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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θέτουν προκλήσεις στους εκπαιδευτικούς 

(Foster,1980). Η ευθύνη για τη διδασκαλία των παιδιών αυτών μπορεί  να οδηγήσει 

τους  εκπαιδευτικούς των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  σε 

χαμηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας και σε υψηλά επίπεδα άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Jennett et al., 2003). Έρευνες, μάλιστα, δείχνουν πως 

οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν στις ικανότητες τους αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα 

άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης (Schwarzer & Hallum, 2008). Με άλλα 

λόγια, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας μπορεί να 

βιώσουν λιγότερο επαγγελματικό άγχος το οποίο  με τη σειρά του μπορεί να 

αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα για την επαγγελματική εξουθένωση, ιδιαίτερα 

στο χώρο της ειδικής αγωγής (Jennett et al., 2003).  

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνήσει την αυτό-

αποτελεσματικότητα, το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και τις μεταξύ 

τους σχέσεις. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού συλλέχθηκαν μέσω 

ερωτηματολογίου οι απόψεις 157 εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

έχουν σχετικά υψηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας και βιώνουν μέτρια επίπεδα 

άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει μια 

σημαντική σχέση ανάμεσα στην αυτό-αποτελεσματικότητα και στις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης υποδηλώνοντας πως οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας είναι λιγότερο πιθανό να βιώσουν αισθήματα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Επιπλέον, τα σκορ της κλίμακας της αυτό-αποτελεσματικότητας (ASSET) 

συσχετίστηκαν με τα σκορ μόνο των δυο υποκλίμακων από τις συνολικά τέσσερις της 

κλίμακας του άγχους (ITS). Επιπλέον βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το 

φύλο, την ηλικία, το εργασιακό καθεστώς, την επιμόρφωση και την εμπειρία στην ASSET 

και τις υποκλίμακες των άλλων ερωτηματολογίων. 

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), εκπαιδευτικοί, 

αυτό-αποτελεσματικότητα, άγχος, επαγγελματική εξουθένωση 
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INVESTIGATION OF PERCEIVED SELF-EFFICACY, STRESS AND 

BURNOUT AMONG TEACHERS OF INDIVIDUALS WITH AUTISM 

SPECTRUM  DISORDER (ASD) 

ABSTRACT 

Students with Autism Spectrum Disorder (ASD) exhibit unique characteristics 

that pose challenges for teachers (Foster,1980). The responsibility for teaching 

students with  Autism Spectrum Disorder (ASD) may lead them to a reduced sense of 

self efficacy and increased levels of stress and burnout (Jennett et al., 2003). Research 

studies revealed that teachers who feel competent are not at risk for job stress and  

burnout (Schwarzer & Hallum, 2008). In other words, teachers with high sense of 

self-efficacy would experience less job stress, which in turn would prevent them from 

burnout, especially in the field of  special education (Jennett et al., 2003) 

  The purpose of the current study is to explore  perceived self- efficacy , stress 

and burnout among teachers of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) 

and the relationship between them. In order to achieve this goal the opinions of 157 

teachers of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) of primary and 

secondary schools were collected via questionnaires. The results showed that teachers 

of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) had a moderate to high sense of 

self- efficacy and experienced moderate levels of stress and burnout. In addition the 

results showed that there is a significant relationship between self-efficacy and the 

three dimensions of burnout, suggesting that teachers with higher levels of self- 

efficacy are less likely to experience the feelings of burnout. ASSET scores were  

significantly correlated with scores on only two of the four ITS subscales. The data 

also resulted on statistically significant differences on the gender, age, occupational 

status, training and years of experience on ASSET and the subscales of other 

questionnaires. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), teachers, self- efficacy, 

stress, burnout  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την  τελευταία δεκαετία ο αριθμός των  μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) αυξήθηκε ραγδαία σύμφωνα με τον IDEA (Individuals with 

Disabilities Education Act), με πάνω από 500% αύξηση. Οι μαθητές αυτοί και ειδικά 

όσοι είναι χαμηλής λειτουργικότητας, εμφανίζουν μοναδικά χαρακτηριστικά, 

θέτοντας προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς (Jennett, Harris, & Mesibov, 2003∙  

Scheuermann, Webber, Boutot, & Goodwin, 2003). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουν 

ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση καθώς 

και περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή 

δραστηριότητες (American Psychiatric Association, 2013). 

Η απόκτηση της γνώσης  πολλαπλών δεξιοτήτων αποτελεί τον καλύτερο 

τρόπο προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις που περιλαμβάνει η 

εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Scheuermann et al., 

2003). Η εκπαίδευσή τους, λοιπόν, καθίσταται σημαντική, διαφορετικά  οι 

εκπαιδευτικοί δε θα είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα των 

παιδιών αυτών (Probst & Lepert 2008, ο.α. Syriopoulou- Delli et al., 2011, p.757).  

Αρκετοί εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ανέφεραν πως δεν είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συναντούν δουλεύοντας με μαθητές με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Mavropoulou & Padeliadu, 2000∙Spears, 

Tollefson & Simpson, 2001∙McConkey & Bhlirgri, 2003∙ Al-Shammari, 2006, 

ο.α.Zarafshan, 2013, p.21). Επαγγελματίες και γονείς συμφωνούν πως οι 

εκπαιδευτικοί των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) θεωρούνται 

αποτελεσματικοί ,όταν οι μαθητές αποκτήσουν έστω και στοιχειώδεις δεξιότητες 

(Rutter & Schopler ,1978, ο.α. Ruble et al., 2011, p. 67). Η αυτό-αποτελεσματικότητα 

είναι δυνατός προβλεπτικός παράγοντας για την κινητοποίηση και τη συμπεριφορά 

απέναντι σε διαφορετικούς τομείς λειτουργικότητας (Bandura, 1997, ο.α. Ruble et al., 

2011, p. 67). Η  αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ορίζεται ως η πίστη 

που έχουν σχετικά με την ικανότητα τους να επηρεάσουν τη μάθηση των μαθητών 

(Tschannen-Moran et al., 1998). Κατανοώντας, λοιπόν, τις επιδράσεις της αυτό-

αποτελεσματικότητας για τους μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

θα βοηθήσει τους ερευνητές να ξεκινήσουν να αναγνωρίζουν τους σημαντικούς 

εκείνους παράγοντες που υποστηρίζουν και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς των 

μαθητών αυτών (Ruble et al., 2011). Καθώς η αυτό-αποτελεσματικότητα σχετίζεται 
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επίσης με ψυχολογικούς παράγοντες, όπως το άγχος και την επαγγελματική 

εξουθένωση (Betoret, 2006∙ Schwarzer & Hallum,2008∙ Klassen & Chiu, 2010), η 

μελέτη της αυτό-αποτελεσματικότητας θα συμβάλλει στην κατανόηση των 

παραγόντων που κάνουν τους εκπαιδευτικούς μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) να παραμείνουν στο επάγγελμα (Ruble et al., 2011). 

     Με τον όρο επαγγελματική εξουθένωση αναφερόμαστε σε μια ψυχολογική 

κατάσταση που προκύπτει από την χρόνια έκθεση του ατόμου στο καθημερινό 

εργασιακό άγχος, που ξεπερνά τη βίωση απλής συναισθηματικής εξάντλησης 

(Maslach & Shaufeli, 1993). Διεθνείς έρευνες αναφέρουν ως τον πιο σημαντικό 

στρεσογόνο παράγοντα για τους εκπαιδευτικούς τα προβλήματα αλληλεπίδρασης με 

τους μαθητές, που δημιουργούν διαφορετικά επίπεδα άγχους σε διαφορετικούς 

εκπαιδευτικούς (Greene, Abidin, & Kmetz,1997). 

Έρευνες  αναφέρουν πως οι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή είναι ιδιαίτερα 

επιρρεπείς σε υψηλά επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης σε σύγκριση 

με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής (Αwa, Plaumann, & Walter, 2010). 

Πρόσφατη έρευνα, ειδικότερα, αναφέρει ότι εκπαιδευτικοί μαθητών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) επιφορτίζονται με περισσότερο άγχος όταν συγκριθούν 

με εκπαιδευτικούς παιδιών με συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, 

ΔΕΠΥ ή νοητικές αναπηρίες ( Jennett, Harris, & Mesibov, 2003∙ Coman et al., 2012). 

Η  ευθύνη για τη διδασκαλία μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

μπορεί να κάνει τους εκπαιδευτικούς πιο ευάλωτους στο άγχος και την 

επαγγελματική εξουθένωση (Boyer & Gillespie, 2000∙ Billingsley,Carlson, & Klein, 

2004, ο.α Ruble et al., 2011, p.67). Οι εκπαιδευτικοί των παιδιών αυτών μπορεί να 

βιώσουν έτσι πολύ υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Foster,1980).  

Στην Ελλάδα, μάλιστα, φαίνεται ότι προβληματίζουν τα ζητήματα  των 

προσόντων και της εκπαίδευσης καθώς και της έλλειψης των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής  και ο αντίκτυπος αυτών στην ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Syriopoulou- Delli et. al., 2011). Έχει 

επισημανθεί σε έρευνα στην Ελλάδα η ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών τόσο 

της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής σχετικά με τη Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) (Mavropoulou & Padeliadou, 2000). Άλλη έρευνα στην Ελλάδα, 

επίσης, αναφέρει ότι υπάρχουν μεταξύ των εκπαιδευτικών αντιφάσεις, ασάφειες και 

σύγχυση σχετικά με τη φύση της  Διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), την 
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εφαρμογή των  πιο αποτελεσματικών προσεγγίσεων για τη διαχείρηση των μαθητών 

αυτών και  τα συναφή δυνητικά αποτελέσματα (Syriopoulou- Delli et. al.,  2011).  

Δεδομένων, λοιπόν, των προκλήσεων που παρουσιάζουν οι μαθητές με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), των ειδικών εκπαιδευτικών τεχνικών και 

προγραμμάτων με τα οποία εκπαιδεύονται, της αύξησης του πληθυσμού τους, της 

ανάγκης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τους μαθητές 

αυτούς και της μείωσης του αριθμού τους, οι εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) μπορεί δυνητικά να οδηγηθούν σε χαμηλά επίπεδα 

αυτό-αποτελεσματικότητας, σε άγχος και σε υψηλά επίπεδα  επαγγελματικής 

εξουθένωσης, πράγμα που επιβεβαιώνουν διεθνείς έρευνες. Ωστόσο, στην Ελλάδα 

δεν έγιναν ανάλογες έρευνες. Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε με βάση τον 

παραπάνω προβληματισμό έχοντας ως στόχο να μελετήσει ποια είναι τα επίπεδα της 

αυτό-αποτελεσματικότητας, του άγχους και της επαγγελματικής  εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών  ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)   και ποιες είναι 

οι μεταξύ τους σχέσεις. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι σχέσεις αυτών με τα δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων.  Τα αποτελέσματα αυτής μπορούν να συμβάλλουν στη 

γνώση και ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα της αυτό-αποτελεσματικότητας, του 

άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία αυτών τόσο σε ατομικό  όσο και 

σε οργανωτικό/διοικητικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο  κεφάλαιο επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας 

της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ),η ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των μαθητών αυτών, των εκπαιδευτικών μεθόδων που 

εφαρμόζονται στους μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) και η  αποσαφήνιση των εννοιών της αυτό-αποτελεσματικότητας, του άγχους 

και της επαγγελματικής  εξουθένωσης και των θεωριών που αναπτύχθηκαν γύρω από 

αυτές. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι παράγοντες που 

σχετίζονται με την αυτό-αποτελεσματικότητα, το άγχος και την επαγγελματική  

εξουθένωση αντίστοιχα, στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής και στους 

εκπαιδευτικούς ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ),με μια αναφορά 

στα εργαλεία μέτρησης τους και σε έρευνες που έγιναν σε εκπαιδευτικούς ειδικής 
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αγωγής. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται σύντομα οι σχέσεις  της αυτό-

αποτελεσματικότητας, του άγχους και της επαγγελματικής  εξουθένωσης στους 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής και αναλυτικά μέσα από  έρευνες στους 

εκπαιδευτικούς ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Στη συνέχεια 

διατυπώνονται ο σκοπός και τα διερευνητικά ερωτήματα της έρευνας και ακολουθεί 

το έκτο κεφάλαιο όπου αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας. Σ’ αυτό 

παρουσιάζονται το δείγμα, η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, το εργαλείο, η  

ανάλυση δεδομένων, τα χαρακτηριστικά του δείγματος και η αναφορά στην 

αξιοπιστία. Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης και στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο τα συμπεράσματα –συζήτηση της 

έρευνας,  οι περιορισμοί της και  προτάσεις για το μέλλον . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) 

 1.1.1 Ορισμός- Χαρακτηριστικά  

 Πριν από πολλές δεκαετίες ο αυτισμός θεωρούνταν μια σπάνια παιδική 

διαταραχή πιο συχνά συνοδευόμενη από σοβαρές νοητικές αναπηρίες, έλλειμμα στην 

κοινωνική συνείδηση και  απουσία νοήματος στην εκφραστική γλώσσα. Πολλά από 

τα συμπτώματα του ‘πρώιμου παιδικού αυτισμού’, που πρώτος περιέγραψε ο 

Αμερικάνος ψυχίατρος Leo Kanner το 1943 για να περιγράψει παιδιά που στερούνταν  

ενδιαφέροντος για τους άλλους και που σκιαγράφησε η έρευνα  στο τέλος των 

δεκαετιών του 1960 και 1970, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κατά τον τρόπο 

που ο όρος ‘Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, ΔΑΦ’, χρησιμοποιείται σήμερα (Lord 

& Bishop, 2010). 

Ο προσδιορισμός ενός φάσματος από διαταραχές σχετικές με τον αυτισμό 

υποστηρίχθηκε τα τελευταία  χρόνια από μακροχρόνιες , επιδημιολογικές έρευνες και 

μελέτες οικογενειών (Filipek et al., 2000). Η κατηγορία στην οποία ομαδοποιούνται 

αυτές, ονομάστηκε  «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος » (“Autistic Spectrum 

Disorder”), σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση 5 του διαγνωστικού συστήματος 
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DSM (DSM-V) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης (ΑPA), η οποία 

δημοσιεύτηκε το Μάϊο του 2013, αντί του ορισμού «Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές» (“Pervasive Developmental Disorders”) σύμφωνα με το DSM-IV.  

 Τα διαγνωστικά κριτήρια της «Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος», όπως 

περιγράφονται στο DSM-V, είναι στο σύνολο τους 7 και χωρίζονται σε δυο ομάδες: 

Α. Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση σε πληθώρα πλαισίων, όπως εκδηλώνονται από όλα τα παρακάτω: 

1. Ελλείμματα  στην κοινωνική- συναισθηματική αμοιβαιότητα, 

2. Ελλείμματα σε συμπεριφορές μη λεκτικής επικοινωνίας στην προσπάθεια 

για κοινωνική αλληλεπίδραση, 

3. Ελλείμματα στην  ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση των σχέσεων και 

Β. Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή 

δραστηριότητες, όπως εκδηλώνονται από τουλάχιστον δυο από τα παρακάτω: 

1. Στερεότυπη ή επαναλαμβανόμενη κίνηση, χρήση αντικειμένων ή ομιλίας, 

2. Επιμονή στην ντροπαλότητα, τήρηση ρουτινών ή τελετουργικών συνηθειών 

ή λεκτικών ή μη λεκτικών συμπεριφορών  

3.Εντονότατα περιορισμένα και απόλυτα δομημένα ενδιαφέροντα, που είναι 

αφύσικα στην ένταση και την εστίαση,   

4.Υπέρ ή υπό-διέγερση από αισθητηριακά εισερχόμενα ή ασυνήθιστο 

ενδιαφέρον σε αισθητηριακές διαστάσεις του περιβάλλοντος. 

Επίσης, τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εκδηλωθεί σε πρώιμη 

αναπτυξιακή περίοδο, να προκαλούν κλινικά σημαντική βλάβη στην κοινωνική, 

επαγγελματική ή σε άλλες σημαντικές περιοχές της τρέχουσας λειτουργικότητας του 

παιδιού και να μην επεξηγούνται πιστότερα από νοητική αναπηρία (Νοητική 

Αναπτυξιακή Διαταραχή ) ή από γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα άτομα τα οποία είχαν λάβει τη διάγνωση της αυτιστικής 

διαταραχής, του Σύνδρομου Άσπεργκερ και της  ΔΑΔ-μη άλλως προσδιοριζόμενης 

σύμφωνα με το DSM-IV, θα λαμβάνουν τη διάγνωση «Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος» σύμφωνα με το DSM-V.  

Επίσης όταν ένα άτομο παρουσιάζει δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία 

αλλά δεν εμφανίζει στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, 

δραστηριότητες και ενδιαφέροντα θα λαμβάνει σύμφωνα με το DSM-V τη διάγνωση 

«Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας».  
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Κάθε διάγνωση συνοδεύεται από «επιμέρους δείκτες» όπως αυτοί που 

ακολουθούν: 

εάν το άτομο έχει και νοητική υστέρηση, γλωσσική βλάβη, επιληψία ή κάποια άλλη 

ιατρική, γενετική ή περιβαλλοντική κατάσταση ή άλλη νευροαναπτυξιακή, νοητική ή 

συμπεριφορική διαταραχή. 

Τέλος, γίνεται ο διαχωρισμός του αυτιστικού φάσματος σε 3 κατηγορίες 

ανάλογα με την βαρύτητα των συμπτωμάτων στο Επίπεδο 3 – «Ανάγκη ιδιαίτερης 

ενισχυμένης υποστήριξης» (σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την 

ευελιξία), Επίπεδο 2 – «Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης» (αξιοσημείωτες 

δυσκολίες) και  Επίπεδο 1 – «Ανάγκη υποστήριξης» (δυσκολίες στα παραπάνω). 

(American Psychiatric Association, 2013). 

 

1.1.2 Εκπαιδευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται σε άτομα με Διαταραχή  

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

Η ανομοιογένεια των συμπτωμάτων της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ), υποδηλώνει ότι δεν σινίσταται μία μοναδική παρέμβαση προκειμένου να 

αντιμετωπίσει επιτυχώς όλα τα συμπτώματα της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ). Έτσι λοιπόν, προτείνεται ο συνδυασμός των πιο αποτελεσματικών θεραπειών 

και η προσαρμογή τους στις ανάγκες του κάθε παιδιού (Hewtson, 2002), καθώς  και 

προγράμματα που ενσωματώνουν μια ποικιλία από διεπιστημονικές πρακτικές 

(Simpson, 2004). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές , διαφορετικά τα παιδιά κινδυνεύουν να μη μάθουν και επιπλέον μπορεί και 

να παλινδρομήσουν σε προηγούμενα στάδια. Δεν είναι μαθητές που μαθαίνουν από 

μόνοι τους ή βλέποντας τους άλλους. Έχουν ανάγκη από εκπαιδευτικούς που είναι 

επίμονοι και προσεχτικοί σχετικά με τι και πώς να το διδάξουν (Scheuermann et al., 

2003). Ωστόσο, θεμελιώδεις στρατηγικές είναι απούσες συχνά από τα προγράμματα 

των σχολείων (Simpson, 2004).  

1.1.3 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή  Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) 

Η εκπαίδευση των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

δημιουργεί για τους εκπαιδευτικούς ένα σύνθετο σύνολο θεμάτων. Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής που διδάσκουν αυτό το μαθητικό πληθυσμό πρέπει να κατέχουν 
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ειδικές γνώσεις σχετικές με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Hendricks, 

2011). Επίσης, θα πρέπει τα προγράμματα κατάρτισης να παρέχουν στους 

εκπαιδευτικούς μια  ‘εργαλειοθήκη’ που να συμπεριλαμβάνει  το σύνολο των 

καλύτερων πρακτικών (Scheuermann et al., 2003).  

Το Νational Research Council (NRC), αναγνώρισε έξι ειδικές περιοχές 

προτεραιότητας για τις παρεμβάσεις σε προγράμματα για παιδιά με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην αναφορά του το 2001. Αυτές οι περιοχές 

περιλαμβάνουν : λειτουργική αυθόρμητη επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες, 

δεξιότητες παιχνιδιού, γνωστική ανάπτυξη,  προσεγγίσεις απέναντι σε προκλητικές 

συμπεριφορές και λειτουργικές ακαδημαικές δεξιότητες. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι στόχοι για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης 

παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), πρέπει να περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

α. κοινωνικές δεξιότητες για τη βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής στην 

οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία 

β. εκφραστική λεκτική γλώσσα, δεκτική γλώσσα και μη λεκτικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες 

γ. λειτουργικό συμβολικό σύστημα επικοινωνίας 

δ. αυξημένη εμπλοκή και προσαρμοστικότητα σε αναπτυξιακά κατάλληλα 

έργα και παιχνίδι 

ε. λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται για 

λειτουργικές δραστηριότητες κατάλληλων για την ηλικία 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι  στόχοι  για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης 

παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), πρέπει να περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

α. κοινωνικές δεξιότητες για τη βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής στην 

οικογένεια , το σχολείο και την κοινωνία 

β. εκφραστική λεκτική γλώσσα, δεκτική γλώσσα και μη λεκτικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες 
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γ. λειτουργικό συμβολικό σύστημα επικοινωνίας 

δ. αυξημένη εμπλοκή και προσαρμοστικότητα σε αναπτυξιακά κατάλληλα 

έργα και παιχνίδι 

ε. λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται για 

λειτουργικές δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία  

στ. γνωστικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων του συμβολικού παιχνιδιού 

και βασικών εννοιών, όπως και ακαδημαικές δεξιότητες 

ζ. αντικατάσταση των προβλημάτων συμπεριφοράς με συμπεριφορές 

περισσότερο κατάλληλες και προσαρμοσμένες στα κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς 

η. ανεξάρτητες οργανωτικές δεξιότητες και άλλες συμπεριφορές που 

αποτελούν το θεμέλιο για την επιτυχία μέσα στις γενικές τάξεις (π.χ. να ακολουθούν 

οδηγίες σε ομάδα, να ζητούν βοήθεια κ.τ.λ.). 

Επιπλέον, βάσει εμπειρικών αποτελεσμάτων, δεδομένων από 

αντιπροσωπευτικά προγράμματα και πληροφορίες από τη γενική εκπαίδευση και τη 

βιβλιογραφία συστήνονται τα ακόλουθα: 

1. Βασισμένες σε ένα σύνολο από ατομικούς, ειδικούς στόχους και σχέδια που 

έχουν εφαρμοστεί συστηματικά, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται 

αμέσως μόλις το παιδί   κινήσει τις υποψίες ότι έχει Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ). Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνουν το λιγότερο 25 ώρες 

την εβδομάδα, 12 μήνες το χρόνο, κατά τις οποίες το παιδί εμπλέκεται σε 

συστηματικά σχεδιασμένες, αναπτυξιακά κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

που αποσκοπούν σε συγκεκριμένους στόχους. 

2.Το παιδί πρέπει να δέχεται επαρκή εξατομικευμένη προσοχή σε καθημερινή 

βάση , ώστε οι εξατομικευμένοι στόχοι να εφαρμόζονται επαρκώς. Η εξατομικευμένη 

προσοχή πρέπει να περιλαμβάνει εξατομικευμένες θεραπείες, διδασκαλία σε 

αναπτυξιακά κατάλληλη μικρή ομάδα και διδασκαλία άμεση ένας προς ένα. 

3. Η αξιολόγηση της προόδου του παιδιού βάσει των στόχων πρέπει να γίνεται 

σε συνεχή βάση προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα. 



 16 

4. Στο βαθμό που αυτό οδηγεί σε ειδικούς εκπαιδευτικούς στόχους (π.χ. 

αλληλεπίδραση με συνομιλήκους) το παιδί πρέπει να δέχεται ειδική διδασκαλία σε 

περιβάλλοντα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αλληλεπιδράσεις μαζί με παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης.   

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις περιοχές αρμοδιοτήτων που πρέπει να 

κατέχει ένας εκπαιδευτικός παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): 

Γνώση της διαταραχής  

 Χαρακτηριστικά                                               

 Ορισμοί και διάγνωση 

 Αιτιολογία και έρευνα 

 Μαθησιακά προβλήματα 

 

Συμπεριφορές προσαρμογής και 

μετάβασης  

 Σχεδιασμός εξατομικευμένου 

προγράμματος 

 Διδασκαλία σε φυσικά 

περιβάλλοντα 

 Διδασκαλία δεξιοτήτων 

προσαρμοσμένων στην ηλικία 

 Σχεδιασμός μετάβασης και πόροι 

 

Ανάμειξη των γονιών 

 Θέματα και προοπτικές 

 Διαμόρφωση ομάδας 

 Πόροι 

 

Δόμηση  και σχολική τάξη 

 Οργάνωση τάξης 

 Ρουτίνες και σχέδια 

 Χρήση οπτικών βοηθημάτων 

 Υλικά δόμησης 

 

Θεωρητική βάση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών 

 Εφαρμοσμένη ανάλυση 

συμπεριφοράς 

 Γνωστικές αναπτυξιακές θεωρίες 

 Βιοφυσικές παρεμβάσεις  

 

Διδασκαλία βήμα-βήμα 

 Ευδιάκριτα ερεθίσματα 

 Διδασκαλία με προτροπή και 

χωρίς λάθη (Prompting and errorless 

learning) 

 Κριτήρια επιτυχίας και αποτυχίας 

 Συνέπειες 
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 Περίοδος μεταξύ δυο δοκιμών( 

Intertrial intervals) 

 Σχεδιασμός μαθήματος 

 Συλλογή δεδομένων  και 

διαγράμματα 

 

Ανάπτυξη προγράμματος 

 Αποφάσεις για εξατομικευμένα 

προγράμματα 

 Μελλοντικοί σχεδιασμοί 

 Στόχοι σε ποικίλα επίπεδα 

μάθησης 

 

Φυσική διδασκαλία  

 Λεκτική συντελεστική μάθηση 

(mand) και προτροπές(prompts) 

 Μοντέλα  

 Χρονική καθυστέρηση( time-

delay) 

 Παρέχοντας φυσικές ευκαιρίες  

 Σχεδιασμός μαθήματος 

 Συλλογή δεδομένων   

 

Πρόσθετες στρατηγικές  

 Σχηματοποίηση 

 Ρουτίνες συντονισμένης δράσης 

(Joint action routines) 

 Συντονισμένη προσοχή(Joint 

attention) 

 

Μείωση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς 

 Θετική συμπεριφορική 

υποστήριξη 

 Λειτουργική αξιολόγηση και 

ανάλυση συμπεριφοράς 

 Αντικατάσταση συμπεριφοράς με 

άλλη 

 Αποτελεσματική ενίσχυση 

 Ειδική θεώρηση της χρήσης των 

ποινών  

 Συλλογή δεδομένων και 

σχεδιασμός έρευνας 
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Διδασκαλία γλώσσας και επικοινωνίας 

 Προβλήματα φάσματος αυτισμού 

 Ειδικές στρατηγικές 

 Αλληλεπιδραστικές και 

συμπεριφορικές προσσεγγίσεις 

 Ενίσχυση επικοινωνίας 

(augmentative communication) 

/εναλλακτική  επικοινωνία (alternative 

communication) 

 

Ειδικά θέματα  

 Συμπερίληψη 

 Θεραπείες των ιδιορρυθμιών( fad 

cures)  

 Ομάδα 

 Διαχείρηση του προσωπικού και 

των άλλων μελών της ομάδας 

 Διδασκαλία ενηλίκων 

 Διδασκαλία στο σπίτι 

 Το δικαίωμα στην πιο 

αποτελεσματική μέθοδο 

 

Διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Αλληλεπιδραστικές και 

συμπεριφορικές προσσεγγίσεις 

 Προσέγγιση προσανατολισμένη 

στους συνομιλήκους 

 Κοινωνικές ιστορίες 

 Θέματα διατήρησης και 

γενίκευσης  

 

 

Προσαρμογή από (Scheuermann et al., 2003)  

Οι επικρατούσες πολιτικές για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών σε 

μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παγκοσμίως συναντούν 

διάφορους περιορισμούς (Syriopoulou- Delli et. al., 2011). Για παράδειγμα, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), 

εστιάζει σε συγκεκριμένες περιοχές της εκπαίδευσης των  μαθητών αυτών, όπως 

κοινωνικές ή επικοινωνιακές δεξιότητες ή γλωσσικά ελλείμματα. Επίσης, γι’ αυτά τα 

παιδιά εφαρμόζoνται περισσότερο ειδικές εκπαιδευτικές τεχνικές παρά μια 

προσέγγιση που περιλαμβάνει και τη συμπερίληψη των παιδιών αυτών στο γενικό 

σχολείο. Αυτό καταλήγει στο να μην είναι οι εκπαιδευτικοί σε θέση να έχουν μια 
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σφαιρική και ξεκάθαρη εικόνα του ρόλου τους και των υπηρεσιών που πρέπει να 

παρέχουν προς μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Syriopoulou- 

Delli et. al., 2011).  

Στις Η.Π.Α., άλλες πολιτείες προσφέρουν και απαιτούν κατάρτιση σε 

ξεχωριστές κατηγορίες ειδικών αναγκών, ενώ άλλες όχι. Αυτές που δεν ζητούν, 

μπορεί να προσφέρουν εξειδικευμένη κατάρτιση, αλλά μπορεί και όχι. Λόγω όμως 

της έλλειψης εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και λόγω του ότι συνήθως οι 

εκπαιδευτικοί σπάνια διδάσκουν αποκλειστικά σε μια κατηγορία ειδικών αναγκών, η 

τάση είναι να μην ζητείται κατάρτιση σε ξεχωριστές κατηγορίες ειδικών αναγκών 

(Mainzer & Horvath, 2001∙ National Information Center for Children and Youth With 

Disabilities [NICHY], 1997,ο.α. Scheuermann et al., 2003, p.198) ή ακόμη και να 

προσλαμβάνεται ένα ποσοστό ειδικών εκπαιδευτικών, που ανέρχεται στο 9% , χωρίς 

ολοκληρωμένη κατάρτιση. Έτσι εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαιδευτεί σε πρόγραμμα 

για παιδιά με νοητικές αναπηρίες, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές 

και σοβαρές πολλαπλές αναπηρίες συχνά είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση 

μαθητών με Διαταραχή  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Myles et al., 1991). Ένα 

πρόβλημα ,στις Η.Π.Α., με την προετοιμασία των εκπαιδευτικών ειδικά στη 

Διαταραχή  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), είναι η έλλειψη αποδεκτών προτύπων 

(standards). Ο κύριος επαγγελματικός οργανισμός για τους δασκάλους ειδικής 

αγωγής (Council for Exceptional Children ) έχει αποδεκτά πρότυπα, σε όλες τις 

κύριες περιοχές των ειδικών αναγκών εκτός της Διαταραχής  Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ). Έτσι τα προγράμματα προετοιμασίας που υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς 

των ατόμων με Διαταραχή  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ενδεχομένως ποικίλουν 

μέσα στην περιοχή της εκπαίδευσης (Scheuermann et al., 2003). Ένα επιπλέον 

ζήτημα που δυσχεραίνει τη διδασκαλία των μαθητών με Διαταραχή  Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ότι ο αριθμός τους, σύμφωνα με τον οργανισμό IDEA 

(Individuals with Disabilities Education Act) αυξήθηκε ραγδαία, με αύξηση πάνω από 

το 500% την τελευταία δεκαετία (Government Accountability Office, 2005, ο.α. σε 

Ruble, Usher, & McGrew, 2011, p.68). Ο αριθμός επίσης των μαθητών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) που εισέρχονται στα σχολεία έχει επίσης αυξηθεί. 

(Baird et al. 2006, Elsabbag et al.2012 , ο.α. Zarafshan 2013, p. 21). Αυτή η 

σημαντική αύξηση της διάδοσης της Διαταραχής  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

καθιστά τη διαταραχή αυτή μια πρόκληση για τα σχολεία και τις κοινωνίες 
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παγκοσμίως σχετική με την ανάπτυξη υποδομών για την ανταπόκριση στις ανάγκες 

αυτού του πληθυσμού (Simpson, 2004). 

Οι Siu και Ηο (2010)  σημειώνουν πως στο Χονγκ-Κονγκ δεν αποτελεί 

προυπόθεση για τους εκπαιδευτικούς ατόμων με Διαταραχή  Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ), είτε υπηρετούν στα γενικά σχολεία είτε στα ειδικά, να κατέχουν υποχρεωτικά 

προσόντα και δεν ζητείται να ολοκληρώσουν κάποια τυπική εκπαίδευση για αυτό το 

σκοπό, για να διδάξουν δηλαδή παιδιά με Διαταραχή  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

Όμως ορισμένοι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι δεν αισθάνονται αρκετή εμπιστοσύνη 

να αντιμετωπίσουν παιδιά με Διαταραχή  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και 

προτείνουν να εκπαιδευτούν και να εφοδιαστούν με τη γνώση και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τους μαθητές αυτούς. 

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση πρόσφατα αναγνώρισε το δικαίωμα των μαθητών 

με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Ελληνική Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 2008, ο.α. Syriopoulou- Delli et. 

al., 2011, p.756). Οι μαθητές αυτοί μπορούν είτε να παρακολουθήσουν την τάξη σε 

γενικό σχολείο με την  υποστήριξη της δασκάλας της τάξης ή της ειδικής 

παιδαγωγού, είτε να παρακολουθήσουν το τμήμα ένταξης μέσα στο γενικό σχολείο. 

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς προκειμένου να 

δουλέψουν στο χώρο της ειδικής αγωγής είναι είτε το πτυχίο από το Παιδαγωγικό  

Τμήμα  Δημοτικής ή  Ειδικής Εκπαίδευσης, είτε το πτυχίο από το τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής , είτε Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό στην 

ειδική αγωγή ή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Παρόλαυτα, εξαιτίας ανεπαρκών 

πρακτικών κατά το παρελθόν και περιορισμών των Ιδρυμάτων η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών σε μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ),  παραμένει 

περιορισμένη (Syriopoulou- Delli et. al.,   2011). Η Μαυροπούλου και Παντελιάδου 

(2000) επεσήμαναν πως πρέπει στην Ελλάδα να αυξηθεί η εκπαίδευση στη 

Διαταραχή  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) για όλους τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στα σχολεία, είτε είναι ειδικής αγωγής είτε είναι γενικής αγωγής.  Για τους 

διευθυντές και τις αρχές ,η διατήρηση εκπαιδευτικών με προσόντα είναι μια 

σημαντική πρόκληση (Thornton, Peltier, & Medina, 2007, ο.α. Ruble,   Usher, & 

McGrew, 2011, p.68). 
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Οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), ειδικά αυτοί με 

περιορισμένες λειτουργικές ικανότητες εκδηλώνουν ένα σύνολο από μοναδικά 

χαρακτηριστικά που αποτελούν πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς που παρέχουν 

υπηρεσίες προς αυτούς  (Syriopoulou- Delli et. al.,  2011). Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής χρειάζονται  επιπρόσθετη εκπαίδευση για να επιληφθούν των 

αναγκών αυτών των μαθητών αυτών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των υπόλοιπων 

μαθητών. Η αυξημένη, μάλιστα, διάδοση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ), έχει θέσει σε σημαντική πίεση τα εκπαιδευτικά συστήματα , δημιουργώντας 

την  ανάγκη για εκπαιδευτικούς  που να κατέχουν τα προσόντα για τη διδασκαλία 

αυτών των μαθητών (Hendricks, 2011). Η βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών 

αυτών μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή της συμπεριφοράς, της γλώσσας, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων παιχνιδιού των παιδιών αυτών. 

Διαφορετικά, δυσχεραίνεται η ικανότητα αντιμετώπισης των καθημερινών 

προβλημάτων των παιδιών αυτών (Probst and Lepert 2008, ο.α. Syriopoulou- Delli et. 

al., 2011, p.757). Ο πυρήνας των βλαβών που συνδέονται με τη Διαταραχή  

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (π.χ έλλειψη επικοινωνίας, κοινωνική αλληλεπίδρασης, 

περιορισμένα ενδιαφέροντα, AmericanPsychiatric Association, 2000, ο.α. Ruble, 

Usher, & McGrew 2011, p.67)  επηρεάζει όλες τις περιοχές της μάθησης (Wilder, 

Dyches, Obiakor, & Algozzine, 2005∙Rogers & Vismara, 2008, ο.α. Ruble, Usher, & 

McGrew 2011, p.67). Παρέχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση και διαφορετικές 

κλινικές εμπειρίες για τη διδασκαλία αυτών των μαθητών μπορεί να βοηθήσει στην 

αύξηση της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Όταν οι εκπαιδευτικοί 

αρχίζουν να αισθάνονται επαρκείς σε ότι αφορά τις ικανότητες τους να διδάξουν τα 

παιδιά με Διαταραχή  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μπορεί να αποκτήσουν 

μεγαλύτερο κίνητρο να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να δεχτούν τις ευθύνες  

για τη διδασκαλία αυτών των παιδιών (Busby et al.,2012). Τα προβλήματα  των 

παιδιών αυτών μπορεί δυνητικά να οδηγήσουν τους  εκπαιδευτικούς των μαθητών με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε χαμηλά επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας, σε ανησυχία και άγχος και σε υψηλά επίπεδα  επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Κατά συνέπεια πρέπει οι εκπαιδευτικοί να βρουν ή να ανακαλύψουν 

τους πόρους για να βοηθήσουν αυτούς τους μαθητές. Παρόλο που  οι επαγγελματίες 

που δουλεύουν με δύσκολους πελάτες και δε νιώθουν ικανοί,  βρίσκονται σε κίνδυνο 

να εξουθενωθούν  επαγγελματικά, ο Cherniss (1995) πρότεινε πως αυτοί που 

διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να συνεχίσουν να νοιάζονται για τους 
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πελάτες τους, να νιώθουν δικαιωμένοι και να αποφύγουν την εξουθένωση. Ο 

Cherniss πρότεινε πως αυτά τα εργαλεία, όπως η εκπαίδευση ή η εκπαίδευση σε 

καινούργιες τεχνικές, μπορούν να αυξήσουν τα αισθήματα ικανότητας και 

αντιπροσωπεύουν αποτελεσματικές τεχνικές αντιμετώπισης. Σύμφωνα με το 

παραπάνω, ερευνητές, (π.χ Cherniss, 1993∙ Friedman, 1999) πρότειναν  πως 

προάγοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μπορεί να μειωθεί η 

επαγγελματική εξουθένωση (ο.α Jennet et al., 2003, p.591). Οι εκπαιδευτικοί που 

νιώθουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους όχι μόνο αναφέρουν λιγότερο άγχος, άλλα 

επίσης, παραμένουν στο επάγγελμα περισσότερο και αναφέρουν μεγαλύτερη 

αφοσίωση από τους εκπαιδευτικούς που αμφιβάλλουν για τις ικανότητές τους (Ware 

& Kitsantas, 2007∙ Schwarzer & Hallum, 2008, ο.α Ruble et al. 2013, p.67 ). Με άλλα 

λόγια, η αυτό-αποτελεσματικότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως προστατευτικός 

παράγοντας   για την επαγγελματική εξουθένωση που κατατρύχει το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού παραδοσιακά, ιδιαίτερα στο χώρο της ειδικής αγωγής .Έτσι 

κατανοώντας τις επιδράσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας για τους μαθητές με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους 

παράγοντες που προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη και τις τρέχουσες 

πρωτοβουλίες υποστήριξης (Ruble et al., 2011 ).    

 

1.2 ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.2.1 Η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας 

Η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας αναφέρεται σύμφωνα με τον 

Bandura 1997  «στις πεποιθήσεις ενός ατόμου στην ικανότητά του να οργανώσει και 

να εκτελέσει μια σειρά ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να παράγει ορισμένα 

αποτελέσματα», ενώ η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ορίζεται ως η 

πίστη που έχουν σχετικά με την ικανότητα τους να επηρεάσουν τη μάθηση των 

μαθητών (Berman et al.1977,ο. α. Tschannen-Moran  et al., 1998, p.202). Όταν οι 

άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα με τις 

ενέργειές τους , τότε είναι πιθανόν να έχουν πιο ισχυρό κίνητρο, να καταβάλλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια και να δείχνουν επιμονή όταν αντιμετωπίζουν εμπόδια και 

διαφορετικές καταστάσεις (Bandura, 1986∙ Soto & Goetz, 1998, ο.α. Ruble et al. 

2011,  p.67). Αυτή η αντίληψη, λοιπόν, παρουσιάζει  ενδιαφέρον δεδομένου ότι τα 
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εκπαιδευτικά συστήματα έρχονται αντιμέτωπα με την πρόκληση της αντιμετώπισης 

ενός πληθυσμού μαθητών ολοένα και διαφορετικό (de la Torre Cruz & Cassanova 

Arias, 2007). 

1.2.2 Οι κυρίαρχες θεωρίες της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

Οι Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy, and Hoy (1998) επεσήμαναν δυο 

κυρίαρχες θεωρίες:  

Η θεωρία του κέντρου ελέγχου του Rotter (1966): οι  εκπαιδευτικοί που συναινούν 

στο ότι το περιβάλλον ασκεί περισσότερη επίδραση στη μάθηση των μαθητών σε 

σχέση με τη διδασκαλία τους, αποδίδουν τα κίνητρα της μάθησης έξω από αυτούς  ή 

έχουν εξωτερικό κέντρο ελέγχου. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη που εκφράζουν 

περισσότερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διδάξουν δύσκολους ή χωρίς 

κίνητρα μαθητές, αποδίδουν τα κίνητρα της διδασκαλίας στους ίδιους ή έχουν 

εσωτερικό κέντρο ελέγχου(Tschannen-Moran et al., 1998)  

Η Κοινωνική Γνωστική Θεωρία του Bandura (1977) και η έννοια της 

αποτελεσματικότητας που αποτελείται από δυο στοιχεία: α) την προσδοκία για ένα 

γενικό αποτέλεσμα ή την πίστη ότι οι ενέργειες θα οδηγήσουν σε επιθυμητά 

αποτελέσματα και β) η αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητας ή η πίστη ότι ένας 

έχει την ικανότητα να επιφέρει αυτά τα αποτελέσματα (Tschannen-Moran et al., 

1998) . 

 

1.3 ΑΓΧΟΣ 

1.3.1 Η έννοια του άγχους 

Πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν ότι οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ), ειδικά, φορτώνουν περισσότερο άγχος στους εκπαιδευτικούς 

συγκρινόμενοι με άλλες ομάδες μαθητών, όπως για παράδειγμα με μαθητές με 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, διάσπαση προσοχής, με 

υπερκινητικότητα ή νοητικές αναπηρίες (Jennett, Harris, & Mesibov, 2003∙ Kokkinos 

& Davazoglou, 2009∙ Coman et al., 2012). Ωστόσο ,το άγχος των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με τους μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δε δέχτηκε 

ουσιαστικά προσοχή παρά του ότι οι πιο σημαντικοί στρεσσογόνοι παράγοντες 



 24 

σχετίζονται με την αλληλεπίδραση με τα παιδιά ( Tellenback et al., 1983∙ Greene et 

al.,1997,ο.α. Lecavalier et al., 2006, p.173). Έρευνες αναφέρουν ότι μεταξύ του 20% 

και του 40% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η διδασκαλία είναι πολύ αγχωτική 

(Kyriacou & Sutcliffe 1978∙ Cockburn, 1996, ο.α. Lecavalier et al., 2006, p.173). 

Παρά του ότι τα στοιχεία αφορούν τη γενική εκπαίδευση θα περιμέναμε το άγχος να 

υπάρχει και στους εκπαιδευτικούς με μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(Lecavalier et al., 2006). Οι Kyriacou και Sutcliffe (1978b)  όρισαν τo άγχος των 

εκπαιδευτικών  ως απόκριση σε μια αρνητική επίδραση (όπως θυμός ή κατάθλιψη) 

συνοδευόμενη συνήθως  από δυναμικά παθολογικές, σωματικές και βιοχημικές 

μεταβολές, που προκύπτει από την αντίληψη ότι οι απαιτήσεις της δουλειάς του 

εκπαιδευτικού αποτελούν απειλή για την αυτό-εκτίμηση ή την ευημερία του ή  

μετριάζεται από μηχανισμούς αντιμετώπισης που ενεργοποιούνται για να μειώσουν 

την  απειλή με την οποία έρχεται αντιμέτωπος. Ο όρος ‘άγχος’ δεν είναι σίγουρα 

καινούργιος. Ο Walter Cannon (1932) ανέπτυξε  την αντίδραση της φυγής ή μάχης 

απέναντι σε μια υποθετική ή πραγματική απειλή. Ο Hans Selye (δεκαετίες 

1960,1970,) περιέγραψε την απόκριση του σώματος στο άγχος ως ένα σύνδρομο 

γενικής προσαρμογής (GAS). Ο Lazarus το 1966 επεσήμανε πως η αντιμετώπιση 

είναι αυτή που κάνει τη μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα της προσαρμογής. Οι  

Lazarus και Folkman (1984) όρισαν το στρες ως «... οι απαιτήσεις (εσωτερικές ή 

εξωτερικές) που, σύμφωνα με την εκτίμηση του ατόμου, θέτουν σε δοκιμασία ή και 

ξεπερνούν τις διαθέσιμες δυνατότητές του» (Lazarus & Folkam, 1984).  

 

1.3.2.Μοντέλα εργασιακού άγχους 

Σε σχέση με το επαγγελματικό στρες διατυπώθηκαν τα παρακάτω βασικά 

μοντέλα περιγραφής και ερμηνείας του: 

 

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

model, Karasek, 1979)  

Σύμφωνα με αυτό το άγχος εξαρτάται από το συνδυασμό δύο παραγόντων, 

των   ψυχολογικών απαιτήσεων της εργασιακής κατάστασης και του βαθμού ελέγχου 

που έχουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους.  

Tο Μοντέλο των Βιταμινών (Vitamin Model, Warr ,1987) 
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Σύμφωνα με αυτό συγκεκριμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά στον 

εργασιακό χώρο επιφέρουν  αρνητικά αποτελέσματα, αν ξεπεράσουν τη συνιστώμενη 

καθημερινή δοσολογία. 

 

To Μοντέλο Ανισορροπίας Προσπάθειας / Ανταμοιβής (Effort/Reward 

Imbalance Model, Siegrist, 1996) 

Το Μοντέλο αυτό προτείνει πως πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην 

προσπάθεια που καταβάλλεται στην εργασία και την ανταμοιβή που λαμβάνεται από 

αυτή. 

 

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

Model, Demerouti et al., 2001 )  

Σύμφωνα με αυτό, η ανάπτυξη περισσότερων εργασιακών πόρων καθώς και η 

διατήρησή τους μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη διαχείριση των εργασιακών 

απαιτήσεων, πράγμα που αποτελεί σημείο– κλειδί για την αποφυγή του εργασιακού 

άγχους. 

Το μοντέλο της εναρμόνισης ατόμου-περιβάλλοντος (Person –Enviroment fit 

model) 

Η εργασία μπορεί να  αποτελέσει στρεσσογόνο συνθήκη για τον εργαζόμενο 

όταν υπάρχει χάσμα: α) ανάμεσα στα κίνητρα και τις επιδιώξεις του, αφενός , και σε 

αυτά που το περιβάλλον του προσφέρει , αφετέρου , και β) ανάμεσα στις απαιτήσεις 

του περιβάλλοντος και στην ικανότητά του να ανταποκριθεί σε αυτές (Baker, 1985). 

 

1.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ  

1.4.1.Η  έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης 

Τα συνολικά πρότυπα συμπεριφοράς των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ), είναι διαφορετικά από τα άλλα παιδιά με ειδικές ανάγκες , όπως η 

μη απόκριση σε στάνταρ  προγράμματα, συστήματα διαχείρισης της συμπεριφοράς ή 

οργανωτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται επιτυχημένα σε άλλους μαθητές με 

ειδικές ανάγκες (Myles et al.1991). Έτσι οι εκπαιδευτικοί των ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο να 

εξουθενωθούν επαγγελματικά (Jennett et al., 2003). Φυσικά η επαγγελματική 

εξουθένωση μπορεί να συμβεί σε κάθε επάγγελμα, αλλά έχει αναφερθεί περισσότερο 
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στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα (Foster, 1980). Ο όρος ‘επαγγελματική εξουθένωση’, 

άρχισε να χρησιμοποιείται πιο συστηματικά τη δεκαετία του 1970 στις Ηνωμένες 

πολιτείες, ειδικά για εργαζόμενους που δούλευαν σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα. Τα 

αρχικά άρθρα έχουν γραφτεί από τον  Freudenberger (1975),έναν ψυχίατρο που 

απέδωσε τον όρο σε άτομα που παρείχαν υπηρεσίες –στο πλαίσιο της εργασίας τους- 

στο χώρο της ψυχικής υγείας όπου εργαζόταν και την Maslach (1976), μια κοινωνική 

ψυχολόγο που μελετούσε τα συναισθήματα στο χώρο εργασίας. Ο Freudenberger  

περιέγραψε τη διαδικασία κατά την όποια ο ίδιος και άλλοι εργαζόμενοι βίωναν 

συναισθηματική εξάντληση και απώλεια κινητοποίησης και αφοσίωσης στο 

επάγγελμα και την απέδωσε με τον όρο ‘επαγγελματική εξουθένωση’. Η Maslach, 

ανεξάρτητα και συγχρόνως, πήρε συνεντεύξεις από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών 

που δούλευαν σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες στην Καλιφόρνια σχετικά με το 

συναισθηματικό άγχος της  δουλειάς τους και ανακάλυψε πως οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης είχαν σημαντικές εφαρμογές για την επαγγελματική ταυτότητα των 

ανθρώπων και τη συμπεριφορά στη δουλειά τους (Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001).    

1.4.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Σχετικά με το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχουν 

χρησιμοποιηθεί διάφορες προσεγγίσεις και ως εκ τούτου έχουν διατυπωθεί διάφοροι 

ορισμοί που όμως δε συμφωνούν μεταξύ τους. Οι προσεγγίσεις χωρίζονται σε αυτές 

που έχουν ως επίκεντρο το άτομο, τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τους κοινωνικούς 

παράγοντες  και τις οργανωτικές δομές.  

Ατομικές προσεγγίσεις 

Οι ατομικές προσεγγίσεις αναζητούν τις αιτίες της επαγγελματικής 

εξουθένωσης στον χαρακτήρα και τις προσδοκίες του ατόμου.  

Ο Freudenberger (1977) χαρακτηρίζει την επαγγελματική εξουθένωση ως μία 

διαδικασία φθοράς, εξάντλησης και αποτυχίας, που οφείλεται σε υπερβολικές 

απαιτήσεις ενέργειας, δυνάμεων και δυνατοτήτων. Θεωρεί ότι άτομα πολύ 

αφοσιωμένα στην εργασία βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εξουθενωθούν 

επαγγελματικά και περιέγραψε τον  «αφιερωμένο» (dedicated) εργαζόμενο που 

αναλαμβάνει υπερβολική δουλειά, τον  «υπερ–αφοσίωμενο» (over commited) που η 
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ζωή εκτός από το επάγγελμα δεν του προσφέρει ικανοποίηση και τον «αυταρχικό»( 

authoritarian) που έχει την αίσθηση ότι κάνεις άλλος εκτός από αυτόν δεν μπορεί να 

κάνει την εργασία τόσο αποτελεσματικά (Freudenberger,1974)    

Αργότερα,  οι Pines & Aronson (1988)  όρισαν την επαγγελματική 

εξουθένωση ως μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σωματική, συναισθηματική 

και ψυχική εξάντληση, η οποία προκαλείται από την επαφή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, με καταστάσεις που απαιτούν συναισθηματική  εμπλοκή. Η Pines (1993) 

υποστήριξε πως η επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται με την ανάγκη του 

ανθρώπου να πιστεύει πως η ζωή του έχει νόημα και πως ότι κάνει είναι χρήσιμο και 

έχει κάποια σημασία. Έτσι όσοι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν κάποιο νόημα στη 

ζωή τους μέσα από τη δουλειά τους, αποτύχουν, αισθάνονται επαγγελματική 

εξουθένωση. Οι άνθρωποι που δεν είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και 

που δεν επενδύουν συναισθηματικά σ’ αυτή, δεν πρόκειται να εξουθενωθούν 

επαγγελματικά.    

H Garden (1991)  μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση με βάση τον τύπο 

προσωπικότητας του ατόμου. Τον διαχωρίζει σε «συναισθηματικό» με κύριο 

χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον για τους άλλους ανθρώπους, και σε«διανοητικό» με 

έντονο τον προσανατολισμό προς την επίτευξη των στόχων του. Κατέληξε ότι, η 

πορεία της επαγγελματικής εξουθένωσης χαρακτηρίζεται από τη μεταστροφή, όπου 

το κυρίαρχο χαρακτηριστικό κάθε τύπου ατόμου ελαττώνεται (το ενδιαφέρον στον 

συναισθηματικό και η φιλοδοξία στον διανοητικό)  και ακολουθεί η επιπέδωση και η 

σύγκλιση των δύο τύπων προσωπικότητας.  

Τέλος, η θεωρία της διατήρησης πόρων -Conservation of Resources Model 

(COR∙ Hobfoll, 1988, 1989, 1998, 2001∙ Hobfoll&Freedy,1993) υποστηρίζει πως το 

στρες και η επαγγελματική εξουθένωση συμβαίνουν όταν τα άτομα δέχονται μια 

απειλή σε ότι αφορά τους πόρους που είναι σημαντικοί γι’ αυτά 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών, των κοινωνικών και των ενεργητικών πόρων 

(Hobfoll, 2001,ο.α. Halbesleben &   Buckley, 2004, p.862).   

Διαπροσωπικές προσεγγίσεις 
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Οι διαπροσωπικές προσεγγίσεις προσπαθούν να ερμηνεύσουν την 

επαγγελματική εξουθένωση με βάση την επίδραση των σχέσεων στον εργασιακό 

χώρο.   

    Η Maslach με τον όρο  ‘επαγγελματική εξουθένωση’ περιέγραψε ένα 

ψυχολογικό σύνδρομο σαν απόκριση σε χρόνιους διαπροσωπικούς στρεσσογόνους 

παράγοντες που αφορούν το επάγγελμα. Οι τρεις διαστάσεις κλειδιά αυτής της 

αντίδρασης είναι η ακατανίκητη εξάντληση, τα αισθήματα κυνισμού και 

απομάκρυνσης από το επάγγελμα και μια αίσθηση αναποτελεσματικότητας και 

έλλειψης προσωπικής επίτευξης. Το στοιχείο της εξάντλησης  αντιπροσωπεύει τη 

βασική ατομική διάσταση του στρες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αναφέρεται 

σε αισθήματα παρατεταμένου άγχους και εξάντλησης των συναισθηματικών και 

σωματικών πηγών του ατόμου. Ο κυνισμός (ή αποπρωσοποίηση) αντιπροσωπεύει τη 

διαπροσωπική διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αναφέρεται σε μια 

αρνητική, σκληρή ή εξαιρετικά  αδιάφορη απόκριση σε ποικίλες όψεις της δουλειάς. 

Το στοιχείο της μειωμένης αποτελεσματικότητας ή επίτευξης αντιπροσωπεύει την 

διάσταση της αυτό-εκτίμησης της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αναφέρεται σε 

αισθήματα ανικανότητας και έλλειψης επίτευξης και παραγωγικότητας στη δουλειά 

(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  

Επιπλέον, οι Buunk και Schaufeli (1993) υποστήριξαν ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση επέρχεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης αμοιβαιότητας στη συναλλαγή 

ανάμεσα σε αυτόν που παρέχει βοήθεια και σε αυτόν που τη δέχεται. Αν δε λάβει  την 

αναμενόμενη ανταπόδοση, απογοητεύεται για την διάψευση των προσδοκιών του, 

αλλά και από το γεγονός ότι θεωρείται δεδομένος από τον δέκτη της βοήθειας.    

Κοινωνικές προσεγγίσεις 

Οι κοινωνικές προσεγγίσεις  της επαγγελματικής εξουθένωσης εξετάζουν τη 

σημασία των ισχύοντων κοινωνικών δομών στην εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

Ο Karger (1981) θεώρησε ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι αποτέλεσμα  

της μετατροπής των κοινωνικών δεξιοτήτων και του επαγγελματία σε εμπορεύσιμο 

είδος. Θεωρεί επίσης τη μετατροπή αυτή, αλλά και την εμπορευματοποίηση της 

εργασίας , αφ’ ενός μεν ως το κύριο αίτιο της αποπροσωποποίησης και της 
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απομάκρυνσης μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη , αφ ’ ετέρου δε ως το αίτιο 

ανάπτυξης άσχημων εργασιακών σχέσεων.  

Η Meyerson (1994) μελέτησε την ερμηνεία της επαγγελματικής εξουθένωσης  

που δίνουν οι επαγγελματίες και τα συστήματα σύμφωνα με δύο μοντέλα. Σύμφωνα 

με το ιατρικό η επαγγελματική εξουθένωση  ερμηνεύεται σαν μια παθολογική 

κατάσταση που πρέπει να ελεγχθεί και να θεραπευτεί, ενώ σύμφωνα με το 

ψυχολογικό μοντέλο ερμηνεύεται σαν ένα φυσιολογικό κοινωνικό φαινόμενο. 

Οργανωτικές προσεγγίσεις 

Οι οργανωτικές προσεγγίσεις αναφέρονται στους οργανωτικούς παράγοντες 

που οδηγούν στη γένεση της επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και στις επιπτώσεις 

αυτής στην επιχείρηση.  

Σύμφωνα με τον Cherniss (1980), η ψυχολογική απομάκρυνση του ατόμου 

από την εργασία του και οι αρνητικές προσωπικές αλλαγές που αναπτύσσονται με την 

πάροδο του χρόνου λόγω των ματαιώσεων που βιώνει ή λόγω των υπερβολικών 

απαιτήσεων, αποτελούν ένα γενικό ορισμό του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Αβεντισιάν – Παγοροπούλου, Κουμπιάς και Γιαβρίμης, 2000). 

Οι Maslach & Leiter (1997), τέλος, προσπάθησαν να συνδυάσουν την 

διαπροσωπική προσέγγιση με τα υπόλοιπα θεωρητικά μοντέλα. Η επαγγελματική 

εξουθένωση εμφανίζεται να είναι απόρροια της ασυμφωνίας ανάμεσα σε αυτό που 

είναι το άτομο και στο επάγγελμα. Παρουσιάζεται, επίσης, σαν μια κατάσταση 

χρόνιας ανισορροπίας, στην οποία η εργασία απαιτεί περισσότερα από αυτά που 

μπορεί να προσφέρει το άτομο, ενώ παράλληλα του παρέχει πολύ λιγότερα. Στη 

συνέχεια αναθεωρώντας τη θεωρία τους, αναδιατύπωσαν τις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης με πιο γενικούς όρους. Η συναισθηματική εξάντληση 

ονομάστηκε εκ νέου ‘εξάντληση’, η αποπροσωποποίηση  ‘κυνισμός’ και η αίσθηση 

μειωμένης προσωπικής επίτευξης  ‘αναποτελεσματικότητα’. 

 

1.4.3 Μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

Το  μοντέλο  των  τριών  διαστάσεων της  Maslach:  
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Σύμφωνα με το μοντέλο της Maslach, το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης  συνθέτουν οι  ακόλουθες τρεις αλληλένδετες,  αλλά  διακριτές  

διαστάσεις:  η συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση  ή  κυνισμός  και η  

μειωμένη προσωπική επίτευξη (Leiter & Maslach, 2005). 

Το μοντέλο των   Edelwich  και   Brodsky (1980): 

Η επαγγελματική εξουθένωση περιγράφεται από τα εξής στάδια: ο  

ενθουσιασμός, η αμφιβολία και η αδράνεια, η απογοήτευση και η ματαίωση και η 

απάθεια.  

Το  μοντέλο  του Cherniss (1980): 

Περιγράφει την επαγγελματική εξουθένωση με τρία στάδια: τo εργασιακό  

στρες, το στάδιο  της εξάντλησης και το στάδιο της αμυντικής κατάληξης.  

Το μοντέλο της Pines  και των συνεργατών  της: 

Η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται από την Pines ως μία κατάσταση 

σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής εξάντλησης, η οποία προκαλείται από την 

χρόνια έκθεση του ατόμου σε συναισθηματικά απαιτητικές συνθήκες (Pines, & 

Aronson, 1988). 

 

Το μοντέλο Shirom – Melamed  (1989): 

Ο εργαζόμενος  βιώνει το αίσθημα της σωματικής κούρασης, της    

συναισθηματικής εξάντλησης και της γνωσιακής κόπωσης (Hobfoll & Shirom, 2000). 

Το μοντέλο της Κοπεγχάγης 

Βασίστηκε στη θεωρία του Schaufeli και Grennglass  (2001) που όρισαν την 

επαγγελματική εξουθένωση ως «μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και 

πνευματικής εξάντλησης  εξαιτίας της μακροχρόνιας εμπλοκής  σε εργασιακές 

καταστάσεις που είναι συναισθηματικά απαιτητικές.». Υποστήριξαν ότι το σύνδρομο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης συνθέτουν η προσωπική εξουθένωση , η 

επαγγελματική εξουθένωση και η εξουθένωση σε σχέση με τους ανθρώπους 

(Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen,  2005). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

2.1 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε η αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 
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Κατά τον Cherniss (1993), η εννοιολογική σύλληψη της αυτό-

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τρία πεδία: α. το έργο, δηλαδή 

η ικανότητα του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία, στην επιβολή πειθαρχίας και στην 

κινητοποίηση των μαθητών, β. το διαπροσωπικό, δηλαδή η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού για αρμονική συνεργασία με τους άλλους και γ. την οργάνωση, 

δηλαδή την ικανότητα του εκπαιδευτικού να ασκήσει επιρροή σε κοινωνικούς και 

πολιτικούς παράγοντες που δρουν στη σχολική οργάνωση (ο.α. Friedman & Kass, 

2002, p.677). Γενικότερα, η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών έχει 

συνδεθεί με ένα πλήθος σημαντικών εκπαιδευτικών μεταβλητών που αφορούν το 

σχολικό οργανισμό, τους μαθητές και φυσικά τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Evers 

et al., 2002). 

 Σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς βρέθηκε πως επιδρά θετικά στις 

αντιλήψεις τους σχετικά με τη διδασκαλία ,στις εκπαιδευτικές πρακτικές που 

εφαρμόζουν και στη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη  (Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2001∙ Skaalvik & Skaalvik, 2007). Η αποτελεσματικότητα επηρεάζει 

την προσπάθεια που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν, τους στόχους 

που θέτουν και τα επίπεδα των προσδοκιών τους. Εκπαιδευτικοί με ισχυρή αίσθηση 

αυτό-αποτελεσματικότητας τείνουν να επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα σχεδιασμού και 

οργάνωσης. Ακόμη αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ανοιχτοί σε νέες ιδέες 

και πιο πρόθυμοι να πειραματιστούν σε νέες μεθόδους ώστε να ανταποκριθούν 

καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών (Berman, McLaughlin, Bass, Pauly, & Zellman, 

1977∙ Guskey, 1988∙ Stein & Wang, 1988 ,ο.α. Friedman & Kass 2002, p.679). Οι 

αντιλήψεις αυτό-αποτελεσματικότητας ασκούν επίδραση στην  επιμονή των 

εκπαιδευτικών όταν τα πράγματα δε βαίνουν και τόσο ομαλά και στην 

προσαρμοστικότητα τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με αναπάντεχα συμβάντα. 

Επίσης  κάνει τους εκπαιδευτικούς πιο ελαστικούς με τα λάθη των μαθητών 

(Ashton& Webb, 1986, ο.α. Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001, p.783), 

περισσότερο αφοσιωμένους σε έναν μαθητή που αγωνίζεται (Gibson & Dembo, 1984 

ο.α. Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001, p.783) και ενθουσιασμένους με την 

διδασκαλία (Allinder,1994, ο.α. Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy 2001,p.784). 

Επίσης, η αυτό-αποτελεσματικότητα βοηθάει τον εκπαιδευτικό να είναι λιγότερο 

προκατειλημμένος να παραπέμψει έναν δύσκολο μαθητή στην ειδική αγωγή (Meijer 

& Foster, 1988∙ Podell & Soodak, 1993∙ Soodak & Podell, 1993,ο.α. Tschannen-

Moran and Woolfolk Hoy 2001,  p.784). Επιδεικνύουν , τέλος,  μεγαλύτερη 
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αφοσίωση στη διδασκαλία (Evans & Tribble, 1986∙ Coladarci, 1992, ο.α. Tschannen-

Moran & Woolfolk Hoy 2001, p.784) και είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στην 

εκπαίδευση (Glickman & Tamashiro, 1982∙Burley, Hall, Villeme, & Brockmeier, 

1991, ο.α. Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy 2001, p.784). 

 

2.2 Εργαλεία μέτρησης της αυτό-αποτελεσματικότητας 

Ποικίλα εργαλεία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων για να 

μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Ορισμένα από αυτά είναι τα 

παρακάτω: α)Teacher Efficacy Scale (TES, Gibson & Dembo, 1984, ο.α Tschannen-

Moran et al., 1998, p.208). Αποτελείται από δυο παράγοντες, ένας που μετράει την 

προσωπική αυτό-αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, τις πεποιθήσεις ουσιαστικά 

των εκπαιδευτικών για την ικανότητα τους να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στους 

μαθητές και ένας που μετράει τη γενική αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας , τις 

αντιλήψεις, δηλαδή, των εκπαιδευτικών ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν το 

περιβάλλον, που σημαίνει το βαθμό στον οποίο μπορούν να διδάξουν τους μαθητές, 

πέρα από την οικογενειακή κατάσταση, το IQ και τις σχολικές συνθήκες, β) Τeacher 

Self –Efficacy Scale ( TSES, Woolfolk & Hoy, 1990). Το εργαλείο περιλαμβάνει μια 

υποκλίμακα που μετρά την προσωπική αυτό-αποτελεσματικότητα, δηλαδή την 

αντίληψη των εκπαιδευτικών για την ικανότητά τους να βοηθούν δύσκολους και 

χωρίς κίνητρα μαθητές , όταν το περιβάλλον δε βοηθάει και μια υποκλίμακα που 

μετράει τη γενική αποτελεσματικότητα, δηλαδή την αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι 

έχουν την ικανότητα να αντισταθμίζουν αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, γ) 

Τeacher‘s Sense of Efficacy Scale ( Tschannen -Moran & Woolfolk Hoy, 2001). 

Αποτελείται από τρεις υποκλίμακες. Η πρώτη υποκλίμακα αφορά την 

αποτελεσματικότητα στις διδακτικές στρατηγικές, η δεύτερη την 

αποτελεσματικότητα στη διαχείρηση της τάξης και η τρίτη την αποτελεσματικότητα 

στην εμπλοκή των μαθητών,  δ) Τeacher Ιnterpersonal Self –Efficacy Scale (TISES, 

Brouwers και Tomic , 2001). To εργαλείο αποτελείται από τρεις υποκλίμακες που 

μετρούν α) την αποτελεσματικότητα  στη διαχείρηση της συμπεριφοράς των μαθητών 

στην τάξη β) την αποτελεσματικότητα  από την υποστήριξη από τους συναδέλφους 

και γ) την αποτελεσματικότητα  από την υποστήριξη από τη διοίκηση., ε) Norwegian 

Teacher Self –Efficacy Scale (NTSES, Skaalvik & Skaalvik, 2007), στ) Teachers’ 
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Efficacy Beliefs System-Self form (TEBS-Self, Dellinger , Bobbett,Olivier, Ellett, 

2008) κ.τ.λ. 

 

2.3 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε η αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

Όπως αναφέρουν οι Coladarci & Breton (1997), η έρευνα της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών αν και ιδιαίτερα εκτεταμένη, έχει 

περιοριστεί κατά κύριο λόγο στη γενική εκπαίδευση, με μικρό δείγμα ερευνών στην 

ειδική αγωγή. Η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή 

βρέθηκε να συνδέεται με τις αντιλήψεις για τις ικανότητες των μαθητών με αναπηρίες 

(YorkBarr,Schultz, Doyle, Kronberg, & Crossett, ο.α. Soto & Goetz, 1998, p.136) και 

τις προσδοκίες και τους στόχους για τους μαθητές αυτούς (Rose, 1995,ο.α. Lee et 

al.,2011, p.62). Επιπλέον, σχετίστηκε με τις αντιλήψεις σχετικά με τις αναπηρίες και 

με το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε τάξεις 

συμπερίληψης (Jordan, Schwartz & McGhie-Richmond, 2009, ο.α Ahsan et.al., 2012, 

p.4),τις αντιλήψεις για τη συμπερίληψη μαθητών σε σχέση με τον τύπο της αναπηρίας 

τους (Soodak, Podell, & Lehman, 1998, ο.α.Roll-Pettersson, 2008, p.176) και την 

επιτυχημένη εφαρμογή των αρχών της συμπερίληψης (Moeller & Ishii-Jordan, 1996∙ 

Paneque & Barbetta, 2006∙ Sharma, Loreman, & Forlin, 2011, ο.α. Ahsan et al., 2012, 

p.4). Η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή βρέθηκε να 

συνδέεται και με την άμεση και διαρκή αξιολόγηση της προόδου των μαθητών βάσει 

εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στόχων και την ανάληψη της ευθύνης για τα 

αποτελέσματα των παιδιών (Soto & Goetz,1998). Επίσης, η αυτό-

αποτελεσματικότητα σχετίστηκε με αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές 

(Brownell & Pajares, 1996) και την αφοσίωση σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 

(Rainforth, York, & MacDonald, 1992∙ Putnam, 1993, ο.α. Soto & Goetz , 1998, 

p.139). Βρέθηκε πως οι αυτό-αποτελεσματικοί  εκπαιδευτικοί  ειδικής αγωγής κάνουν 

δημιουργικές προσαρμογές για τους μαθητές με μαθησιακά και συμπεριφορικά 

προβλήματα (Rainforth, York, & MacDonald, 1992∙Putnam, 1993, ο.α. Soto & Goetz, 

1998, p.139), διαχειρίζονται τις προκλητικές συμπεριφορές και τις αντιδράσεις 

απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές (Hastings & Brown, 2002) και δείχνουν 

ανοχή και επιμονή στη διδασκαλία δύσκολων να μάθουν μαθητών (Rainforth, York, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X07000339
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X07000339
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& MacDonald, 1992∙Putnam, 1993, ο.α. Soto & Goetz, 1998 p.139). Επιπλέον, 

έρευνες έδειξαν ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στην ειδική 

αγωγή βρέθηκε να συνδέεται με την προθυμία  τους να συνεργαστούν με ομάδα 

συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων (Rainforth, York, & MacDonald, 1992∙Putnam, 

1993, ο.α. Soto & Goetz 1998, p.139), με την   υποστήριξη από τη διοίκηση (Nias, 

Southworth, & Yeomans, 1989∙ Rosenholtz, 1989, ο.α. Brownell & Pajares, 1996, 

p.12) και με τη συνεργασία με συναδέλφους (Brownell & Pajares, 1996). Τέλος , 

συνδέθηκε με την εκπαιδευτική επιμόρφωση στην ειδική αγωγή (Bender & 

lkechukwu,1989, ο.α. Brownell & Pajares1996, p.13), όπως και με μαθήματα 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Lancaster &  Bain 2007 και 2010, ο.α. Ahsan et al., 

2012, p.4).  

 

2.4 Έρευνες για την αυτό-αποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής. 

Ορισμένες από τις έρευνες για την αυτό-αποτελεσματικότητα που 

διενεργήθηκαν  σε εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής αναφέρονται παρακάτω. 

Οι Gersten,Walker & Darch (1988) έδειξαν ότι η  αποτελεσματικότητα των   

στρατηγικών που χρησιμοποιούνταν για τη διδασκαλία  παιδιών  χαμηλής επίδοσης 

συσχετίστηκε αρνητικά με την ανοχή στην απροσάρμοστη συμπεριφορά των παιδιών 

με ειδικές ανάγκες και με την ενεργή αντίσταση στην τοποθέτηση των παιδιών αυτών 

στις τάξεις τους. Αυτό συνέβαινε γιατί οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι η χρήση του 

χρόνου της διδασκαλίας απέβαινε αναποτελεσματική για την υπόλοιπη τάξη 

μειώνοντας το επίπεδο της συνολικής απόδοσής της.  

Σε έρευνά τους οι Soodak &Podell (1993) μελέτησαν την επίδραση της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών γενικής και  ειδικής αγωγής και του τύπου 

της ειδικής ανάγκης  του παιδιού στην απόφαση τους για παραπομπή του στην ειδική 

αγωγή, μέσω της Teacher Efficacy Scale (Gibson & Dembo,1984).  Βρήκαν λοιπόν 

ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής είναι πιο πιθανόν να συμφωνούν με 

την τοποθέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στη γενική τάξη όταν είναι 

υψηλή και η προσωπική και η γενική αυτό-αποτελεσματικότητά τους. Επιπρόσθετα 

μαθητές με συνδυασμό μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων είναι  πιο 

πιθανόν να παραπεμφθούν στην ειδική αγωγή. 
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 Η Allinder  (1994)  ανέδειξε τη θετική σχέση ανάμεσα στην προσωπική 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και στους καινούργιους τρόπους διδασκαλίας, 

στην οργάνωση  και το σχεδιασμό της  και την πίστη και τον ενθουσιασμό για αυτή, 

σε 200 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής από τις μεσο-δυτικές πολιτείες των Η.Π.Α. Η 

γενική αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Teacher Efficacy), επίσης, συνδέθηκε 

με την αυτοπεποίθηση και επίσης με την πίστη και τον ενθουσιασμό για τη 

διδασκαλία.  Η αυτό-αποτελεσματικότητα μετρήθηκε με την Τeacher Εfficacy Scale 

των Gibson and Dembo (1984). 

Οι Soodak & Podell (1994) ερεύνησαν τις αποφάσεις  σχετικά με μαθητές με 

μαθησιακά και συμπεριφορικά προβλήματα, τις αντιλήψεις για τα αίτια που  

προκαλούν τα προβλήματα και την αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητάς 110 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ποιοτικών 

συνεντεύξεων και της Teacher Efficacy Scale (Gibson & Dembo,1984). Οι 

εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούσαν περισσότερο στρατηγικές βασισμένες σε  αυτούς 

(teacher- based) είχαν μεγαλύτερη προσωπική αποτελεσματικότητα από αυτούς που 

έψαχναν λύσεις οπουδήποτε αλλού.   

Οι Brownell και Pajares (1996) επιχείρησαν να αναγνωρίσουν, σε 128 

εκπαιδευτικούς παιδιών με μαθησιακά και συμπεριφορικά προβλήματα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά πόσο η αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών να διδάξουν τέτοιους μαθητές έχει ισχυρό άμεσο αποτέλεσμα στην   

σχολική επίδοση των μαθητών σε σχέση με άλλους παράγοντες που έχει υποτεθεί ότι 

συμβάλλουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών είχε το πιο ισχυρό άμεσο αποτέλεσμα στη 

σχολική επίδοση. 

Οι Minke και συν. (1996) διεξήγαγαν έρευνα για να μελετήσουν την αυτό-

αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, τις στάσεις τους 

απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με μέτριες αναπηρίες, την ικανότητα τους, την 

ικανοποίηση από την διδασκαλία και τις κρίσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα 

των προσαρμογών στις τάξεις συμπερίληψης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι την 

υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα και τις πιο θετικές αντιλήψεις για τη 

συμπερίληψη εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής , με δεύτερους τους  

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που δίδασκαν από κοινού σε τάξεις συμπερίληψης με 
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εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τελευταίους τους  εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

που δίδασκαν σε παραδοσιακές τάξεις. 

Οι Almong & Shechtman (2007) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στις 

στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς από εκπαιδευτικούς που 

δουλεύουν σε τάξεις συμπερίληψης με την αποτελεσματικότητα τους. Το δείγμα 

αποτέλεσαν 33 εκπαιδευτικοί της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης στο Ισραήλ. 

Θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν ανάμεσα στην  αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών και στη χρήση βοηθητικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση 

διαφορετικών προβλημάτων συμπεριφοράς.  

Η Roll-Pettersson (2008) μελέτησε την αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις αντιλήψεις για τη συμπερίληψη μαθητών με δυσλεξία 

και με μέτρια νοητική καθυστέρηση σε δείγμα 175 εκπαιδευτικών της γενικής 

εκπαίδευσης στη Σουηδία, με την Teacher Efficacy Scale, (προσαρμογή των Hoy & 

Woolfolk, 1990 της κλίμακας των Gibson and Dembo,1984). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η προσωπική αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συνδέθηκε με 

τη συμπερίληψη μαθητή με μέτρια νοητική καθυστέρηση, το οποίο σημαίνει την 

υποκειμενική αντίληψη τους ότι είναι ικανοί εκπαιδευτικοί σε ότι αφορά τη 

διδασκαλία ενός μαθητή με μέτρια νοητική καθυστέρηση. Η γενική 

αποτελεσματικότητα συνδέθηκε με τη συμπερίληψη  μαθητή με δυσλεξία πράγμα που 

δηλώνει πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στην ικανότητα τους να διδάξουν ένα 

μαθητή με δυσλεξία πέρα από τυχόν  αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος.   

Οι Lee και συν. (2011) μελέτησαν την  αποτελεσματικότητα 154 δασκάλων 

ειδικής αγωγής στην Καλιφόρνια, μέσω της Teacher Efficacy Scale (Gibson και 

Dembo, 1984) και βρήκαν ότι και η προσωπική αποτελεσματικότητα και η γενική 

συνδέθηκαν ισχυρά με την πίστη στη γνώση και τις δεξιότητες. Επίσης, η ποιότητα 

της υποστήριξης και η γενική αποτελεσματικότητα συσχετίστηκαν σημαντικά . 

Επιπλέον οι εργασιακές συνθήκες , όπως η έλλειψη πόρων (πρόγραμμα, τεχνολογία, 

προυπολογισμός, προμήθειες) και ο βαρύς φόρτος εργασίας (μεγάλες τάξεις, ποικιλία 

αναγκών των μαθητών, γραφική δουλειά), βρέθηκε ότι  αποτελούν επίσης κίνδυνο για 

την αυτό-αποτελεσματικότητα. 
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2.5 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε η αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) 

Η διδασκαλία των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) έχει 

αναφερθεί ότι αποτελεί πρόκληση ακόμη και για έμπειρους εκπαιδευτικούς. Οι 

αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) βρέθηκε πως καταφέρνουν να επηρεάσουν τους μαθητές ώστε να λειτουργούν 

σε ακαδημαικές, γλωσσικές, κοινωνικές, αντιληπτικές περιοχές και σε τομείς 

αυτοβοήθειας και έτσι τους καθιστούν ικανούς να γίνουν πιο κοινωνικά αποδεκτοί 

και να καταλάβουν καλύτερα τον κόσμο όπου ζουν (Myles et al.,1991). Υπάρχουν 

στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του ότι η εξειδικευμένη γνώση όλου του αυτιστικού 

φάσματος και η ανάλογη προσέγγιση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ,είναι 

σημαντικά για την επίτευξη της καλύτερης εκπαίδευσης των παιδιών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Siu & Ho, 2010). Οι εκπαιδευτικοί των ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) που  γνωρίζουν εκπαιδευτικές στρατηγικές 

και νιώθουν πως κατέχουν τη θεωρητική βάση του προγράμματος που εφαρμόζουν 

στις τάξεις τους, συχνά έχει βρεθεί ότι έχουν υψηλή αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητας και βιώνουν λιγότερη επαγγελματική εξουθένωση (Jennett et 

al., 2003). Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για έναν μαθητή με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), απαιτείται μια πρότυπη μορφή που ενσωματώνει τόσες 

διαφορετικές στρατηγικές και τεχνικές. Η  γνώση, λοιπόν, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να πιστεύουν ότι έχουν τη λύση για 

αυτό που κάνουν και συνεπώς ξοδεύουν λιγότερο χρόνο. Η γνώση της κατάλληλης 

εκπαιδευτικής μεθόδου, επίσης, επιτρέπει τους εκπαιδευτικούς των ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) να καταβάλλουν προσπάθεια για τον κάθε 

μαθητή ξεχωριστά και να μην έχουν ένα κοινό θέμα που θα το προσαρμόσουν στον 

κάθε μαθητή της τάξης τους.  Όταν ένα άτομο δουλεύει με ένα παιδί με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), η φύση του προγράμματος και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία είναι εξίσου σημαντικά . Οι εκπαιδευτικοί παιδιών 

με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) που είναι επιτυχημένοι κατέχουν 

χαρακτηριστικά όπως ελαστικότητα, οργάνωση και επιμονή. Επιπρόσθετα, αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί είναι αφοσιωμένοι στο δικαίωμα του παιδιού για την εφαρμογή της πιο 

κατάλληλης στρατηγικής (Simpson & Myles, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

3.1 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε το άγχος των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής 

Οι αγχογόνοι παράγοντες που δρουν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι 

ποικιλόμορφοι και μπορεί να έχουν τόσο εξωγενή, όσο και ενδογενή χαρακτήρα. 

Όπως αναφέρει ο Boyle et al.(1995, p.6), στην προσπάθεια να αναγνωρίσουν τις 

κυριότερες διαστάσεις του άγχους των εκπαιδευτικών , πλήθος μελετών διεξήχθησαν 

(όπως Kyriacou & Sutcliffe, 1978a∙ Clark, 1980∙ Laughlin, 1984∙ Dewe, 1986∙ Payne 

& Fumham, 1987∙ Manthei & Solman, 1988∙ Okebukola & Jegede, 1989∙ Borg et al., 

1991).Τουλάχιστον τρεις κύριες διαστάσεις αναδείχθηκαν μέσα από αυτές τις 

έρευνες: α) η πρώτη ονομάστηκε ‘Ανάρμοστη Συμπεριφορά του Μαθητή’ και 

αναφέρεται σε μαθητές που κάνουν θόρυβο, δύσκολες τάξεις, αγενής ή αναιδής 

συμπεριφορά των μαθητών, έλλειψη πρόθεσης των μαθητών να δουλέψουν,  

επιτήρηση πολλών μαθητών εξαιτίας της απουσίας εκπαιδευτικών κ.α., β) η δεύτερη 

ονομάστηκε ‘Έλλειψη Χρόνου/Πόρων’ και περιλαμβάνει την έλλειψη επαρκούς 

χρόνου για τη διδασκαλία των παιδιών, την αόριστη διδακτέα ύλη, την έλλειψη 

εξοπλισμού και φτωχές εγκαταστάσεις, το μεγάλο αριθμό τάξεων, τη διοικητική 

δουλειά, τη συνεργασία με τους γονείς κ.α. και γ) η τρίτη ονομάστηκε ‘Αναγνώριση 

των Επαγγελματικών Αναγκών’ και σ’ αυτή συμπεριλαμβάνονται  οι λίγες ευκαιρίες 

προαγωγής, ο ανεπαρκής μισθός, η έλλειψη αναγνώρισης της καλής διδασκαλίας, οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους συναδέλφους, η πίεση από το διευθυντή και 

άλλους προισταμένους και η πίεση από τους γονείς.  

 

3.2 Εργαλεία μέτρησης του άγχους των εκπαιδευτικών 

Όπως επισημαίνει ο Kyriacou (2001) η μέτρηση του στρες των εκπαιδευτικών 

πιο συχνά υπολογίζεται, α) με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Μεταξύ αυτών 

υπάρχουν αυτά που ρωτούν τους εκπαιδευτικούς να βαθμολογήσουν το συνολικό 

τους στρες σε μια μονής απάντησης κλίμακα και β) με  ερωτηματολόγια που ζητούν 

από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν βάσει μιας λίστας στρεσογόνων 

παραγόντων, όπως τα ερωτηματολόγια που ακολουθούν: α)Teacher Εvent- Stress 

Inventory’ (TESI∙ Pratt, 1978), β) Questionnaire on Teacher Stress (Kyriacou & 

Sutcliffe, 1978b), γ)Teacher Stress Inventory (TSI∙ Boyle, Borg, Falzon & 

Baglioni,1995), δ)Teachers Occupational Stress Scale (TOSS∙ Aftab & 
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Khatoon,2012), ε)Teacher’s Stress Inventory (Ravichandran & Rajendran, 2007), στ) 

Professional Life Stress Scale (Fontana & Abouserie,1993) κ.τ.λ. 

 

3.3 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε το άγχος των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής 

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην ειδική αγωγή βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα για εμφάνιση υψηλών επιπέδων στρες, γιατί έρχονται καθημερινά 

αντιμέτωποι με αυξημένες προκλήσεις, δυσκολίες, ανεπάρκειες και ελλείμματα, λόγω 

της ύπαρξης πολυδιάστατων ειδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών 

στους μαθητές (Wisniewski & Gargiulo, 1997). Η ψυχολογική πίεση που δέχονται 

επιτείνεται και από το γεγονός της εγγύτητας και της στενής αλληλεπίδρασης με τους 

μαθητές (Antoniou et al., 2000). Όπως επισημαίνουν οι Kokkinos & Davazoglou 

(2009),η βιβλιογραφία παρέχει αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με το βαθμό του 

άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. Η ποικιλομορφία στα αποτελέσματα μπορεί εν 

μέρει να αποδοθεί σε διαφορές στο κοινωνικο-πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

στα εργαλεία μέτρησης και στις μεθόδους έρευνας. Επίσης, τόσο η  έλλειψη ακριβούς 

ορισμού του άγχους όσο και η έλλειψη μοντέλων άγχους για εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής , δεν πρέπει να παραγνωριστεί. Σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής, οι επιπρόσθετες πηγές άγχους αναφέρονται : α) στη μάθηση των παιδιών, β) 

σε συναισθηματικές και άλλες ανάγκες του παιδιού και γ) σε επιπρόσθετες νοητικές, 

σωματικές ή /και αισθητηριακές βλάβες (Antoniou, Polychroni, & Walters, 2000). Η 

βιβλιογραφία παρέχει και εκτενείς πληροφορίες για τις ιδιαίτερες συνθήκες στην 

ειδική αγωγή που οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως στρεσογόνες. Ανάμεσα σε αυτές 

συγκαταλέγονται η διοίκηση, η  γραφική εργασία , η πειθαρχία, οι επαφές με τους 

γονείς, η συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς, η διασπαστική και προκλητική 

συμπεριφόρά των  παιδιών, οι πολυπληθής τάξεις και η έλλειψη εμφανούς προόδου 

των μαθητών (Cooley & Yovanoff, 1996). Επίσης, η έλλειψη του απαραίτητου 

εξοπλισμού για να διδάξουν μια ποικιλία παιδιών (Williams & Gersch, 2004), η 

έλλειψη της κατάλληλης επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι δυσκολίες να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (Wisniewski & 

Gargiulo, 1997) αποτελούν πηγές στρες. Ακόμη, έχουν αναφερθεί ως  πηγές που 

δημιουργούν πιέσεις στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής η μειωμένη οργανωτική 

http://scholar.google.gr/citations?user=Etd18QsAAAAJ&hl=el&oi=sra
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και επαγγελματική αφοσίωση (Billingsley et al., 2004),οι σημαντικές ελλείψεις 

προσωπικού στην ειδική αγωγή (Antoniou, Polychroni & Walters, 2000  ) και η 

σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων (Boe, Bobbitt, Cook, Whitener, & Weber, 1997). 

Τέλος, οι κρίσιμες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και η κίνηση προς την συμπερίληψη 

αναφέρθηκαν ως στρεσογόνες πηγές στην ειδική αγωγή (Chaplain, 1995,ο.α. 

Platsidou   &  Agaliotis, 2008, p.62). 

 

3.4 Η περίπτωση της Ελλάδας  

Όπως επισημαίνουν οι Kokkinos & Davazoglou (2009) παρόλο που μεγάλος 

όγκος ερευνών έχουν γίνει διεθνώς για το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση 

των εκπαιδευτικών μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι ελληνικές έρευνες είναι 

περιορισμένες σε εκπαιδευτικούς, με εκείνες που έγιναν για να διερευνήσουν το 

στρες των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής να είναι απογοητευτικά λίγες. Ωστόσο , τα 

υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν μέτρια έως χαμηλά επίπεδα στρες και αναφορικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δεν φαίνεται να βιώνουν 

ανησυχητικά επίπεδα στρες (Μόττη - Στεφανίδη, 2000∙Lazuras,2006∙Kokkinos & 

Davazoglou, 2009∙Platsidou & Agaliotis, 2008), ειδικά όταν συγκρίθηκαν με τους 

συναδέλφους τους στη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με τον Lazuras (2006), δυνητικοί 

παράγοντες που εμποδίζουν την απόδοση των εκπαιδευτικών είναι στρεσογόνοι 

παράγοντες σχετικοί με την οργάνωση της δουλειάς τους, όπως η οργανωτική δομή 

της,η έλλειψη πληροφοριών για το τι να κάνουν και πώς να το κάνουν, η φτωχή 

εποπτεία και οι αδύναμοι δεσμοί ανάμεσα στους συναδέλφους. Οι  Platsidou and 

Agaliotis (2008), βρήκαν πως η διδασκαλία σε ετερογενείς τάξεις, οι καθημερινές 

δραστηριότητες για την οργάνωση και την εφαρμογή του προγράμματος , η 

αξιολόγηση μαθητών με ειδικές ανάγκες και η συνεργασία με άλλους ειδικούς της 

ειδικής αγωγής, τους γονείς και τους συναδέλφους ήταν οι πιο στρεσογόνοι 

παράγοντες  σε σχέση με την διδασκαλία. 

 

3.5 Έρευνες για το άγχος σε εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 

Αναλυτικότερα  έρευνες που διεξήχθηκαν για να μελετήσουν  το άγχος των 

εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής παρατίθενται στη συνέχεια. 

http://scholar.google.gr/citations?user=Etd18QsAAAAJ&hl=el&oi=sra
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Ο Trendall (1989) εξέτασε τους παράγοντες που προκαλούν στρες σε 237 

εκπαιδευτικούς σε δημοτικά, γυμνάσια και ειδικά σχολεία στην Αγγλία και τους 

περιορισμούς που αυτοί θέτουν στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και 

των σχολείων. Βρέθηκε πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών χαρακτήρισε τη 

διδασκαλία είτε πολύ αγχωτική είτε αγχωτική και βρήκε τους εκπαιδευτικούς της 

ειδικής αγωγής να είναι λιγότερο αγχωμένοι στο εργασιακό τους περιβάλλον από 

τους εκπαιδευτικούς της γενικής. Επίσης, η έρευνα ανέδειξε ενδείξεις ψυχικής και 

σωματικής κούρασης να επηρεάζουν πιο πολύ τους εκπαιδευτικούς της γενικής 

αγωγής. Σχετικά με τα δημογραφικά βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί χωρίς 

μετεκπαίδευση έτειναν να υποφέρουν από εξαιρετικά επίπεδα άγχους, όπως και 

εκπαιδευτικοί μεταξύ 30-39 ετών, ενώ λιγότερο άγχος είχαν εκπαιδευτικοί πάνω από 

τα 50 και εκπαιδευτικοί με προυπηρεσία από 5 έως 10 χρόνια ένιωθαν πιο αγχωμένοι 

από τους παλιότερους.   

Οι Center & Calloway (1999) ανέπτυξαν το εργαλείο Emotional and 

Behavioral Disorders Teacher Stressors Questionnaire (EBD –TSQ) για να 

διερευνήσουν τους παράγοντες του στρες και τη σχέση τους με την προθυμία να 

παραμείνουν στο χώρο, 149  εκπαιδευτικοί παιδιών με συναισθηματικά  και 

συμπεριφορικά προβλήματα. Επίσης σύγκριναν τη σχέση αυτών των παραγόντων με 

τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας , σύμφωνα με την Eysenck Personality 

Traits. Βρέθηκε θετική  σχέση ανάμεσα στο στρες και τους γονείς που δεν 

εμπλέκονται, τους γονείς που δεν ακολουθούν τις μεθόδους πειθαρχίας, τον 

Ψυχωτισμό, το Νευρωτισμό και αρνητική με την Εξωστρέφεια. 

Οι Bensky et al. (2004) ερεύνησαν τις διαφορές ανάμεσα στα επίπεδα του 

στρες,, σε 114 εκπαιδευτικούς ειδικών  τάξεων,  τμημάτων ένταξης και γενικών 

τάξεων στο Κοννέκτικατ των Η.Π.Α. Επίσης εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα  στο στρες 

των εκπαιδευτικών και τον Νόμο για τη διδασκαλία παιδιών με αναπηρίες (Public 

Law 94-142, the Education for all Handicapped Children Act of 1975) που ορίζει πως 

το προσωπικό του σχολείου οφείλει να εμπλέκεται περισσότερο στις συναντήσεις των 

ομάδων και  στην γραφική εργασία και να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται και να 

επιβλέπει τα εξατομικευμένα προγράμματα. Για τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων 

ένταξης και των γενικών τάξεων το στρες σχετίστηκε  με τους διαφορετικούς ρόλους 

που όριζε ο νόμος Public Law 94-142 και με τη συχνότητα της υποχρεωτικής 

εφαρμογής του Νόμου , ενώ για τους εκπαιδευτικούς των ειδικών  τάξεων,  και των 
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τμημάτων ένταξης συνδέθηκε με το φόρτο των παιδιών και με την προετοιμασία και 

εφαρμογή της διδασκαλίας. Και για τις τρεις ομάδες το στρες σχετίστηκε  με τη  

διάγνωση και την αξιολόγηση 

Οι Williams και Gersch (2004) σύγκριναν τους στρεσογόνους παράγοντες σε 

18 εκπαιδευτικούς από γενικά σχολεία  και σε 23 εκπαιδευτικούς από ειδικά σχολεία, 

μέσω αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου. Δε βρέθηκαν διαφορές σε ότι αφορά το 

συνολικό σκορ του στρες ανάμεσα στις δυο ομάδες. Όταν συγκρίθηκαν οι 

στρεσσογόνοι παράγοντες ανάμεσα στα γκρουπ βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 

ανάμεσά τους. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής ανέφεραν ως πιο στρεσογόνους 

παράγοντες τους θορυβώδεις μαθητές, την έλλειψη χρόνου για τον κάθε μαθητή 

ξεχωριστά, την επιθεώρηση και την  αρνητική στάση των μαθητών απέναντι στη 

δουλειά. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ανέφεραν ως πιο στρεσογόνους παράγοντες 

την έλλειψη εξοπλισμού.  

Ο Lazuras (2006) ερεύνησε τις διαφορές στα επίπεδα του στρες ανάμεσα σε 

36 εκπαιδευτικούς γενικής και 34 ειδικής αγωγής στην Ελλάδα μέσω 

ερωτηματολογίων  που συμπεριελάμβαναν τις διαπροσωπικές συγκρούσεις, τους 

οργανωτικούς περιορισμούς, τον φόρτο εργασίας, τα εργασιακά αρνητικά 

συναισθήματα και τα αποτελέσματα στην υγεία ως πηγές προέλευσης του στρες. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής σε όλους τους υπολογισμούς του στρες και των 

φυσικών συμπτωμάτων εκτός από τα αρνητικά συναισθήματα σχετικά με την 

εργασία. Οι παράγοντες που περιορίζουν την απόδοση των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής είναι οργανωτικές όψεις της δουλειάς όπως η οργανωτική δομή, η έλλειψη 

πληροφοριών για το τι να κάνουν και πώς να το κάνουν, η φτωχή εποπτεία και οι 

αδύναμοι δεσμοί με τους συναδέλφους. Επίσης η πολλαπλή παλινδρόμηση έδειξε ότι 

στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ,οι διαπροσωπικές συγκρούσεις και η ποσότητα 

του φόρτου εργασίας συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη παθήσεων υγείας. 

Οι Kokkinos και Davazoglou (2009) μελέτησαν το στρες και τις πηγές του, σε 

373 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στην Ελλάδα .Τα επίπεδα του στρες βρέθηκαν 

μέτρια. Οι μεγαλύτερες πηγές του στρες βρέθηκαν να είναι η εφαρμογή του 

προγράμματος σπουδών, η έλλειψη ακαδημαικής και κοινωνικής προόδου των 

παιδιών, η ευθύνη των παιδιών κατά τη διάρκεια υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι 
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απαιτήσεις της συνεχούς επίβλεψης ,η ανασφάλεια της μη ανταπόκρισης στις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και ο τύπος της αναπηρίας , καθώς πάνω από 

τους μισούς εκπαιδευτικούς ανέφεραν  πως η διδασκαλία παιδιών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) τους αύξανε το άγχος ,με τα παιδιά με συμπεριφορικά 

και συναισθηματικά προβλήματα να έρχονται δεύτερα.  

 

3.6 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε το άγχος των εκπαιδευτικών 

ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

Η διδασκαλία μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  δεν είναι 

εύκολη υπόθεση. Πολλοί εκπαιδευτικοί  πασχίζουν να καταλάβουν πώς να διδάξουν 

τους μαθητές αυτούς. Ένας από τους λόγους της ανησυχίας των εκπαιδευτικών είναι 

ότι η συμπεριφορά αυτών των μαθητών μπορεί να  γίνει τόσο σοβαρή, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), να 

δυσκολεύονται να βρουν την κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας για την τάξη 

(lovannone, Dunlap, Huber, & Kincaid, 2003). Ακόμη και εκπαιδευμένοι 

εκπαιδευτικοί στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  μπορεί να βιώσουν 

υψηλά επίπεδα στρες καθώς, οι μαθητές αυτοί  συχνά αντιστέκονται σε καινούργιες 

εμπειρίες και παρεμβάσεις. Έτσι οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές ενδεχομένως παρεμποδίζονται από τα εγγενή 

χαρακτηριστικά της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα που αποδίδουν οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών δεν είναι εμφανή , 

καθώς η πρόοδος των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

συντελείται σε μικρά βήματα (Myles et al.,1991). Έχει επιβεβαιωθεί από έρευνες ότι, 

ειδικά στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), η υποστήριξη από το 

προσωπικό στερείται συνέπειας (Myles et al.1991) και πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 

προγραμματίζουν για μια ποικιλία από τομείς: λόγος/ομιλία, κίνηση, κοινωνικές 

δεξιότητες, ακαδημαικές δεξιότητες. Επιπρόσθετα, συχνά είναι υπεύθυνοι για τις 

συναντήσεις με τους γονείς (Myles et al.,1991). Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, των 

μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  έχουν περιορισμένο έλεγχο σε 

ότι αφορά τον έλεγχο των πόρων και του χρόνου (Myles et al.,1991).Τα υλικά είναι 

λίγα και συχνά δεν είναι διαθέσιμα λόγω του οικονομικού προυπολογισμού ή άλλων 

προτεραιοτήτων. Ο χρόνος συχνά δεν επαρκεί για τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων 

,όπως, τέχνη, μουσική, σωματική εκπαίδευση (Simpson & Myles, 1990). Οι 
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εκπαιδευτικοί των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), συνήθως 

διδάσκουν απομονωμένοι και έτσι χάνουν την ευκαιρία να αναγνωριστεί η δουλειά 

τους. Επιπλέον, οι φτωχές στάσεις και συμπεριφορές της διοίκησης συχνά είναι μια 

ακόμη πηγή στρες για τους εκπαιδευτικούς των μαθητών με  Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) (Fimian, 1986) .Τέλος ,ο Zirkel (2011) αναφέρει ότι έχουν αυξηθεί 

ο αυστηρός έλεγχος στον οποίο υποβάλλονται οι εκπαιδευτικοί των μαθητών με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  για την ποιότητα και τα αποτελέσματα που 

επιφέρουν, καθώς επίσης οι αλληλεπιδράσεις με τους γονείς ,τους εκπαιδευτικούς και 

άλλους θεραπευτές, όπως δείχνει η δυσανάλογα μεγαλύτερη συχνότητα των 

δικαστικών αγώνων που αφορούν την εκπαίδευση των μαθητών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  σε σχέση με άλλες αναπηρίες (ο.α. Ruble et al., 2013, 

p.1152) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4.1 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε η επαγγελματική εξουθένωση 

των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής σε επαγγελματική εξουθένωση. Καταρχήν οι φτωχές εργασιακές 

συνθήκες καθώς και υπερβολικές και ανεδαφικές εργασιακές απαιτήσεις μπορεί να 

συμβάλλουν σ’ αυτό. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται υπό τις συνεχείς 

μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος είναι πιο πιθανόν να βιώσουν 

επαγγελματική εξουθένωση. Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις και η πίεση της 

αξιολόγησης  έχει βρεθεί πως αυξάνει το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση 

στους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί που έχουν την ικανότητα να 

επηρεάζουν τις αποφάσεις έχουν μικρότερη πιθανότητα να εξουθενωθούν 

επαγγελματικά. Η επαγγελματική εξουθένωση, επίσης, μπορεί να συμβεί όταν η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν είναι επαρκής. Η αναγνώριση ,επιπλέον, της 

δουλειάς, των προσπαθειών και των επιτευγμάτων τους είναι λιγότερο πιθανό να 

οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι σε περιβάλλον 

που χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα υποστήριξης  από τη διεύθυνση είναι 

περισσότερο πιθανόν να εξουθενωθούν επαγγελματικά οι εκπαιδευτικοί. Ακόμη, 

πολύ συχνά αναφέρεται η διασπαστική συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη ως 
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αιτία πρόκλησης επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και η έλλειψη κινήτρων και 

σεβασμού απέναντι στους εκπαιδευτικούς, Τέλος, έρευνες έδειξαν και το ρόλο που 

παίζει στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών  ο ανεπαρκής μισθός και 

οι περιορισμένες δυνατότητες για προαγωγή ( Βlazer, 2010). 

 

4.2 Εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 

Κατά τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησαν πιο συστηματικές εμπειρικές έρευνες για 

τη διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι έρευνες διεξάγονταν 

χρησιμοποιώντας περισσότερο ποσοτικές μεθόδους με ερωτηματολόγια και 

μεθοδολογία έρευνας, μελετώντας  μεγάλα δείγματα του πληθυσμού. Οι έρευνες 

εστίασαν ειδικά στην αξιολόγηση  της επαγγελματικής εξουθένωσης και πολλά 

διαφορετικά εργαλεία αναπτύχθηκαν. Αυτό όμως με τις πιο δυνατές ψυχομετρικές 

ιδιότητες και διάρκεια ήταν αυτό που αναπτύχθηκε από τους  Maslach & Jackson 

(1981) γνωστό ως  Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001). Μέσα από μια διεξοδική διαδικασία  συνεντεύξεων, παρατηρήσεων και 

ψυχομετρικής ανάπτυξης η  Maslach και οι συνεργάτες της, ανέπτυξαν μια μέθοδο 

για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης ως ένα πολυδιάστατο δόμημα που 

προχωρούσε πέρα από την εξάντληση (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). Η 

κλίμακα ΜΒΙ  αντανακλά τη σύλληψη της έννοιας της επαγγελματικής εξουθένωσης 

σαν σύνδρομο αποτελούμενο από τρεις διαστάσεις, την συναισθηματική εξάντληση, 

την αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη (Halbesleben & Buckley, 2004). 

Οι δείκτες αξιοπιστίας που δίνονται από τους δημιουργούς του ερωτηματολογίου για 

κάθε επιμέρους κλίμακα είναι: για τη Συναισθηματική Εξάντληση 0.90, για την 

Αποπροσωποποίηση 0.79 και 0.71 για την Προσωπική Εξάντληση (Maslach & 

Jackson, 1986). Η πρωτότυπη κλίμακα MBI σχεδιάστηκε για τους επαγγελματίες που 

είχαν άμεση σχέση με πελάτες. Έκτοτε αναθεωρήθηκε και περιλαμβάνει μια κλίμακα 

που μετράει την επαγγελματική εξουθένωση σε μη ανθρωπιστικά επαγγέλματα (MBI-

General Survey) και μια κλίμακα που σχεδιάστηκε για να μετράει την επαγγελματική 

εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς ( MBI-Educator Survey). Σε όλες τις αναθεωρημένες 

εκδόσεις η κλίμακα MBI σχεδιάστηκε για να αξιολογεί την επαγγελματική 

εξουθένωση χρησιμοποιώντας τρεις υποκλίμακες  που αντανακλούν την αρχική 

σύλληψη της έννοιας επαγγελματικής εξουθένωσης σαν σύνδρομο αποτελούμενο από 
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τρεις διαστάσεις, την συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την 

προσωπική επίτευξη (Halbesleben & Buckley, 2004). 

 Ένα ακόμη, σχετικά καινούργιο εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, το Oldenburg Burnout Inventory (OLBI∙ Demerouti, Bakker, Vardakou 

& Kantas, 2003) βασίζεται σε παρόμοιο μοντέλο σύλληψης με αυτό του MBI. 

Επίσης, στο βιβλίο τους σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση οι  Pines and 

Aronson (1988) παρουσίασαν ένα εργαλείο που μετρά την επαγγελματική 

εξουθένωση, το Burnout Measure. Ένα ακόμη εργαλείο μέτρησης το Copenhagen 

Burnout Inventory (CBI) είναι ένα καινούργιο εργαλείο που αναπτύχθηκε από τους 

Kristensen, Borritz, Villadsen & Christensen (2005) που μελέτησαν την 

επαγγελματική εξουθένωση σε εργαζόμενους ανθρωπιστικών επαγγελμάτων. Τέλος, 

οι Shirom και Melamed ανέπτυξαν το 2003 το πρώτο τους εργαλείο για τη μέτρηση 

της επαγγελματικής εξουθένωσης το  Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM), 

(Shirom & Melamed, 2005). 

 

4.3 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε η επαγγελματική εξουθένωση 

των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

Όπως αναφέρει η Embich (2001), η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών για 

το burnout στην εκπαίδευση έχει εξετάσει την περίπτωση των εκπαιδευτικών γενικής 

και όχι ειδικής αγωγής. Κατά τους Banks & Necco (1990), το burnout στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής είναι πιθανό να επιταχυνθεί ανάλογα με το είδος της 

ανεπάρκειας των μαθητών. Πολλοί άλλοι ερευνητές επισημαίνουν ότι η 

ποικιλομορφία και η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού εντείνει το στρες και 

το αίσθημα ματαίωσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, καθώς δυσχεραίνει την 

προσπάθειά τους για ικανοποίηση των μαθησιακών αλλά και των ψυχοκοινωνικών 

αναγκών των μαθητών (Nichols & Sosnowsky, 2002). Έχει αναφερθεί ότι το άγχος 

και η εξουθένωση αποτελούν τους κυριότερους λόγους φθοράς στους εκπαιδευτικούς 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Billingsley, 1993). Εκπαιδευτικοί  ειδικής αγωγής 

συνήθως αναφέρουν υψηλότερο εργασιακό στρες από τους εκπαιδευτικούς της 

γενικής εκπαίδευσης  (Singer, 1993∙ Wisniewski & Gargiulo, 1997∙ Fore, Martin, & 

Bender, 2002∙ Billingsley, 2004), ενώ έρευνες βρήκαν ότι και η επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε σημείο που να αναγκάζει πολλούς από αυτούς 
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να μετακινούνται στη γενική εκπαίδευση (Boe, Bobbit & Cook, 1997∙Wisniewski & 

Gargiulo,1997). Τουλάχιστον σε μια έρευνα οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα στις διαστάσεις της αποπροσωποποίησης 

και της μειωμένης προσωπικής επίτευξης από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

(Beck & Gargiulo, 1983).  

Σε ότι αφορά τους παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε η επαγγελματική 

εξουθένωση έχουν αναφερθεί καταρχήν  οργανωσιακοί παράγοντες όπως ο φόρτος 

εργασίας, η ποικιλία των εργασιακών καθηκόντων και η πίεση του χρόνου(Al-

Khateeb, Hadidi, & Elayyan, 1996∙ Alkhrisha, 2002). Επίσης,   η έλλειψη συστήματος 

οργάνωσης σαν σύνολο μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση (Platsidou 

& Agaliotis, 2008). Ως αιτίες έχουν αναφερθεί και η έλλειψη υποστήριξης στη 

δουλειά, αυτονομίας και ο φόρτος εργασίας (Bataineh & Alsagheer,2012). Ακόμη, 

είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε επαγγελματική εξουθένωση η έλλειψη μέσων, όπως 

εποπτικό υλικό, κατάλληλα εγχειρίδια και απαραίτητες βιβλιοθήκες, η έλλειψη 

οικονομικών πόρων που καθιστά την εκπαιδευτική δραστηριότητα ανεπαρκή 

(Αβεντισιάν – Παγοροπούλου, 2000), η έλλειψη υποστήριξης στη δουλειά 

(Alkhrisha, 2002) και η έλλειψη υποστήριξης από προισταμένους (Platsidou & 

Agaliotis, 2008). Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί πως αυξάνει την επαγγελματική 

εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής η έλλειψη προοπτικής για 

προαγωγή (Platsidou & Agaliotis, 2008). Τέλος, η εργασία με παιδιά με ειδικές 

ανάγκες δημιουργεί πιέσεις (Wisniewski & Gargiulo, 1997) , ειδικά εν όψει μεγάλων 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και του κινήματος της συμπερίληψης (Eichinger, 

2000).  

  Οι διαπροσωπικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική 

εξουθένωση είναι οι κακές και ανταγωνιστικές σχέσεις (Manthei & Gilmore , 1996) 

και οι δυσχέρειες σε επίπεδο επαγγελματικής αναγνώρισης ,καθώς τα αποτελέσματα 

της δουλειάς του ειδικού εκπαιδευτικού δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή με αποτέλεσμα να 

δίδεται η εσφαλμένη εντύπωση ότι δεν παράγεται έργο (Koustelios, 2001). Τέλος,  η 

έντονη κριτική που μπορεί να τους ασκήσουν τα ίδια τα παιδιά συσχετίστηκε με την 

επαγγελματική εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Αβεντισιάν – 

Παγοροπούλου, Κουμπιάς και Γιαβρίμης, 2000).  

Οι προσωπικοί παράγοντες με τους οποίους έχει συνδεθεί η επαγγελματική 

εξουθένωση είναι η επαγγελματική ικανοποίηση (Koustelios, 2001), η επαγγελματική 
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ανάπτυξη και η ποιότητα των εκπαιδευτικών (Küçüksüleymanoğlu,  2011), η έλλειψη 

ανεκτικότητας απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και η απογοήτευση και 

η έλλειψη ενθουσιασμού (Weiskopf, 1980).  

Τέλος, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται σοβαρά υπόψη καθώς 

έχει βρεθεί σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης με την οικογενειακή κατάσταση 

(Maslach et al., 2001), την προυπηρεσία (Αβεντισιάν – Παγοροπούλου, Κουμπιάς και 

Γιαβρίμης, 2000), το επίπεδο εκπαίδευσης (Maslach et al., 2001) και την τάξη 

(Αβεντισιάν – Παγοροπούλου, Κουμπιάς και Γιαβρίμης, 2000). 

 

4.4 Έρευνες για την επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής 

Αναλυτικότερα  έρευνες που διεξήχθηκαν για να μελετήσουν την 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής παρατίθενται στη 

συνέχεια. 

Οι Beck & Gargiulo (1983) μελέτησαν το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε 111 εκπαιδευτικούς παιδιών με μέτρια νοητική καθυστέρηση, 133 

εκπαιδευτικούς παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση και 218 εκπαιδευτικούς της 

γενικής εκπαίδευσης, με ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Οι εκπαιδευτικοί της 

γενικής εκπαίδευσης ανέφεραν σημαντικά πιο λίγα και πιο αδύναμα αισθήματα 

επιτυχίας συνοδευόμενα από πιο  συχνή και πιο δυνατή απρόσωπη  στάση απέναντί 

στους μαθητές τους σε σχέση με τους δασκάλους ειδικής αγωγής. Tα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά βρέθηκε ότι ήταν στατιστικά σημαντικά αλλά αδύναμοι 

προβλεπτικοί παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι εκπαιδευτικοί 

σημείωσαν  χαμηλά σκορ  σε περιστατικά χρόνιων ή σοβαρών προβλημάτων υγείας. 

Οι Banks & Necco (1990) ερεύνησαν προβλεπτικούς παράγοντες των 

επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης 181 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής , 

συμπεριλαμβανομένων της ειδικής κατηγορίας ειδικών αναγκών των μαθητών , της  

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών , της ηλικίας και της διδακτικής εμπειρίας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως σε κίνδυνο για επαγγελματική εξουθένωση βρίσκονται  οι 

νεώτεροι  απόφοιτοι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή που δουλεύουν σε τμήματα 

ένταξης ή σε τάξεις με παιδιά με συμπεριφορικά προβλήματα. 
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Η  Μόττη – Στεφανίδη (2000) μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση 177 

ατόμων που αποτελούν το Ειδικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και ομάδων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εργαζόμενοι βιώνουν χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης και μέτρια επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Η  προσωπική 

επίτευξη συσχετίστηκε θετικά με την  έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και αρνητικά 

με το φόρτο εργασίας, ενώ σε   σχέση με την ηλικία οι νεότεροι ειδικοί των 

Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Η  

συναισθηματική εξάντληση συσχετίστηκε θετικά με τον άνισο καταμερισμό του 

φόρτου εργασίας και τη σύγκρουση ρόλων, ενώ σε   σχέση με την ηλικία οι νεότεροι 

ειδικοί των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης. Τέλος η αποπροσωποποίηση είναι μεγαλύτερη όσο πιο 

διαφορετικό δηλώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο των ειδικών που εργάζονται μαζί.  

Οι Hastings & Brown (2002) αξιολόγησαν την επαγγελματική εξουθένωση, 

τις στρατηγικές αντιμετώπισης προκλητικών συμπεριφορών και την έκθεση  σε 

προκλητικές συμπεριφορές, σε 55 εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό προσωπικό σε 

ειδικά σχολεία για παιδιά με νοητική καθυστέρηση, με ερωτηματολόγια. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η χρήση ακατάλληλων στρατηγικών για προκλητικές 

συμπεριφορές αποτελούσε κίνδυνο για την επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, βρέθηκε πως ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται με την έκθεση σε 

προκλητικές συμπεριφορές των παιδιών.   

 Οι Nichols  & Sosnowsky (2002) εξέτασαν την επαγγελματική εξουθένωση, 

σε 77 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής με κατάρτιση στις μαθησιακές δυσκολίες  

πλήρους ωραρίου  της μέσης εκπαίδευσης στο Michigan.Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως ούτε ο βαθμός της ετερογένειας στις ειδικές ανάγκες , ούτε ο φόρτος εργασίας 

της κάθε περίπτωσης παιδιού συνδέθηκαν σημαντικά με το βαθμό της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Όμως, όσο τα ποσοστά των παιδιών με 

συναισθηματικά προβλήματα αύξανε τόσο ο βαθμός της αποπροσωποποίησης 

γινόταν σημαντικός. Τέλος, η δυσαρέσκεια από πανεπιστημιακά προγράμματα 

ειδικής αγωγής ,  από ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και από κοινωνικά δίκτυα 

υποστήριξης,  είχαν σημαντική συνάφεια με τον αυξανόμενο βαθμό επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 
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Οι Κολιάδης, Ε., Μυλωνάς, Κ.Λ., Κουμπιάς, Ε., Τσιναρέλλης, Γ., Βαλσάμη, 

Ν., & Βάρφη, Β., (2003) ερεύνησαν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

σε 320 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής. 

Βρέθηκε υψηλή θετική συνάφεια ανάμεσα στη συναισθηματική εξάντληση και στα 

συναισθήματα αποπρωσοποίησης. Στη σχέση της προσωπικής επίτευξης με τις άλλες 

δυο διαστάσεις βρέθηκαν μέτριες αρνητικές συνάφειες. Ακόμη, οι γυναίκες στα 

ειδικά σχολεία παρουσιάζουν υψηλότερη προσωπική επίτευξη απ’ ότι οι γυναίκες στα 

γενικά και οι άνδρες στα γενικά υψηλότερη απ’ ότι οι γυναίκες στα γενικά. 

Σημειώνεται ότι ο γενικός δείκτης της επαγγελματική εξουθένωσης είναι 

χαμηλότερος στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

Ο Küçüksüleymanoğlu (2011) μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση σε 

67 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής παιδιών με ακουστικά, ορθοπεδικά και νοητικά 

προβλήματα από εφτά σχολεία ειδικής αγωγής, σε πόλη της Τουρκίας. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε πως οι άνδρες είχαν σημαντικά υψηλότερο σκορ στην 

συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση. Επίσης,  οι εκπαιδευτικοί  

με εμπειρία 1-15 χρόνια ένιωθαν τη μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση. Ακόμη  

η επαγγελματική εξουθένωση συσχετίστηκε με την εκπαίδευση, καθώς όσο η 

επαγγελματική γνώση και ποιότητα σε σχέση με το χώρο αυξάνει, τόσο αυξάνει και 

αυτή και τέλος τη μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση ένιωθαν οι εκπαιδευτικοί  

με παιδιά περισσότερο εξαρτημένα από το δάσκαλο.    

Οι Bataineh & Alsagheer (2012) ερεύνησαν ποια πηγή κοινωνικής 

υποστήριξης συνδέεται πιο στενά με την επαγγελματική εξουθένωση σε 300 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, σε εφτά Εμιράτα. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα 

ήταν η θετική σχέση ανάμεσα στην υποστήριξη από την οικογένεια και από τους 

συναδέλφους και στην προσωπική επίτευξη. Αυτό το αποτέλεσμα είναι μια 

σημαντική πολιτιστική πτυχή του θέματος, καθώς στη δύση συχνά δεν αναζητούν την 

υποστήριξη από την οικογένεια (McClintock, 1974, p. 348).  

 

4.5 Οι  παράγοντες με τους οποίους σχετίστηκε η επαγγελματική εξουθένωση 

των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 
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Καλοί εκπαιδευτικοί  σοβαρά ανάπηρων, παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) πολύ συχνά εξαντλούνται επαγγελματικά και χάνουν το 

ενδιαφέρουν τους μετά από μια σύντομη καριέρα. Οι εκπαιδευτικοί απογοητεύονται 

επειδή δεν έχουν το σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτείται για να βοηθήσουν τα 

παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) προκειμένου να κατακτήσουν το 

επίπεδο μάθησης που είναι δυνατόν να φθάσουν (Myles et al.1991). Η ευθύνη για τη 

διδασκαλία μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) μπορεί να αυξήσει 

την ευαλοτώτητα των εκπαιδευτικών στο στρες και την εξουθένωση (Boyer & 

Gillespie, 2000∙ Billingsley,Carlson, & Klein, 2004). Όταν ο εκπαιδευτικός δουλεύει 

με μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), παρά την εφαρμογή κάποιου 

προγράμματος εξακολουθεί να έρχεται αντιμέτωπος με εμπόδια στη διδασκαλία 

αυτών των μαθητών στην τάξη. Τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) συχνά βιώνουν απογοητεύσεις στις τυπικές τάξεις και συχνά αντιδρούν με 

ξεσπάσματα και συμπεριφορές φυγής. Αυτό οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο δύσκολο 

έργο να βρουν το κατάλληλο πρόγραμμα που θα βοηθήσει το κάθε παιδί ξεχωριστά. 

Οι Kohler, Anthony, Steighner, και Hoyson (2001) βρήκαν ότι παρόλο που οι 

εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με εκπαιδευτικές τεχνικές κατά την αρχή της έρευνας, 

βρήκαν χαμηλή ανταπόκριση από τους μαθητές. Όλοι οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν 

απογοήτευση στο πώς να μάθουν να χρησιμοποιούν τις διάφορες τεχνικές. Η 

απογοήτευση πήγαζε από το γεγονός πως κατά τις αρχικές προσπάθειες τους οι 

εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με την αδιαφορία, την αποφυγή ακόμη και την 

αντίσταση των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Οι μαθητές 

αυτοί μπορεί να κάνουν πολύ περισσότερο χρόνο για να κατακτήσουν δεξιότητες σε 

σχέση με τους συνομιλήκους τους τυπικής ανάπτυξης και εκδηλώνουν συμπεριφορές 

που παρεμβαίνουν στην διαδικασία μάθησης. Υπάρχουν πολλά κωλύματα με τα 

οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί όταν διδάσκουν παιδιά με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Δεδομένου ότι οι δυσκολίες που βιώνουν αυτά τα 

παιδιά στον κοινωνικό τομέα μπορεί να είναι διασπαστικές για τους υπόλοιπους ,η 

απαίτηση να βοηθήσουν οι εκπαιδευτικοί  αυτούς τους μαθητές, τους υποβάλλει σε 

μεγάλη πίεση. Τα ελλείμματα των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) σε ότι αφορά και την έλλειψη κινήτρου να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους 

και γενικότερα με το περιβάλλον, επίσης αποτελεί πρόκληση . Εξαιτίας της έλλειψης 

ικανότητας να κοινωνικοποιηθούν και της εκδήλωσης προκλητικών συμπεριφορών , 

όπως επιθετικότητα, έλλειψη υποχωρητικότητας και αυτό-τραυματική συμπεριφορά 
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πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται τόσο κοντά  με τους μαθητές με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) όσο με άλλους και στερούνται επαγγελματικής αυτό-

εκτίμησης. Ακόμη, στους εκπαιδευτικούς μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) δεν παρέχεται η προφανής ικανοποίηση που μπορεί να προέλθει 

από την γρήγορη εκμάθηση, την καλή συμπεριφορά και την τρυφερότητα από μέρους 

των μαθητών ούτε και άμεση δικαίωση των κόπων τους (Foster,1980). Επίσης η 

εμπειρία των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα στοιχεία κλειδί έναντι της διδασκαλίας 

μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Ο πρώτος χρόνος είναι ο πιο 

κρίσιμος  για τους εκπαιδευτικούς των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ). Αν  δεχτούν την βοήθεια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις 

προκλητικές συμπεριφορές τότε μπορεί να παραμείνουν στο επάγγελμα (Browder, 

2001). Εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε έρευνα 

που έγινε σχετικά με την επαγγελματική τους εξουθένωση και που βρέθηκαν 

εξουθενωμένοι μόνο σε ότι αφορά τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης,  

είχαν 6,5 χρόνια προυπηρεσίας σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ). Έρευνες  σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για το στρες και το burnout, 

έδειξαν πως περίπου παραμένουν στο χώρο για 5 με 6 χρόνια.( Myles et al.,1991).     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

5.1 Η σχέση της αυτό-αποτελεσματικότητας με την επαγγελματική εξουθένωση 

και το επαγγελματικό άγχος 

O Leiter γράφει το 1992 ότι “το burnout είναι μια κρίση της αυτό-

αποτελεσματικότητας”(Brouwers & Tomic, 2000, p.242).  και ο Cherniss μιλάει για 

το “ρόλο της επαγγελματικής αυτό-αποτελεσματικότητας στην αιτιολογία και τη 

βελτίωση του burnout”, αλλά και ένα πλήθος ερευνητών έχουν μελετήσει το burnout 

αναφορικά με τη θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας (Brouwers & Tomic, 2000, 

p.242). Ένα από τα ερωτήματα που απασχόλησαν τους ερευνητές είναι εάν πρόκειται 

για μια σχέση απλής ή διπλής κατεύθυνσης, εάν δηλαδή υπάρχει μια κυκλική πορεία 

μεταξύ των δύο αυτών φαινομένων. Είναι ένα ‘chicken-or-egg’ ερώτημα, στο οποίο 

δύσκολα μπορεί κανείς να απαντήσει, εάν, δηλαδή, η αυτό-αποτελεσματικότητα 
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επιφέρει burnout ή εάν το burnout ασκεί επίδραση στην αυτό-αποτελεσματικότητα. O 

Friedman (2003) υποστηρίζει ότι η κύρια πορεία είναι από την αυτό-

αποτελεσματικότητα προς το burnout, αλλά πιθανότατα σημειώνεται και μια 

διαφορετική πορεία ( Schwarzer & Hallum, 2008).  

Συγκεκριμένα οι  Skaalvik & Skaalvik (2010)  έδειξαν ότι η  αυτό –

αποτελεσματικότητα συνδέθηκε αρνητικά και με τις δυο διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση). 

Μια άλλη έρευνα επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα αυτό και επιπλέον βρήκε μια επίδραση 

της αυτό-αποτελεσματικότητας στην προσωπική επίτευξη στην οποία 

διαμεσολαβητικό ρόλο παίζει η συναισθηματική εξάντληση και η 

αποπροσωποποίηση (Brouwers & Tomic, 1999). Οι Brouwers & Tomic (2001) 

επανέλαβαν τη μελέτη της κατεύθυνσης της σχέσης ανάμεσα στην αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητας και την επαγγελματική εξουθένωση και βρήκαν ότι η αίσθηση 

αυτό-αποτελεσματικότητας είχε αποτέλεσμα στην αποπροσωποποίηση και στην 

προσωπική επίτευξη. Ωστόσο η κατεύθυνση ήταν αντίστροφη για τη σχέση ανάμεσα 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα και την συναισθηματική εξάντληση. Δηλαδή η 

συναισθηματική εξάντληση επιδρά στην αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας. Στην 

έρευνα των Evers, Brouwers & Tomic (2002)  η αυτό-αποτελεσματικότητα 

συνδέθηκε σημαντικά αρνητικά με την  αποπροσωποποίηση και την συναισθηματική 

εξάντληση και σημαντικά θετικά με την προσωπική επίτευξη. Τέλος, οι Tzioti et al. 

(2009) βρήκαν ότι η  αυτό-αποτελεσματικότητα συνδέθηκε αρνητικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση. Στην ειδική αγωγή η έρευνα των Egyed και Short (2006) 

ανέδειξε σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην αυτό-αποτελεσματικότητα και την 

επαγγελματική εξουθένωση, που δείχνουν μια αντίστροφη σχέση ανάμεσά τους.  

Διεθνείς έρευνες μελέτησαν το επαγγελματικό άγχος ως μια μεταβλητή με την 

οποία συνδέεται  η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα 

οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας βρέθηκε να έχουν 

υψηλό επαγγελματικό στρες (Skaalvik & Skaalvik, 2007∙ Schwarzer & Hallum, 

2008). Μια άλλη έρευνα ακόμη επιβεβαίωσε ότι οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή αίσθηση 

της αυτό-αποτελεσματικότητας αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικού 

άγχους (Betoret,  2006). Οι Klassen & Chiun (2010), επίσης, βρήκαν ότι  οι 

εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερο στρες σχετικά με το φόρτο εργασίας είχαν μεγαλύτερη 

αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείρηση της τάξης , ενώ αυτοί με μεγαλύτερο στρες 
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σχετικά με την τάξη είχαν χαμηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα και εργασιακή 

ικανοποίηση.   

 

5.2 Η σχέση  του άγχους με την επαγγελματική εξουθένωση 

Έρευνες ανέδειξαν το επαγγελματικό στρες ως μια μεταβλητή με την οποία 

συνδέεται  η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα στην 

έρευνα των Mearns  & Cain (2003) υψηλό εργασιακό στρες προέβλεψε υψηλή 

επαγγελματική εξουθένωση. Επιπλέον,   ο Kokkinos (2007) βρήκε ότι οι παράγοντες 

που προκαλούν στους εκπαιδευτικούς περισσότερο στρες είναι η διαχείριση της 

ανάρμοστης συμπεριφοράς των μαθητών και ο περιορισμένος χρόνος που είναι οι δυο 

πηγές στρες που συστηματικά προέβλεψαν τις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Τέλος, η έρευνα των Platsidou και Agaliotis (2008) στην ειδική αγωγή 

ανέδειξε την οργάνωση του προγράμματος, τις συνεργασίες, τη διδασκαλία σε 

διαφορετικές κατηγορίες ειδικών αναγκών και την αξιολόγηση των μαθητών ως 

παράγοντες του στρες με μικρή έως μέτρια ένταση που όμως δε συνδέθηκαν εκτενώς 

με τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

 5.3Έρευνες για την αυτό-αποτελεσματικότητα, το στρες και την επαγγελματική 

εξουθένωση  σε εκπαιδευτικούς ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) 

 Μέχρι στιγμής οι περισσότερες έρευνες μελέτησαν εκπαιδευτικούς της 

γενικής αγωγής.  Στον τομέα της ειδικής αγωγής οι μελέτες των εκπαιδευτικών που 

δουλεύουν με μαθητές με μια μεγάλη ποικιλία αναπηριών είναι σύνηθες. Όμως πολύ 

λίγες έρευνες έχουν γίνει σε εκπαιδευτικούς ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) σε σχέση με την αυτό-αποτελεσματικότητα το στρες και την 

επαγγελματική εξουθένωση.   

Οι Myles et al.(1991) διενήργησαν έρευνα για να μετρήσουν την 

επαγγελματική εξουθένωση  49 εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω της Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1981). 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανέφερε υψηλή συναισθηματική εξάντληση, 
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χαμηλή αποπροσωποποίηση και υψηλή προσωπική επίτευξη, που σημαίνει πως οι 

εκπαιδευτικοί διατηρούσαν στενές σχέσεις με τους μαθητές και ένιωθαν περήφανοι 

για τα επιτεύγματά τους, αλλά επιπλέον ένιωθαν υπερβολική συναισθηματική 

εξάντληση λόγω των απαιτήσεων της διδασκαλίας.    

Οι Hastings & Brown (2002) ερεύνησαν σε 70 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με παιδιά με νοητική καθυστέρηση και Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), κατά πόσο η γνώση της συμπεριφοράς ,οι αντιλήψεις 

για τα αίτια που την προκαλούν και η αυτό-αποτελεσματικότητα τους αποτελούν 

προβλεπτικό παράγοντα των συναισθηματικών αντιδράσεων τους σε προκλητικές 

συμπεριφορές των παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι αντιλήψεις αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τις προκλητικές 

συμπεριφορές των παιδιών αποτέλεσε  αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα του 

φόβου/ανησυχίας και της κατάθλιψης/θυμού, ανεξαρτήτως των συναισθηματικών 

αντιδράσεών τους.  

Οι Jennett, Harris, & Mesibov (2003) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα και 

την επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς μαθητών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) χωρίζοντάς τους βάσει του εκπαιδευτικού τους στυλ σε 

αυτούς που χρησιμοποιούσαν την εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (applied 

behavior analysis, ABA), 34 στον αριθμό, και σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν τη 

μέθοδο TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children), 34 στον αριθμό. Συγκεκριμένα μελέτησαν την αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητας  των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αφοσίωση στη 

φιλοσοφική βάση της διδασκαλίας που ακολουθούν. Στους εκπαιδευτικούς δόθηκε η 

τροποποιημένη  έκδοση της Teacher Efficacy Scale for special educators (Coladarci 

& Breton, 1997), η Maslach Burnout Inventory και η Autism Treatment Philosophy 

Questionnaire που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Η έρευνα έδειξε 

πως και οι δύο ομάδες είχαν υψηλή προσωπική και γενική αίσθηση της αυτο-

αποτελεσματικότητας αλλά δεν υπήρχε σημαντική διάφορα ανάμεσα τους. Βασικά, 

εκπαιδευτικοί που ακολουθούσαν ένα φιλοσοφικό πλαίσιο στη διδασκαλία τους 

ένιωθαν πιο αποτελεσματικοί στην τάξη και λιγότερο εξουθενωμένοι. Πιο 

συγκεκριμένα και τα δυο γκρουπ στην υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης 

παρουσίασαν μια ουδετερότητα, χαμηλή αποπροσωποποίηση  και υψηλή προσωπική 

επίτευξη. Οι ερευνητές βρήκαν πως επειδή όλοι οι εκπαιδευτικοί βίωναν υψηλά 
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επίπεδα επαγγελματικής αποτελεσματικότητας, ο κίνδυνος να εξουθενωθούν 

επαγγελματικά μειώθηκε ακόμη κι αν η διδασκαλία των παιδιών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παρέμενε ένα πολύ δύσκολο έργο.  

Οι Elfert and Mirenda (2006) μελέτησαν το στρες σε 65 θεραπευτές της 

εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς (ΑΒΑ) που δούλευαν σε προγράμματα στο 

σπίτι ,στο δυτικό Καναδά. Το στρες  μετρήθηκε με την αναθεωρημένη έκδοση του 

Οccupational Stress Inventory–Revised Edition (Osipow, 1998).Οι θεραπευτές  

θεώρησαν τις υπερβολικές απαιτήσεις της δουλειάς και τη σύγκρουση ρόλων  ως 

τους πιο στρεσσογόνους παράγοντες της δουλειάς τους και ανέφεραν περισσότερο 

στρες όταν το παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παρουσιάζει 

αισθητηριακά προβλήματα και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Οι Lecavalier, Leone  &  Wiltz  (2006) μελέτησαν τον αντίκτυπο των 

προβλημάτων συμπεριφοράς  νεαρών ανθρώπων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) στο στρες των φροντιστών τους. Το δείγμα αποτέλεσαν 293 γονείς 

και εκπαιδευτικοί νεαρών ανθρώπων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και 

στους μεν γονείς δόθηκε το Parental Stress Index-Short Form (PSI-SF∙ Abidin, 1995) 

στους δε εκπαιδευτικούς το Ιndex of Teaching Stress (ITS∙ Greene et al.,1997). 

Βρέθηκε πως η εξοικείωση με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

συνδέθηκε αρνητικά με το συνολικό στρες. Αυτή η πιθανή εκπαίδευση, λοιπόν, που 

έλαβαν οι εκπαιδευτικοί, τους ευνόησε. Επίσης τα προβλήματα συμπεριφοράς 

συνδέθηκαν ξεκάθαρα με το άγχος και των γονιών και των εκπαιδευτικών. Οι πιο 

δυνατές συσχετίσεις βρέθηκαν ανάμεσα στο στρες των γονιών και εκπαιδευτικών και 

στις υποκλίμακες Υπακοή/ηρεμία (αρνητική) και Καθοδήγηση(θετική). 

Οι Symes και συν. (2006) πήραν συνέντευξη από 19 θεραπευτές της 

εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς (ΑΒΑ), ρωτώντας τους να αναγνωρίσουν 

τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την ικανότητά τους να διδάξουν με 

τη μέθοδο discrete – trial, σε προγράμματα στο σπίτι, παιδιά με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Οι θεραπευτές επισήμαναν πως την ικανότητά τους να 

διδάξουν διευκολύνει η ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος, η υπομονή και 

χαρακτηριστικά των παιδιών ,όπως ικανότητα, κινητοποίηση,  υποχωρητικότητα και 

το γεγονός ότι ήταν συμπαθητικά, ενώ την ικανότητα τους να διδάξουν  εμποδίζουν 

οι προκλητικές συμπεριφορές των παιδιών. 
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Οι Gibson, Grey, & Hastings (2008) μελέτησαν κατά πόσο η αφοσίωση στην 

φιλοσοφία της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) και η υποστήριξη 

από τον επόπτη (supervisor) μπορεί να προβλέψει την αυτό-αποτελεσματικότητα και 

επιπλέον κατά πόσο οι εργασιακές απαιτήσεις  και η υποστήριξη από τον επόπτη 

(supervisor) μπορούν να προβλέψουν την εξουθένωση . Το δείγμα αποτέλεσαν 28 

θεραπευτές που δούλευαν σε σχολεία ΑΒΑ. Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν για την 

αποτελεσματικότητα και την εξουθένωση ήταν τα Perceived Therapeutic Self-

Efficacy Scale (PTSE) when a child is difficult to engage (Symes, 2005) και Maslach 

Βurnout Ιnventory (MBI)(Maslach & Jackson, 1986). Η εξουθένωση που 

παρουσίασαν οι θεραπευτές ήταν χαμηλή. Υψηλά επίπεδα υποστήριξης από τον 

επόπτη συνδέθηκαν με μειωμένη συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση 

και αυξημένη προσωπική επίτευξη και θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Τέλος οι 

θεραπευτές που δούλεψαν περισσότερο σε σχολεία ΑΒΑ ανέφεραν υψηλότερα 

επίπεδα θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.  

Οι Siu  & Ho (2010) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα σε 115 

εκπαιδευτικούς μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) χωρίζοντάς 

τους βάσει του εκπαιδευτικού τους στυλ σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν την 

εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (applied behavior analysis (ABA), σε αυτούς 

που χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children) και σ’ αυτούς που δεν 

ακολουθούσαν καμία από τις δυο προσεγγίσεις.  Συγκεκριμένα μελέτησαν την 

αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας  των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αφοσίωση 

στη φιλοσοφική βάση της διδασκαλίας που ακολουθούν. Για τη μέτρηση της αυτό-

αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησαν την τροποποιημένη έκδοση της Teacher 

Efficacy Scale (TES) for special educators (Coladarci & Breton, 1997). Σε ότι αφορά 

την προσωπική αποτελεσματικότητα βρέθηκε πως όταν οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν 

παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) όντας  προσανατολισμένοι σε μια 

φιλοσοφική βάση, έχουν μια πιο ισχυρή πίστη στην ικανότητα τους να φτιάξουν τη 

διαφορά για το παιδί με το οποίο δουλεύουν. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να έχει μια 

σημαντική εφαρμογή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Όσο πιο νωρίς κάποιος 

προσανατολιστεί και αφοσιωθεί σε μια θεωρητική βάση τόσο πιο αυτό-

αποτελεσματικός θα αισθάνεται και πιθανόν να μειώσει την εξουθένωση (Skaalvik & 

Skaalvik, 2010). Κανένα σημαντικό σκορ δε βρέθηκε για τη γενική 
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αποτελεσματικότητα, πράγμα που μάλλον σημαίνει πως υπάρχει μια γενική πίστη 

στους εκπαιδευτικούς (σχετικά με το κατά πόσο είναι προσανατολισμένοι ή όχι σε 

μια μέθοδο) ότι υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που περιορίζουν  ότι μπορούν να 

καταφέρουν με τα παιδιά με  Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

 Οι Ruble, Usher & McGrew (2011) εξέτασαν την αυτό-αποτελεσματικότητα 

και τις πηγές της, σύμφωνα με τη θεωρία του Bandura(1997), σε 35 εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Για την 

μέτρηση της αυτό-αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησαν την Teacher Interpersonal 

Self-Efficacy Scale (TISES∙ Brouwers & Tomic, 2001). Βρέθηκε πως τα χρόνια 

προυπηρεσίας δε συνδέθηκαν με την αυτό-αποτελεσματικότητα. Επίσης ούτε η 

υποστήριξη από τον προιστάμενο δε συνδέθηκε με την αυτό-αποτελεσματικότητα. 

Τέλος σε σχέση με τις σωματικές και συναισθηματικές καταστάσεις της θεωρίας του 

Bandura ως πηγή αυτό-αποτελεσματικότητας, η έρευνα χρησιμοποιώντας το εργαλείο  

Maslach Burnout Inventory (MBI∙ Maslach, Jackson,& Leiter, 1997) για να τις 

αξιολογήσει, βρήκε μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην αυτό-

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης και σε όλες τις υπο-κλίμακες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι άλλες δυο κλίμακες της TISES, η  αυτό-

αποτελεσματικότητα από την υποστήριξη από τις αρχές και η  αυτό-

αποτελεσματικότητα από την υποστήριξη από τους συναδέλφους δε συνδέθηκε με 

καμία υπο-κλίμακα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτό σημαίνει πως η 

εξουθένωση σχετίζεται πιο στενά με ότι συμβαίνει μέσα στην τάξη και στην πίστη 

τους να το διαχειρίζονται.  

Οι Coman και συν.(2012) εξέτασαν τα επίπεδα αφοσίωσης σε 53 

εκπαιδευτικούς   ,προσχολικής εκπαίδευσης, παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) στα  προγράμματα  Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children (TEACCH),  Learning Experiences and 

Alternative Program for Preschoolers and Their Parents LEAP) και high quality 

special education programs (HQSEP’s). Επίσης διενεργήθηκε έρευνα για να 

διαπιστωθούν τα επίπεδα εξουθένωσης των τριών γκρουπ και η σχέση της με την 

αφοσίωση στη φιλοσοφία των προγραμμάτων. Η κλίμακα για τη μέτρηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης ήταν η Maslach Burnout  Inventory-Educators Survey 

(MBIES) (Maslach et al., 1996). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί των 

τριών προσεγγίσεων δε διέφεραν μεταξύ τους στα επίπεδα επαγγελματικής 
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εξουθένωσης και επίσης δε βρέθηκε σχέση ανάμεσα στο burnout και την αφοσίωση, 

γιατί  ήδη οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι λιγότερο εξουθενωμένοι, εφόσον 

κατέχουν υψηλής πιστότητας εκπαίδευση και αφοσίωση (high fidelity teachers). 

Συγκεκριμένα  ανέφεραν χαμηλότερα  επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης και υψηλότερα προσωπικής επίτευξης, δηλαδή χαμηλά έως 

μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Οι  Zarafshan και συν.( 2013) μελέτησαν την επαγγελματική εξουθένωση, τα 

επίπεδα της γενικής υγείας και την επαγγελματική ικανοποίηση 32 εκπαιδευτικών 

παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε σχέση με 30 εκπαιδευτικούς 

κωφών παιδιών και 31 με νοητική καθυστέρηση. Το  εργαλείο που χρησιμοποίησαν 

ήταν το Maslach Burnout Inventory.   Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως αύξηση των 

επιπέδων συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης ,αυξάνουν τα 

προβλήματα στην γενική υγεία. Σημαντική σχέση επίσης βρέθηκε ανάμεσα στη 

συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση με την επαγγελματική 

ικανοποίηση. Επομένως με μια θετική αντίληψη για τη δουλειά , τη βοήθεια από τους 

επιβλέποντες, και τις ευκαιρίες προαγωγής, τα επίπεδα της συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης μειώνονται. Επίσης, τα αποτελέσματα από αυτή 

τη μελέτη δεν ανέδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ηλικία και το επίπεδο 

εκπαίδευσης με την επαγγελματική εξουθένωση,  τα επίπεδα της γενικής υγείας και 

την επαγγελματική ικανοποίηση. Επίσης βρέθηκε πως με την αύξηση της διδακτικής 

εμπειρίας τα προβλήματα ψυχικής υγείας και επαγγελματικής εξουθένωσης 

μειώνονται. Τέλος, ο μέσος όρος του σκορ στη συναισθηματική εξάντληση και  την 

αποπροσωποποίηση και ο μέσος όρος των προβλημάτων υγείας ήταν σημαντικά 

υψηλότερος στους εκπαιδευτικούς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) από τις άλλες δυο κατηγορίες στις οποίες δε βρέθηκαν διαφορές. Αυτό το 

γεγονός εξηγείται από το ότι οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

έχουν προβλήματα στην επικοινωνία και πολλές φορές η έκταση και η φύση αυτών 

των προβλημάτων δημιουργούν προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς ακόμη και για 

τους πιο έμπειρους. (Mavropoulou & Padeliadu, 2000∙Spears et al.,2001 ∙McConkey 

& Bhlirgri, 2003∙Simpson et al., 2003 ∙ Al-Shammari, 2006, ο.α. Zarafshan et al., 

2013, p.21). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνήσει την αυτό-

αποτελεσματικότητα, το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και τις μεταξύ 

τους σχέσεις. 

Διερευνητικά ερωτήματα 

1) Ποιος είναι ο βαθμός της αυτό-αποτελεσματικότητας, του άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ); 

2) Ποιες   διαφορές προκύπτουν ως προς τα ατομικά   χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών  στις κλίμακες της αυτό-αποτελεσματικότητας, του άγχους και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης 

3) Πως συσχετίζονται η αυτό-αποτελεσματικότητα, το άγχος και η επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών ατόμων  με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

μεταξύ τους;  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

  Στο παρόν  κεφάλαιο θα παρουσιασθούν στοιχεία που αφορούν τη 

μεθοδολογία η οποία επιλέχθηκε για να διεξαχθεί έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου  

με σκοπό να διερευνηθεί η αυτό-αποτελεσματικότητα, το άγχος και η επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

Για το λόγο αυτό θα παρουσιασθούν αναλυτικά τα ερωτηματολόγια που επιλέχθηκαν, 

ο τρόπος επιλογής του δείγματος και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή 

των δεδομένων. Τέλος, θα δοθούν τα στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα.  
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6.1 Συλλογή δεδομένων προς επεξεργασία 

 

Υπάρχουν δύο βασικές πηγές πληροφοριών, οι πρωτογενείς και οι 

δευτερογενείς. Τα πρωτογενή στοιχεία αποτελούνται από πρωτότυπες πληροφορίες 

που έχουν συλλεγεί από τη συγκεκριμένη μελέτη που εκπονήθηκε. Τα δευτερογενή 

στοιχεία αποτελούνται από πληροφορίες, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες καθώς έχουν 

συλλεγεί πρωταρχικά για κάποιο άλλο σκοπό.  

 Στην παρούσα εργασία, για τη συλλογή των δευτερογενών στοιχείων που 

παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος της, χρησιμοποιήθηκε ελληνική και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Για τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων 

χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο (Javeau, 1996). 

 Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου του ερωτηματολογίου είναι ότι είναι 

γρήγορο, μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα, και επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων από 

ένα μεγαλύτερο δείγμα. Βασικό μειονέκτημα είναι ότι οι απαντήσεις μπορεί να μην 

είναι αξιόπιστες. Η αξιοπιστία των απαντήσεων θα ελεγχθεί σε επόμενη παράγραφο 

με χρήση του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach.  

 

6.2 Η επιλογή του δείγματος και η διεξαγωγή της έρευνας 

Ο πληθυσμός αναφοράς της συγκεκριμένης μελέτης είναι εκπαιδευτικοί σε 

άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Η διεξαγωγή της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε κατά τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2014 με διανομή και 

συλλογή των ερωτηματολογίων από σχολικές μονάδες της γενικής και της ειδικής 

αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Σερρών και 

της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε έντυπη μορφή 

στους εκπαιδευτικούς μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), αφού 

πρώτα δόθηκε η άδεια από το διευθυντή του σχολείου τηλεφωνικώς, μετά από επί 

τόπου επίσκεψη στο σχολείο της μεταπτυχιακής φοιτήτριας  και επιστράφηκαν, αφού 

προηγουμένως υπήρξε τηλεφωνική συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς, πάλι μετά 

από επί τόπου επίσκεψη στο σχολείο. Μοιράστηκαν 220 ερωτηματολόγια εκ των 

οποίων επιστράφηκαν τα 183. Από τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν τα 26 
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ακυρώθηκαν λόγω μη συμπλήρωσης όλων των ερωτήσεων και τον τελικό αριθμό 

αποτέλεσαν 157 ερωτηματολόγια.     

 

6.3 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

Για την υλοποίηση της έρευνας συντάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο, το οποίο στη συνέχεια διανεμήθηκε στο δείγμα. 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, το εύρος των 

απαντήσεων δηλαδή είναι αυστηρώς περιορισμένο.  

Τα είδη των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα είναι: 

Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων: δίνονται στον ερωτώμενο επιλογές και του 

ζητείται να επιλέξει μία. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συλλογή των στοιχείων που αφορούν τα ατομικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων. 

Ερωτήσεις κλίμακας: σύμφωνα με την τεχνική αυτή τίθεται στον ερωτώμενο μια 

δήλωση και του ζητείται να πει πόσο τείνει στη μία ή την άλλη άποψη. Ουσιαστικά 

αποτελούν ερωτήσεις διαβάθμισής με κλίμακα είτε από 1 έως 4 είτε από 1 έως 3 και 

χρησιμοποιήθηκαν για να αποτυπωθεί τόσο ο βαθμός αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών,  όσο και για να καταγραφεί ο βαθμός άγχους και επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. 

 Το ερωτηματολόγιο διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος ερευνάται 

το προφίλ των συμμετεχόντων και αποτελείται από 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου στις 

οποίες καταγράφεται αναλυτικά το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, 

η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ), το εργασιακό καθεστώς κ.α.. Στο δεύτερο μέρος συλλέγονται πληροφορίες 

σχετικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μέσω της 

προσαρμοσμένης μορφής του ερωτηματολογίου Autism Self-Efficacy Scale for 

Teachers (ASSET), ένα εργαλείο των Ruble et al.(2013) , που συνολικά αποτελείται 

από 30 ερωτήσεις σε κλίμακα από 1 έως 4 (1:Καθόλου, 4:Πάρα Πολύ) με το 1 να 

δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται καθόλου αυτό-αποτελεσματικοί και το 4 

να δείχνει ότι αισθάνονται πολύ αυτό-αποτελεσματικοί. Το αρχικό ερωτηματολόγιο 
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χρησιμοποιεί 100 βαθμη και 6 βαθμη κλίμακα. Ο δείκτης αξιοπιστίας βρέθηκε να 

είναι .96. Δεδομένης  της έλλειψης ευαισθησίας και  εξειδίκευσης των γενικών 

ερωτηματολογίων της αυτό-αποτελεσματικότητας, κατά τους  Klassen et al., (2011),  

να εντοπίσουν σχέσεις ανάμεσα στην αυτό-αποτελεσματικότητα και τις ιδιαίτερες 

δεξιότητες και καθήκοντα που χρειάζεται να επιδείξουν οι εκπαιδευτικοί, σαν αυτά 

που απαιτούνται όταν καλούνται να διδάξουν μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ), έγινε η επιλογή του παραπάνω εργαλείου. Στο τρίτο μέρος 

καταγράφεται το άγχος των εκπαιδευτικών μέσω της προσαρμοσμένης μορφής του 

δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου Index of Τeaching Stress(ITS) των Greene R. 

, Abidin  & Kmetz  (1997) που συνολικά αποτελείται από 30 ερωτήσεις σε κλίμακα 

από 1 έως 3 (1:Συμφωνώ, 3:Διαφωνώ) με το 1 να δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται πολύ άγχος και το 3 να δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται 

καθόλου άγχος. Το αρχικό εργαλείο αποτελείται συνολικά από 43 ερωτήσεις που 

μετριούνται σε 6 βαθμη κλίμακα. Για την κλίμακα ορίζονται 4 υποκλίμακες. Η πρώτη 

αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό και την ανάγκη υποστήριξης και 

αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Η δεύτερη αφορά την έλλειψη ικανοποίησης από τη 

διδασκαλία και αποτελείται από 9 ερωτήσεις, η τρίτη αφορά τη διατάραξη της 

διδακτικής διαδικασίας και αποτελείται από 6 ερωτήσεις, ενώ η τελευταία 

υποκλίμακα αφορά την απογοητευτική συνεργασία με τους γονείς και αποτελείται 

από 5 ερωτήσεις. Το εργαλείο αυτό σύμφωνα με τους Abidin,Greene, & Konold, 

(2004) αναπτύχθηκε βάσει της υπόθεσης που πηγάζει από την γνωστική/κοινωνική 

θεωρία μάθησης που αναφέρει ότι η απόκριση ενός ατόμου σε ένα γεγονός είναι μια 

λειτουργία  βάσει της συναισθηματικής και αντιληπτικής του εκτίμησης απέναντι σ’ 

αυτό και όχι απλώς βάσει της συχνότητας που συμβαίνει. Έτσι  τα επίπεδα του στρες 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ειδικές εκδηλώσεις της συμπεριφορά ενός μαθητή 

δεν είναι αποτέλεσμα απλώς της συχνότητας εκδήλωσης της συμπεριφοράς. Έτσι 

είναι το πιο εξειδικευμένο στην μέτρηση του άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής  κατά την αλληλεπίδραση τους με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και 

δεδομένου ότι τα προβλήματα αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τους μαθητές 

θεωρούνται ως ο πιο σημαντικός στρεσογόνος παράγοντας για τους εκπαιδευτικούς 

(Kyriakou & Sutcliffe,1998∙Makinen & Kinnunen, 1986∙ Parkay, Greenwood, 

Olenjik, & Proller, 1988∙ Turk,Meeks, &Turk, 1982, ο.α. Green Abidin, & Kmetz, 

1997 , p.240), το εργαλείο αυτό ξεχωρίζει από τα αλλά ήδη υπάρχοντα εργαλεία 

καθώς αυτά μετρούν πιο γενικές όψεις του στρες των εκπαιδευτικών (υποστήριξη από 
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την διοίκηση, οικονομική ασφάλεια, γενικές αλληλεπιδράσεις με όλους τους μαθητές, 

διαχείριση του χρόνου, φόρτος εργασίας, σωματικές εκδηλώσεις του στρες κ.τ.λ.). Η 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου στο σύνολό του έχει εκτιμηθεί  να είναι .96, ενώ 

των υποκλιμάκων για τους τέσσερις τομείς κυμαίνεται από .84 έως .95 (Greene, 

Abidin, & Kmetz, 1997). Το τελευταίο μέρος αφορά την προσαρμοσμένη μορφή της 

κλίμακας της επαγγελματικής εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory (MBI) των 

Maslach & Jackson (1986) που αποτελείται συνολικά από  22 ερωτήσεις σε κλίμακα 

από 1 έως 4 (1:Ποτέ, 4:Πάντα) με το 1 να δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

αισθάνονται καθόλου εξουθενωμένοι και το 4 να δείχνει ότι αισθάνονται πολύ 

εξουθενωμένοι. Η αρχική μορφή του ερωτηματολογίου έχει 22 ερωτήσεις αυτό-

αξιολόγησης σχετικά με το πόσο συχνά οι συμμετέχοντες νιώθουν ένα συναίσθημα ή 

κατάσταση σε μια 7βαθμη κλίμακα τύπου Likert η οποία κλιμακώνεται από το 0 ( δε 

μου συμβαίνει ποτέ) έως το 6 (μου συμβαίνει κάθε μέρα). Η κλίμακα χωρίζεται σε 

τρεις υποκλίμακες εκ των οποίων η πρώτη περιλαμβάνει εννέα δηλώσεις για την 

συναισθηματική εξάντληση, η δεύτερη πέντε δηλώσεις για την αποπροσωποποίηση 

και η τρίτη οχτώ δηλώσεις για την προσωπική επίτευξη. Στην τροποποιημένη έκδοση 

για εκπαιδευτικούς το ‘αποδέκτης υπηρεσιών –πελάτης’ γίνεται ‘μαθητής’(ΜΒΙ- ES, 

1996). H μετάφραση και προσαρμογή του ερωτηματολογίου στα ελληνικά έγινε από 

τον Kokkinos  (2006). Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο 

έδωσαν δείκτες αξιοπιστίας που κυμαίνονταν από .82 έως .85 για τη συναισθηματική 

εξάντληση, .53 έως .63 για την αποπροσωποποίηση και  .72 έως .75 για την 

προσωπική επίτευξη.  Το  τρίτο αυτό εργαλείο των τριών διαστάσεων της Μaslach  

επιλέχθηκε γιατί όπως αναφέρει ο Kristensen (2005) έχει χρησιμοποιηθεί στο 90% 

των ερευνών που έχουν γίνει για την επαγγελματική εξουθένωση. 

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις τα τελικά σκορ 

των μεταβλητών "Αυτό-αποτελεσματικότητα", "Άγχος" και "Επαγγελματική 

εξουθένωση" προέκυψαν από το άθροισμα των ερωτήσεων που απαρτίζουν την κάθε 

ενότητα.  

6.4 Ανάλυση δεδομένων 

 Μετά την διαδικασία της συλλογής των ερωτηματολογίων, τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν και εν συνεχεία καταχωρήθηκαν στο στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 20, όπου και έγινε η ανάλυση τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
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οι στατιστικοί δείκτες και μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης. Αρχικά, χρησιμοποιηθήκαν περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς, όπως 

η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση με σκοπό να παρθεί μια πρώτη εικόνα για το 

βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητας, το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson για να εξετασθεί αν 

και σε τι βαθμό σχετίζονται η κλίμακα της αυτό-αποτελεσματικότητας με τις 

κλίμακες του άγχους, της επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και με τις 

υποκλίμακες τους. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα και η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για τον εντοπισμό 

στατιστικά σημαντικών διαφορών των τριών κλιμάκων και των υποκλίμακων τους με 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά . 

 

6.5 Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Συνολικά στην έρευνα μας συμμετείχαν 157 εκπαιδευτικοί ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν προέκυψε ότι οι 125 ήταν γυναίκες και οι 32 άντρες. Στον Πίνακα 1 

παρουσιάζονται με τη μορφή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων τα 

χαρακτηριστικά των 157 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

 Από τον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών  ήταν 

κάτω των 30 ετών (46,5%), ενώ το 28% εξ αυτών ήταν μεταξύ 41 και 50 ετών. 

Επίσης, προέκυψε ότι το 44,6% των συμμετεχόντων ήταν έγγαμοι και το 47,8% 

άγαμοι. Ακόμη προέκυψε ότι ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 48,4% ανέφερε 

ότι δεν είχε καμία επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση, ενώ το 19,1% ανέφερε ότι είχε 

μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, το 14,6% είχε παρακολουθήσει σεμινάρια Ειδικής 

Αγωγής, το 14% είχε επιμόρφωση Ειδικής Αγωγής και το 3,8 %  επιμόρφωση στη 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

 Σε ότι αφορά τη βαθμίδα των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι το 38,9% είναι σε 

παράλληλη στήριξη, το 36,9% είναι σε Τμήμα ένταξης στο Δημοτικό και ακολούθως 

το  12,7% είναι σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, ενώ με μικρότερα ποσοστά 

παρατηρήθηκαν όσοι είναι σε τμήμα ένταξης σε νηπιαγωγείο (3,8%), σε ΕΕΕΕΚ 

(0,6%), σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (1,9%) ή σε κάποια άλλη βαθμίδα (3,8%). 
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Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων για τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

του δείγματος 

 Συχνότητες 
Σχετικές συχνότητες 

(%) 

Φύλο 

Άντρας 

Γυναίκα 

 

32 

125 

 

20,4 

79,6 

Ηλικία 

            Κάτων των 30 

            31 έως 40 

            41 έως 50 

            50 ετών και άνω             

 

73 

30 

44 

10 

 

46,5 

19,1 

28,0 

6,4 

Οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαμος/η 

Άγαμος/η 

Διαζευγμένος/η 

Χήρος/α 

Δεν απάντησαν 

 

70 

75 

9 

1 

2 

 

44,6 

47,8 

5,7 

0,6 

1,3 

Παιδιά 

             Ναι 

             Όχι 

             Δεν απάντησαν 

 

69 

82 

6 

 

43,9 

52,2 

3,8 

Μετεκπαίδευση-Επιμόρφωση 

             Διδασκαλείο 

             Σεμινάριο Ειδική Αγωγή 

             Επιμόρφωση Ειδική Αγωγή 

             Επιμόρφωση Αυτισμό  

             Καμία  

 

30 

23 

22 

6 

76 

 

19,1 

14,6 

14,0 

3,8 

48,4 

Βαθμίδα 

             Ένταξη σε νηπιαγωγείο 

             Ένταξη σε Δημοτικό 

             Παράλληλη στήριξη 

             Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

             ΕΕΕΕΚ 

             ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 

             Άλλο 

             Δεν απάντησαν 

 

6 

58 

61 

20 

1 

3 

6 

2 

 

3,8 

36,9 

38,9 

12,7 

0,6 

1,9 

3,8 

1,3 

Εργασιακό καθεστώς 

             Μόνιμος  

             Αναπληρωτής 

             Δεν απάντησαν 

 

55 

92 

10 

 

35,0 

58,6 

6,4 

Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 

              Κάτω από 5 έτη  

              6 με 10 έτη 

              11 με 15 έτη 

             Πάνω από 15 έτη 

             Δεν απάντησαν 

 

87 

12 

14 

39 

5 

 

55,4 

7,6 

8,9 

24,8 

3,2 

Εμπειρία σε παιδιά με αυτισμό 

             Κάτω από 2 έτη 

             2 με 5 έτη 

             Πάνω από 5 έτη 

             Δεν απάντησαν 

 

75 

60 

11 

11 

 

47,8 

38,2 

7,0 

7,0 

Άλλη εμπειρία 

            Ως γονιός 

            Ως συγγενής 

            Ως οικογενειακός φίλο  

            Ως εθελοντής 

 

2 

9 

23 

36 

 

1,3 

5,7 

14,6 

22,9 
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 Επίσης, σε ότι αφορά το εργασιακό καθεστώς, το 35% του δείγματος είναι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί και το 58,6% είναι αναπληρωτές, ενώ ένα ποσοστό της τάξης 

του 6,4% δε θέλησε να απαντήσει. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο για το δείγμα μας 

είναι ότι το 55,4% έχει προϋπηρεσία κάτω από 5 έτη, ενώ σε ποσοστό 24,8% 

ακολουθούν όσοι έχουν προϋπηρεσία πάνω από 15 έτη. 

 Τέλος, παρατηρήθηκε ότι το 47,8% των εκπαιδευτικών είχε εμπειρία σε 

παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) για λιγότερο από 2 έτη και το 

38,2% είχε εμπειρία για 2 έως 5 έτη. Τέλος, το 22,9% των εκπαιδευτικών είχε και 

άλλη εμπειρία σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ως εθελοντής 

και ακολούθως το 14,6%  είχε εμπειρία σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) ως φίλος οικογένειας με παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ).  

 

6.6 Αξιοπιστία  

Σε  αφορά την αξιοπιστία των μετρήσεων, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

αξιοπιστίας του Cronbach (alpha), ή δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal 

consistency coefficient).  

 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας 

ανά κλίμακα του ερωτηματολογίου και παρατηρούμε ότι για την κλίμακα 

"Αυτοαποτελεσματικότητα" η αξιοπιστία είναι πολύ καλή (α=0.929), η εσωτερική 

αξιοπιστία της κλίμακας "Άγχος" είναι αποδεκτή (α=0.662) και η αξιοπιστία της 

κλίμακας "Επαγγελματική εξουθένωση" είναι οριακά αποδεκτή (α=0.579).  

Σε  αφορά την αξιοπιστία των υποκλιμάκων του άγχους και της εξουθένωσης 

προέκυψε ότι από τις υποκλίμακες του άγχους η "Έλλειψη ικανοποίησης από τη 

διδασκαλία" εμφανίζει οριακά αποδεκτή αξιοπιστία (α=0.534), ενώ η υποκλίμακα 

"Έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μου/ανάγκη υποστήριξης' (α=0.293), η 

υποκλίμακα "Διατάραξη της διδακτικής διαδικασίας" (α=0.307) και η 

"Απογοητευτική η συνεργασία με τους γονείς" (α=0.327) εμφανίζουν πολύ χαμηλή 

αξιοπιστία . 
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Πίνακας 2: Ανάλυση αξιοπιστίας ανά κλίμακα και υποκλίμακα με χρήση του δείκτη Cronbach 

Κλίμακες 
Δείκτης 

Cronbach 

"Αυτοαποτελεσματικότητα" 0.929 

"Άγχος" 0.662 

"Επαγγελματική εξουθένωση" 0.579 

Υποκλίμακες άγχους  

Έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό 

μου/ανάγκη υποστήριξης 
0.293 

Έλλειψη ικανοποίησης από τη διδασκαλία 0.534 

Διατάραξη της διδακτικής διαδικασίας 0.307 

Απογοητευτική η συνεργασία με τους γονείς 0.327 

Υποκλίμακες εξουθένωσης  

Συναισθηματική εξάντληση 0.749 

Αποπροσωποποίηση 0.408 

Προσωπική επίτευξη 0.868 

  

 Από τις υποκλίμακες της εξουθένωσης η "Συναισθηματική εξάντληση" 

εμφανίζει ικανοποιητική αξιοπιστία (α=0.749) και η υποκλίμακα "Προσωπική 

επίτευξη" εμφανίζει πολύ καλή αξιοπιστία (α=0.868), ενώ η υποκλίμακα 

"αποπροσωποποίηση" (α=0.408) εμφανίζει πολύ χαμηλή αξιοπιστία . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 Στο έβδομο Κεφάλαιο θα παρουσιασθούν τα σημαντικότερα ευρήματα όπως 

αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Επιπλέον, στόχος είναι να ελέγξουμε τη 

διαφοροποίηση των κλιμάκων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. 

Επίσης, θα ελεγχθεί αν υπάρχει συσχέτιση της αυτό-αποτελεσματικότητας με τις 

υποκλίμακες του άγχους και της εξουθένωσης.  
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7.1 Αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η μέγιστη 

και ελάχιστη τιμή στις 30 ερωτήσεις που απαρτίζουν την αυτό-αποτελεσματικότητα. 

Η μέση τιμή της κλίμακας της "αυτό-αποτελεσματικότητας" ισούται με 81,212 (τ.α. 

11,701), ενώ η ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε ήταν 54 και η μέγιστη 114. Εδώ να 

τονίσουμε ότι η κλίμακα της "αυτό-αποτελεσματικότητας" απαρτιζόταν συνολικά 

από 30 ερωτήσεις με βαθμολογία από 1 έως 4 και οπότε το συνολικό σκορ της είναι 

εφικτό να κυμανθεί από 30 έως 120. Άρα, με βάση τη μέση τιμή που προέκυψε για 

την κλίμακα της "αυτό-αποτελεσματικότητας", μπορούμε να πούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) έχουν σχετικά 

υψηλό βαθμό Αυτό-αποτελεσματικότητας. 

Πίνακας 3 Μέση τιμή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή για τις 30 ερωτήσεις της αυτό-

αποτελεσματικότητας 

 

Μέση 

Τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(τ.α.) 

Ελάχιστο Μέγιστο 
Κατώτερο 

όριο 

Ανώτερο 

όριο 

ΑΥΤ1 2,987 ,610 2,00 4,00 

 

ΑΥΤ2 3,261 ,579 2,00 4,00 

ΑΥΤ3 3,070 ,611 2,00 4,00 

ΑΥΤ4 3,000 ,588 2,00 4,00 

ΑΥΤ5 2,955 ,603 1,00 4,00 

ΑΥΤ6 3,057 ,633 2,00 4,00 

ΑΥΤ7 2,936 ,722 1,00 4,00 

ΑΥΤ8 2,936 ,686 1,00 4,00 

ΑΥΤ9 3,019 ,655 1,00 4,00 

ΑΥΤ10 2,662 ,626 2,00 4,00 

ΑΥΤ11 2,764 ,622 2,00 4,00 

ΑΥΤ12 2,917 ,660 1,00 4,00 

ΑΥΤ13 2,790 ,698 1,00 4,00 

ΑΥΤ14 3,089 ,536 2,00 4,00 

ΑΥΤ15 3,032 ,593 2,00 4,00 

ΑΥΤ16 3,000 ,555 2,00 4,00 

ΑΥΤ17 2,904 ,628 1,00 4,00 

ΑΥΤ18 3,006 ,594 1,00 4,00 
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ΑΥΤ19 2,962 ,649 2,00 4,00 

ΑΥΤ20 2,682 ,670 1,00 4,00 

ΑΥΤ21 2,777 ,646 2,00 4,00 

ΑΥΤ22 2,779 ,698 1,00 4,00 

ΑΥΤ23 2,917 ,742 1,00 4,00 

ΑΥΤ24 2,930 ,761 1,00 4,00 

ΑΥΤ25 2,962 ,629 1,00 4,00 

ΑΥΤ26 3,006 ,552 2,00 4,00 

ΑΥΤ27 2,707 ,643 1,00 4,00 

ΑΥΤ28 2,828 ,612 1,00 4,00 

ΑΥΤ29 2,911 ,701 1,00 4,00 

ΑΥΤ30 2,752 ,782 1,00 4,00 

Αυτοαποτελεσματικότητα 82,121 11,702 54,00 114,00 30 120 

 

 

7.2 Άγχος των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ)  

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η μέγιστη 

και ελάχιστη τιμή στις 30 ερωτήσεις που απαρτίζουν την κλίμακα του Άγχους καθώς 

και η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η μέγιστη και ελάχιστη τιμή στις 4 

υποκλίμακες του άγχους.  

 Από την ανάλυση προέκυψε πως η μέση τιμή της υποκλίμακας που αφορούσε 

"Έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μου/ανάγκη υποστήριξης" ισούται με 19.669 

(τ.α. 2.341), ενώ η ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε ήταν 14 και η μέγιστη 26. Η 

συγκεκριμένη υποκλίμακα απαρτιζόταν συνολικά από 10 ερωτήσεις με βαθμολογία 

από 1 έως 3 και οπότε το συνολικό σκορ της είναι εφικτό να κυμανθεί από 10 έως 

30. Άρα με βάση τη μέση τιμή που προέκυψε μπορούμε να πούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) έχουν σχετικά 

υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. 

 Επίσης, προέκυψε πως η μέση τιμή της υποκλίμακας που αφορούσε 

"Έλλειψη ικανοποίησης από τη διδασκαλία" ισούται με 18.331 (τ.α. 2.170), ενώ η 

ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε ήταν 12 και η μέγιστη 25. Η συγκεκριμένη 

υποκλίμακα απαρτιζόταν συνολικά από 9 ερωτήσεις με βαθμολογία από 1 έως 3 και 

οπότε το συνολικό σκορ της είναι εφικτό να κυμανθεί από 9 έως 27. Άρα με βάση τη 

μέση τιμή που προέκυψε μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ατόμων με 
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Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  έχουν υψηλό βαθμό  ικανοποίησης από τη 

διδασκαλία.  

 Σε ότι αφορά την υποκλίμακα που αφορούσε τη "Διατάραξη της διδακτικής 

διαδικασίας" η μέση τιμή ισούται με 11.115 (τ.α. 2.160), ενώ η ελάχιστη τιμή που 

παρατηρήθηκε ήταν 6 και η μέγιστη 17. Η συγκεκριμένη υποκλίμακα απαρτιζόταν 

συνολικά από 6 ερωτήσεις με βαθμολογία από 1 έως 3 και οπότε το συνολικό σκορ 

της είναι εφικτό να κυμανθεί από 6 έως 18. Άρα με βάση τη μέση τιμή που προέκυψε 

μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ)  εκφράζουν ουδετερότητα ως προς βαθμό διατάραξης της 

διδακτικής διαδικασίας. 

 Τέλος, προέκυψε πως η μέση τιμή της υποκλίμακας που αφορούσε 

"Απογοητευτική η συνεργασία με τους γονείς" ισούται με 8.682 (τ.α. 2.468), ενώ η 

ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε ήταν 5 και η μέγιστη 14. Η συγκεκριμένη 

υποκλίμακα απαρτιζόταν συνολικά από 5 ερωτήσεις με βαθμολογία από 1 έως 3 και 

οπότε το συνολικό σκορ της είναι εφικτό να κυμανθεί από 5 έως 15. Άρα με βάση τη 

μέση τιμή που προέκυψε μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  δεν κρίνουν τη συνεργασία με τους γονείς 

ως απογοητευτική. 

  

Πίνακας 4 Μέση τιμή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή για τις 30 ερωτήσεις του άγχους καθώς 

και των τεσσάρων υποκλίμακων 

 
Μέση 

Τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(τ.α.) 

Ελάχιστο Μέγιστο 
Κατώτερο 

όριο 

Ανώτερο 

όριο 

ΑΓΧ1 2,000 ,543 1,00 3,00 

 

ΑΓΧ2 2,172 ,455 1,00 3,00 

ΑΓΧ3 2,051 ,478 1,00 3,00 

ΑΓΧ4 1,490 ,748 1,00 3,00 

ΑΓΧ5 2,051 ,464 1,00 3,00 

ΑΓΧ6 2,025 ,733 1,00 3,00 

ΑΓΧ7 2,013 ,196 1,00 3,00 

ΑΓΧ8 2,185 ,529 1,00 3,00 

ΑΓΧ9 1,924 ,739 1,00 3,00 

ΑΓΧ10 1,605 ,807 1,00 3,00 

ΑΓΧ11 2,051 ,406 1,00 3,00 

ΑΓΧ12 1,432 ,790 1,00 3,00 

ΑΓΧ13 2,064 ,293 1,00 3,00 

ΑΓΧ14 2,223 ,616 1,00 3,00 

ΑΓΧ15 2,051 ,405 1,00 3,00 

ΑΓΧ16 2,064 ,563 1,00 3,00 

ΑΓΧ17 2,006 ,572 1,00 3,00 
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ΑΓΧ18 1,994 ,487 1,00 3,00 

ΑΓΧ19 2,057 ,412 1,00 3,00 

ΑΓΧ20 2,064 ,695 1,00 3,00 

ΑΓΧ21 1,930 ,769 1,00 3,00 

ΑΓΧ22 1,331 ,711 1,00 3,00 

ΑΓΧ23 2,178 ,836 1,00 3,00 

ΑΓΧ24 2,076 ,461 1,00 3,00 

ΑΓΧ25 2,019 ,560 1,00 3,00 

ΑΓΧ26 2,121 ,485 1,00 3,00 

ΑΓΧ27 2,083 ,506 1,00 3,00 

ΑΓΧ28 2,064 ,403 1,00 3,00 

ΑΓΧ29 2,070 ,508 1,00 3,00 

ΑΓΧ30 2,045 ,710 1,00 3,00 

Έλλειψη εμπιστοσύνης 

στον εαυτό μου/ανάγκη 

υποστήριξης 

19,669 2,341 14,00 26,00 10 30 

Έλλειψη ικανοποίησης 

από τη διδασκαλία 
18,331 2,170 12,00 25,00 9 27 

Διατάραξη της 

διδακτικής διαδικασίας 
11,115 2,160 6,00 17,00 6 18 

Απογοητευτική η 

συνεργασία με τους 

γονείς 

8,682 2,468 5,00 14,00 5 15 

 

  

7.3 Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η μέγιστη 

και ελάχιστη τιμή στις 22 ερωτήσεις που απαρτίζουν την κλίμακα της 

Επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η 

μέγιστη και ελάχιστη τιμή στις 3 υποκλίμακες της.  

 Από την ανάλυση προέκυψε πως η μέση τιμή της υποκλίμακας που αφορούσε 

τη "Συναισθηματική εξάντληση" ισούται με 18.561 (τ.α. 4.920), ενώ η ελάχιστη τιμή 

που παρατηρήθηκε ήταν 10 και η μέγιστη 29. Η συγκεκριμένη υποκλίμακα 

απαρτιζόταν συνολικά από 9 ερωτήσεις με βαθμολογία από 1 έως 4 και οπότε το 

συνολικό σκορ της είναι εφικτό να κυμανθεί από 9 έως 36. Άρα με βάση τη μέση 

τιμή που προέκυψε μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) εκφράζουν μια ουδετερότητα ως προς την 

συναισθηματική εξάντληση.  
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 Επίσης, προέκυψε πως η μέση τιμή της υποκλίμακας που αφορούσε την 

"αποπροσωποποίηση" ισούται με 6.885 (τ.α. 1.629), ενώ η ελάχιστη τιμή που 

παρατηρήθηκε ήταν 5 και η μέγιστη 14. Η συγκεκριμένη υποκλίμακα απαρτιζόταν 

συνολικά από 5 ερωτήσεις με βαθμολογία από 1 έως 4 και οπότε το συνολικό σκορ 

της είναι εφικτό να κυμανθεί από 5 έως 20. Άρα με βάση τη μέση τιμή που προέκυψε 

μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ)   εκφράζουν χαμηλό βαθμό αποπροσωποποίησης.  

Τέλος, σε ότι αφορά την υποκλίμακα που αφορούσε την "Προσωπική 

επίτευξη" η μέση τιμή ισούται με 22.624 (τ.α. 3.720), ενώ η ελάχιστη τιμή που 

παρατηρήθηκε ήταν 14 και η μέγιστη 30. Η συγκεκριμένη υποκλίμακα απαρτιζόταν 

συνολικά από 8 ερωτήσεις με βαθμολογία από 1 έως 4 και οπότε το συνολικό σκορ 

της είναι εφικτό να κυμανθεί από 8 έως 32. Άρα με βάση τη μέση τιμή που προέκυψε 

μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ)   εκφράζουν ουδέτερο βαθμό προσωπικής επίτευξης. 

 

Πίνακας 5 Μέση τιμή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή για τις 22 ερωτήσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και των τριών υποκλίμακων 

 

Μέση 

Τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(τ.α.) 

Ελάχιστο Μέγιστο 
Κατώτερο 

όριο 

Ανώτερο 

όριο 

ΕΞ1 2,210 ,566 1,00 4,00 

 

ΕΞ2 1,631 ,682 1,00 3,00 

ΕΞ3 1,688 ,629 1,00 3,00 

ΕΞ4 1,420 ,621 1,00 3,00 

ΕΞ5 1,790 ,631 1,00 3,00 

ΕΞ6 1,433 ,602 1,00 3,00 

ΕΞ7 2,618 ,813 1,00 4,00 

ΕΞ8 1,363 ,545 1,00 3,00 

ΕΞ9 1,256 ,493 1,00 3,00 

ΕΞ10 1,159 ,400 1,00 3,00 

ΕΞ11 1,274 ,606 1,00 4,00 

ΕΞ12 1,357 ,577 1,00 3,00 

ΕΞ13 1,102 ,441 1,00 4,00 

ΕΞ14 1,293 ,522 1,00 3,00 

ΕΞ15 2,707 ,633 1,00 4,00 

ΕΞ16 2,673 ,581 1,00 4,00 

ΕΞ17 2,873 ,638 1,00 4,00 

ΕΞ18 2,936 ,704 1,00 4,00 

ΕΞ19 3,172 ,652 2,00 4,00 
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ΕΞ20 3,051 ,687 1,00 4,00 

ΕΞ21 3,013 ,689 2,00 4,00 

ΕΞ22 2,917 ,679 1,00 4,00 

Συναισθηματική 

εξάντληση 
18,561 4,920 10,00 29,00 9 36 

Αποπροσωποποίηση 6,885 1,629 5,00 14,00 5 20 

Προσωπική επίτευξη 22,624 3,720 14,00 30,00 8 32 

 
  

7.4 Διαφοροποίηση των κλιμάκων ως προς τα χαρακτηριστικά 

  

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος για να διαπιστωθούν τυχόν 

διαφοροποιήσεις ως προς την Αυτό-αποτελεσματικότητα αλλά και ως προς τις 

υποκλίμακες του ερωτηματολογίου του Άγχους και της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 

καθώς και η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 6, 7, 8 και 9. 

 Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς το φύλο και την 

ηλικιακή ομάδα από όπου και προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την υποκλίμακα "Έλλειψη εμπιστοσύνης στον 

εαυτό μου/ανάγκη υποστήριξης" (p=0.025) και ως προς την υποκλίμακα "Έλλειψη 

ικανοποίησης από τη διδασκαλία" (p=0.024).  Και στις δύο περιπτώσεις οι γυναίκες 

είχαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις στις κλίμακες σε σύγκριση με τους άντρες.  

 Επίσης, από τον Πίνακα 6 προκύπτει μια στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς την ηλικιακή ομάδα για την υποκλίμακα "Έλλειψη ικανοποίησης από τη 

διδασκαλία" (p=0.019). Στη συνέχεια για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιών ομάδων 

υπάρχει διαφορά διενεργήθηκε έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων με χρήση του 

κριτηρίου Duncan και προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας άνω των 41 (41 έως 50 

και 50 και άνω) εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση από τη διδασκαλία σε 

σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας κάτω των 40 ετών (31 έως 40 και κάτω των 

30 ετών). 
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Πίνακας 6 Στοιχεία ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα και σημαντικότητα του ελέγχου t-test και της 

ανάλυσης διασποράς (ANOVA) 

 Φύλο 
p t (155) 

Ηλικιακή Ομάδα 
p F(3,156) 

 Άντρας Γυναίκα >30 31-40 41-50 >50 

Αυτοαποτελεσματ

ικότητα 
83,313 81,816 0.520 0,644 83,329 82,367 80,295 80,600 0,570 0,673 

Έλλειψη 

εμπιστοσύνης 

στον εαυτό 

μου/ανάγκη 

υποστήριξης 

18,844 19,880 0.025* -2,264 19,781 18,867 19,977 19,900 0,208 1,533 

Έλλειψη 

ικανοποίησης από 

τη διδασκαλία 
17,563 18,528 0.024* -2,275 18,411α 17,300α 18,705β 19,200β 0,019* 3,410 

Διατάραξη της 

διδακτικής 

διαδικασίας 
10,969 11,152 0.670 -0,427 10,959 10,967 11,205 12,300 0,309 1,207 

Απογοητευτική η 

συνεργασία με 

τους γονείς 
8,437 8,744 0.532 -0,626 8,918 8,500 8,364 8,900 0,654 0,542 

Συναισθηματική 

εξάντληση 
18,906 18,472 0.657 0,444 18,329 18,000 19,136 19,400 0,699 0,673 

Αποπροσωποποίη

ση 
6,938 6,872 0.840 0,202 7,000 6,633 6,705 7,600 0,317 1,186 

Προσωπική 

επίτευξη 
22,938 22,544 0.595 0,533 22,644 22,100 23,409 20,600 0,137 1,870 

 

 

  

 

 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση και  την ύπαρξη παιδιών από όπου και προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά. Δηλαδή τόσο η οικογενειακή κατάσταση όσο και η 

ύπαρξη παιδιών δεν επιδρούν ούτε στην αυτό-αποτελεσματικότητα (p>0.05) ούτε 

στις υποκλίμακες του Άγχους και της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (p>0.05). 
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Πίνακας 7 Στοιχεία ως προς τα παιδιά και την οικογενειακή κατάσταση και σημαντικότητα του ελέγχου t-

test και της ανάλυσης διασποράς (ANOVA) 

 Παιδιά 
p t(149) 

Οικογενειακή Κατάσταση 
p F(3,151) 

 Ναι Όχι Έγγαμος/η Άγαμος/η Διαζευγμένος/η Χήρος/α 

Αυτοαποτελεσματ

ικότητα 
80,942 83,707 0,139 -1,489 81,200 82,840 85,111 82,000 0,736 0,423 

Έλλειψη 

εμπιστοσύνης 

στον εαυτό 

μου/ανάγκη 

υποστήριξης 

19,652 19,756 0,784 -0,275 19,714 19,547 19,556 20,000 0,974 0,073 

Έλλειψη 

ικανοποίησης από 

τη διδασκαλία 
18,449 18,232 0,539 0,615 18,429 18,240 18,111 17,000 0,870 0,237 

Διατάραξη της 

διδακτικής 

διαδικασίας 
11,101 11,085 0,964 0,045 11,229 10,973 11,333 9,000 0,676 0,510 

Απογοητευτική η 

συνεργασία με 

τους γονείς 
8,464 8,841 0,354 -0,929 8,500 8,827 8,889 11,000 0,667 0,523 

Συναισθηματική 

εξάντληση 
18,826 18,378 0,584 0,548 18,771 18,307 19,889 15,000 0,689 0,491 

Αποπροσωποποίη

ση 
6,812 6,927 0,670 -0,427 6,929 6,920 6,667 6,000 0,174 1,681 

Προσωπική 

επίτευξη 
23,000 22,537 0,447 0,762 22,629 22,493 24,667 28,000 0,916 0,171 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς το εργασιακό 

καθεστώς και ως προς την μετεκπαίδευση-επιμόρφωση και την ηλικιακή ομάδα από 

όπου και προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μόνιμων και 

αναπληρωτών ως προς την Αυτό-αποτελεσματικότητα (p=0.018) και την υποκλίμακα 

"Έλλειψη ικανοποίησης από τη διδασκαλία" (p=0.015).  
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Πίνακας 8 Στοιχεία ως προς τη μετεκπαίδευση-επιμόρφωση και το εργασιακό καθεστώς του ελέγχου t-test 

και της ανάλυσης διασποράς (ANOVA) 

 Καθεστώς 

p t(145) 

Μετεκπαίδευση-Επιμόρφωση 

p F(3,77) 

 Μόνιμος 
Αναπληρω

τής 

Διδασκαλεί

ο 

Σεμινάριο 

Ειδική 

Αγωγή 

Επιμόρφωση 

Ειδική 

Αγωγή 

Επιμόρφωση 

Αυτισμό 

Αυτοαποτελεσματ

ικότητα 
79,545 84,250 0,018* -2,383 78,933α 78,957α 85,273β 91,000β 0,041* 2,883 

Έλλειψη 

εμπιστοσύνης 

στον εαυτό 

μου/ανάγκη 

υποστήριξης 

20,018 19,630 0,338 0,961 19,933 19,261 19,864 19,933 0,583 0,654 

Έλλειψη 

ικανοποίησης από 

τη διδασκαλία 
18,909 18,000 0,015* 2,462 18,467 18,609 18,955 18,467 0,857 0,255 

Διατάραξη της 

διδακτικής 

διαδικασίας 
11,564 10,891 0,071 1,821 11,500 10,870 10,955 11,500 0,552 0,704 

Απογοητευτική η 

συνεργασία με 

τους γονείς 
8,491 8,826 0,426 -0,798 8,400 8,739 8,318 8,400 0,941 0,131 

Συναισθηματική 

εξάντληση 
18,855 18,337 0,543 0,610 18,833 18,522 18,773 20,500 0,870 0,237 

Αποπροσωποποίη

ση 
6,727 6,935 0,463 -0,736 6,767α 6,565α 6,955α 7,167α 0,041* 2,882 

Προσωπική 

επίτευξη 
22,418 22,826 0,533 -0,625 21,733 23,696 23,727 25,500 0,792 0,346 

 

 Στην κλίμακα της Αυτό-αποτελεσματικότητας προέκυψε ότι οι αναπληρωτές 

καθηγητές έχουν υψηλότερη επίδοση σε σύγκριση με τους μόνιμους, ενώ ως προς την 

υποκλίμακα "Έλλειψη ικανοποίησης από τη διδασκαλία" οι μόνιμοι καθηγητές 

επέδειξαν μεγαλύτερη επίδοση σε σύγκριση με τους αναπληρωτές. 

 Επίσης, από τον Πίνακα 8 προκύπτουν δύο στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς την μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η πρώτη αφορά  

την κλίμακα της Αυτό-αποτελεσματικότητας (p=0.041) και η δεύτερη την 

υποκλίμακα "αποπροσωποποίηση" (p=0.041). Στη συνέχεια για να διαπιστωθεί 

μεταξύ ποιών ομάδων υπάρχει διαφορά διενεργήθηκε έλεγχος πολλαπλών 

συγκρίσεων με χρήση του κριτηρίου Duncan και προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί με  
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επιμόρφωση Ειδικής Αγωγής ή επιμόρφωση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό  αυτό-αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με  

τους εκπαιδευτικούς που έχουν σεμινάριο Ειδικής Αγωγής ή Διδασκαλείο. Επίσης, 

προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό αποπροσωποποίησης από τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς. 

 Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς την εμπειρία σε 

παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  και ως προς την προϋπηρεσία  από 

όπου και προκύπτει ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική διαφορά για την 

υποκλίμακα "Έλλειψη ικανοποίησης από τη διδασκαλία" ως προς την εμπειρία σε 

παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (p=0.029). Στη συνέχεια για να 

διαπιστωθεί μεταξύ ποιών ομάδων υπάρχει διαφορά διενεργήθηκε έλεγχος 

πολλαπλών συγκρίσεων με χρήση του κριτηρίου Duncan και προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

άνω των 5 ετών εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση από τη διδασκαλία σε 

σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία κάτω από 2 έτη. 

 Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η προϋπηρεσία δεν επιδρά ούτε στην αυτό-

αποτελεσματικότητα (p>0.05) ούτε στις υποκλίμακες του Άγχους και της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης (p>0.05). 
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Πίνακας 9 Στοιχεία ως προς την προϋπηρεσία γενικά στην εκπαίδευση και την εμπειρία σε παιδιά με 

αυτισμό   και αποτελέσματα του ελέγχου t-test και της ανάλυσης διασποράς (ANOVA) 

 Εμπειρία σε παιδί με αυτισμό 
p 

Προϋπηρεσία 
p 

 <2 2 έως 5 >5 <5 6 έως 10 11 έως 15 >15 

Αυτοαποτελεσματ

ικότητα 
80,587 84,183 77,273 0,079 83,345 85,750 80,071 79,615 0,238 

Έλλειψη 

εμπιστοσύνης 

στον εαυτό 

μου/ανάγκη 

υποστήριξης 

19,600 19,700 20,091 0,807 19,713 18,917 20,500 19,769 0,390 

Έλλειψη 

ικανοποίησης από 

τη διδασκαλία 
17,920α 18,667α,β 19,455β 0,029* 18,207 18,000 18,143 19,000 0,222 

Διατάραξη της 

διδακτικής 

διαδικασίας 
10,867 11,133 11,727 0,409 11,057 10,750 10,857 11,692 0,349 

Απογοητευτική η 

συνεργασία με 

τους γονείς 
8,493 8,883 8,364 0,616 8,759 9,583 8,500 8,308 0,460 

Συναισθηματική 

εξάντληση 
18,213 18,800 17,545 0,655 18,460 17,917 17,286 19,231 0,598 

Αποπροσωποποίη

ση 
6,747 6,633 6,909 0,121 7,011 7,083 6,357 6,538 0,588 

Προσωπική 

επίτευξη 
22,427 23,133 20,727 0,786 22,862 21,583 21,857 22,795 0,282 

 

α, β: Ομάδες με διαφορετικά γράμματα 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά σύμφωνα με το κριτήριο Duncan 

 

 

 

7.5 Συσχέτιση της αυτό-αποτελεσματικότητας με τις υποκλίμακες του άγχους 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 

 Στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου διενεργήθηκε ανάλυση συσχέτισης 

με χρήση του συντελεστή συσχέτισης του Pearson για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

υποκλίμακες του Άγχους και της Εξουθένωσης επηρεάζουν την Αυτό-

αποτελεσματικότητα, αλλά και κατά πόσο οι υποκλίμακες του Άγχους και της 

Εξουθένωσης αλληλοεπηρεάζονται. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις 

μεταξύ των κλιμάκων. Από τους αντίστοιχους συντελεστές και την παρατηρούμενη 

σημαντικότητα τους (p-τιμή) προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετές στατιστικώς 



 80 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της αυτό-αποτελεσματικότητας και των υποκλίμακων 

του Άγχους και της Εξουθένωσης. 

  Αναλυτικά προκύπτει ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση της αυτό-

αποτελεσματικότητας με την υποκλίμακα "Έλλειψη ικανοποίησης από τη 

διδασκαλία" (r=-0.229, p=0.004), με την υποκλίμακα "Συναισθηματική εξάντληση" 

(r=-0.330, p=0.000) και με την υποκλίμακα "αποπροσωποποίηση" (r=-0.270, 

p=0.001). Αντίθετα, προέκυψε ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ της Αυτο-

αποτελεσματικότητας και των υποκλίμακων "Απογοητευτική συνεργασία με τους 

γονείς" (r=0.381, p=0.000) και με την "Προσωπική επίτευξη" (r=0.445, p=0.000).  

Τέλος, από την ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των υποκλίμακων του Άγχους 

και της Εξουθένωσης προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική ασθενής θετική 

συσχέτιση  μεταξύ της "Έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μου/ανάγκη 

υποστήριξης" και της "Έλλειψη ικανοποίησης από τη διδασκαλία" (r=0.346, 

p=0.000) αλλά και της "Διατάραξης της διδακτικής διαδικασίας" (r=0.184, p=0.021).  

Επίσης, προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της "Έλλειψης 

ικανοποίησης από τη διδασκαλία"  και της "Διατάραξης της διδακτικής διαδικασίας" 

(r=0.248, p=0.002) αλλά και μεταξύ της "Διατάραξης της διδακτικής διαδικασίας" 

και της "Απογοητευτικής συνεργασίας με τους γονείς" (r=0.370, p=0.000). Όπως και 

μέτρια θετική συσχέτιση προέκυψε μεταξύ της "Συναισθηματικής εξάντλησης"  και 

της "Αποπροσωποποίησης" (r=0.521, p=0.000).  

Επιπλέον, ασθενής αρνητική συσχέτιση προέκυψε μεταξύ της υποκλίμακας 

"Διατάραξης της διδακτικής διαδικασίας" και της "Συναισθηματικής εξάντλησης" 

(r=-0.280, p=0.000). Επίσης, ισχυρή  αρνητική συσχέτιση προέκυψε μεταξύ της 

υποκλίμακας "Απογοητευτικής συνεργασίας με τους γονείς" με την υποκλίμακα 

"Συναισθηματικής εξάντλησης" (r=-0.621, p=0.000)  και ασθενής αρνητική με την 

υποκλίμακα "αποπροσωποποίηση" (r=-0.250, p=0.002). Τέλος,  ασθενής αρνητική 

συσχέτιση προέκυψε και μεταξύ της υποκλίμακας "αποπροσωποποίηση" και τη 

υποκλίμακας "Προσωπική επίτευξη" (r=-0.182, p=0.023)



Πίνακας 10 Συσχέτιση μεταξύ της Αυτοαποτελεσματικότητας και των υποκλίμακων του Άγχους και της 

Εξουθένωσης 

Κλίμακες 

Αυτοαποτ

ελεσματικ

ότητα 

Έλλειψη 

εμπιστοσύν

ης στον 

εαυτό 

μου/ανάγκη 

υποστήριξη

ς 

Έλλειψη 

ικανοποίησ

ης από τη 

διδασκαλία 

Διατάραξη 

της 

διδακτικής 

διαδικασίας 

Απογοητε

υτική η 

συνεργασί

α με τους 

γονείς 

Συναισθηματι

κή εξάντληση 

Αποπροσωπο

ποίηση 

Προσωπική 

επίτευξη 

Αυτοαποτελεσματικότ

ητα 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
1 0.094 -0.229 0.059 0.381 -0.330 -0.270 0.445 

Sig.  0.240 0.004* 0.463 0.000* 0.000* 0.001* 0.000* 

Έλλειψη 

εμπιστοσύνης στον 

εαυτό μου/ανάγκη 

υποστήριξης 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
 1 0.346 0.184 0.115 -0.095 0.014 -0.018 

Sig.   0.000* 0.021* 0.152 0.239 0.867 0.822 

Έλλειψη ικανοποίησης 

από τη διδασκαλία 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
  1 0.248 -0.062 0.092 0.027 -0.054 

Sig.    0.002* 0,444 0.253 0.736 0.505 

Διατάραξη της 

διδακτικής 

διαδικασίας 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
   1 0.370 -0.280 -0.100 -0.027 

Sig.     0.000* 0.000* 0.212 0.742 

Απογοητευτική η 

συνεργασία με τους 

γονείς 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
    1 -0.621 -0.250 0.157 

Sig.      0.000* 0.002* 0.051 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
     1 0.521 -0.077 

Sig.       0.000* 0.340 

Αποπροσωποποίηση 

Συντελεστής 

συσχέτισης 
      1 -0.182 

Sig.        0.023* 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

8.1 Συμπεράσματα –Συζήτηση 

Το αρχικό διερευνητικό ερώτημα που τέθηκε  ήταν   ποια είναι τα επίπεδα της  

αυτό-αποτελεσματικότητας, του άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Tα 

αποτελέσματα της έρευνας, λοιπόν, αναδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) έχουν σχετικά υψηλό βαθμό αυτό-

αποτελεσματικότητας. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με έρευνες σε 

εκπαιδευτικούς μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  στις οποίες 

όμως, η υψηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας συνδέθηκε με το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί  ακολουθούσαν ένα φιλοσοφικό πλαίσιο στη διδασκαλία τους (Jennett, 

Harris, and Mesibov, 2003∙ Siu   & Ho, 2010∙ Gibson, Grey, & Hastings,2008). 



 82 

Σε σχέση με τις υποκλίμακες του άγχους βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί 

ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  έχουν σχετικά υψηλό βαθμό 

εμπιστοσύνης στον εαυτό τους/έλλειψη ανάγκης υποστήριξης, υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης από τη διδασκαλία. εκφράζουν ουδετερότητα ως προς βαθμό 

διατάραξης της διδακτικής διαδικασίας και δεν κρίνουν τη συνεργασία με τους 

γονείς ως απογοητευτική. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν μέτρια επίπεδα 

άγχους σύμφωνα με το συνολικό σκορ. Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνουν  τα 

ευρήματα του Lazuras (2006) , των Platsidou και Agaliotis (2008) και των  Kokkinos 

και Davazoglou (2009) που μελέτησαν το στρες και τις πηγές του σε εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, ενώ έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Antoniou, 

Polychroni και Walters (2000) σε  εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στην  Ελλάδα 

καθώς βρέθηκε ότι το δείγμα σημείωσε υψηλά επίπεδα στρες. Επίσης, έρχεται σε 

αντίθεση και με άλλες έρευνες που διεξήχθησαν σε άλλες χώρες, όπως ο Trendall 

(1989) που βρήκε πως οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής χαρακτήρισαν τη 

διδασκαλία είτε πολύ αγχωτική είτε αγχωτική. Το αποτέλεσμα της τωρινής έρευνας 

έρχεται σε αντίθεση και με άλλες έρευνες στη γενική αγωγή (Antoniou, Polychroni 

& Vlachakis,2006∙ Jepson & Forrest, 2006).  Τα χαμηλά έως μέτρια επίπεδα άγχους 

που βρέθηκαν σε  εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα  εξηγούνται με 

βάση την ετοιμότητα των δασκάλων ειδικής αγωγής να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες που προκύπτουν από ένα επάγγελμα που διάλεξαν συνειδητά ή  βάσει μιας 

παιδαγωγικής φιλοσοφίας πως η βελτίωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες βρίσκεται 

πέρα από τη δύναμη και την ικανότητα οποιουδήποτε εκπαιδευτικού (Platsidou and 

Agaliotis, 2008). Πράγματι όπως προκύπτει από έρευνα στην Ελλάδα που μελέτησε 

τα κίνητρα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με την επιλογή αυτού του 

χώρου, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών απέδωσε την επαγγελματική επιλογή τους 

http://ejop.psychopen.eu/article/view/488/437#r14
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στην ευαισθητοποίηση τους (Athanasiadis & Syriopoulou- Delli, 2010) . Τα χαμηλά 

έως μέτρια επίπεδα άγχους που βρέθηκαν σε  εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής 

στην Ελλάδα,  επίσης, έχουν αποδοθεί στη μονιμότητα των θέσεων στην Ελλάδα και 

στην έλλειψη  αξιολόγησης από προισταμένους που θα μπορούσαν να την 

επηρεάσουν (Kokkinos και Davazoglou ,2009). 

Σε σχέση με τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης βρέθηκε πως 

οι εκπαιδευτικοί ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) εκφράζουν μια 

ουδετερότητα ως προς την συναισθηματική εξάντληση, χαμηλό βαθμό 

αποπροσωποποίησης και ουδέτερο βαθμό προσωπικής επίτευξης. Επομένως οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν μέτρια αισθήματα εξάντλησης , ελάχιστη απομάκρυνση από 

τους μαθητές και μέτρια  ικανοποίηση σχετικά με τα επιτεύγματα τους με τους 

μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Τα αποτελέσματα είναι 

σύμφωνα με τις έρευνες των Jennett, Harris, and Mesibov (2003), Gibson, Grey, & 

Hastings (2008) και Coman και συν.(2012) σε εκπαιδευτικούς  ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Όμως στην έρευνα των Myles et al.(1991) 

εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) τα αποτελέσματα 

διαφέρουν σχετικά ως προς τις δυο διαστάσεις καθώς η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών ανέφερε υψηλή συναισθηματική εξάντληση, υψηλή προσωπική 

επίτευξη και χαμηλή αποπροσωποποίηση . Πρέπει , ωστόσο, να επισημάνουμε ότι τα 

χαμηλά έως μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης στις τρεις  πρώτες έρευνες 

συνδέθηκαν  με το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί  ακολουθούσαν ένα φιλοσοφικό 

πλαίσιο στη διδασκαλία τους. Τα αποτελέσματα , επίσης, της τωρινής έρευνας  είναι 

ίδια , με εξαίρεση μια μικρή διαφορά στη συναισθηματική εξάντληση, με αυτά της 

έρευνας της Μόττη – Στεφανίδη (2000) στο Ειδικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και ομάδων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων. Ακόμη, οι 



 84 

Platsidou και Agaliotis (2008) σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής βρήκαν  ότι οι 

εκπαιδευτικοί δε βίωναν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγκρινόμενα 

τα παραπάνω αποτελέσματα με τα αποτελέσματα σε  εκπαιδευτικούς της Βόρειας 

Αμερικής και Ευρώπης ( Billingsley,2004∙ Mearns & Cain, 2003∙ Wisniewski & 

Gargiulo, 1997) προκύπτει πως τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης στην 

Ελλάδα είναι χαμηλότερα. Η έρευνα της Μόττη – Στεφανίδη (2000) αποδίδει το 

γεγονός ως ένα βαθμό σε πολιτιστικές διαφορές καθώς στην Ελλάδα οι άνθρωποι 

μπορούν να στηριχτούν στους δυνατούς οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς που 

έχουν, ενώ στις Η.Π.Α η δουλειά μπορεί να είναι ο αυτοσκοπός στη ζωή και δίνεται 

σημασία στα υψηλά προσωπικά επιτεύγματα. Επιπλέον, οι Platsidou και Agaliotis 

(2008), αναφέρουν ως αιτία των χαμηλότερων επιπέδων άγχους στην Ελλάδα σε 

σχέση με διεθνείς έρευνες, τη μονιμότητα της θέσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών και 

την έλλειψη αξιολόγησης, πράγμα που τους εξασφαλίζει τη δουλειά και το μισθό 

τους. 

Σε σχέση με το  δεύτερο διερευνητικό ερώτημα  σχετικά με το ποιες   

διαφορές προκύπτουν ως προς τα ατομικά   χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών  στις 

κλίμακες της αυτό-αποτελεσματικότητας, του άγχους και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης βρέθηκε πως οι γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό νιώθουν εμπιστοσύνη 

στον εαυτό τους, όπως και σε μεγαλύτερο βαθμό νιώθουν ικανοποίηση από τη 

διδασκαλία σε σχέση με τους άνδρες. Οι Kokkinos και Davazoglou (2009) ,ωστόσο, 

έδειξαν πως οι γυναίκες στην ειδική αγωγή ήταν πιο αγχωμένες στη συνεργασία με 

τους παράγοντες και αγχωμένες εξαιτίας της έλλειψης υποστήριξης από τους άνδρες 

συναδέλφους. Και  στη γενική αγωγή έρευνες  βρήκαν πως οι γυναίκες είχαν 

μεγαλύτερο στρες ειδικά  με το φόρτο εργασίας (Klassen & Chiu, 2010∙Antoniou et 

al., 2006∙ Kαντάς, 2001). Οι Greenglass και Burke (2003) υποστήριξαν ότι το άγχος 

στις γυναίκες προέρχεται από το συνολικό φόρτο και την υψηλή σύγκρουση ρόλων 

ανάμεσα στο επάγγελμα και την οικογένεια (ο.α. Klassen & Chiu, 2010, p.743). 
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Αυτές οι έρευνες, όμως, δεν εξηγούν τα υψηλά επίπεδα στρες των γυναικών από τη 

συμπεριφορά των μαθητών. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας άνω των 41 (41 έως 50 και 50 και άνω) 

εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση από τη διδασκαλία σε σύγκριση με 

τους εκπαιδευτικούς ηλικίας κάτω των 40 ετών (31 έως 40 και κάτω των 30 ετών). 

Αν και το αποτέλεσμα βρέθηκε σε σχέση με τη μια υποκλίμακα του άγχους θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε πως εν μέρει είναι ανάλογο με αυτό του Trendall (1989)  

στη γενική και ειδική αγωγή πως οι εκπαιδευτικοί μεταξύ 30-39 ετών έτειναν να 

υποφέρουν από εξαιρετικά επίπεδα άγχους, ενώ λιγότερο άγχος είχαν εκπαιδευτικοί 

πάνω από τα 50. Ο Καντάς (2001), επίσης, σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας στη γενική εκπαίδευση βρήκε ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί έχουν 

περισσότερο άγχος από τους μεγαλύτερους ως προς τη σταδιοδρομία, τις ευθύνες και 

τη συμπεριφορά των μαθητών , αλλά όχι ως προς το φόρτο εργασίας , τις ασάφειες 

του εργασιακού ρόλου και τη διασύνδεση εργασίας οικογένειας 

Τόσο η οικογενειακή κατάσταση όσο και η ύπαρξη παιδιών δεν επιδρούν ούτε 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα (p>0.05), ούτε στις υποκλίμακες του Άγχους και της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης (p>0.05). Επίσης και οι Bataineh & Alsagheer (2012), 

Platsidou και Agaliotis (2008), Bataineh (2005)  και Κολιάδης, Ε., Μυλωνάς, Κ.Λ., 

Κουμπιάς, Ε., Τσιναρέλλη, Γ., Βαλσάμη, Ν., & Βάρφη, Β., (2003) βρήκαν ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του burnout σχετικά με την 

οικογενειακή κατάσταση σε εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Ωστόσο, Οι 

Kokkinos και Davazoglou (2009) και οι Antoniou, Polychroni και Walters (2000) σε 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στην Ελλάδα ανέφεραν πως οι παντρεμένοι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ανέφεραν περισσότερο στρες . 

Επιπλέον, βρέθηκε πως οι αναπληρωτές καθηγητές εκφράζουν μεγαλύτερο 

βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητας από τους μόνιμους, ενώ οι μόνιμοι καθηγητές  σε 

μεγαλύτερο βαθμό νιώθουν  ικανοποίηση από τη διδασκαλία σε σύγκριση με τους 

αναπληρωτές. 
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Οι εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση Ειδικής Αγωγής ή επιμόρφωση στη 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό  αυτό-

αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν σεμινάριο 

Ειδικής Αγωγής ή Διδασκαλείο. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με αυτά της 

έρευνας της Roll-Pettersson (2008) που προτείνει πως η υψηλή προσωπική 

αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών παιδιών με δυσλεξία και μέτρια νοητική 

καθυστέρηση, συνδέθηκε θετικά με τον αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων στην 

ειδική αγωγή. Ακόμη, οι Brownell και Pajares (1996) βρήκαν ότι προγράμματα 

ειδικής αγωγής που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

είχαν δυνατό άμεσο αποτέλεσμα στην αυτό-αποτελεσματικότητα τους. 

Επίσης, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση στη Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό αποπροσωποποίησης 

από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Το  αποτέλεσμα αυτό είναι αντίθετο σε σχέση 

με την έρευνα των Coman και συν.(2012) σε εκπαιδευτικούς ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) που είχαν υψηλής πιστότητας κατάρτιση (high fidelity 

teachers) και ανέφεραν χαμηλότερα  επίπεδα αποπροσωποποίησης. Ακόμη, μια άλλη 

έρευνα των Zarafshan και συν.(2013) σε εκπαιδευτικούς παιδιών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), κώφωση και νοητική καθυστέρηση, δεν ανέδειξε 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και την επαγγελματική 

εξουθένωση.  

Οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) άνω των 5 ετών εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση από τη 

διδασκαλία σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία κάτω από 2 έτη.  

Tο εύρημα επιβεβαιώνει αυτό των Lecavalier, Leone  &  Wiltz  (2006) που 

μελέτησαν το στρες γονέων και εκπαιδευτικών νεαρών ανθρώπων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και βρήκαν πως η εξοικείωση με τη Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) συνδέθηκε αρνητικά με το συνολικό στρες. 
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Επίσης, η προϋπηρεσία βρέθηκε πως δεν επιδρά  στην αυτό-

αποτελεσματικότητα (p>0.05). Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με την έρευνα των   

Ruble, Usher & McGrew (2011) σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) , που βρήκαν ότι τα χρόνια προυπηρεσίας δεν συνδέθηκαν με την αυτό-

αποτελεσματικότητα.. Αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί των ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), για να κρίνουν τις ικανότητες που έχουν στη 

διδασκαλία, δε βασίζονται στην εμπειρία των προηγούμενων χρόνων. Μια εξήγηση 

είναι ότι η ετερογένεια των συμπτωμάτων των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) δημιουργεί προκλήσεις σε ότι αφορά τη γενίκευση των γνώσεων 

της διδασκαλίας από ένα παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε ένα 

άλλο. Ενώ τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  χαρακτηρίζουν κοινωνικές 

και επικοινωνιακές βλάβες μπορεί η εκδήλωση αυτών να ποικίλλει. Άλλα παιδιά 

μπορεί να ξεκινούν την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους άλλους, άλλα να είναι 

παθητικά και να αποκρίνονται στις πρωτοβουλίες των άλλων, ενώ άλλα να μην 

ξεκινούν την αλληλεπίδραση ή να μην αποκρίνονται στους άλλους. Στον τομέα της 

επικοινωνίας άλλα παιδιά μπορεί να μην έχουν καθόλου λόγο, ενώ άλλα να μιλούν 

αυθόρμητα με πλήρεις προτάσεις.   Για τους εκπαιδευτικούς η ετερογένεια που 

συναντούν διδάσκοντας παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  απαιτεί 

ατομική προσέγγιση στην ανάπτυξη σχεδίων διδασκαλίας (Ruble & Dalrymple, 2002, 

ο.α Ruble, Usher & McGrew,2011, p.71), και ο προσδιορισμός του πόσο άριστα θα 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες  στο ευρύ φάσμα της Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ), αποτελεί μια φοβερή πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς.  

Επιπλέον η προϋπηρεσία βρέθηκε πως δεν επιδρά  στις υποκλίμακες του 

Άγχους. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον Trendall (1989) που βρήκε πως οι 

εκπαιδευτικοί με προυπηρεσία από 5 έως 10 χρόνια ένιωθαν πιο αγχωμένοι από τους 

παλιότερους.   
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Τέλος, η προϋπηρεσία βρέθηκε πως δεν επιδρά σε καμία από τις υποκλίμακες 

της Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Στο ίδιο αποτέλεσμα κατέληξαν οι Κολιάδη, Ε., 

Μυλωνά, Κ.Λ., Κουμπιά, Ε., Τσιναρέλλη, Γ., Βαλσάμη, Ν., & Βάρφη, Β., (2003) και 

Bataineh & Alsagheer (2012)  που μελέτησαν εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής 

αγωγής . Το αποτέλεσμα ,ακόμα,  της έρευνας είναι σύμφωνο με  τους Bataineh & 

Alsagheer (2012), Platsidou και Agaliotis (2008), Bataineh (2005) που σε έρευνά τους 

σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής δε βρήκαν σύνδεση της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης με τη διδακτική εμπειρία. Το αποτέλεσμα για την Επαγγελματική 

Εξουθένωση δεν είναι σύμφωνο, όμως, με την έρευνα των Zarafshan και συν.(2013) 

σε εκπαιδευτικούς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), κώφωση και 

νοητική καθυστέρηση, που βρήκαν πως με την αύξηση της διδακτικής εμπειρίας η 

επαγγελματική εξουθένωση μειώνεται. Και σε άλλες έρευνες, επίσης, βρέθηκε πως η 

διδακτική εμπειρία συνδέεται με την επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής (Miller, Brownell & Smith, 1999). Όμως, οι Antoniou, Polychroni και 

Walters (2000) σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στην Ελλάδα βρήκαν ότι όσο η 

διδακτική εμπειρία αυξάνει τόσο τα επίπεδα της συναισθηματικής εξάντλησης 

αυξάνουν και της προσωπικής επίτευξης μειώνονται. 

Σε ότι αφορά το τρίτο διερευνητικό ερώτημα για τη συσχέτιση της αυτό-

αποτελεσματικότητας με τις υποκλίμακες του άγχους και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης βρέθηκε πως, αν και όλες ασθενείς με μόνη ισχυρή τη σχέση της 

"απογοητευτικής συνεργασίας με τους γονείς" με τη "συναισθηματική  εξάντληση¨ 

και  μέτρια τη σχέση της "αποπροσωποίησης" με τη "συναισθηματική εξάντληση",  οι 

εκπαιδευτικοί των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) όσο πιο αυτό-

αποτελεσματικοί αισθάνονται τόσο πιο πολύ ικανοποιούνται από την διδασκαλία και 

τόσο λιγότερο απογοητευτική νιώθουν την συνεργασία με τους γονείς. Επίσης, όσο 
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πιο αυτό-αποτελεσματικοί αισθάνονται τόσο λιγότερη συναισθηματική εξάντληση 

νιώθουν, τόσο λιγότερη νιώθουν την αποπροσωποποίηση και τόσο μεγαλύτερη 

αισθάνονται την προσωπική επίτευξη. 

Σχετικά με τις συσχετίσεις μεταξύ των υποκλίμακων του Άγχους και της 

Εξουθένωσης και των δυο κλιμάκων μεταξύ τους βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί των 

ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  όσο περισσότερη εμπιστοσύνη 

έχουν στον εαυτό τους τόσο περισσότερο ικανοποιούνται από την διδασκαλία και 

τόσο μικρότερη είναι η διατάραξη της διδακτικής διαδικασίας. Επίσης, όσο 

περισσότερο ικανοποιούνται από την διδασκαλία τόσο μικρότερη είναι η διατάραξη 

της διδακτικής διαδικασίας. Ακόμη  όσο μεγαλύτερη είναι η διατάραξη της 

διδακτικής διαδικασίας τόσο πιο απογοητευτική είναι η συνεργασία με τους γονείς. 

 Επίσης, όσο μεγαλύτερη  είναι η συναισθηματική εξάντληση τόσο πιο 

μεγάλη είναι η αποπροσωποποίηση  που νιώθουν. Τέλος, όσο μεγαλύτερη νιώθουν 

την αποπροσωποίηση τόσο μικρότερη είναι η προσωπική επίτευξη. Το αποτέλεσμα 

είναι σύμφωνο με αυτό των  Κολιάδη, Ε., Μυλωνά, Κ.Λ., Κουμπιά, Ε., Τσιναρέλλη, 

Γ., Βαλσάμη, Ν., & Βάρφη, Β., (2003) που ερεύνησαν το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε 320 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

γενικής και ειδικής αγωγής και βρήκαν υψηλή θετική συνάφεια ανάμεσα στη 

συναισθηματική εξάντληση και στα συναισθήματα αποπρωσοποίησης. Στη σχέση 

της προσωπικής επίτευξης με τις άλλες δυο διαστάσεις βρέθηκαν μέτριες αρνητικές 

συνάφειες.  

Επίσης, όσο περισσότερο διαταράσσεται η διδακτική διαδικασία τόσο 

μεγαλύτερη είναι η συναισθηματική εξάντληση των εκπαιδευτικών ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Αν και οι κλίμακες είναι διαφορετικές το 
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αποτέλεσμα είναι ανάλογο με του Kokkinos (2007) που διεξήγαγε έρευνα σε 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και βρήκε ότι οι 

παράγοντες που προκαλούν στους εκπαιδευτικούς περισσότερη ανησυχία, στρες και 

τελικά επαγγελματική εξουθένωση είναι η διαχείριση της ανάρμοστης συμπεριφοράς 

των μαθητών. Ακόμη όσο πιο καλή είναι η συνεργασία με τους γονείς τόσο 

μικρότερη είναι η συναισθηματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση. Δε 

βρέθηκαν καθόλου σχέσεις ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη διδασκαλία  με την 

επαγγελματική εξουθένωση. Τέλος, δε βρέθηκαν καθόλου σχέσεις ανάμεσα στην 

έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό και ανάγκη υποστήριξης με την επαγγελματική 

εξουθένωση. Σε αντίθεση με την τωρινή έρευνα έρχεται το εύρημα των Gibson, 

Grey, & Hastings (2008) σε θεραπευτές ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ)  που βρήκαν πως υψηλά επίπεδα υποστήριξης από τον επόπτη συνδέθηκαν με 

μειωμένη συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση και αυξημένη 

προσωπική επίτευξη. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι αν και η ψυχολογική πίεση και το 

στρες που ασκείται στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και ειδικότερα σε αυτούς 

των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι αυξημένα, θέτοντας 

τους σε κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας για πρόκληση επαγγελματικής 

εξουθένωσης και μείωση του αισθήματος της αυτό-αποτελεσματικότητας τους, στην 

παρούσα έρευνα ο βαθμός αυτό-αποτελεσματικότητας βρέθηκε σχετικά υψηλός και 

τα επίπεδα του στρες και burnout μέτρια. Γενικά, αν και έρευνες σε χώρες του 

εξωτερικού έδειξαν ότι οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής δηλώνουν υψηλά επίπεδα 

burnout, έρευνες στην Ελλάδα έχουν δείξει χαμηλά επίπεδα στρες και burnout τόσο 

στην ειδική όσο και στη γενική εκπαίδευση, γεγονός που πιθανότατα σχετίζεται με 

θεσμικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας καθώς και  με την εργασιακή κουλτούρα. Επομένως, τα 

αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με ευρήματα άλλων ερευνών. Ίσως 

σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής της παρούσας έρευνας να 
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αποτελούν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που παρέμειναν στην ειδική αγωγή συνειδητά 

παρά τις αντιξοότητες που συνάντησαν ενώ άλλοι συνάδελφοί τους δεν κατάφεραν να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του χώρου, εγκαταλείποντας τη θέση 

αυτή για να επιστρέψουν στη γενική τάξη. Ενδεχομένως, πολλοί από αυτούς 

επέλεξαν αυτό το επάγγελμα για λόγους αλτρουιστικούς. Επιπλέον θα μπορούσε 

κανείς να υποστηρίξει ότι οι εξελίξεις στο χώρο της παιδαγωγικής έρευνας και η 

αύξηση της ευαισθητοποίησης απέναντι στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η 

σταδιακή δόμηση μιας διαφορετικής, σύγχρονης παιδαγωγικής κουλτούρας στο 

ελληνικό σχολείο με τα συνακόλουθα  τμήματα ένταξης και το θεσμό της 

παράλληλης στήριξης που σε μεγάλο ποσοστό καλύπτει τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες  μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), συμβάλλει στη 

δημιουργία  μιας ασπίδας προστασίας για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής  

μειώνοντας την επικινδυνότητα για εμφάνιση συμπτωμάτων επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

  Στην πραγματικότητα όμως τα χαμηλά ως μέτρια επίπεδα στρες είναι 

αποτέλεσμα μιας διαστρεβλωμένης παιδαγωγικής φιλοσοφίας που οφείλεται στην 

ακατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση και σε ένα ελαττωματικά δομημένο 

εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής (Platsidou και Agaliotis,2008). To 2004 το 

παιδαγωγικό ινστιτούτο σε συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας ετοίμασε 

αναλυτικά προγράμματα για κάθε κατηγορία ειδικών αναγκών αλλά οι εκπαιδευτικοί 

ποτέ δεν έλαβαν ειδική εκπαίδευση για την εφαρμογή τους .Επομένως οι δάσκαλοι 

ειδικής αγωγής βασίζονται στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές 

τους αποφάσεις πράγμα που δεν επιτρέπει να λάβουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες του 

μαθητή (Kokkinos και Davazoglou, 2009) ή έχουν την τάση να βασίζονται σε κοινές 

πρακτικές εφαρμογές που παραδοσιακά εφαρμόζουν παλιοί συνάδελφοι ή σε δικούς 

τους αυτοσχεδιασμούς , καθώς θεωρούν το αναλυτικό πρόγραμμα καθήκον 

κεντρικών υπηρεσιών και συγγραφέων όπως το παιδαγωγικό ινστιτούτο (Platsidou 

και Agaliotis,2008). Επίσης  δε θεωρούν καθήκον τους να αξιολογήσουν τους 

μαθητές. Επιπλέον, απολαμβάνουν μια ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων σε ότι 

αφορά τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και τη συνεργασία με τους γονείς 

(Platsidou και Agaliotis,2008).  

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα είχαν εφαρμογή ειδικά για όσους 

είναι υπεύθυνοι για τα προγράμματα προετοιμασίας των εκπαιδευτικών. Σαφώς τα 
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μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θα περιλάμβαναν την 

ουσιαστική βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και σε ότι αφορά  τη 

φιλοσοφία αλλά και τις ειδικές δεξιότητες (Platsidou και Agaliotis,2008). Με μια 

ευρεία γκάμα δεξιοτήτων και συμπεριφορών είναι πιο πιθανό να εκτελέσουν τα 

καθήκοντα που απαιτούνται με μεγαλύτερη σιγουριά , λιγότερο στρες και 

περισσότερα αισθήματα επίτευξης (Kokkinos και Davazoglou, 2009).  Υπάρχει 

συνεχής ανάγκη για επιμόρφωση σχετική με τη ΔΑΦ για όλους τους εκπαιδευτικούς 

είτε είναι γενικής αγωγής είτε είναι ειδικής αγωγής. Η επιμόρφωση θα έπρεπε να 

επικεντρωθεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΔΑΦ αποκαλύπτοντας την 

ετερογένεια ανάμεσα στα άτομα με ΔΑΦ .Oι εκπαιδευτικοί επίσης θα έπρεπε να 

έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τους ποικίλους παράγοντες που συμβάλλουν στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή με ΔΑΦ. Η διεξοδική γνώση και κατανόηση της 

κατάστασης του κάθε μαθητή θα οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς μακρυά από την 

αντίληψη ενός κοινού προγράμματος για τη ΔΑΦ και θα προάγει την αναγνώριση 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Mavropoulou & Padeliadu, 2000).Ο 

Cherniss (1995)  προτείνει πως τα εργαλεία για να αποφύγουν οι επαγγελματίες την 

εξουθένωση και να νιώσουν αισθήματα ικανότητας είναι η κατάλληλη εκπαίδευση 

και η εκπαίδευση σε καινούργιες τεχνικές (Jennett et all., 2003). Ειδικά για τα παιδιά 

υψηλής λειτουργικότητας μέσα στα γενικά σχολεία η έλλειψη αναγνώρισης των 

γνωστικών τους ικανοτήτων και αναγκών μπορεί να έχει επιβλαβής συνέπειες στην 

πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Επίσης θα έπρεπε να επισημάνουμε 

σχετικά με την εκπαίδευση στην ειδική αγωγή ότι θα πρέπει να δίνει έμφαση και στη 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ ενθαρρύνοντας τη μάθηση και 

μειώνοντας τα προβλήματα συμπεριφοράς (Mavropoulou & Padeliadu, 2000). Ακόμη 

απαιτείται αλλαγή στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος (Platsidou και 

Agaliotis,2008). Εκπαιδευτικοί με σχετική προηγούμενη εκπαίδευση ή εμπειρία στη 

ΔΑΦ υποστηρίζουν πως πιο κατάλληλη δομή για τους μαθητές με ΔΑΦ είναι το 

ειδικό σχολείο πράγμα που δείχνει ότι οι πολιτικές για τη ΔΑΦ δεν έχουν πλήρως 

οργανωθεί και αναπτυχθεί μέχρι τώρα και στα γενικά σχολεία και στα ειδικά σχολεία 

(Syriopoulou-Delli, 2011). Σε πολλές περιπτώσεις το ΥΠΕΠΘ  δηλώνει αδυναμία 

υλοποίησης του μέτρου της παράλληλης στήριξης, παρά την ύπαρξη γνωματεύσεων 

από τους αρμόδιους δημόσιους διαγνωστικούς φορείς για την αναγκαιότητά του, 

αποδίδοντας το πρόβλημα σε ανεπάρκεια κονδυλίων ή εκπαιδευτικών. Θα έπρεπε  να 

επανεξεταστεί από το Υπουργείου η κατανομή των πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή. 
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Να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις παροχής του μέτρου της παράλληλης στήριξης, 

ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μαθητών που τη χρειάζονται . Οι βοηθοί 

εκπαιδευτικών επίσης θα μπορούσαν   να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

αναλαμβάνοντας είτε εκπαιδευτικές είτε μη εκπαιδευτικές ευθύνες (Kokkinos και 

Davazoglou, 2009). Απαραίτητη κρίνεται και η στελέχωση των σχολείων με ειδικό 

υποστηρικτικό προσωπικό που θα περιλαμβάνει ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.  

Οπωσδήποτε είναι απαραίτητος και ο έλεγχος  της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης (Platsidou και Agaliotis,2008) πράγμα που ελλείπει από το εκπαιδευτικό 

σύστημα και εξασφαλίζει στους εκπαιδευτικούς τη δουλειά και το μισθό τους 

μειώνοντας τα  επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης.  

 Κατανοώντας τις επιδράσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας και τους 

παράγοντες από τους οποίους προέρχεται, θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία να αναγνωρίσουν τους σημαντικούς εκείνους 

παράγοντες που απαιτούνται για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μαθητών με 

τόσο πολύπλοκες εκπαιδευτικές ανάγκες , όπως η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) ( Ruble, Usher, & Mc Grew, 2011). Ακόμη τα αποτελέσματα της έρευνας 

μπορούν να συμβάλλουν στη γνώση και ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα της αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών  ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος με σκοπό την ενίσχυσή της και την πρόληψη ή τη θεραπεία του άγχους και 

της επαγγελματικής εξουθένωσης τόσο σε ατομικό  όσο και σε 

οργανωτικό/διοικητικό επίπεδο. Επίσης εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς σε 

εκπαιδευτικές μεθόδους διαχείρησης του άγχους μπαίνοντας στο επάγγελμα  τους 

βοηθάει η πολιτεία  να αντιμετωπίσουν τις απογοητεύσεις. (Kokkinos και 

Davazoglou, 2009).  

 Το  ζήτημα αυτό είναι υψίστης σημασίας λόγω  των ποικίλων επιπτώσεων 

του άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης που έχουν αναφερθεί στους 

εκπαιδευτικούς. Αυτές αφορούν την ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών , όπως 

προσωπική εξάντληση (distress) (Belcastro & Gold, 1983∙ Greenglass, 1991∙ 

Schaufeli and Enzmann, 1998, ο.α.Schaufeli, Greenglass,2001, p.501),κατάθλιψη και 

ανησυχία που οδηγούν και σε ψυχοσωματικά συμπτώματα (Greenglass et al., 1990∙ 

Bakker et al. ∙ Kahill, 1988, ο.α.Schaufeli, Greenglass,2001, p.501). Επίσης, έχουν 
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αναφερθεί γνωστικά συμπτώματα, όπως εξασθένηση της μνήμης και της προσοχής 

(Schaufeli & Buunk, 2003), δυσκολία αυτοσυγκέντρωσης, λάθος εκτιμήσεις 

(Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου ,1992, ο.α.σε Μόττη- Στεφανίδη ,2000) και 

έλλειψη εκτίμησης, υπερβολική κριτική και δυσπιστία απέναντι σε προισταμένους 

και  συναδέλφους. Τέλος, η επαγγελματική εξουθένωση βρέθηκε ότι επιδρά στη 

συμπεριφορά με εξασθενημένη απόδοση, έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης  και 

έλλειψη αφοσίωσης στη δουλειά ή τον οργανισμό (Schaufeli & Buunk, 2003). 

 Κατά τον  Foster (1980) οι εκπαιδευτικοί μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ)  συχνά περνούν από τέσσερα στάδια:1) Επιβίωση: έλλειψη 

οργάνωσης και πέρασμα από τη μια κρίση στην άλλη (συχνά οι εκπαιδευτικοί κατά 

τον πρώτο χρόνο της υπηρεσίας τους), 2) Μετάβαση: ικανοί να δομήσουν και να 

οργανώσουν το περιβάλλον, 3) Δημιουργικότητα: ικανοί να συνθέσουν την ‘τέχνη’ 

και την επιστήμη του να διδάσκεις μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ), 4) εξαντλημένοι και στο ναδίρ του συναισθήματος. Η κατανόηση της 

παραπάνω ακολουθίας ίσως είναι βοηθητική για την αποφυγή του σταδίου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ). Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία πως θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη και ενθάρρυνση των 

εκπαιδευτικών των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)   κατά τα 

δυο πρώτα στάδια ώστε να φτάσουν στο τρίτο. Επομένως, στο στάδιο 3 οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη σε μια συνεχή προσπάθεια προκειμένου να 

βρουν καινούργιες προκλήσεις για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Το 

ζήτημα είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη και να προληφθεί η εξασθένηση . Η λύση 

είναι η αποφυγή των παγίδων της επαγγελματικής εξουθένωσης και η εστίαση στην 

ανάπτυξη.  

Ο Foster (1980) προτείνει ορισμένα σημεία προσωπικής ανάπτυξης για 

εκπαιδευτικούς ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).  

Ισορροπία ανάμεσα στον χρόνο εκτός εργασίας και στην βαθύτερη εμπλοκή στα 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα. 

Ανάπτυξη των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων σε περιοχές όπως :  

 Κινητική και νευρολογική ανάπτυξη 
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 Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη 

 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων  

 Συνεργασία με γονείς  

 Σχεδιασμός και δόμηση της τάξης  

 Ατομική διδασκαλία σε λιγότερο περιοριστικά περιβάλλοντα 

 Εκπαίδευση, συμβουλευτική και διάδοση 

 Υπεράσπιση και εμπλοκή σε οργανισμούς. 

Οι McDaniel  & DiBella-McCarthy (1989) προτείνουν τις ακόλουθες τεχνικές 

για την ανάπτυξη της προσωπικής αποτελεσματικότητας στην περίπτωση που οι 

εκπαιδευτικοί έχουν πεισθεί για την ικανότητα των μαθητών τους να μάθουν και 

έχουν χάσει την πίστη στη δική τους ικανότητα να διδάξουν μαθητές με ειδικές 

ανάγκες: 

 αναγνώριση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις ανάγκες 

του μαθητή 

 παροχή άμεσης διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών και διατήρηση υψηλών 

ποσοστών εμπλοκής των παιδιών 

 εφαρμογή και διατήρηση της αξιολόγησης του προγράμματος του μαθητή 

 πρόληψη και διόρθωση προβλημάτων πριν εξαπλωθούν 

 θετικοί και ρεαλιστικοί στόχοι για τους μαθητές 

 ενεργή αναζήτηση βοήθειας από το σχολείο και το σπίτι 

Για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που αμφιβάλλουν για την ικανότητα των 

μαθητών να μάθουν προτείνεται: 

 συνεργασία με επιτυχημένους συναδέλφους 

 την εύρεση από κοινού μιας λύσης στο πρόβλημα 

 αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς 

 υποστήριξη από τη διοίκηση 

 αξιολόγηση για να διαπιστώσουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν 
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 προγράμματα που σχεδιάστηκαν για να εμπνεύσουν να κινητοποιήσουν και να 

προκαλέσουν.  

 

8.2 Περιορισμοί έρευνας – μελλοντικές προτάσεις 

Βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι το μικρό μέγεθος δείγματος 

και μάλιστα των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε  Ειδικά Δημοτικά Σχολεία. Θα 

μπορούσε μελλοντικά να επαναληφθεί η έρευνα σε μεγαλύτερο πληθυσμό, ώστε να 

υπάρξει η δυνατότητα για σαφέστερα, εγκυρότερα και διαφωτιστικότερα 

συμπεράσματα με αυξημένη γενικευσιμότητα. Επιπλέον, ένας περιορισμός της 

τωρινής έρευνας είναι πως το δείγμα δεν εκπληρώνει τις προυποθέσεις της τυχαίας 

δειγματοληψίας καθώς η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε σε σχολεία του Νομού 

Σερρών και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Έτσι θα έπρεπε να διενεργηθεί έρευνα σε 

μεγαλύτερης έκτασης γεωγραφική περιοχή .Άλλος περιορισμός της έρευνας είναι πως 

ο αριθμός των ερευνών σε εκπαιδευτικούς μαθητών με  Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) διεθνώς είναι περιορισμένος και στην Ελλάδα ανύπαρκτος και 

επιπλέον δεν έχουν διενεργηθεί με τη συγκεκριμένη κλίμακα έρευνες και επομένως 

δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα και οι συγκρίσεις αναγκαστικά 

γίνονται με άλλα εργαλεία ή ακόμη και  με δείγμα εκπαιδευτικών ατόμων με  

διαφορετικές ειδικές ανάγκες. Επιπλέον το συγκεκριμένο εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε στην τωρινή έρευνα δεν περιλαμβάνει τους παράγοντες εκείνους 

που σύμφωνα με τον Bandura ( 1995) σχετίζονται με την αυτό-αποτελεσματικότητα , 

όπως  η προσπάθεια που καταβάλλεται στη διδασκαλία, η επιμονή στην αντιμετώπιση 

των εμποδίων και των αποτυχημένων εμπειριών, η μείωση της ανησυχίας και της 

κατάθλιψης και η αύξηση των επιτευγμάτων σε σχέση με τη διδασκαλία (ο.α Ruble et 

al., 2013, p.1157). Μελλοντική έρευνα απαιτείται σχετικά με την αξιολόγηση της 

σχέσης της ASSET με τους παραπάνω δείκτες της αυτό-αποτελεσματικότητας με 

έμφαση στη διδασκαλία παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

Επιπλέον σε ότι αφορά το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν αφορούσαν αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Επομένως χρήσιμο θα ήταν πριν 

διερευνηθούν οι πηγές στρες σε πληθυσμό εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), να διενεργηθεί προκαταρκτική ποιοτική έρευνα με τη 
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μορφή συνέντευξης , ώστε να συλλεχθούν οι παράγοντες στρες όπως τους 

αντιλαμβάνεται ο συγκεκριμένος πληθυσμός αφού υπάρχουν διαφορές σε ότι αφορά  

τους στρεσογόνους παράγοντες που οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου πληθυσμού μαθητών. Περεταίρω έρευνα απαιτείται και σε ότι αφορά 

τη σχέση ανάμεσα στην αυτό-αποτελεσματικότητα, το άγχος και την επαγγελματική 

εξουθένωση στο συγκεκριμένο πληθυσμό εκπαιδευτικών ατόμων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  .    
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                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες 

 Η συμβολή σας στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήταν πολύτιμη 

εφόσον θα μπορούσατε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση των κάτωθι 

ερωτηματολογίων. Με αφορμή την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας , 

ανέλαβα την εξέταση του θέματος «Η διερεύνηση της αυτό-αποτελεσματικότητας, 

του άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)». Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι 

εθελοντική. 

    Ο χρόνος που θα χρειαστεί για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν 

υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά (15’). Εφόσον επιλέξετε να συμμετάσχετε στην έρευνα 

,θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε θα 

παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, 

για αυτό το λόγo δεν απαιτείται η συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.τ.λ.). Τέλος, θα σας παρακαλούσα να 

συμπληρώσετε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια. 

     Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε για την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων , καθώς και για την πολύτιμη βοήθειά σας στην εκπόνηση της 

εργασίας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες ή έχετε απορίες 

σχετικά με την παρούσα έρευνα, παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου μέσω της 

διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου ή του τηλεφώνου μου που δίνονται 

παρακάτω.                                                                                                 

                                                                                            Η Μεταπτυχιακή   Φοιτήτρια 

                                                                                                   Ταραρά Ευφραξία 

                                                                                                Δασκάλα Ειδικής Αγωγής 

                                                                                       Τηλ.επικοινωνίας: 6938179262 

                                                                                        e-mail: tararaefi@hotmail.com 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.Φύλο:Άντρας……,Γυναίκα…… 

2.Ηλικία: < 30……,31-40……,41-50……,>51…… 

3.Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος/η……,Άγαμος/η……,Διαζευγμένος/η……,Χήρος/α…… 

4.Έχετε παιδιά; ναι……όχι…… 

5.Τίτλοι σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου:  

    Δεύτερο Πτυχίο………… 

    Μεταπτυχιακό: 

    Στην ειδική αγωγή……… 

    Στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος……, Άλλο……προσδιορίστε…………… 

    Διδακτορικό: 

    Στην ειδική αγωγή……… 

    Στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος…….,  Άλλο……προσδιορίστε…………… 

 6.Μετεκπαίδευση –επιμόρφωση: 

    Διδασκαλείο…… 

    Σεμινάριο στην ειδική αγωγή(400 ωρών)…… 

    Επιμόρφωση στην ειδική αγωγή……… 

    Επιμόρφωση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος………. 

 7.Βαθμίδα και σχολική μονάδα στην οποία εργάζεστε τώρα:  

     Α /βάθμια 

     Τμήμα ένταξης σε δημοτικό…… 

     Παράλληλη στήριξη…… 

     Ειδικό δημοτικό σχολείο…… 

     Β/βάθμια 

     ΕΕΕΕΚ……ΤΕΕ ειδικής αγωγής…… 

     Τμήμα ένταξης σε γυμνάσιο……      Άλλο……προσδιορίστε…………… 
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Υπάρχουν παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην τάξη σας          

για τα οποία είστε υπεύθυνοι: 

     ναι…… όχι…… Πόσα είναι σε αριθμό……   

 8.Εργασιακό καθεστώς: 

      Μόνιμος…… Αναπληρωτής…… 

 9.Προυπηρεσία στην εκπαίδευση 

      <5……,6-10……,11-15……,>15…… 

 10.Προηγούμενη εμπειρία σε παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

      <2……,2-5……,>15…… 

 11.Βαθμίδα και σχολική μονάδα στην οποία αποκτήθηκε η εμπειρία με παιδί με 

      Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): 

     Α /βάθμια  

    Τμήμα ένταξης σε δημοτικό…… 

     Παράλληλη στήριξη…… 

     Ειδικό δημοτικό σχολείο…… 

     Β/βάθμια 

     ΕΕΕΕΚ…… ΤΕΕ ειδικής αγωγής…… 

     Τμήμα ένταξης σε γυμνάσιο…… Άλλο……προσδιορίστε…………… 

 12. Άλλη εμπειρία με παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

   Ως γονιός……ως συγγενής……ως φίλος οικογένειας παιδιού με Διαταραχή         

Αυτιστικού Φάσματος…... ως    εθελοντής… 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) 

Παρακαλώ σημειώστε πόσο σίγουροι είστε ότι μπορείτε να 

κάνετε τα παρακάτω αναφορικά  με έναν μαθητή με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

Πόσο σίγουροι είστε ότι μπορείτε να.. 

Καθό- 

λου 

Λίγο Πολύ Πάρα 

πολύ 

1…κάνετε μια αξιολόγηση των αναπτυξιακών και μαθησιακών 

δεξιοτήτων του μαθητή. 

1 2 3 4 

2…να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά αυτού του μαθητή που 

σχετίζονται με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

1 2 3 4 

3…να περιγράψετε ποιες συνέπειες έχουν στην παρέμβαση 

αυτά τα χαρακτηριστικά.                                                                                                             

1 2 3 4 

4…να μεταφράσετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε 

σκοπούς και στόχους.                                                                                            

1 2 3 4 

5…να γράψετε ένα μετρήσιμο αντικειμενικό στόχο για αυτόν 

το μαθητή.           

1 2 3 4 

6…να γράψετε ένα σχέδιο διδασκαλίας για αυτό το μαθητή 

βασισμένο σε σκοπούς και στόχους.                                                             

1 2 3 4 

7…να γενικεύσετε τις διδακτικές δραστηριότητες.                                                 1 2 3 4 

8…να οργανώσετε την τάξη για να αυξήσετε τις ευκαιρίες για 

μάθηση αυτού του μαθητή.                                                                                                             

1 2 3 4 

9…να χρησιμοποιήσετε οπτική δόμηση για να αυξήσετε την 

ανεξαρτησία αυτού του μαθητή.                                                                                                 

1 2 3 4 

10…να βοηθήσετε αυτόν το μαθητή να καταλάβει τους άλλους.                         1 2 3 4 

11…να βοηθήσετε αυτόν το μαθητή να γίνει κατανοητός από 

τους άλλους.       

1 2 3 4 

12…να παρέχετε ευκαιρίες για επικοινωνία μέσα στην τάξη για 

αυτόν τον μαθητή κατά τη διάρκεια της ημέρας.                                                                 

1 2 3 4 

13…να αξιολογήσετε τις αιτίες της προβληματικής 

συμπεριφοράς του μαθητή. 

1 2 3 4 

14…να σχεδιάσετε θετικές συμπεριφορικές ενισχύσεις για 

αυτόν το μαθητή.   

1 2 3 4 
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15… να εφαρμόσετε θετικές συμπεριφορικές ενισχύσεις για 

αυτόν το μαθητή. 

1 2 3 4 

16…να συγκεντρώσετε δεδομένα για να ελέγξετε την πρόοδο 

αυτού του μαθητή βάσει των αντικειμενικών στόχων.                                                          

1 2 3 4 

17…να κάνετε χρήση των δεδομένων για να επαναξιολογήσετε 

τους  σκοπούς και αντικειμενικούς στόχους.                                                                         

1 2 3 4 

18…να αξιολογήσετε τις κοινωνικές δεξιότητες 

αλληλεπίδρασης αυτού του μαθητή.                                                                                                           

1 2 3 4 

19… να αξιολογήσετε τις δεξιότητες παιχνιδιού αυτού του 

μαθητή.                     

1 2 3 4 

20… να διδάξετε στο μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) την κοινωνική αλληλεπίδραση.         

1 2 3 4 

21… να διδάξετε στο μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) δεξιότητες παιχνιδιού.                               

1 2 3 4 

22…να εκπαιδεύσετε συνομηλίκους για να βελτιώσετε τις 

κοινωνικές δεξιότητες αυτού του μαθητή.                                                                                

1  3 4 

23…να περιγράψετε τις ανησυχίες των γονιών σε σχέση με 

αυτά τα παιδιά.    

1 2 3 4 

24…να επικοινωνείτε και να δουλεύετε αποτελεσματικά με 

τους γονείς αυτού του παιδιού.                                                                                                   

1 2 3 4 

25…να περιγράψετε τις προτεραιότητες των γονιών για τη 

μάθηση του παιδιού  τους.                                                                                                      

1 2 3 4 

26…να βοηθήσετε αυτό το παιδί να παραμείνει απασχολημένο.                        1 2 3 4 

27…να διατηρείτε την προσοχή αυτού του μαθητή.                                             1 2 3 4 

28…να παρέχετε κίνητρα σ ‘αυτό το μαθητή.                                                        1 2 3 4 

29…να βοηθήσετε αυτό το μαθητή να νιώσει επιτυχημένος.                                 1 2 3 4 

30…να διδάξετε σ’ αυτόν το μαθητή ακαδημαικές δεξιότητες.                                  1 2 3 4 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)  

Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή Συμφω Δεν είμαι Διαφω
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διαφωνείτε με καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις.                   

 

νώ σίγουρος/η  νώ 

1.Νιώθω εγκλωβισμένος/η εξαιτίας των ευθυνών μου.                                       1 2 3 

2.Οτιδήποτε κι αν κάνω φαίνεται ότι δεν βοηθάει τον μαθητή με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

1 2 3 

3.Έρχομαι σε δύσκολη θέση εξαιτίας της προβληματικής 

συμπεριφοράς του μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) μπροστά σε κόσμο.                                                                                                                        

1 2 3 

4.Νιώθω ότι χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια από αυτή που μου 

παρέxεται                                                                                                                  

1 2 3 

5.Νιώθω ντροπιασμένη από την έλλειψη προόδου του μαθητή με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

1 2 3 

6.Σαν δασκάλα του μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) νιώθω αμφιβολίες σχετικά με την  ικανότητά μου στο 

χειρισμό του.                                                                              

1 2 3 

7.Η προβληματική συμπεριφορά του μαθητή με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) με κάνει να αμφιβάλλω για την 

απόφασή μου να γίνω δασκάλα.                                                                 

1 2 3 

8.Δεν τα καταφέρνω τόσο καλά όσο άλλες δασκάλες με τον 

μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

1 2 3 

9.Νιώθω ότι δεν μπορώ να υπολογίζω στον προιστάμενό μου για 

βοήθεια. 

1 2 3 

10.Θα ευχόμουν να είχα κάποιον στον οποίο θα απευθυνόμουν 

για βοήθεια.                                        

1 2 3 

11. Ο μαθητής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

επηρεάζει δυσμενώς την  ικανότητά μου να  απολαμβάνω την 

δουλειά μου.                                                                    

1 2 3 

12.Ο μαθητής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) κάνει 

πράγματα για μένα που με κάνουν να νιώθω καλά.                           

1 2 3 

13. Δεν αρέσω στον μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) και δε θέλει να είμαι κοντά του.             

1 2 3 

14.Οι επιπλέον προσπάθειές μου δεν εκτιμώνται πάρα πολύ.                           1 2 3 

15.Δε νιώθω τόσο κοντά ή ζεστά με τον μαθητή με Διαταραχή 1 2 3 
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Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).                                

16.O μαθητής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) κάνει 

πράγματα που με ενοχλούν πολύ.                         

1 2 3 

17. Ο μαθητής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  με 

εμποδίζει  από το να κάνω πράγματα που θα ‘θελα να κάνω.  

1 2 3 

18. Ο μαθητής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

αυξάνει τα προβλήματα που έχω με τους άλλους μαθητές.                                                                                                      

1 2 3 

19. Δεν είμαι ανεκτικός/η στις προκλήσεις που παρουσιάζει ο   

μαθητής με   Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)                                                                                    

1 2 3 

20. Είμαι εξουθενωμένος/η εξαιτίας της ενέργειας που 

καταναλώνω για να ελέγχω τον μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) 

1 2 3 

21. Ξοδεύω τον περισσότερο από τον χρόνο μου για να 

ανταποκριθώ  στις ανάγκες του μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) 

1 2 3 

22. Συνεχώς αναζητώ καινούργιους και δημιουργικούς τρόπους 

για τη διδασκαλία του μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ).                                                              

1 2 3 

23. Χειρίζομαι τον μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) το ίδιο καλά με οποιοδήποτε άλλο δάσκαλο.                                                                                                     

1 2 3 

24. Με απογοητεύει το γεγονός ότι ο μαθητής με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δεν είναι επιτυχημένος.                                                                                                       

1 2 3 

25.Ο μαθητής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

τραβάει την προσοχή μου μακριά από τους άλλους μαθητές.                      

1 2 3 

26. Η αλληλεπίδραση με τους γονείς είναι απογοητευτική.                                1 2 3 

27. Οι γονείς με καλούν για να μου πουν ότι είναι δυστυχισμένοι.                    1 2 3 

28. Νιώθω ενοχλημένη από τους γονείς των παιδιών.                                       1 2 3 

29. Οι γονείς φαίνεται ότι δεν ανησυχούν για τη συμπεριφορά του 

παιδιού.    

1 2 3 

30.Δεν συμφωνώ με τους γονείς για το πώς να χειριστώ την 

προβληματική  συμπεριφορά του μαθητή.                                                                             

1 2 3 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) 

Αφού διαβάσετε τις ερωτήσεις προσεκτικά απαντήστε πόσο 

συχνά σας συμβαίνει καθεμιά από τις παρακάτω καταστάσεις 

σε σχέση με τη διδασκαλία μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ).  

Ποτέ  Μερικές 

φορές 

Συχνά Πάντα 

1.Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη διδασκαλία. 1 2 3 4 

2.Νιώθω «άδειος/α» στο τέλος μιας σχολικής ημέρας.  1 2 3 4 

3.Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη διδασκαλία 1 2 3 4 

4.Είναι πολύ κουραστικό για μένα να δουλεύω με μαθητές όλη 

μέρα. 

1 2 3 4 

5.Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου. 1 2 3 4 

6.Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου. 1 2 3 4 

7.Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στο σχολείο. 1 2 3 4 

8.Μου δημιουργεί μεγάλη ένταση/στρες το να εργάζομαι στενά 

με μαθητές . 

1 2 3 4 

9.Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου 1 2 3 4 

10.Νιώθω  ότι συμπεριφέρομαι σε μερικούς μαθητές μου 

απρόσωπα, σαν να είναι αντικείμενα 

1 2 3 4 

11.Έχω γίνει περισσότερο σκληρός με τους ανθρώπους από 

τότε που άρχισα αυτήν τη δουλειά. 

1 2 3 4 

12.Ανυσηχώ  μήπως αυτή η δουλειά με κάνει περισσότερο 

σκληρό/η. 

1 2 3 4 

13.Στην πραγματικότητα δε με ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε 

μερικούς μαθητές μου. 

1 2 3 4 

14.Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου κατηγορούν εμένα για 

μερικά από τα προβλήματά τους.  

1 2 3 4 

15.Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι μαθητές 

μου  

1 2 3 4 

16.Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των μαθητών μου πολύ 

αποτελεσματικά. 

1 2 3 4 

17.Νιώθω ότι με την εργασία μου επηρεάζω θετικά τις ζωές 1 2 3 4 
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των άλλων 

18.Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα. 1 2 3 4 

19.Μπορώ να δημιουργήσω μια άνετη ατμόσφαιρα με τους 

μαθητές μου. 

1 2 3 4 

20.Νιώθω αναζωογονημένος/η όταν δουλεύω με τους μαθητές 

μου 

1 2 3 4 

21.Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτήν τη 

δουλειά. 

1 2 3 4 

22.Αντιμετωπίζω ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη 

δουλειά μου. 

1 2 3 4 
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