση των μέσων όρων μεταξύ των μεταβλητών εφαρμόστηκε ο 

στατιστικός έλεγχος t-test σε ανεξάρτητα δείγματα. Σε έλεγχο που έγινε για τυχόν 

διαφορές μεταξύ των δυο φύλων δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
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τόσο στις μεταβλητές της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής, όσο και της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της ικανοποίησης από την ζωή.  

 

Διαφορές ηλικίας 

 

Όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στις ηλικίες των συμμετεχόντων, βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική τάση(t=1,803, p<.1), στο επίπεδο της ευημερίας των 

συμμετεχόντων στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 22-39 σε σχέση με την ομάδα των 40-

60. Φάνηκε δηλαδή ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή αναφέρουν 

μεγαλύτερα ποσοστά ευημερίας σε σχέση με τους μεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόμενους. 

 

Οικογενειακή κατάσταση-Αριθμός παιδιών 

 

Όσον αφορά την προσωπική κατάσταση των εργαζομένων, όπως προκύπτει από τα 

δημογραφικά στοιχεία του ερωτηματολογίου, οι έγγαμοι εργαζόμενοι επέδειξαν 

σημαντικά μεγαλύτερη ικανοποίηση για την ζωή σε σχέση με τους άγαμους 

εργαζόμενους(t=2.029, p<0.05). Επιπλέον φάνηκε ότι οι εργαζόμενοι με 3-5 παιδιά 

είχαν στατιστικά σημαντική τάση για χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης(t=1.797, π<0.1),  τάση για μεγαλύτερη ευημερία(t=-1.731, p<0.1), όπως 

και σημαντικά μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ζωή(t=-2.592, p<0.05) σε σχέση με 

τους εργαζόμενους χωρίς παιδιά. Υψηλότερη ικανοποίηση από την ζωή είχαν 

επιπλέον και σε σχέση με τους εργαζόμενους με 1-2 παιδιά(t=-2.217, p<0.05). 

 

Σχολική μονάδα 

 

Στην συνέχεια γίνεται σύγκριση μεταξύ των σχολείων στα οποία εργάζονται οι 

συμμετέχοντες. Βρέθηκε ότι οι εργαζόμενοι σε ειδικά δημοτικά σχολεία και 

νηπιαγωγεία εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό 

επαγγελματικής εξουθένωσης (t=-2.181, p<0.05) και χαμηλότερη τάση 
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δευτερεύοντος τραυματικού στρες (t=-1.707, p<0.1) σε σχέση με τους εργαζόμενους 

στην δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση, δηλ σε ειδικά γυμνάσια και ΕΕΕΕΚ. Στην 

συνέχεια έγινε σύγκριση μεταξύ των εργαζομένων σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και αυτών που απασχολούνται σε γενικά σχολεία στην παράλληλη 

στήριξη και σε τμήματα ένταξης. Η πρώτη ομάδα εργαζομένων εμφάνισε σημαντική 

τάση για υψηλότερο επίπεδο τραυματικού στρες σε σχέση με την δεύτερη(t=1.786, 

p<0.1). Μεταξύ των εργαζόμενων στην Β/θμια ειδική εκπαίδευση και τους 

εργαζόμενους ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία, προέκυψε στατιστικώς σημαντική 

διαφορά στο επίπεδο δευτερεύοντος τραυματικού στρες, όπου οι πρώτοι εμφάνισαν 

μεγαλύτερο επίπεδο σε αυτήν την υποκλίμακα(t=2.830, p<0.01). 

 

Εκπαίδευση 

 

Όσον αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων δημιουργήθηκαν 3 ομάδες. Στην 

πρώτη εντάχθηκαν οι εργαζόμενοι με απολυτήριο λυκείου και ΙΕΚ, στην δεύτερη οι 

απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και  στην τρίτη οι απόφοιτοι διδασκαλείου και οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Από τις συγκρίσεις προέκυψε ότι οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευημερία σε σχέση με τους 

απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ (t=2.737, p<0.01) και τους κατόχους τίτλου μετεκπαίδευσης 

(t=3.326, p<0.005).  

 

Ειδικότητες 

 

Οι εργαζόμενοι του δείγματος χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες: α) Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, που αποτελείται από δασκάλους ΕΑ, νηπιαγωγούς ΕΑ, γυμναστές, 

μουσικούς, καθηγητές καλλών τεχνών, φιλόλογους, μαθηματικούς και λοιπές 

ειδικότητες εκπαιδευτικών β) Το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, γ) Το ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό, που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, σχολικούς 

νοσηλευτές κ.α. Από τις αναλύσεις που έγιναν βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα 

μεταξύ των συμμετεχόντων. Το ειδικό βοηθητικό προσωπικό είχε υψηλότερη επίδοση 
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στην υποκλίμακα της ευημερίας σε σχέση με το εκπαιδευτικό(t=-2.695, p<0.01)   και 

το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό(t=2.365, p<0.05)  και τάση για μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την ζωή σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό(t=-1.690, p<0.1). 

 

Σχέση εργασίας 

 

Στον τομέα σχέση εργασίας έγινε σύγκριση μεταξύ μονίμων και αναπληρωτών καθώς 

αριθμητικά αποτελούν την πλειοψηφία του δείγματος. Από τον έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε ότι οι αναπληρωτές είχαν σημαντικά χαμηλότερα 

ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με τους μόνιμους 

υπάλληλους(t=2.051, p<0.05).  

 

Προϋπηρεσία 

 

Σχετικά με την προϋπηρεσία του δείγματος το δείγμα μοιράστηκε σε αυτούς που 

είχαν σχετικά μικρή προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή δηλαδή 1-6 έτη και σε αυτούς 

που είχαν μεγαλύτερη  7-30 έτη. Επιπλέον έγινε διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που 

είχαν προϋπηρεσία στην γενική αγωγή και σε αυτούς που δεν είχαν καθόλου. Τα 

αποτελέσματα του t-test έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερη εμπειρία 

εμφάνισαν την τάση για μεγαλύτερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης(t=-1.869, 

p<0.01) και δευτερεύοντος τραυματικού στρες(t=-1.942, p<0.1). Επίσης οι 

εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής χωρίς εμπειρία στην γενική αγωγή είχαν 

μεγαλύτερη τάση για επαγγελματική εξουθένωση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

που είχαν έστω και ένα χρόνο εμπειρίας στην γενική αγωγή(t=1.811, p<0.1). 

 

 

Αριθμός αναπηριών 

 

Οι εργαζόμενοι της ειδικής αγωγής που απασχολούσαν παιδιά με περισσότερες 

μορφές  αναπηρίας(4-7) βρέθηκε να αναφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά ευημερίας(t=-
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2.753, p<0.05), αυτοελέγχου(t=-2.254, p<0.05), ικανοποίησης από την ζωή(t=-1.970, 

p=0.05) όπως και τάση για περισσότερη κοινωνικότητα(t=-1.704, p<0.1) σε σχέση με 

αυτούς που ανέφεραν 1-3 μορφές αναπηρίας.  

Είδος αναπηρίας 

 

Όσον αφορά το είδος της αναπηρίας των μαθητών που απασχολούν οι εργαζόμενοι, 

σημαντικά αποτελέσματα φάνηκαν σε αυτούς που είχαν μαθητές με νοητική 

καθυστέρηση, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη τάση για δευτερεύον τραυματικό 

στρες(t=1.853,p<0.1). Σημαντικά υψηλότερα επίπεδα δευτερεύοντος τραυματικού 

στρες, εμφάνισαν τα άτομα που ανέφεραν ότι εκπαιδεύουν άτομα με 

σωματοκινητικές αναπηρίες(t=2.246, p<0.05). Η ίδια ομάδα εκπαιδευτικών από την 

άλλη είχαν την τάση για μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ζωή(t=1.676, p<0.1). Οι 

εκπαιδευτικοί ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές εμφάνισαν υψηλότερα 

επίπεδα ευημερίας(t=2.002, p<0.05) και μεγαλύτερη τάση για  αυτοέλεγχο 

(t=1.842,p<0.1)και κοινωνικότητα(t=1.741,p<0.1). 

 

Αριθμός παιδιών  

 

Στην συνέχεια εξετάζεται η επίδραση του αριθμού των παιδιών στα επίπεδα των 

μεταβλητών που αναφέρουν οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 

αυτούς που είχαν υπό την εποπτεία τους 1-10 παιδιά και σε αυτούς που είχαν 11 και 

περισσότερα. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην τάση για επαγγελματική εξουθένωση(t=-1.669, p<0.1), των 

εργαζομένων που απασχολούσαν περισσότερα από 11 παιδιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η σχέση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής και την ικανοποίηση από την ζωή, 

σε εργαζόμενους ειδικής αγωγής στον Ελλαδικό χώρο. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, διαφαίνεται ότι ικανοποιήθηκαν οι στόχοι της έρευνας, καθώς 

προέκυψε στατιστική σημαντικότητα τόσο στις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, 

όσο και στις συγκρίσεις των μέσων τιμών σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία. 

Αρχικά παρατηρείται, ότι μέσα από την δημιουργία επιπέδων των επιδόσεων των 

εργαζομένων στις υποκλίμακες των ερωτηματολογίων,  οι Έλληνες εργαζόμενοι της 

ειδικής αγωγής, παρουσιάζουν μέσα και υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την 

εργασία τους, ενώ  κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εντάχθηκε στο χαμηλό 

επίπεδο.  Επίσης η πλειοψηφία των εργαζομένων δήλωσαν χαμηλό δευτερεύον 

τραυματικό στρες και επαγγελματική εξουθένωση και κανείς από τους συμμετέχοντες 

δεν εντάχθηκε στο υψηλό επίπεδο. Παρόλο που σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο 

εξωτερικό οι δάσκαλοι ΕΑ εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Embich,2001∙Kelly et al, 2007), τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

συμφωνούν με άλλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικούς  ειδικής 

αγωγής στην Ελλάδα (Kantas&Vasilaki,1997· Pomaki&Anagnostopoulou,2003· 

Kokkinos&Davazoglou,2009). Τέλος σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές της ΣΝ, οι 

εργαζόμενοι του δείγματος, κατά πλειοψηφία, εντάχθηκαν στην μεσαία κατηγορία. H 

Platsidou(2010), αναφέρει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σκοράρουν 

υψηλά σε όλες τις διαστάσεις της ΣΝ. 

 

Σχετικά με το κύριο διερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης, για το αν υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στην ποιότητα επαγγελματικής ζωής και  την συναισθηματική 

νοημοσύνη, η απάντηση είναι θετική. Από τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών 

του ερωτηματολογίου υπήρξαν αρκετές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Αυτό 

φανερώνει τη σημασία των δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης στην 
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ικανοποίηση από την εργασία, από την ζωή καθώς και την συμβολή της στην μείωση 

της επαγγελματικής εξουθένωσης και του δευτερεύοντος τραυματικού στρες. Άλλα 

ευρήματα που συσχετίζουν τη ΣΝ με την ικανοποίηση από την εργασία, είναι αυτά 

των Kafetsios και Zampetakis (2008). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές σε έρευνά τους με 

523 Έλληνες εκπαιδευτικούς, βρήκαν θετική συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής 

νοημοσύνης και ικανοποίησης από την εργασία. Σχετικά με την επαγγελματική 

εξουθένωση,  πολλές είναι οι έρευνες που συνηγορούν στα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας. Σε παρόμοιο δείγμα, η Platsidou (2010),  βρήκε ότι οι δάσκαλοι ειδικής 

αγωγής στην Ελλάδα με υψηλή ΣΝ, βίωναν λιγότερη επαγγελματική εξουθένωση και 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία.  Όσον αφορά το δευτερεύον τραυματικό 

στρες και την σχέση του με την ΣΝ, δεν φαίνεται να έχει ερευνηθεί αυτή η συσχέτιση, 

ωστόσο από τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η σωστή 

συναισθηματική επεξεργασία, πιθανόν αποτρέπει την επίδραση της τραυματικής 

εμπειρίας των ατόμων που δέχονται βοήθεια στο συναίσθημα του εργαζομένου.  

Τέλος σε ό,τι αφορά την σχέση της ΣΝ και της ικανοποίησης από τη ζωή που 

ανιχνεύτηκε στην παρούσα έρευνα, έρχεται να συναντήσει τα ευρήματα πολλών 

ερευνών. Πιο συγκεκριμένα σε δείγμα δασκάλων ειδικής αγωγής στην Τουρκία, οι 

Deniz et al.(2010), βρήκαν ότι τόσο οι ενδοπροσωπικές όσο και οι διαπροσωπικές 

δεξιότητες της ΣΝ συσχετιζόταν θετικά με την ικανοποίηση από την ζωή. 

Ένας ακόμη στόχος της έρευνας ήταν να αναδειχτεί η επίδραση των δημογραφικών 

παραγόντων σε σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Από ό,τι φάνηκε 

από τα αποτελέσματα, υπάρχουν διαφορές στις επιδόσεις των συμμετεχόντων οι 

οποίες επηρεάζονται από ατομικές διαφορές.  

Παρόλο που πολλές έρευνες έχουν επισημάνει τις διαφορές των δυο φύλων, όσον 

αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση, την επαγγελματική εξουθένωση, το 

επαγγελματικό άγχος (Maschlach και Jackson,1981· Platsidou και Agaliotis,2008· 

Antoniou et al.,2009), στην παρούσα μελέτη αυτά τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνονται. 

Πιθανός λόγος για την απουσία διαφορών μεταξύ των φύλων, είναι η δυσαναλογία 

ανδρών και γυναικών που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης 

έρευνας(άντρες:Ν=37, γυναίκες:Ν=171). 

Η στατιστικώς σημαντική διαφορά που βρέθηκε στο επίπεδο της ευημερίας στην 

ηλικιακή ομάδα 22-39 ετών σε σύγκριση με την ομάδα 40-60 ετών μπορεί εύλογα να 
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ερμηνευτεί ως απόρροια της επαγγελματικής κόπωσης που παρουσιάζουν οι 

παλαιότεροι εργαζόμενοι και αντίστοιχα του ενθουσιασμού που διατηρούν οι 

νεότεροι εργαζόμενοι. Οι Deniz et al.(2010) βρήκαν ότι οι μικρότεροι σε ηλικία 

δάσκαλοι ειδικής αγωγής(21-30 ετών) παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα γενικής 

διάθεσης σε σχέση με τους μεγαλύτερους (31-40 ετών). Σε έρευνα του Warr (1992) 

σε δείγμα 1686 εργαζομένων  διαφόρων ειδικοτήτων, διαπιστώθηκε ότι οι νεότεροι 

εργαζόμενοι αλλά και οι παλαιότεροι παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας σε 

σχέση με αυτούς που βρίσκονται στο μέσο διάστημα της επαγγελματικής διαδρομής. 

Σε αντιδιαστολή με τα παρόντα αποτελέσματα οι Platsidou και Agaliotis (2008), 

βρήκαν ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Σχετικό με το εύρημα ότι οι έγγαμοι συμμετέχοντες δήλωσαν περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την ζωή σε σχέση με τους άγαμους, είναι και το αποτέλεσμα που 

βρήκαν  οι Birmingham και Jones (2008) σε δείγμα 303 ανδρών και γυναικών. Οι 

παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι παντρεμένοι συμμετέχοντες επέδειξαν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ζωή και καλύτερη σωματική υγεία, σε σχέση με 

τους άγαμους συμμετέχοντες. Μια  πιθανή εξήγηση σχετικά με αυτό το αποτέλεσμα 

είναι ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε γάμο, έχουν λιγότερα άγχη, καθώς 

μοιράζονται τις ευθύνες της  ζωής και έτσι δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι. 

Διαφορές προέκυψαν και σε σχέση με τον αριθμό παιδιών των εργαζομένων που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα.  Ομοίως οι Fouqua και Couture (1986) βρήκαν 

ότι οι εργαζόμενοι σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών, οι οποίοι ήταν γονείς 

παιδιών βίωναν λιγότερη επαγγελματική εξουθένωση σε σχέση με τους εργαζόμενους 

χωρίς παιδιά. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας για την ικανοποίηση από την ζωή 

επιβεβαιώνονται και με την έρευνα του Angeles (2010) στην οποία βρέθηκε ότι όσο 

αυξάνεται ο αριθμός παιδιών τόσο αυξάνεται και η ικανοποίηση από τη ζωή. 

Ένα τελευταίο διερευνητικό ερώτημα ήταν κατά πόσο οι εξαρτημένες μεταβλητές της 

έρευνας, επηρεάζονται από τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

Αρχικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων, τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας ήταν αντιφατικά σε σχέση με ευρήματα άλλων ερευνών. Μια από 

αυτές είναι η έρευνα των Blanchflower και Oswald(2004), στην οποία  προκύπτει 

θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της ευημερίας. Αντίθετα 



 
 

55 
 

στην παρούσα έρευνα, οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στην κατηγορία 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ), εμφάνισαν μεγαλύτερη ευημερία στο 

ερωτηματολόγιο της συναισθηματικής νοημοσύνης, σε σχέση με τις άλλες δυο 

ομάδες εργαζομένων. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με το γεγονός ότι το 

ειδικό βοηθητικό προσωπικό που είναι οι απόφοιτοι ΔΕ του δείγματος, ασχολούνται 

με την φροντίδα των μαθητών με αναπηρία. Παρόλο που η εργασία τους είναι 

περισσότερο απαιτητική σε σωματικό επίπεδο, τα καθήκοντα τους είναι περισσότερο 

πρακτικά και πιο ξεκάθαρα. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη ίσως είναι περισσότερο 

επιφορτισμένοι με το άγχος της εκπαίδευσης και βιώνουν μεγαλύτερη ματαίωση όταν 

αυτή δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Stempien,2002).  

Σε σχέση με την επίδραση της ειδικότητας των εργαζομένων, το γεγονός ότι το ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό εμφάνισε μεγαλύτερο επίπεδο ευημερίας σε σχέση με τις 

άλλες δυο κατηγορίες εκπαιδευτικών, μπορεί να ερμηνευτεί όμοια με τις διαφορές 

που βρέθηκαν στο μορφωτικό επίπεδο, ότι δηλαδή το εκπαιδευτικό προσωπικό, τόσο 

οι δάσκαλοι στην τάξη όσο και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα από τις 

ατομικές συνεδρίες, να είναι περισσότερο επιβαρυμένο με την ευθύνη της 

εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία. Επιπλέον η εργασία τους απαιτεί 

προετοιμασία από το σπίτι και είναι περισσότερο εγκεφαλική. Σε παρόμοιο δείγμα 

εργαζόμενων ειδικής αγωγής και στον Ελλαδικό χώρο,  η Βούρδα (2010) βρήκε ότι 

το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν λιγότερο  ικανοποιημένο από την εργασία του σε 

σχέση με το λοιπό προσωπικό.  

Σε ότι αφορά την σχέση εργασίας η διαφορά που βρέθηκε μεταξύ αναπληρωτών και 

μονίμων εξηγείται εύλογα.  Πιθανόν οι μόνιμοι εμφανίζουν μεγαλύτερη 

επαγγελματική εξουθένωση, καθώς θεωρούν την εργασία τους περισσότερο σίγουρη 

και δεν προσπαθούν να εξελιχθούν. Από την άλλη οι αναπληρωτές βρίσκονται σε  

μεγαλύτερη εγρήγορση, προσπαθώντας να διατηρήσουν μια θέση εργασίας και 

εργάζονται με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Παρόμοια αποτελέσματα βρήκε και η 

Βούρδα (2010), όπου έγινε σύγκριση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων 

ειδικής αγωγής, με τους δημόσιους υπάλληλους να επιδεικνύουν χαμηλότερα 

ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Επιπλέον στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί με κύριο πτυχίο ειδικής αγωγής δεν κατέχουν 

μόνιμες θέσεις στον δημόσιο τομέα. Με βάση αυτή την λογική η μεγαλύτερη 
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εξειδίκευση των αναπληρωτών μπορεί να εξηγεί τα χαμηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι Fore,Martin και Bender (2002) επισημαίνουν ότι η 

έλλειψη εξειδίκευσης σε δασκάλους ειδικής αγωγής, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε 

επαγγελματική εξουθένωση και πρώιμη αποχώρηση.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε σχέση με την προϋπηρεσία των εργαζόμενων 

ειδικής αγωγής είναι σαφή. Τα  περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή 

φανέρωσαν και υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και δευτερεύοντος 

τραυματικού στρες. Ο Sari (2004) αναφέρει όμοια ευρήματα, σε δασκάλους ειδικής 

αγωγής και οι διευθυντές ειδικών σχολείων στην Τουρκία, όπου η εμπειρία 

συσχετίστηκε θετικά με την επαγγελματική εξουθένωση. Από άλλες έρευνες 

προκύπτουν αντίθετα αποτελέσματα ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι με λιγότερη εμπειρία 

και νεότεροι σε ηλικία παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Kantas και Vasilaki,1997· Platsidou και Agaliotis,2008· Craig&Spang, 

2009). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αποτέλεσμα  ότι οι εργαζόμενοι με εμπειρία 

στην γενική αγωγή έδειξαν μικρότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, σε 

σχέση με αυτούς που δεν είχαν καθόλου εμπειρία. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανόν να 

εξηγείται από το γεγονός ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν το εργασιακό 

περιβάλλον στα ειδικά σχολεία λιγότερο απαιτητικό και προτιμούν την 

εξατομικευμένη διδασκαλία των ειδικών τάξεων, οι οποίες αποτελούνται από 

λιγότερους μαθητές και δεν υπάρχει η πίεση της ολοκλήρωσης της ύλης. Από την 

άλλη το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να ερμηνεύεται από την ανανέωση που βίωσαν οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί, αλλάζοντας εργασιακό περιβάλλον, σε σχέση με αυτούς που 

εργάστηκαν αποκλειστικά στην ειδική αγωγή. 

Το είδος σχολικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετούν οι εργαζόμενοι στην ειδική 

αγωγή, φαίνεται να επηρεάζει επίσης την ποιότητα επαγγελματικής ζωής. Τα 

σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και δευτερεύοντος 

τραυματικού στρες που επέδειξαν οι εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια ειδική 

εκπαίδευση σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Ειδικά Γυμνάσια και ΕΕΕΕΚ), μπορεί να ερμηνευτεί με  το γεγονός ότι τα μικρότερα 

σε ηλικία παιδιά μαθαίνουν περισσότερο και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

βελτίωσης σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά (ηλικίας 15 και άνω), όπου οι 

δυσκολίες πλέον έχουν παγιωθεί. Επίσης πιθανόν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας να 
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έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα εφηβείας των νέων με αναπηρία, που πολλές 

φορές τυγχάνει να είναι εντονότερα σε σχέση με αυτά των εφήβων τυπικής 

ανάπτυξης. 

Στην συνέχεια εξετάζεται η επίδραση του είδους της αναπηρίας στην ποιότητα 

επαγγελματικής ζωής. Την επίδραση αυτή μελέτησε στην μεταπτυχιακή της έρευνα η 

Αλβανού (2014). Από την έρευνά της προέκυψαν αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση 

με αυτά που βρέθηκαν στην παρούσα εργασία. Τόσο οι εκπαιδευτικοί που 

απασχολούσαν μαθητές με  Νοητική Υστέρηση όσο και αυτοί που απασχολούσαν 

μαθητές με σωματοκινητικές αναπηρίες εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα 

δευτερεύοντος τραυματικού στρες.  

Η Platsidou (2010) αναφέρει ότι οι έλληνες ειδικοί παιδαγωγοί εμφανίζουν υψηλά 

ποσοστά συναισθηματικής νοημοσύνης. Ομοίως στην παρούσα έρευνα οι 

εκπαιδευτικοί παιδιών με αυτισμό εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά στις 3 

υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης. Εδιαφέρον θα είχε να διερευνηθεί 

αυτή η παράμετρος σε εκπαιδευτικούς που απασχολούν μαθητές συγκεκριμένων 

ειδικών αναγκών. 

Η ερμηνεία της τάσης για μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών που απασχολούν καθημερινά πάνω από 11 παιδιά, σε σύγκριση με 

τους εκπαιδευτικούς που απασχολούν 1-10 μαθητές είναι προφανής, καθώς οι 

απαιτήσεις αυξάνονται με την αύξηση του αριθμού των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

Την ίδια παράμετρο εξετάζει στην έρευνά της η Αλβανού (2014) και διαπιστώνει ότι 

οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που απασχολούν μέσο αριθμό παιδιών (6-10), σε μια 

ερώτηση της επαγγελματικής εξουθένωσης για το κατά πόσο δυσκολεύονται να 

διαχωρίσουν την προσωπική ζωή από την επαγγελματική, δυσκολεύονται 

περισσότερο σε σχέση με αυτούς που απασχολούν λιγότερα (1-5) και περισσότερα 

παιδιά(11-15). 

Τέλος από την ένδειξη ότι οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν μεγαλύτερο αριθμό 

αναπηριών (4-7) σκοράρουν υψηλότερα στις 3 από τις 4 υποκατηγορίες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερη η 

εμπειρία με διάφορες μορφές αναπηρίας, τόσο μεγαλύτερη ευημερία, κοινωνικότητα, 

συναισθηματικότητα και ικανοποίηση από την ζωή, βιώνει ο εκπαιδευτικός. Από την 

άλλη όμως μπορεί να υποτεθεί, ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερη συναισθηματική 
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νοημοσύνη είναι πρόθυμοι να αναλάβουν περισσότερες κατηγορίες ειδικών αναγκών 

ταυτοχρόνως. 

 

Περιορισμοί έρευνας 

 

Παρόλο που από την παρούσα μελέτη προέκυψαν στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα, εντοπίζονται ορισμένοι περιορισμοί κατά την διεξαγωγή της. Αρχικά 

παρατηρείται μεγάλη διαφορά στους συμμετέχοντες στην αναλογία ανδρών και 

γυναικών. Το γεγονός  ότι δεν προέκυψαν διαφορές  μεταξύ των φύλων πιθανόν 

οφείλεται σε αυτήν την δυσαναλογία. Επίσης παρά τον ικανοποιητικό αριθμό του 

δείγματος υπήρχαν δυσαναλογίες στις επιμέρους κατηγορίες που διαμορφώθηκαν από 

το δείγμα (ειδικότητες, σχολείο εργασίας κα.). Αποτέλεσμα αυτών ήταν σε ορισμένες 

περιπτώσεις να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων ομάδων 

συμμετεχόντων . Για τον συγκεκριμένο λόγο έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν 

μεγαλύτερες κατηγορίες  ώστε να προσομοιωθεί ο αριθμός των προς σύγκριση 

ομάδων.   Ένας ακόμη περιορισμός είναι η έλλειψη σταθμισμένων εργαλείων 

γενικότερα και ειδικότερα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν σταθμισμένα 

στον Ελληνικό πληθυσμό. Τέλος η χρήση ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς ενέχουν 

τον κίνδυνο να μην δίνονται απόλυτα ειλικρινείς απαντήσεις και με τον τρόπο αυτό 

να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα.  

 

Προτάσεις 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, διαφαίνεται ότι η ΣΝ 

αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την ποιότητα επαγγελματικής ζωής των 

εργαζόμενων στην ειδική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, οι θετικές συσχετίσεις που 

προέκυψαν μεταξύ των παραγόντων της ΣΝ και της ικανοποίησης από την εργασία 

και η αρνητική της συσχέτιση με την επαγγελματική εξουθένωση και το δευτερεύον 

τραυματικό στρες, αποδεικνύουν την συμβολή δεξιοτήτων ΣΝ στην ποιότητα 

επαγγελματικής ζωής των συμμετεχόντων. Από τα ευρήματα αυτά προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η εξάσκηση σε δεξιότητες ΣΝ σε εργαζόμενους ειδικής αγωγής 
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μπορούν να βελτιώσουν την ΠΕΖ. Στην προκειμένη περίπτωση σε ότι αφορά την 

παρούσα μελέτη, να βελτιώσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία 

τους και να μειώσουν την επαγγελματική κόπωση που αναπόφευκτα οδηγεί στην 

ελλιπή  επίδοση και στην αποχώρηση.  

Ενδιαφέρον για μελλοντική έρευνα θα είχε να διερευνηθεί η ανάγκη των 

εργαζομένων της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα για προγράμματα παρέμβασης με 

στόχο την ανάπτυξη της ΣΝ  στον εργασιακό χώρο. Από την σκοπιά των ίδιων των 

εργαζομένων υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που συνηγορούν σε αυτήν την 

κατεύθυνση. Όπως αναφέρει ο Billingsley (2004), οι Litterell, Billingsley και Cross 

(1994), σε έρευνά τους σε δασκάλους ειδικής αγωγής, βρήκαν ότι η συγκεκριμένη 

ομάδα εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται ως πολύ σημαντική την συναισθηματική 

υποστήριξη στο εργασιακό περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά του εργασιακού 

περιβάλλοντος, στα οποία αναφέρονται είναι: η καθιέρωση ανοιχτής επικοινωνίας, η 

αναγνώριση της εργασίας, η ένδειξη ενδιαφέροντος προς τον εκπαιδευτικό και η 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης. 

Επιπλέον ένας μελλοντικός ερευνητικός σχεδιασμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει 

την εφαρμογή προγραμμάτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης στους εργαζόμενους 

της ειδικής αγωγής και η εκτίμηση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής πριν και μετά 

την παρέμβαση, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν βελτίωση. Για τον σκοπό αυτό ένα 

πρόγραμμα εκμάθησης δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης θα πρέπει να 

σχεδιαστεί βήμα-βήμα και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

συγκεκριμένου εργασιακού χώρου και των εργαζόμενων σε αυτόν. Τα στάδια που 

πρέπει να ακολουθηθούν για την οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων είναι σύμφωνα 

με τους Cherniss και Adler (2000) είναι τα ακόλουθα: α) Η πρώτη φάση αφορά την 

αξιολόγηση των αναγκών του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου και την διερεύνηση 

των αναγκών των εργαζομένων. Αφού ανιχνευτούν οι δυνατότητες και αδυναμίες των 

εργαζομένων σε ότι αφορά τις ικανότητες ΣΝ που διαθέτουν, ενισχύονται τα κίνητρα 

για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. β) Στην δεύτερη φάση πραγματοποιείται η 

καθεαυτού εκπαίδευση. Δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων και δίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση και 

πρακτική εξάσκηση. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και να χωρίζονται σε 

υποστόχους, όπου κρίνεται απαραίτητο για την διευκόλυνση της διαδικασίας. γ) 
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Πρόκειται για την φάση της μεταφοράς και διατήρησης των όσων κατακτήθηκαν. Οι 

εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την αποκτηθείσα γνώση και 

απομακρύνονται τυχόν ενδοιασμοί για την εφαρμογή της. Τέλος δημιουργείται κλίμα 

στον εργασιακό χώρο που προωθεί την μάθηση. δ) Στην τελική φάση αξιολογείται το 

πρόγραμμα και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση.  

Ένα από τα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΣΝ 

και θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τον σχεδιασμό παρόμοιων 

προγραμμάτων στην Ελλάδα , είναι αυτό του Bagshaw (2000) και ονομάζεται 

CARES (Από τα αρχικά:Creative tension, Active choice, Resilience under pressure, 

Empathic relationships, Self-awareness and self-control). Το πρόγραμμα αυτό 

βασίζεται στους παρακάτω άξονες:  

α) Την δημιουργική ένταση, που περιλαμβάνει την ρύθμιση της έντασης ώστε να 

επενδύεται δημιουργικά στο παρόν για τον σχεδιασμό του μέλλοντος.  

β) Την ενεργητική επιλογή, που σημαίνει την επεξεργασία των συναισθημάτων ώστε 

να γίνεται σωστή λήψη αποφάσεων.  

γ) Την ευελιξία κάτω από πίεση, όπου αναπτύσσονται στρατηγικές για την ρύθμιση 

του άγχους, καταστροφικών συναισθημάτων και συναισθημάτων θυμού όπως επίσης 

ευκαιρίες για χαλάρωση και ανανέωση δυνάμεων. 

δ) Ενσυναίσθηση στις σχέσεις, που αφορά την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, 

αυθεντική και δυναμική επικοινωνία, ακρόαση και κατανόηση των άλλων. 

ε) Αυτεπίγνωση και αυτοέλεγχος, που σχετίζονται με δεξιότητες αυτογνωσίας και 

αυτοκριτικής καθώς και επίγνωση και έλεγχος των συναισθηματικών αντιδράσεων. 

Για την επιτυχημένη εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων απαιτείται σύμφωνα με 

τον Bagshaw (2000) α) η ετοιμότητα των εργαζομένων, β) η διερεύνηση των 

αναγκών ΣΝ της συγκεκριμένης εργασίας, γ) η συνεχής ανατροφοδότηση. 

Τέλος, προτάσεις για την βελτίωση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής σε 

εργαζόμενους σε επαγγέλματα αρωγής και θα μπορούσαν να ακολουθηθούν από το 

προσωπικό της ειδικής αγωγής, είναι αυτές που  έχει κάνει η Stamm (2012):  
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 Σε πρώτη φάση θεωρείται σημαντική η εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση 

με την επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική κόπωση, ώστε να 

κατανοήσουν τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές πλευρές του να εργάζεται 

κανείς σε χώρους όπου παρέχεται βοήθεια. 

 Η αναγνώριση του ότι το να βιώνει κανείς συναισθήματα άγχους μέσα από 

την εμπειρία κάποιου τρίτου, είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Οι 

εργαζόμενοι  χρειάζονται ενθάρρυνση στο να εκφράσουν το συναίσθημά τους 

χωρίς να νιώθουν ότι επικρίνονται από τους συναδέλφους τους. 

 Η παροχή υποστήριξης στους εργαζόμενους για την κατάλληλη διαχείριση 

των συναισθημάτων τους. 

 Να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαστή η σημαντικότητα των πολιτισμικών 

διαφορών τόσο των ατόμων που υποστηρίζουν όσο και των συνεργατών τους. 

 Προαγωγή της επιχειρησιακής υγείας μέσα από ομαδικές συζητήσεις ή όταν 

απαραίτητο επίλυση συγκρούσεων σε ατομικό επίπεδο για την αποφυγή 

μετάδοσης του άγχους στην ομάδα. 

 Θέσπιση κανόνων και προσδοκιών, ώστε το προσωπικό να γνωρίζει τα όριά 

του και να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερβολικών αντιδράσεων υπέρ ή κατά των 

ατόμων στα οποία προσφέρουν υποστήριξη. 

Στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν παρόμοιες παρεμβάσεις, 

σχεδιασμένες από το Υπουργείο Παιδείας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της 

ελληνικής πραγματικότητας. Τα προγράμματα αυτά θα ήταν δυνατόν να 

υλοποιηθούν με την συμβολή του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των 

σχολείων ειδικής αγωγής (ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) ή μέσα από 

τις ομάδες ΕΔΕΑΥ που συγκροτήθηκαν πρόσφατα οι οποίες υποστηρίζουν τα 

σχολεία γενικής αγωγής. 

 

 

 

 



 
 

62 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Academic Mindfulness Interest Group, M., & Academic Mindfulness Interest Group, 

M. (2006). Mindfulness-based psychotherapies: a review of conceptual 

foundations, empirical evidence and practical considerations. Australian and 

New Zealand Journal of Psychiatry, 40(4), 285–294.  

Adeniyi, S. O., Fakolade, O. A., & Tella, A. (2010). Perceived Causes of Job Stress 

among Special Educators in Selected Special and Integrated Schools in 

Nigeria. New Horizons in Education, 58(2), 73–82. 

Αγγελοπούλου, Ε. (2012). Η Διαχείριση του θυμού ως μέσο ανάπτυξης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε φοιτητές. 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  

Αλβανού, Κ. (2014). Σύγκριση ποιότητας επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής: μια διερευνητική μελέτη. Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας (αδημοσίευτη μεταπτυχιακή έρευνα) 

Antoniou, A.-S., Polychroni, F., & Kotroni, C. (2009). Working with Students with    

            Special Educational Needs in Greece: Teachers ’ Stressors and Coping  

            Strategies. International Journal of Special Education, 24(1), 100–111. 

Bagshaw, M. (2000). Emotional intelligence – training people to be affective so they 

can be effective. Industrial and Commercial Training, 32(2), 61–65.  

Barchard, K. A. (2003). Does Emotional Intelligence Assist in the Prediction of 

Academic Success? Educational and Psychological Measurement, 63(5), 840–

858.  

Bar-On, R., Brown, J. M., Kirkcaldy, B. D., & Thomé, E. P. (2000a). Emotional 

expression and implications for occupational stress; an application of the 

Emotional Quotient Inventory (EQ-i). Personality and Individual Differences, 

28(6), 1107–1118. Bar-On, R., Brown, J. M., Kirkcaldy, B. D., & Thomé, E. 

P. (2000b). Emotional expression and implications for occupational stress; an 

application of the Emotional Quotient Inventory (EQ-i). Personality and 

Individual Differences, 28(6), 1107–1118.  

Berrocal, P. F., & Pacheco, N. E. (2006). Emotional intelligence: a theoretical and 

empirical review of its first 15 years of history. Psicothema, 18(1), 7–12. 

Billingsley, B. S. (2004). Promoting Teacher Quality and Retention in Special 



 
 

63 
 

Education. Journal of Learning Disabilities, 37(5), 370–376.  

Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2004). Well-being over time in Britain and the 

USA. Journal of Public Economics, 88(7–8), 1359–1386.  

Βούρδα, Α. (2011), Διερεύνηση της ποιότητας επαγγελματικής ζωής των 

εργαζομένων στο χώρο της ειδικής αγωγής-μια πιλοτική έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (αδημοσίευτη μεταπτυχιακή έρευνα) 

Brotheridge, C. M., & Grandey, A. A. (2002). Emotional Labor and Burnout: 

Comparing Two Perspectives of “People Work”. Journal of Vocational 

Behavior, 60(1), 17–39.  

Center for History and New Media. (χ.χ.). Quick Start Guide. Ανακτήθηκε από 

http://zotero.org/support/quick_start_guide 

Cherniss, C., & Adler, M. (2000). Promoting Emotional Intelligence in 

Organizations: Make Training in Emotional Intelligence Effective. American 

Society for Training and Development. 

Clarke, N. (2006). Emotional Intelligence Training: A Case of Caveat Emptor. 

Human Resource Development Review, 5(4), 422–441.  

Danciu, E. L. (2010). Methods of developing children ’s emotional intelligence. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 2227–2233.  

Deniz, M., Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., & Bek, H. (2010). Motional intelligence and 

life satisfaction of teachers working at private special education institutions. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2300–2304.  

Dulewicz, V., & Higgs, M. (2000). Emotional intelligence – A review and evaluation 

study. Journal of Managerial Psychology, 15(4), 341–372.  

Eichinger, J. (2000a). 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.  

Eichinger, J. (2000b). 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.  

Embich, J. L. (2001). The Relationship of Secondary Special Education Teachers ’ 

Roles and Factors That Lead to Professional Burnout. Teacher Education and 

Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the 

Council for Exceptional Children, 24(1), 58–69.  



 
 

64 
 

Emerson, E., Hatton, C., Thompson, T., & Parmenter, T. (2004). International 

Handbook of Applied Research in Intellectual Disabilities. John Wiley & 

Sons. 

Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2005). Perceived emotional intelligence 

and life satisfaction: Predictive and incremental validity using the Trait Meta-

Mood Scale. Personality and Individual Differences, 39(5), 937–948.  

Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of life: Its definition and measurement. 

Research in Developmental Disabilities, 16(1), 51–74.  

Fore, C., Martin, C., & Bender, W. N. (2002). Teacher Burnout In Special Education: 

The Causes and The Recommended Solutions. The High School Journal, 

86(1), 36–44.  

Goleman(1995) Η Συναισθηματική Νοημοσύνη. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 

Güleryüz, G., Güney, S., Aydın, E. M., & Aşan, Ö. (2008). The mediating effect of 

job satisfaction between emotional intelligence and organisational 

commitment of nurses: A questionnaire survey. International Journal of 

Nursing Studies, 45(11), 1625–1635.  

Hamama, L., Ronen, T., Shachar, K., & Rosenbaum, M. (2013). Links Between 

Stress, Positive and Negative Affect, and Life Satisfaction Among Teachers in 

Special Education Schools. Journal of Happiness Studies, 14(3), 731–751.  

Hasanzadeh, R., & Shahmohamadi, F. (2011). Study of Emotional Intelligence and 

Learning Strategies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 1824–

1829.  

Heiden, L.A. & Hersen, M. (Eds.) (1997). Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία. 

(Επιμέλεια: Α.Καλαντζή-Αζίζι & Φ. Αναγνωστόπουλος). Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Hochschild, A. R. (2012). The Managed Heart: Commercialization of Human 

Feeling. University of California Press. 

Holt-Lunstad, J., Birmingham, W., & Jones, B. Q. (2008). Is There Something Unique 

about Marriage? The Relative Impact of Marital Status, Relationship Quality, 

and Network Social Support on Ambulatory Blood Pressure and Mental 

Health. Annals of Behavioral Medicine, 35(2), 239–244 

Humphrey, N., Curran, A., Morris, E., Farrell, P., & Woods, K. (2007). Emotional 

Intelligence and Education: A critical review. Educational Psychology, 27(2), 



 
 

65 
 

235–254.  

Jain, A. K., & Sinha, A. K. (2005a). General Health in Organizations: Relative 

Relevance of Emotional Intelligence, Trust, and Organizational Support. 

International Journal of Stress Management, 12(3), 257–273.  

Jain, A. K., & Sinha, A. K. (2005b). General Health in Organizations: Relative 

Relevance of Emotional Intelligence, Trust, and Organizational Support. 

International Journal of Stress Management, 12(3), 257–273.  

Jenkins, S. R., & Baird, S. (2002). Secondary traumatic stress and vicarious trauma: A 

validational study. Journal of Traumatic Stress, 15(5), 423–432.  

Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Härtel, C. E. J., & Hooper, G. S. (2002). Workgroup 

emotional intelligence: Scale development and relationship to team process 

effectiveness and goal focus. Human Resource Management Review, 12(2), 

195–214.  

Kafetsios, K., & Zampetakis, L. A. (2008). Emotional intelligence and job 

satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. 

Personality and Individual Differences, 44(3), 712–722.  

Kokkinos, C. M., & Davazoglou, A. M. (2009a). Special education teachers under 

stress: evidence from a Greek national study. Educational Psychology, 29(4), 

407–424.  

Kokkinos, C. M., & Davazoglou, A. M. (2009b). Special education teachers under 

stress: evidence from a Greek national study. Educational Psychology, 29(4), 

407–424.  

Kokkinos, C. M., & Davazoglou, A. M. (2009c). Special education teachers under 

stress: evidence from a Greek national study. Educational Psychology, 29(4), 

407–424.  

Littrell, P. C., Billingsley, B. S., & Cross, L. H. (1994). The Effects of Principal 

Support on Special and General Educators ’ Stress, Job Satisfaction, School 

Commitment, Health, and Intent to Stay in Teaching. Remedial and Special 

Education, 15(5), 297–310.  

Macdonald, S., & Maclntyre, P. (1997). The Generic Job Satisfaction Scale. Employee 

Assistance Quarterly, 13(2), 1–16.  

Male, D. B., & May, D. (1997). Research Section: Stress, Burnout and Workload in 

Teachers of Children with Special Educational Needs. British Journal of 



 
 

66 
 

Special Education, 24(3), 133–140.  

Martel, J.-P., & Dupuis, G. (2006). Quality of Work Life: Theoretical and 

Methodological Problems, and Presentation of a New Model and Measuring 

Instrument. Social Indicators Research, 77(2), 333–368.  

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981a). The measurement of experienced burnout. 

Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99–113.  

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981b). The measurement of experienced burnout. 

Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99–113.  

Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2000). Selecting a measure of emotional 

intelligence: The case for ability scales. Στο R. Bar-On & J. D. A. Parker 

(Επιμ.), The handbook of emotional intelligence:  Theory, development, 

assessment, and application at home, school, and in the workplace (σσ 320–

342). San Francisco,  CA,  US: Jossey-Bass. 

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. 

Intelligence, 17(4), 433–442.  

Pellitteri, J., Dealy, M., Fasano, C., & Kugler, J. (2006). Emotionally Intelligent 

Interventions for Students with Reading Disabilities. Reading &amp; Writing 

Quarterly, 22(2), 155–171.  

Πλατσίδου, Μ. (2010) Η Συναισθηματική Νοημοσύνη: Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι 

μέτρησης και εφαρμογές στην εκπαίδευση και στην εργασία. Αθήνα: 

Gutembereg 

Platsidou, M. (2010). Trait Emotional Intelligence of Greek Special Education 

Teachers in Relation to Burnout and Job Satisfaction. School Psychology 

International, 31(1), 60–76.  

Qualter, P., Gardner, K. J., & Whiteley, H. E. (2007). Emotional Intelligence: Review 

of Research and Educational Implications. Pastoral Care in Education, 25(1), 

11–20.  

Schalock, R. L. (2004). The concept of quality of life: what we know and do not 

know. Journal of Intellectual Disability Research, 48(3), 203–216.  

Slaski, M., & Cartwright, S. (2003). Emotional intelligence training and its 

implications for stress, health and performance. Stress and Health, 19(4), 233–

239.  

Spector, P. E. (1985). Measurement of human service staff satisfaction: Development 



 
 

67 
 

of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, 

13(6), 693–713.  

Stamm, B.H. (2012). Helping the Helpers: Compassion Satisfaction and Compassion  

            Fatigue in Self-Care, Management, and Policy. In A.D. Kirkwood & B.H.  

            Stamm, Resources for Community Suicide Prevention.[CD].  Meridian and  

            Pocatello, ID: Idaho State University.  

 

Tabatabaei, S., Jashani, N., Mataji, M., & Afsar, N. A. (2013). Enhancing Staff Health 

and Job Performance through Emotional Intelligence and Self-efficacy. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 1666–1672.  

 

The Whoqol Group. (1998). The World Health Organization quality of life 

assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. 

Social Science & Medicine, 46(12), 1569–1585.  

Zhan, L. (1992). Quality of life: conceptual and measurement issues. Journal of 

Advanced Nursing, 17(7), 795–800.  

 

Ηλεκτρονικές πηγές  

http://internal.psychology.illinois.edu 

http://www.proqol.org/ 

http://www.psychometriclab.com/Greek%20TEIQue-SF.pdf. 

http://www.uk.sagepub.com/gray3e/study/chapter10/Book%20chapters/Job_Satisfacti

on.pdf 

http://users.uom.gr/platsidou/emotional_intelligence_2004.pdf 

 

 

 

http://internal.psychology.illinois.edu/
http://www.psychometriclab.com/Greek%20TEIQue-SF.pdf
http://www.uk.sagepub.com/gray3e/study/chapter10/Book%20chapters/Job_Satisfaction.pdf
http://www.uk.sagepub.com/gray3e/study/chapter10/Book%20chapters/Job_Satisfaction.pdf
http://users.uom.gr/platsidou/emotional_intelligence_2004.pdf
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής 

 

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, 

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας με τίτλο: «Η συναισθηματική νοημοσύνη, η 

ποιότητα επαγγελματικής ζωής και η ικανοποίηση ζωής των  εργαζομένων στην ειδική 

αγωγή», σας ζητώ θερμά να συμμετέχετε στην έρευνα μας,  απαντώντας με ειλικρίνεια στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν.  

Πριν προχωρήσετε στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα ήθελα να επισημάνω τα 

εξής: 

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που μας δίνετε 

εξυπηρετούν αποκλειστικά τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. 

 Το ερωτηματολόγιο είναι προσωπικό και συνεπώς απαντήσετε στις ερωτήσεις με 

γνώμονα την προσωπική σας κρίση. 

 Διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες και προσπαθήστε να μην παραλείψετε 

ερωτήσεις. 

 Αν θέλετε να προσθέσετε διευκρινήσεις, σημειώσετε στο πίσω μέρος του εντύπου 

επισημαίνοντας το αριθμό της ερώτησης και το μέρος του ερωτηματολογίου στο 

οποίο αναφέρεστε. 

 Επιστρέψετε το συμπληρωμένο έντυπο σε εύλογο χρονικό διάστημα στην 

υπεύθυνη της έρευνας. 

 Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την υπεύθυνη της έρευνας στο 

τηλέφωνο: 6976877565  ή στο e-mail: adreadito@yahoo.gr. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

Με εκτίμηση 

Ανδρεάδου Μαγδαληνή, ψυχολόγος, φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

mailto:adreadito@yahoo.gr
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Μέρος Α.:  Δημογραφικά Στοιχεία 

Φύλο: Ηλικία Οικογενειακή κατάσταση 

 

 Άνδρας 
 

 Γυναίκα 
 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56 και άνω 

 

 Έγγαμος  

 Άγαμος  

 Αριθμός παιδιών                                                                                               
 
 

Τόπος κατοικίας: 

 Αθήνα  Θεσσαλονίκη  Άλλη πόλη-χωριό 
(αναφέρετε) 

Εκπαίδευση  

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Απόφοιτος ΙΕΚ 

 Απόφοιτος  ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Διδασκαλείο  ειδικής αγωγής 

 Κάτοχος  Μεταπτυχιακού 

 Κάτοχος Διδακτορικού 
 

Σχολείο στο οποίο εργάζεστε 

 Ειδικό Δημοτικό 

 Ειδικό Γυμνάσιο 

 ΕΕΕΕΚ 

 Παράλληλη στήριξη  

 Τμήμα ένταξης 

 Άλλο(διευκρινίστε) 

Ειδικότητα 

 Ειδικός Παιδαγωγός 

 Δάσκαλος  με ειδίκευση ειδικής 
αγωγής 

 Ειδικό βοηθητικό προσωπικό 

 Κοινωνικός λειτουργός 

 Ψυχολόγος 
 

 Λογοθεραπευτής 

 Εργοθεραπευτής 

 Φυσιοθεραπευτής 

 Γυμναστής 

 Άλλη ειδικότητα:___________ 

Σχέση εργασίας  Χρόνια εργασίας στην ειδική αγωγή 

 Μόνιμος                                                                           

  Συμβασιούχος αορίστου χρόνου          

  Συμβασιούχος  ορισμένου χρόνου                                                       

 Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 

 1-5 
 

 6-10 
 

 11-15 

 16-20 
 

 21-25 
 

 26+ 

Τα παιδιά με τα οποία εργάζεστε έχουν: (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία) 

 Μαθησιακές 
δυσκολίες                   

 Νοητική Υστέρηση      

 Σωματική-κινητική 
αναπηρία 

 

 Αυτισμό-ΔΑΔ       
 

 Προβλήματα όρασης 
 

 Προβλήματα ακοής 

 Πολλαπλές αναπηρίες 
 

 Άλλο (διευκρινίστε) 
 
____________________ 

Αριθμός παιδιών που έχετε υπό την ευθύνη σας καθημερινά: 

 1-5  6-10  11-15  16-20  21 + 



 
 

71 
 

Μέρος Β.:   
 

Όταν υποστηρίζεις ανθρώπους, έχεις άμεση επαφή με τις ζωές τους. Όπως ίσως έχετε 
διαπιστώσει η συμπόνια σας για αυτούς που βοηθάτε μπορεί να σας επηρεάσει με 
θετικούς και αρνητικούς τρόπους. Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις 
εμπειρίες σας, και θετικές και αρνητικές, ως επαγγελματίας . Σκεφτείτε την κάθε μια από τις 
ακόλουθες δηλώσεις σε σχέση με  σας και  την τρέχουσα εργασιακή σας κατάσταση. 
Επιλέξτε τον αριθμό που ειλικρινά αντικατοπτρίζει το πόσο συχνά βιώσατε αυτά τα 
πράγματα τις τελευταίες 30 μέρες.

 Ποτέ Σπάνια Μερικές 
φορές 

Συχνά Πολύ 
συχνά 

1. Είμαι ευτυχισμένος / η. 1 2 3 4 5 
2. Ανησυχώ έντονα για περισσότερα από ένα 
άτομα τα  οποία υποστηρίζω.  

1 2 3 4 5 

3. Λαμβάνω ικανοποίηση από το γεγονός ότι 
μπορώ να υποστηρίζω ανθρώπους 

1 2 3 4 5 

4. Νοιώθω ότι συνδέομαι με τους άλλους. 1 2 3 4 5 
5. Αναπηδώ ή ξαφνιάζομαι από 
απροσδόκητους ήχους. 

1 2 3 4 5 

6. Αισθάνομαι αναζωογονημένος αφότου 
δουλέψω μ’ αυτούς που υποστηρίζω. 

1 2 3 4 5 

7. Δυσκολεύομαι να διαχωρίσω την 
προσωπική μου ζωή από τη ζωή μου ως 
επαγγελματίας 

1 2 3 4 5 

8. Δεν είμαι τόσο παραγωγικός στη δουλειά 
επειδή χάνω τον ύπνο μου λόγω 
τραυματικών εμπειριών  κάποιου από τα 
άτομα που φροντίζω/ υποστηρίζω. 

1 2 3 4 5 

9. Νομίζω ότι ίσως να έχω επηρεαστεί από το 
τραυματικό άγχος αυτών που υποστηρίζω 

1 2 3 4 5 

10. Αισθάνομαι εγκλωβισμένος από τη 
δουλειά μου . 

1 2 3 4 5 

11. Λόγω της βοήθειας που παρέχω , έχω 
αισθανθεί εκνευρισμένος για διάφορα 
πράγματα. 

1 2 3 4 5 

12. Μου αρέσει η δουλειά μου. 1 2 3 4 5 
13. Αισθάνομαι μελαγχολικός εξαιτίας των 
τραυματικών εμπειριών των ανθρώπων που 
βοηθώ. 

1 2 3 4 5 

14. Αισθάνομαι σαν να βιώνω το τραύμα 
κάποιου που έχω βοηθήσει. 

1 2 3 4 5 

15. Έχω πεποιθήσεις οι οποίες με στηρίζουν. 1 2 3 4 5 
16. Είμαι ευχαριστημένος με το πως 
καταφέρνω να ακολουθώ  τις τεχνικές 
υποστήριξης και τα πρωτόκολλα. 

1 2 3 4 5 

17. Είμαι το άτομο που πάντα ήθελα να 1 2 3 4 5 
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είμαι. 
18. Η δουλειά μου με κάνει να αισθάνομαι 
ικανοποιημένος/ -η. 

1 2 3 4 5 

19. Αισθάνομαι εξαντλημένος/ η λόγω της 
δουλειάς μου 

1 2 3 4 5 

20. Έχω  ευχάριστες σκέψεις  συναισθήματα 
γι’ αυτούς που υποστηρίζω και για το πώς θα 
μπορούσα να τους βοηθήσω . 

1 2 3 4 5 

21. Αισθάνομαι καταβεβλημένος/ η επειδή ο 
φόρτος εργασίας μου φαίνεται ατελείωτος. 

1 2 3 4 5 

22. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά 
μέσω της δουλειάς μου. 

1 2 3 4 5 

23. Αποφεύγω συγκεκριμένες 
δραστηριότητες ή καταστάσεις επειδή μου 
θυμίζουν τρομακτικές εμπειρίες των 
ανθρώπων που υποστηρίζω. 

1 2 3 4 5 

24. Είμαι υπερήφανος για το τι μπορώ να 
κάνω για να βοηθήσω. 

1 2 3 4 5 

25. Ως αποτέλεσμα της παροχής βοήθειας 
στους άλλους, έχω ενοχλητικές , τρομακτικές 
σκέψεις. 

1 2 3 4 5 

26. Αισθάνομαι ότι “βαλτώνω” από το 
σύστημα. 

1 2 3 4 5 

27. Έχω σκέψεις ότι είμαι επιτυχημένος ως  
επαγγελματίας. 

1 2 3 4 5 

28. Δεν μπορώ να ανακαλέσω σημαντικά 
μέρη της δουλειάς μου που αφορούν θύματα 
τραυματισμού. 

1 2 3 4 5 

29. Είμαι ένας άνθρωπος που νοιάζεται 
πολύ. 

1 2 3 4 5 

30. Είμαι ευτυχής που επέλεξα να κάνω αυτή 
τη δουλειά. 

1 2 3 4 5 
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Μέρος Γ. 

Οδηγίες: Σας παρακαλούμε να σημειώσετε με ένα κύκλο τον αριθμό που αντανακλά 
καλύτερα το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με κάθε μια από τις προτάσεις που 
ακολουθούν. Όσο πιο πολύ διαφωνείτε με μια πρόταση, τόσο η απάντηση σας θα 
πλησιάζει το «1». Αντίθετα, όσο πιο πολύ συμφωνείτε, τόσο η απάντηση σας θα 
πλησιάζει το «7». Μη σκέφτεστε πολύ ώρα για την ακριβή σημασία των προτάσεων. 
Δουλέψτε γρήγορα και προσπαθήστε να απαντήσετε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια.  Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.  
 

Διαφωνώ Απόλυτα 1. . . . . . . 2 . . . . . . . 3 . . . . . . . 4 . . . . . . .5 . . . . . . .6 . . . . . .  7 Συμφωνώ Απόλυτα 
 

1. Δε δυσκολεύομαι καθόλου να εκφράσω τα 
συναισθήματά μου με λόγια. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Συχνά το βρίσκω δύσκολο να δω τα 
πράγματα από την οπτική γωνία των άλλων. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Γενικά είμαι ένα ιδιαίτερα δραστήριο 
άτομο με στόχους. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Συνήθως μου είναι δύσκολο να ελέγξω τα 
συναισθήματά μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Γενικά δε βρίσκω τη ζωή διασκεδαστική. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Μπορώ να χειριστώ αποτελεσματικά τους 
άλλους ανθρώπους. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Έχω την τάση να αλλάζω γνώμη συχνά. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Γενικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι 
ακριβώς νιώθω. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Πιστεύω πως έχω πολλά χαρίσματα. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Συχνά δυσκολεύομαι να υπερασπισθώ τα 
δικαιώματά μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Συνήθως μπορώ να επηρεάσω τα 
συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Γενικά είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Οι κοντινοί μου άνθρωποι 
παραπονιούνται ότι δεν τους 
συμπεριφέρομαι σωστά. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Συνήθως δυσκολεύομαι να προσαρμόζω 
τη ζωή μου ανάλογα με τις περιστάσεις. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Γενικά, είμαι ικανός να αντιμετωπίσω το 
άγχος. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Συχνά δυσκολεύομαι να δείχνω στοργή 
στους κοντινούς μου ανθρώπους. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Συνήθως μπορώ να «μπω στη θέση του 
άλλου» και να καταλάβω τα συναισθήματά 
του. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Δεν έχω αρκετά κίνητρα στη ζωή μου. 1 2 3 4 5 6 7 
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19. Συνήθως μπορώ να βρω τρόπους να 
ελέγξω τα συναισθήματά μου όταν το θέλω. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Σε γενικές γραμμές, είμαι ευχαριστημένος 
από τη ζωή μου.. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως καλό 
διαπραγματευτή. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Συχνά ανακατεύομαι σε καταστάσεις και 
αργότερα το μετανιώνω. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Συχνά, σταματώ αυτό που κάνω και 
συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου  1 2 3 4 5 6 7 
25. Έχω την τάση να υποχωρώ ακόμη και όταν 
γνωρίζω πως έχω δίκιο. 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Πιστεύω πως δεν έχω καθόλου επιρροή 
στα συναισθήματα των άλλων. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Πιστεύω ότι γενικά τα πράγματα θα 
εξελιχθούν καλά στη ζωή μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύ ακόμη και 
με όσους βρίσκονται πολύ κοντά μου. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Γενικά, μπορώ να προσαρμόζομαι σε 
καινούρια περιβάλλοντα και καταστάσεις. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Οι άλλοι με θαυμάζουν γιατί είμαι 
«άνετος». 

1 2 3 4 5 6 7 
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Μέρος Δ. 

Παρακάτω υπάρχουν πέντε προτάσεις με τις οποίες μπορεί να συμφωνείτε ή  να 

διαφωνείτε. Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα από το 1 έως το 7, καταδείξτε 

την συμφωνία σας με κάθε λήμμα τοποθετώντας τον κατάλληλο αριθμό στην 

γραμμή που προηγείται του λήμματος αυτού. Παρακαλώ, να είστε ανοιχτοί και 

ειλικρινείς στις απαντήσεις σας. 

 

1 = Διαφωνώ Πολύ 

2 = Διαφωνώ  

3 = Διαφωνώ Λίγο 

4 = Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ 

5 = Συμφωνώ Λίγο 

6 = Συμφωνώ 

7 = Συμφωνώ Πολύ 

 

_____ 1. Από τις περισσότερες απόψεις, η ζωή μου είναι κοντά στο ιδανικό μου. 

_____ 2. Οι συνθήκες της ζωής μου είναι εξαιρετικές.  

_____ 3. Είμαι ικανοποιημένος/-η με τη ζωή μου. 

_____ 4. Μέχρι στιγμής έχω αποκτήσει τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλω στη    

               ζωή. 

_____ 5. Αν μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου, δεν θα άλλαζα τίποτα. 
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