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Το πώς αισθανόμαστε στη δουλειά επηρεάζει όλη μας τη ζωή: την αντίληψη του 

εαυτού μας, την σχέση μας με την οικογένειά μας, το πώς επιδρούμε στον κόσμο 

(Steger, 2010)  

 

Η ζωή και η εργασία δεν γίνονται ανυπόφορες λόγω συνθηκών, αλλά μόνο από 

έλλειψη νοήματος  

(Frankl, 1984) 

 

Χωρίς δουλειά, η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται 

και ξεψυχάει.  

(Αλμπέρ Καμύ)  
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Περίληψη 

 
Στην βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι η αίσθηση νοήματος στην εργασία 

συσχετίζεται με μια σειρά ευεργετικών επιδράσεων στην εργασιακή ζωή, μεταξύ των 

οποίων και το στρες. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η βίωση νοήματος 

στην εργασία επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων όπως το είδος του 

επαγγέλματος και η κουλτούρα, ενώ επηρεάζει τη συσχέτιση άλλων παραγόντων που 

επιδρούν δευτερογενώς στο εργασιακό στρες. Με βάση τα παραπάνω και με 

δεδομένη την έξαρση του εργασιακού στρες διεθνώς, η παρούσα μελέτη  προσπάθησε 

να διερευνήσει αν η βίωση νοήματος στην εργασία, επιδρά στο εργασιακό στρες μιας 

ιδιαίτερα νευραλγικής για την πρόοδο και ευημερία της κοινότητας ομάδας 

εργαζομένων, των εκπαιδευτικών. Εκτός αυτού ανίχνευσε τα επίπεδα εργασιακού 

νοήματος και εργασιακού στρες, προσδιόρισε την ένταση των παραγόντων 

εργασιακού στρες και αποτίμησε την επίδραση των δημογραφικών και εργασιακών 

χαρακτηριστικών του δείγματος τόσο στο εργασιακό στρες όσο και στη βίωση 

εργασιακού νοήματος. Στην έρευνα συμμετείχαν 199 εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούσαν σε δημόσια Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια 

αστικών και ημιαστικών περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης. Για τη συλλογή των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που στο πρώτο του μέρος 

περιλάμβανε ερωτήσεις δημογραφικών και εργασιακών στοιχείων, στο δεύτερο το 

ερωτηματολόγιο Νοήματος εργασίας των Steger, Dik και Duffy, (2012) και στο τρίτο 

το Ερωτηματολόγιο Εργασιακού Στρες των Εκπαιδευτικών του Αντωνίου, (2006). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι α) οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν μέτρια επίπεδα εργασιακού 

στρες με κυριότερη πηγή στρες τις πιέσεις συνεχούς προσαρμογής σε νέα δεδομένα, 

β) η βίωση νοήματος στην εργασία των εκπαιδευτικών ήταν υψηλή και οι ίδιοι 

υποστήριξαν ότι γνωρίζουν πώς να το ενισχύουν, γ) δεν ανιχνεύτηκε συσχέτιση του 

εργασιακού νοήματος με το συνολικό εργασιακό στρες, παρά μόνο αρνητική 

επίδρασή του (και μάλιστα αιτιώδης) στο στρες που βιώνει ο εκπαιδευτικός λόγω 

έλλειψης υποστήριξης του επαγγέλματός του, δ) από τα δημογραφικά και εργασιακά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, η ειδικότητα επιδρά στο εργασιακό νόημα (οι 

φιλόλογοι αποδίδουν περισσότερο νόημα στην εργασία τους) ενώ το φύλο και η 

ηλικία επιδρούν στο εργασιακό στρες (οι γυναίκες και οι νέοι εκπαιδευτικοί βιώνουν 

υψηλότερα επίπεδα στρες). 

Λέξεις Κλειδιά: Εργασιακό Νόημα, Εργασιακό στρες, Καθηγητές δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Abstract 
 

In the literature it is claimed that work meaning is related with a series of 

beneficial impacts on the working life of a person, more specifically in work stress. In 

addition research has shown that work meaning is influenced from a wide range of 

factors, such as culture or type of job. Furthermore, work meaning influences the 

interrelation between other factors which affect work stress. On the basis of the above 

research data and having in mind the increasing rates of work stress internationally, 

this study tried to investigate the relation between work meaning and work stress of a 

sample of high school teachers. Another goal of this research was to rate the levels of 

work meaning and work stress in our sample and to evaluate the influence of work 

meaning on each of four stress factors. Finally our research tried to define the 

influence of demographical characteristics on work meaning and work stress. Our 

sample consisted of 199 high school teachers who worked in urban and rural high and 

vocational schools. The questionnaire we used contained three parts. The first 

collected demographical information, while the second and third were the Work and 

Meaning Inventory from Steger, Dik and Duffy (2012) and the Teachers Work Stress 

Questionnaire from Antoniou (2006). The findings of our research are the following: 

a) the teachers of our sample develop moderate levels of work stress and they claimed 

that the strongest stress factor for them was the pressure of continual adjustment in 

new situations, b) the teachers of our sample perceived their work as very meaningful 

and claimed that they know how to take it to a higher level, c) we found no 

association between work meaning and total work stress. Work meaning was 

correlated (negatively) only with stress derived from undersupport of their profession, 

d) among the demographical characteristics of the teachers, only their specialty 

correlated with work meaning (philologists and religion teachers perceived their work 

as more meaningful than teachers with other specialties), while gender and age were 

correlated with work stress (women and young teachers suffer more than men and 

older teachers under high levels of occupational stress). 

 

Keywords: work meaning, work stress, high school teachers. 
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Εισαγωγή 

Το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν δύο διαπιστώσεις, 

προσωπικές και βιβλιογραφικές: α) ότι τα επίπεδα εργασιακού στρες των 

εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνονται (O.E.C.D., 2013a) και β) ότι 

η βίωση νοήματος στην εργασία επιδρά ευεργετικά σε πολλές πτυχές της ζωής και 

της εργασίας, όπως στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας και στη μείωση 

του στρες, της επιθετικότητας και της κατάθλιψης (Steger, Dik & Duffy, 2012).  Με 

βάση αυτές τις διαπιστώσεις αλλά και την αναγκαιότητα της πρόληψης και 

αντιμετώπισης του εργασιακού στρες, η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να 

διερευνήσει αν η βίωση εργασιακού νοήματος επιδρά στο εργασιακό στρες των 

εκπαιδευτικών που δουλεύουν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη 

δυτική Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ανάλογη έρευνα τόσο στην 

ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Μελέτες που εξετάζουν τη σχέση του 

εργασιακού νοήματος με το εργασιακό στρες έχουν γίνει βέβαια, όχι όμως σε δείγμα 

εκπαιδευτικών. Το δείγμα των περισσότερων ερευνών σε αυτό το πεδίο περιλάμβανε 

εργαζόμενους και στελέχη εταιρειών. 

Εκτός από τη διερεύνηση της σχέσης του εργασιακού νοήματος με το 

εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών, η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να 

ανιχνεύσει και τα επίπεδα του εργασιακού τους στρες και του εργασιακού τους 

νοήματος. Τέλος θα γίνει προσπάθεια να προσδιοριστεί η επίδραση των 

δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών στις δύο παραπάνω μεταβλητές. 

Ετούτη η έρευνα αναμένεται να συνεισφέρει με την διατύπωση προτάσεων 

για το σχεδιασμό αποτελεσματικών  προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του 

εργασιακού στρες για τους εκπαιδευτικούς. Οι προτάσεις αυτές θα αφορούν στην 

εφαρμογή συμβουλευτικών παρεμβάσεων ανίχνευσης και δόμησης εργασιακού 

νοήματος (αν η επίδραση εργασιακού νοήματος στο εργασιακό στρες είναι ισχυρή) ή 

την αποφυγή τέτοιων παρεμβάσεων ως άσκοπων (αν δεν ανιχνευτεί επίδραση). 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Στο θεωρητικό παρατίθεται βιβλιογραφική επισκόπηση της θεωρίας για 

την εργασία, το εργασιακό νόημα και το εργασιακό στρες. Επίσης αναφέρονται 

αποτελέσματα ερευνών που αφορούν στη διερεύνηση των σχέσεων αυτών των 

μεταβλητών. Στο ερευνητικό μέρος περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας 
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(επιλογή δείγματος, ερευνητικό εργαλείο, διαδικασία) και τα αποτελέσματα στα 

οποία αυτή κατέληξε σε σχέση και με τους στόχους που είχαν τεθεί. Ακολουθεί η 

συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας και η παράθεση της 

βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε. Τέλος επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας, στο παράρτημα. 
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Μέρος Α  

 

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Κεφάλαιο 1ο   

Εργασία 

1.1 Ορισμός Εργασίας-Επαγγέλματος 

 

Με τον όρο εργασία εκφράζεται η συνειδητή προσπάθεια ενός ανθρώπου 

(σωματική ή/και πνευματική) που αποσκοπεί στην δημιουργία χρήσιμου 

αποτελέσματος (παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών) προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες του (υλικές, κοινωνικές, ψυχολογικές), να προοδεύσει το 

κοινωνικό σύνολο και να προαχθεί ο πολιτισμός (βλ. λήμματα εγκυκλοπαιδειών 

2002, Δομή).  Η εργασία μπορεί να παρέχεται ατομικά ή ομαδικά, εθελοντικά ή με 

αμοιβή. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία στα πλαίσια της 

ανθρώπινης ζωής γιατί οι εργαζόμενοι προσδοκούν από αυτή την κάλυψη όχι μόνο 

των οικονομικών, αλλά και των ψυχολογικών και κοινωνικών τους αναγκών.  

Συχνά στην καθημερινότητα ο όρος «εργασία» χρησιμοποιείται ως 

συνώνυμος με τον όρο «επάγγελμα», παρόλο που στη βιβλιογραφία επισημαίνονται 

σαφείς διαφορές. Συγκεκριμένα, το επάγγελμα ορίζεται ως ειδικό κομμάτι της 

εργασίας, με το οποίο ασχολείται κάποιος για να εξασφαλίσει τα προς το ζην 

(βιοπορισμός). Στο παρόν εγχείρημα θα αναφερθούμε στην εργασία που κανείς 

προσφέρει στα όρια του επαγγέλματος που ασκεί.  

 

1.2 Η σημασία της εργασίας στη ζωή του ανθρώπου 

 

Για τη σημασία και το ρόλο που έχει η εργασία στη ζωή του ανθρώπου 

μίλησαν διακεκριμένοι φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι. Μεταξύ αυτών ο F. 

Engels (2011) στο κείμενό του «Ο ρόλος της εργασίας για την εξανθρώπιση του 

πιθήκου» υποστήριξε ότι η εργασία αποτελεί τη βάση της ανθρώπινης ζωής γιατί 

δίνοντας γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπώρησαν 

τον άνθρωπο υποβοήθησε την εξέλιξή του. Για τον Freud (1925) η εργασία αποτελεί, 

μαζί με την αγάπη, βασική παράμετρο της φυσιολογικής λειτουργίας του ατόμου που 

οδηγεί στην ψυχική του ισορροπία.  Τέλος, οι θεωρίες για τις ανθρώπινες ανάγκες 

(Alderfer, 1969. Maslow, 1943. Mc Clelland, 1953) υποστηρίζουν ότι η εργασία δεν 

εξασφαλίζει μόνο την βιολογική επιβίωση (ικανοποίηση υλικών αναγκών, οικονομική 

ασφάλεια και ανεξαρτησία), αλλά εγγυάται επίσης την αποδοχή του ατόμου από τους 
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άλλους  (λόγω της κοινωνικής προσφοράς της εργασίας) και την διαφοροποίησή του 

από αυτούς (αναγνώριση και καταξίωση μέσω της εργασίας). Η κάλυψη των 

παραπάνω αναγκών επιτρέπει στους ανθρώπους να επιδιώξουν την αυτογνωσία (την 

ανακάλυψη δηλαδή των ικανοτήτων και αδυναμιών τους) και τελικά την 

αυτοπραγμάτωση (πραγματοποίηση των δυνατοτήτων τους) που αποτελούν κεντρικές 

ψυχολογικές ανάγκες και στόχους ζωής. 

 Γίνεται λοιπόν φανερή η καθολική επίδραση που έχει η εργασία και το 

επάγγελμα στη ζωή των ανθρώπων: αποτελεί τόσο μέσο βιοπορισμού όσο και βαθιά 

υπαρξιακή ανάγκη. Εξασφαλίζει τα προς το ζην, ανυψώνει το βιοτικό και ποιοτικό 

επίπεδο ζωής, επιδρά στην κοινωνική αποδοχή, δημιουργεί πολιτισμό, καταξιώνει την 

ύπαρξή, διατηρεί την ατομικότητα και αυθεντικότητα του ανθρώπου και τον βοηθά 

να γνωρίσει τον εαυτό του. Το ότι η εργασία αποτελεί υπαρξιακή ανάγκη 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι άνθρωποι εργάζονται ανεξάρτητα από την 

ανάγκη τους για χρήματα. Κάποιοι ερευνητές, μάλιστα, παίρνοντας αφορμή από τη 

ρίζα της αγγλικής λέξης για το «επάγγελμα» (vocation→vocare= «καλώ»), 

υποστηρίζουν ότι «το επάγγελμα και κατ’ επέκταση η εργασία είναι το κάλεσμα ή η 

κινητοποίηση κάποιου ανθρώπου να συμμετέχει με νόημα στον κόσμο...  του δίνει 

την ευκαιρία να υλοποιήσει το σκοπό του και να δώσει νόημά στη ζωή … Είναι η 

εσωτερική ώθηση του ανθρώπου να προσφέρει κάτι που έχει διάρκεια και είναι 

ανώτερο από τον ίδιο» (Ebberwein, 2009: 1025). 

 

1.3 Νόημα Εργασίας 

 

Ερωτήσεις όπως «ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε», «γιατί 

διαφορετικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται διαφορετικά την εργασία τους» ή «ποια 

είναι η επίδραση της σημασίας που οι άνθρωποι δίνουν στην εργασία, στο πώς 

αισθάνονται, σκέφτονται και δρουν» απασχόλησαν για πολλές δεκαετίες τους 

επιστήμονες στο πεδίο της οργανωτικής ψυχολογίας και καθοδήγησαν την έρευνά 

τους. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θεωρήθηκαν θεμελιώδεις για την 

κατανόηση του πώς οι εργαζόμενοι προσεγγίζουν, εξασκούν και βιώνουν τη δουλειά 

τους και πώς αντιμετωπίζουν το περιβάλλον εργασίας τους. Ο τρόπος με τον οποίο οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την εργασία τους (μέσο εξασφάλισης των προς το ζην, 

τρόπος κάλυψης ελεύθερου χρόνου, πεδίο ικανοποίησης αναγκών επίτευξης, κομμάτι 
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προσωπικής και κοινωνικής καταξίωσης, εμπειρία που προσθέτει αξία στη ζωή), 

επιδρά α) στο ύψος της ευχαρίστησης που αντλούν από αυτή (Wrzesniewski, 

McCauley, Rozin & Schwartz, 1997), β) στην πρόκληση που αισθάνονται κατά την 

άσκησή της (Ryan & Deci, 2001), και γ) στην ένταση με την οποία ενεργοποιούνται 

για να τη φέρουν σε πέρας (Roberson, 1990). Συνεπώς ό τρόπος με τον οποίο γίνεται 

αντιληπτή η εργασία τους από τους εργαζόμενους επιδρά στην υγεία και ευημερία όχι 

μόνο τη δική τους αλλά και των οργανισμών στους οποίους εντάσσονται, των 

κοινοτήτων στις οποίες ζουν και των ευρύτερων κοινωνιών.  

Επειδή, όπως τονίστηκε παραπάνω, η εργασία επηρεάζει όλη τη ζωή των 

ανθρώπων, παρατηρήθηκε αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για το νόημα που 

αποδίδεται από τους ανθρώπους στην εργασία τους, τις πηγές από τις οποίες 

προέρχεται αυτό το νόημα και τους μηχανισμούς, τις διαδικασίες δηλαδή, μέσω των 

οποίων προκύπτει. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια εννοιολογικής 

διασάφησης του νοήματος της εργασίας και των πηγών και μηχανισμών από τους 

οποίους αυτό προκύπτει.    
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Κεφάλαιο 2ο   

Απόδοση Νοήματος στην Εργασία 

2.1 Ιστορική αναδρομή ορισμού νοήματος εργασίας 

 

Στην αρχαία Ελλάδα, η εργασία ήταν ένας τρόπος τιμωρίας ή μια 

υποτιμημένη απαξιωτική δραστηριότητα που ταίριαζε μόνο σε δούλους. Οι δούλοι 

εργαζόταν για να παράγουν τα «αναγκαία και χρήσιμα» (Αριστοτέλης, Πολιτικά, 

1333α 25-32, ανάφ. από Βώρος, 2001), έτσι ώστε οι ελεύθεροι Αθηναίοι να μπορούν 

να ασχοληθούν με «τα καλά» (ο.π.), δηλαδή δραστηριότητες κοινωνικά 

καταξιωμένες, προσωπικά σημαντικές και εσωτερικά κινητοποιητικές που θα 

οδηγούσαν στην ολοκλήρωσή τους.  

Αργότερα, στα πλαίσια της χριστιανικής κοινότητας, οι αντιλήψεις για την 

εργασία μετασχηματίστηκαν. Η εργασία θεωρείται προϋπόθεση για την ύπαρξη και 

λειτουργία της χριστιανικής κοινότητας και αποτελεί κανόνα ηθικής τάξης και (γύρω 

στον 19ο αιώνα) δημιουργική δραστηριότητα (Κασιμάτη, Γεωργούλας, 

Παπαϊωάννου, Πράνταλος, 2011). 

Κατά τη βιομηχανική επανάσταση έγιναν πειραματισμοί με στόχο την 

βελτίωση της εργασιακής παραγωγικότητας (κατάτμηση εργασίας σε πολλές απλές 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις που εκτελούνται από διαφορετικό εργαζόμενο και 

γίνονται αυτόματα και γι’ αυτό πολύ γρήγορα) που, ενώ πρόσκαιρα αύξησαν την 

παραγωγή, επέδρασαν αλλοτριωτικά στους εργαζόμενους λόγω της ανίας που 

ένιωθαν κατά την άσκηση της εργασίας τους (Levi, Frankenhaeuser & Gardell, 1982). 

Η λύση δόθηκε από τον κοινωνικό επιστήμονα Elton Mayo που βασιζόμενος σε 

πειράματα εισηγήθηκε ότι η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί όταν οι εργαζόμενοι 

αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια ομάδα όπου επικρατούν καλές σχέσεις και η γνώμη 

και τα συναισθήματά τους έχουν αξία για την επιχείρηση (μοντέλο «ανθρωπίνων 

σχέσεων», Mayo, 1933). 

Η ιδέα ότι η εργασία μπορεί να καλύψει μια ποικιλία αναγκών, πέρα από τις 

οικονομικές, εμφανίστηκε εδώ και μερικές δεκαετίες (βλ. Warr, 1987). Η προσοχή 

των ερευνών για το νόημα εργασίας εστιάζει πλέον στην προσωπική εμπειρία του 

εργαζόμενου από την εργασία του, η οποία, εκτός του ότι αποτελεί δικαίωμα και 

αναγκαία προϋπόθεση αυτοσυντήρησης (εξασφάλιση υλικών αγαθών), αναμένεται να 

προσφέρει και ευκαιρίες για δημιουργικότητα, επικοινωνία, συνεργασία, διασκέδαση, 



15 

 

ελεύθερο χρόνο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε σε αλλαγές της κουλτούρας και 

της οργανωτικής δομής της εργασίας, οι οποίες με τη σειρά τους προϋπέθεσαν την 

ανάπτυξη καινούριων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους και οδήγησαν σε αλλαγή 

των στάσεων, αξιών, κινήτρων και πεποιθήσεών τους (Twenge & Campbell, 2010), 

επομένως και του τρόπου δόμησης νοήματος από την εργασία τους.  Σύμφωνα με 

τους  Twenge και Campbell (2010), οι σύγχρονοι εργαζόμενοι σε σύγκριση με τους 

προηγούμενης γενιάς, προσδοκούν ότι η εργασία τους θα τους προσφέρει αρκετό 

ελεύθερο χρόνο, ικανοποιητικό μισθό και αίσθηση πληρότητας. Από τις προσδοκίες 

αυτές (σύμφωνα με τους ίδιους) απορρέουν τόσο τα υψηλότερα επίπεδα 

αυτοπεποίθησης και ναρκισσισμού, όσο και τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και 

κατάθλιψης (λόγω χάσματος μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας) που 

καταγράφηκαν στην έρευνά τους. Ένα ακόμη εύρημα στο οποίο κατέληξαν οι 

Twenge και Campbell (2010) ήταν ότι οι σύγχρονοι εργαζόμενοι, σε αντίθεση με τους 

προηγούμενης γενιάς, θεωρούν ότι το κέντρο ελέγχου της ζωής και της εργασίας τους 

βρίσκεται έξω από αυτούς. Με άλλα λόγια, παρατηρήθηκε ότι οι σύγχρονοι 

εργαζόμενοι πολύ περισσότερο από τους εργαζόμενους προηγούμενων γενεών 

θεωρούν ότι δεν ελέγχουν τη ζωή τους και, κατά συνέπεια, αποποιούνται της 

προσωπικής ευθύνης για ό,τι τους συμβαίνει.   

 

2.2 Εννοιολογικός ορισμός νοήματος εργασίας 

 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχει η τάση να αφήνεται ανεξήγητος ή 

ασαφής ο όρος «νόημα της εργασίας» σαν όλοι να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει, αλλά 

κανένας να μη μπορεί να τον περιγράψει με λόγια. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει 

μια ποικιλία προσεγγίσεων προκειμένου να προσδιοριστεί εννοιολογικά ο όρος, χωρίς 

να υπάρχει ταύτιση. Ο Baumeister (1991:15) ορίζει ως «νόημα» «την αίσθηση 

πιθανών συνδέσεων μεταξύ πραγμάτων, γεγονότων, σχέσεων», ως «βίωση νοήματος» 

την «αντίληψη του ατόμου ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση» και ως «δόμηση νοήματος» 

την «ενεργητική, ύστερα από αναστοχασμό σύνδεση πραγμάτων, γεγονότων και 

σχέσεων». Οι ορισμοί του νοήματος της εργασίας μπορούν σε γενικές γραμμές να 

διακριθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (βλ. Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010): 

α) αυτοί που υποστηρίζουν ότι το νόημα της εργασίας δομείται ατομικά (από τις 

προσωπικές αντιλήψεις του ατόμου), β) εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το νόημα της 
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εργασίας δομείται κοινωνικά (από νόρμες ή κοινά αποδεκτές αντιλήψεις), και γ) 

εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το νόημα της εργασίας δομείται και με τους δύο 

τρόπους σε συνδυασμό (Pratt &Ashforth, 2003).  

Η πρώτη ομάδα ορισμών, που αποτελεί μια ψυχολογική (ή υποκειμενική) 

προοπτική δόμησης νοήματος εργασίας, υποστηρίζει ότι οι αντιλήψεις κάποιου για το 

τι έχει νόημα στην εργασία του προέρχονται από υποκειμενικές ερμηνείες των 

εμπειριών και των αλληλεπιδράσεών του στην εργασία. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, ως 

βασική η μεσολάβηση του ατόμου στην αξιολόγηση του νοήματος που έχει η εργασία 

για τον εαυτό του, ενεργοποιώντας τις διάφορες δυνητικές πηγές νοήματος που 

υπάρχουν στο περιβάλλον του. Σε αυτή την ομάδα ορισμών υπάγονται ορισμοί με 

αρκετές διαφοροποιήσεις. Κυμαίνονται από αυτούς που υποστηρίζουν συμπαγείς 

τρόπους δόμησης του νοήματος, (π.χ. ότι  οι προσωπικές αντιλήψεις προέρχονται από 

κρίσεις σχετικά με σταθερά χαρακτηριστικά της δουλειάς, Ηackman & Οldham, 

1980) ως εκείνους που υποστηρίζουν ότι το νόημα εργασίας είναι κοινωνικά 

δομημένο προϊόν που είναι δυναμικό/ρευστό και οι άνθρωποι το δημιουργούν μέσω 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης από την προσωπική εμπειρία και σημαντικότητα που 

αποδίδουν στην εργασία τους (Wrzesniewski, Dutton, & Debebe, 2003).   

Η δεύτερη ομάδα ορισμών, που αποτελεί μια κοινωνική προοπτική δόμησης 

νοήματος, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι προσάπτουν νόημα στην εργασία τους και την 

αντιλαμβάνονται ως περισσότερο ή λιγότερο σημαντική, με τρόπο που αντανακλά 

κοινωνικά ή πολιτιστικά επηρεασμένες κοσμοθεωρίες και συστήματα αξιών.  

Σύμφωνα με αυτή την ομάδα ορισμών, το αν και κατά πόσο θα αποδοθεί νόημα στην 

εργασία εξαρτάται από την αξία που το παρόν κοινωνικό ή πολιτισμικό σύστημα 

προσάπτει στις εργασιακές τους δραστηριότητες.   

Παρόλο που αρκετές έρευνες στο πεδίο της δόμησης νοήματος στην εργασία 

υιοθετούν ορισμούς που βασίζονται σε ένα συνδυασμό προσωπικής και κοινωνικής 

προοπτικής, οι περισσότερες από αυτές εστιάζουν στις υποκειμενικές εμπειρίες, 

γνώσεις και συναισθήματα, έστω κι αν αυτά αντιτίθενται σε κοινωνικά και 

πολιτιστικά υποβαλλόμενες αξίες (Rosso et al., 2010). Στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, δηλαδή, δίνεται έμφαση στην προσωπική ανίχνευση ή δημιουργία 

νοήματος, ακόμη και σε δουλειές που γενικά θεωρούνται χωρίς νόημα. 

Η παρούσα εργασία, μένοντας ευθυγραμμισμένη στο κυρίαρχο ρεύμα 

προσεγγίσεων του νοήματος εργασίας (ψυχολογική ή υποκειμενική προοπτική), 

υιοθετεί έναν ορισμό που είναι συνδυασμός των ορισμών που δόθηκαν από τους 
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Rosso et al. (2010), τους Steger & Ekman (2016) και την ομάδα διεθνούς 

διερεύνησης του νοήματος εργασίας (MOW International Research Team, 1987): 

«εργασία με νόημα είναι εκείνη η εργασία που γίνεται αντιληπτή ως ιδιαίτερα 

σημαντική, αφού εκφράζει τα πιστεύω, στόχους, δεσμεύσεις, αξίες των 

εργαζομένων» (Steger & Ekman, 2016: 230), «δίνει (σε αυτούς) μια αίσθηση σκοπού, 

ανήκειν και ταυτότητας» (Rosso et al., 2010: 95) και «ορίζεται από τις επιλογές και 

τα βιώματα (τους) στα πλαίσια όπου (αυτοί) ζουν και εργάζονται» (MOW 

International Research Team, 1987).   

Στη βιβλιογραφία, πολλές από τις έρευνες που ασχολούνται με το νόημα της 

εργασίας προσδίδουν στη λέξη «νόημα» (meaning), εκτός από την κυριολεκτική της 

σημασία (κατανόηση μιας συνθήκης), και ένα θετικό πρόσημο. Σύμφωνα με τους 

Pratt και Ashforth (2003) και τους Wrzesniewski et al. (2003), αυτή η αυθαίρετα 

θετική ερμηνεία του «νοήματος» δυσκολεύει την σε βάθος διερεύνηση και 

κατανόηση του πεδίου. Οι ίδιοι προτείνουν να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στο 

είδος νοήματος (meaning) και τον βαθμό σημαντικότητας (meaningfulness) που 

συνδέεται με την εργασία.  

 

2.3 Παράγοντες δόμησης νοήματος εργασίας 

 

Οι παράγοντες (πηγές) που επηρεάζουν τις αντιλήψεις για το νόημα ή την 

σημαντικότητα της εργασίας προσέλκυσαν από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον των 

ερευνητών, οι οποίοι προσπάθησαν να τους προσδιορίσουν, να τους περιγράψουν και 

να τους χειριστούν. Στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που έκαναν οι 

Rosso et al. (2010) διέκριναν τέσσερις κύριους παράγοντες (πηγές) νοήματος, τους 

οποίους κατηγοριοποίησαν, για λόγους διευκόλυνσης της μελέτης τους, σε ένα 

συνεχές από τους περισσότερο εστιασμένους στον εαυτό προς τους περισσότερο 

εστιασμένους έξω από τον εαυτό, ως εξής:  ο εαυτός, οι άλλοι, το πλαίσιο εργασίας 

και η πνευματική ζωή του ανθρώπου.  

Οι μελέτες που εξετάζουν τον εαυτό ως πηγή νοήματος εργασίας διερευνούν 

κυρίως τρία πεδία: α) Τις προσωπικές αξίες των εργαζομένων και τον τρόπο που 

αυτές καθορίζουν την κατεύθυνση των προσπαθειών ή/και την αξιολόγηση της 

εργασίας. β) Τα κίνητρα εργασίας των εργαζόμενων (είδος  -εσωτερικά, εξωτερικά-

και ποιότητα) ως πηγές άντλησης εργασιακού νοήματος. γ) Τις αντιλήψεις των 
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εργαζομένων για το ρόλο που η εργασία διαδραματίζει στη ζωή των ανθρώπων 

γενικά (βιοπορισμός, καριέρα, κλήση προς την επίτευξη ενός σκοπού), αλλά και 

ειδικά για το ρόλο της συγκεκριμένης εργασίας που εξασκούν, στην ευρύτερη ζωή 

τους (π.χ. πόσο κεντρικός είναι ο ρόλος της σε σχέση με άλλους τομείς της ζωής τους, 

όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η ξεκούραση κ.ά.).  

Οι μελέτες που εξετάζουν την επίδραση των «άλλων» ως πηγή δόμησης 

νοήματος εργασίας από τον εργαζόμενο διερευνούν  κυρίως την επίδραση των 

συναδέλφων, των προϊσταμένων, των ομάδων/κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχει ο 

εργαζόμενος και της οικογένειάς του. Οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις με τους 

συναδέλφους υποστηρίζεται ότι αποτελούν πηγή άντλησης νοήματος για τον 

εργαζόμενο είτε επειδή προσφέρουν αποδοχή και στήριξη των εργασιακών 

συμπεριφορών του (τόνωση αυτοεκτίμησης), είτε επειδή τον επηρεάζουν να 

υιοθετήσει ως σημαντικό ό,τι έχει νόημα για την ομάδα των συναδέλφων του. Οι 

προϊστάμενοι/ επικεφαλείς εργασίας, με τις επιλογές τους ως προς την ταυτότητα του 

οργανισμού και το στυλ καθοδήγησης που υιοθετούν, παίζουν επίσης καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση και επιρροή του νοήματος που θα δομηθεί από τον 

εργαζόμενο. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι η υιοθέτηση μετασχηματιστικής 

καθοδήγησης
1
 καταφέρνει, «υπερβαίνοντας κατά πολύ την κινητοποίηση με στόχο 

μια ‘ανταλλαγή’, να δημιουργεί ‘εμπνευσμένους ακολούθους’ που υπερβαίνουν τα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα προκειμένου να επιτευχθεί ένας συλλογικός σκοπός» 

(Howell & Avolio, 1993:891). Το σκοπό αυτό οι εργαζόμενοι τείνουν να τον θεωρούν 

σύμφωνο με τις προσωπικές τους αξίες και να δεσμεύονται εσωτερικά για την 

επίτευξή του. Αποτέλεσμα της δέσμευσης αυτής είναι η προσφορά περισσότερη 

απλήρωτης εργασίας, η μικρότερη πρόθεση παραίτησης και η αύξηση της εργασιακής 

αποδοτικότητας (Bono & Judge, 2003). Όσο αφορά την επίδραση των ομάδων στις 

οποίες συμμετέχει ο εργαζόμενος στη δόμηση εργασιακού νοήματος, μελετάται η 

αίσθηση ταύτισης του εργαζομένου με την εκάστοτε ομάδα (κατά πόσο συμφωνούν 

τα προσωπικά του χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά του οργανισμού ή/και κατά 

πόσο βιώνει την αίσθηση του ανήκειν), ο ρόλος που επιτελεί σε αυτή και η αξία που 

της αποδίδει. Τέλος η οικογένεια του εργαζόμενου επηρεάζει το νόημα εργασίας του, 

                                                 
1
 Μετασχηματιστική καθοδήγηση ονομάζεται ο τρόπος διοίκησης κατά τον οποίο ο καθοδηγητής, 

λειτουργώντας ως πρότυπο για τους εργαζόμενους, προσπαθεί να τους εμπνεύσει ώστε να συμβάλλουν 

σε ένα κοινό σκοπό, σεβόμενος τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (Waldman,  Ramirez, House & Puranam, 

2001). 
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μέσα από τις προσδοκίες-απαιτήσεις που έχει από αυτόν (π.χ. χρήματα, χρόνο, 

ενέργεια) και μέσα από την εκτίμηση που δείχνει στην απασχόλησή του. 

Οι μελέτες που υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο εργασίας αποτελεί πηγή δόμησης 

εργασιακού νοήματος διακρίνονται σε πέντε ομάδες: α) Αυτές που υποστηρίζουν ότι 

το εργασιακό νόημα προκύπτει ανάλογα με τον τρόπο σχεδιασμού των εργασιακών 

υποέργων: π.χ. φάνηκε ότι εργασίες που παρέχουν αυτονομία και απαιτούν ποικιλία 

δεξιοτήτων από τον εργαζόμενο προκειμένου να έρθουν σε πέρας συσχετίζονται 

θετικά με την βίωση θετικού νοήματος στην εργασία (Fried & Ferris, 1987). β) Αυτές 

που υποστηρίζουν ότι η αποστολή του οργανισμού συντελεί στη δόμηση εργασιακού 

νοήματος (ειδικά αν η αποστολή αυτή που αντανακλά τις αξίες και τους στόχους του 

οργανισμού συμφωνεί με τις πυρηνικές αξίες και ιδεολογίες των εργαζόμενων). γ) 

Αυτές που υποστηρίζουν ότι η γενικότερη οικονομική κατάσταση του εργαζόμενου 

επιδρά στην ποιότητα του εργασιακού νοήματος. Φάνηκε ότι εργαζόμενοι που 

πιέζονται οικονομικά τείνουν να εκτιμούν περισσότερο την χρηματική αξία της 

εργασίας τους παρά τις δυνατότητες για αυτοπραγμάτωση και εδραίωση της 

κοινωνικής θέσης που τους παρέχει (Brief et al., 1997). δ) Αυτές που υποστηρίζουν 

ότι τα εκτός εργασίας πεδία ζωής των εργαζομένων, όπως π.χ. ο ελεύθερος χρόνος, 

επιδρούν στη δόμηση του εργασιακού τους νοήματος, κυρίως μέσω της προσπάθειας 

εξισορρόπησης ή οριοθέτησης των πεδίων εργασίας και μη-εργασίας ή χειρισμού των 

μηχανισμών που τα συνδέουν. Κλειδί για την κατανόηση των συνδέσεων των πεδίων 

εργασίας και μη-εργασίας και των συνεπαγόμενων επιδράσεων στο νόημα της 

εργασίας αποτελούν για τους  Brief και Nord (1990) οι προσωπικές αξίες του 

εργαζόμενου ενώ για τους Thompson και Bunderson (2001) η επιβεβαίωση της 

ταυτότητάς τους. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές το νόημα εργασίας θα 

επηρεάζεται από την ικανότητα των εργαζομένων να τηρούν στην εργασία τους τις 

προσωπικές αξίες που τηρούν σε όλους τους τομείς της ζωής τους ή από την 

ικανότητά τους να εμπλέκονται και στην εργασία τους όπως και στα άλλα πεδία ζωής 

τους με δραστηριότητες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους. ε) Αυτές που 

υποστηρίζουν ότι η εθνική κουλτούρα (κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις) 

εμποτίζει και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το νόημα που οι εργαζόμενοι 

δημιουργούν για τη δουλειά τους (βλ. κοινωνικός καθορισμός εργασιακού νοήματος). 

Η θέση αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται πλήρως , μιας και διεθνείς έρευνες όπως 

η MOW (1987) έδειξαν ότι παρατηρείται μικρότερη διαφοροποίηση στο νόημα 
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εργασίας των εργαζομένων σε χώρες με διαφορετικές κουλτούρες από ότι των 

εργαζομένων στην ίδια χώρα.  

Τέλος οι μελέτες που υποστηρίζουν ότι η πνευματική ζωή του εργαζόμενου 

αποτελεί σημαντική πηγή άντλησης εργασιακού νοήματος, εξετάζουν τον 

θρησκευτικό τρόπο με τον οποίο ορισμένοι εργαζόμενοι προσεγγίζουν τη δουλειά 

τους και την εργασιακή τους ζωή. Συγκεκριμένα εξετάζεται πώς η προσδοκία 

σύνδεσης με το θεό (πνευματικότητα)
2
 και η θεϊκή αποστολή (ιερή κλήση)

3
 του 

εργαζόμενου τον κινητοποιούν να επιδιώξει σκοπούς πάνω και έξω από τον εαυτό 

του (υπέρβαση) και με αυτό τον τρόπο επιδρούν στην απόδοση βαθύτερου νοήματος 

στη ζωή και την εργασία του (Lips-Wiersma,2002; Dik & Duffy, 2009). 

 

2.4 Μηχανισμοί και τρόποι δόμησης νοήματος εργασίας 

 

Εκτός από την περιγραφή των πηγών νοήματος, ο Rosso και οι συνεργάτες 

του (2010) συνόψισαν και τους μηχανισμούς/διαδικασίες μέσω των οποίων οι πηγές 

επιδρούν και συνεισφέρουν στο νόημα και τη σημαντικότητα της εργασίας. Οι 

μηχανισμοί δόμησης νοήματος κατηγοριοποιήθηκαν επίσης σε ένα συνεχές, από 

αυτούς που δίνουν έμφαση σε ενδοψυχικές διαδικασίες και την τάση για 

αυτοεκπλήρωση, ως αυτούς που δίνουν έμφαση στην κοινωνική προοπτική και 

υπερβαίνουν τελείως τον εαυτό. Σύμφωνα με αυτή την κατάταξη, οι μηχανισμοί που 

περιγράφηκαν είναι: η αυθεντικότητα
4
, η αυτοαποτελεσματικότητα

5
, η 

αυτοεκτίμηση
6
, ο σκοπός ζωής, η αίσθηση ανήκειν σε μια ομάδα, η υπέρβαση του 

εαυτού για την υπηρέτηση ανώτερου σκοπού και η πολιτιστική/διαπροσωπική 

κατανόηση
7
. Το είδος νοήματος που προκύπτει σε κάθε περίσταση εξαρτάται από το 

                                                 
2
 Ως «πνευματικότητα» ορίζεται η τάση σύνδεσης με το θείο (ανώτερη δύναμη, ενέργεια καθοδήγησης 

ή σύστημα πεποιθήσεων) που οδηγεί σε υπέρβαση ή πλήρη εκμηδένιση του εαυτού (Hill & Pargament, 

2003).  
3
 Ως «ιερή κλήση» ορίζεται η θεϊκή πρόσκληση σε ένα επάγγελμα μέσω της οποίας θα 

πραγματοποιηθεί το θέλημα του Θεού (Weiss et al., 2004) 
4
 Ως αυθεντικότητα ορίζεται η αίσθηση ευθυγράμμισης της συμπεριφοράς κάποιου με τις αντιλήψεις 

του για τον «πραγματικό» του εαυτό (Sheldon, Ryan, Rawsthorne & Ilardi, 1997).  
5
 Ως αυτοαποτελεσματικότητα ορίζεται η αντίληψη του ατόμου ότι έχει την ικανότητα να επιδράσει 

σκόπιμα ή να κάνει μια διαφορά (Baumeister & Vohs, 2002)  
6
 Ως Αυτοεκτίμηση ορίζεται η αξιολόγηση του ατόμου για την αξία του εαυτού του (Baumeister & 

Vohs, 2002) 
7
 Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό η εργασία αποκτά νόημα ανάλογα με το τι είναι σημαντικό στο 

διαπροσωπικό/πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το άτομο 
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είδος της πηγής νοήματος που ενεργοποιείται και το βαθμό εστίασης σε αυτή, των 

παραπάνω μηχανισμών απόδοσης νοήματος.  

Με βάση τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις, οι Rosso et al. (2010) 

προσπάθησαν να ανακαλύψουν υποκείμενες διαστάσεις τόσο των πηγών όσο και των 

μηχανισμών που οδηγούν στη δημιουργία και διατήρηση του νοήματος εργασίας. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «η εμπρόθετη δράση (προς κάτι σημαντικό) είναι 

ζωτικής σημασίας για την αίσθηση νοήματος στην εργασία» (Rosso et al., 2010: 115) 

και πρότειναν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο δόμησης εργασιακού 

νοήματος, το οποίο αποτελείται από δύο κάθετα τεμνόμενους άξονες (βλ. Σχήμα 1). 

Ο κατακόρυφος άξονας συμβολίζει το κίνητρο που βρίσκεται πίσω από τη δράση των 

εργαζομένων και ο οριζόντιος το στόχο δράσης τους. Το κίνητρο δράσης μπορεί να 

κυμαίνεται από την προσπάθεια των ανθρώπων να αναδείξουν τον εαυτό τους 

(κίνητρο για διάκριση, κίνητρο για διεκδίκηση, κίνητρο για προσωπική ανάπτυξη, 

κίνητρο για τελειοποίηση) ως την προσπάθεια σύνδεσης-συνένωσης με τους άλλους 

(κίνητρο για επικοινωνία, κίνητρο για συνασπισμό, κίνητρο για επαφή). Ο στόχος 

δράσης μπορεί να εκτείνεται από την εστίαση των ενεργειών για τη στήριξη του 

εαυτού, ως την εστίαση των ενεργειών για τη στήριξη άλλων ανθρώπων ή σκοπών 

έξω από τον εαυτό (με συνέπεια όμως και πάλι την τόνωση της προσωπικής αξίας, 

όπως επισημαίνουν οι Wrzesniewski et al., 2003). 

Οι συνδυασμοί των δύο αυτών διαστάσεων μας δίνουν τέσσερις τρόπους 

δόμησης και διατήρησης νοήματος εργασίας: την εξατομίκευση (ανάδειξη του εαυτού 

με στόχο τον εαυτό), τη συνεισφορά (ανάδειξη του εαυτού με στόχο τους άλλους), 

την ενοποίηση (έμφαση στην ενότητα με άλλους ανθρώπους με στόχο τους άλλους), 

την αυτό-σύνδεση (έμφαση στην ενότητα με άλλους ανθρώπους με στόχο τον εαυτό).  

Η Εξατομίκευση αφορά στην άντληση θετικού νοήματος από δράσεις που 

ορίζουν και διακρίνουν τον εαυτό ως αξιόλογο. Πρόκειται για δράσεις που τονώνουν 

την αίσθηση της προσωπικής ικανότητας και ελέγχου και επομένως την αίσθηση 

υψηλής αυτοαποτελεσματικότητας και αυτονομίας (τόνωση αυτοεκτίμησης). 

Η Συνεισφορά αφορά στην άντληση θετικού νοήματος μέσω δράσεων που 

θεωρούνται σημαντικές από το άτομο ή/και που σκοπεύουν στην υπηρέτηση ενός 

σκοπού που αξιολογείται ως σημαντικότερος από τον εαυτό. Οι δράσεις αυτές δίνουν 

την αίσθηση της σημαντικότητας και της επίδρασης του ατόμου στους άλλους και το 

βοηθούν, απαρνούμενο τον εαυτό του, να διασυνδεθεί με τους άλλους και να 

προσπαθήσει για κάτι που θεωρεί μεγαλύτερο/σημαντικότερο. 
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Η Ενοποίηση αναφέρεται στην άντληση θετικού νοήματος από δράσεις που 

φέρνουν τα άτομα σε αρμονία με άλλα πλάσματα ή σκοπούς. Κινητήρια δύναμη 

αυτών των δράσεων αποτελεί η υπηρέτηση ενός συστήματος αξιών, η κοινωνική 

αναγνώριση και η διαπροσωπική σύνδεση.  

Η Αυτό-σύνδεση αναφέρεται στην δόμηση και διατήρηση θετικού νοήματος 

από δράσεις που δίνουν στο άτομο την αίσθηση της σύνδεσης των έργων του με τις 

αντιλήψεις που έχει για τον εαυτό. Πρόκειται για δράσεις που δίνουν την αίσθηση της 

αυθεντικότητας μέσα από την συμφωνία του πραγματικού με τον ιδεατό και 

επιθυμητό εαυτό (αυτό-σύνδεση) και μέσα από την έμπρακτη δέσμευση σε 

προσωπικές αξίες. Οι δράσεις αυτές τελικά επιβεβαιώνουν την ιδεατή ταυτότητά του 

ατόμου (βλ. Σχήμα 1). 

 

Σχήμα  1  Τέσσερις τρόποι δόμησης νοήματος εργασίας (θεωρητικό μοντέλο Rosso et al., 2010) 

 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το μοντέλο δόμησης νοήματος των Rosso et al. 

(2010), υπάρχουν τέσσερις διακριτοί τρόποι κατασκευής και διατήρησης νοήματος 

εργασίας που μπορούν να ενεργοποιηθούν ως αποτέλεσμα εργασιακής εμπειρίας. 

Μάλιστα, οι ίδιοι οι εμπνευστές του μοντέλου υποστηρίζουν ότι «είναι πιθανό 

εμπειρίες εργασίας να ενεργοποιούν παραπάνω από έναν από τους περιγραφόμενους 

τρόπους δόμησης νοήματος και με αυτό τον τρόπο να συνεισφέρουν σε ισχυρότερη 

(λόγω του συνδυασμού) αίσθηση νοήματος» ( Rosso et al. 2010: 115). 
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Τέλος, τονίζεται ότι, παρόλο που σε αυτό το μοντέλο γίνεται σαφής διάκριση 

μεταξύ του εαυτού και των άλλων (ανθρώπων ή σκοπών), ο εαυτός θεωρείται αυτός 

που νοηματοδοτεί, μέσα από τις προσωπικές αντιλήψεις και βιώματα, την εργασία. 

Ακόμη και στα σημεία που γίνεται αναφορά στους άλλους, το νόημα προκύπτει όχι 

αυτούσια από αυτούς, αλλά από την αλληλεπίδραση, εξυπηρέτηση ή ενοποίηση με 

αυτούς. 

 

2.5  Επίδραση του νοήματος εργασίας σε άτομα και οργανισμούς 

 

Οι ως τώρα μελέτες στο πεδίο της οργανωσιακής ψυχολογίας συνδέουν τη 

βίωση θετικού νοήματος στην εργασία με μια σειρά ωφελειών τόσο για τον ίδιο τον 

εργαζόμενο, όσο και για τον οργανισμό στον οποίο αυτός απασχολείται (Steger, Dik 

& Duffy, 2012). Τα αποτελέσματα ερευνών που συσχέτισαν την αίσθηση νοήματος 

στην (ή από την) εργασία  με δείκτες ατομικής και εργασιακής ευημερίας έδειξαν ότι 

η απόδοση σημαντικότητας (θετικού νοήματος) στην εργασία συνδέεται τόσο με 

καλύτερη σωματική (Taylor et al., 2000) και ψυχική (Helgeson et al., 2006) υγεία, 

όσο και με την αίσθηση υποκειμενικής ευεξίας του εργαζόμενου
8
 (Judge & Hulin, 

1991. Dezutter, Casalin, Wachholz, Luyckx, Hekking & Vandewiele, 2013). 

Διαπιστώθηκε επίσης στενή θετική συσχέτιση μεταξύ αίσθησης νοήματος στην 

εργασία και αίσθησης νοήματος στη ζωή γενικότερα (Allan, Duffy, & Douglass, 

2014), ικανοποίησης από τη ζωή (Steger, Dik, & Duffy, 2012) και προσωπικής 

ευτυχίας (Lent, 2004). Άλλες έρευνες συνδέουν το θετικό νόημα εργασίας με την 

κινητοποίηση και δράση για αυτοεκπλήρωση (Kahn, 2007. Roberson, 1990) και με τη  

μείωση επεισοδίων άγχους επιθετικότητας και κατάθλιψης (Steger, Dik & Duffy, 

2012). 

Παράγοντες που συνδέονται με την εργασιακή ιδιότητα των ανθρώπων και 

παρατηρήθηκε ότι επηρεάζονται (στατιστικά σημαντικά) θετικά από την αίσθηση 

νοήματος στην εργασία είναι η συνεργατική εργασιακή συμπεριφορά, η ικανοποίηση 

από την εργασία, η δέσμευση στην καριέρα (Wrzesniewski et al., 1997), η 

ανάδειξη/ενδυνάμωση/αξιοποίηση  των δυνατών σημείων των εργαζομένων (Litman-

Ovadia & Steger, 2010), η αίσθηση ότι ο χρόνος περνά χωρίς να το καταλαβαίνουν 

                                                 
8
 Η αίσθηση υποκειμενικής ευεξίας είναι «η γνωστική και συναισθηματική αξιολόγηση ενός ατόμου 

για τη ζωή του» (Diener, Lucas & Oshi, 2009:187)   
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όταν εργάζονται (Dik & Duffy, 2009) και τα εσωτερικά εργασιακά κίνητρα
9
 (Steger, 

Dik, & Duffy, 2012). 

Τα οφέλη που έχουν σχέση με τον οργανισμό απασχόλησης αφορούν στη 

θετική συσχέτιση του εργασιακού νοήματος με συμπεριφορές ένταξης, στήριξης και 

αφοσίωσης στον οργανισμό απασχόλησης (Geldenhuys, Łaba,  & Venter, 2014). 

Επίσης διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση του εργασιακού νοήματος με τον αριθμό 

απουσιών από την εργασία και την πρόθεση εγκατάλειψής της (Steger, Dik, & Duffy, 

2012). Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκουν νόημα στην 

εργασία τους είναι έτοιμοι να προσφέρουν περισσότερες ώρες απλήρωτης εργασίας 

στον οργανισμό, δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη  στους επικεφαλείς/μάνατζερ 

και κάνουν ό,τι μπορούν ώστε οι ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν να 

λειτουργούν καλύτερα, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους (Wrzesniewski et al., 

1997).   

 

2.6 Προσπάθεια διατύπωσης ολοκληρωμένου μοντέλου νοήματος 
εργασίας 

 

Ο Steger και οι συνεργάτες του (αναφ. από Steger, 2011), αφού ανασκόπησαν 

τη σχετική με το νόημα εργασίας βιβλιογραφία (κάποια στοιχεία παρατίθενται στα 

αμέσως προηγούμενα υποκεφάλαια αυτής της εργασίας), προσπάθησαν να 

διατυπώσουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο δόμησης και διατήρησης εργασιακού 

νοήματος (βλ. Σχήμα 2). Αρχικά διακρίνουν τα βασικά ατομικά χαρακτηριστικά που 

θεωρούν ως προαπαιτούμενα ώστε το άτομο να καταστεί ικανό να βρει εργασία που 

θα έχει νόημα για αυτό θετικό νόημα. Στη συνέχεια περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

του οργανισμού, η αντίληψη των οποίων θα προδιαθέσει το άτομο στη δόμηση 

νοήματος. Τέλος, δίνουν μεγάλη έμφαση στο ταίριασμα ατόμου-εργασίας. Τονίζουν 

ότι, ανεξάρτητα από το αν οι ατομικές και εργασιακές προϋποθέσεις φαίνονται 

ιδανικές, η δουλειά δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον εργαζόμενο ως έχουσα  

νόημα αν δεν υφίσταται το ταίριασμα ατόμου-εργασίας.  

 

                                                 
9
 Εσωτερικά είναι τα κίνητρα που δραστηριοποιούν τους ανθρώπους αυτά καθαυτά (π.χ. προσωπική 

βελτίωση) χωρίς να αναμένεται εξωτερική αμοιβή. Αντιδιαστέλλονται με τα εξωτερικά που 

δραστηριοποιούν τον οργανισμό με εξωτερικές αμοιβες (χρήματα, προαγωγή κ.α) (Πλατσίδου & 

Γωνίδα, 2005). 
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Σχήμα  2 Ολοκληρωμένο Μοντέλο Νοήματος Εργασίας (Steger, 2011) 

 

Αναλυτικότερα, τα βασικά ατομικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την 

αίσθηση προσωπικού σκοπού του ατόμου (π.χ. ο λόγος για τον οποίο δουλεύει: 

κάποιος μπορεί να αισθάνεται ότι οφείλει να καθαρίσει το περιβάλλον, να βοηθά 

ανθρώπους, να γίνει καλός γονιός κ.ά), τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα του (σημεία 

στα οποία ξεχωρίζει) και τις προσωπικές του αξίες (σημαντικές κατευθυντήριες 

γραμμές της ζωής του). Στα χαρακτηριστικά του οργανισμού περιλαμβάνονται το 

στυλ καθοδήγησης εργασίας, η αίσθηση δικαιοσύνης και η αυτονομία που παρέχεται 

στον εργαζόμενο. Ο καλός συνδυασμός (το ταίριασμα) των ατομικών 

χαρακτηριστικών του εργαζόμενου με τα χαρακτηριστικά του οργανισμού έχει σαν 

συνέπεια ο εργαζόμενος να αισθάνεται ότι ο εργασιακός του ρόλος του ταιριάζει, οι 

δυνατότητές του αξιοποιούνται στο έπακρο και ότι αποτελεί μέλος της κοινότητας 

του οργανισμού. Οι πεποιθήσεις αυτές τον οδηγούν στο να προσπαθεί να συνεισφέρει 

όπως μπορεί στον οργανισμό και στην προώθηση της αποστολής του. Σύμφωνα με το 

μοντέλο οι παραπάνω παράγοντες προβλέπουν την αίσθηση του εργαζόμενου ότι η 

εργασία του έχει προσωπικό νόημα, σημασία και σκοπό και ότι αποτελεί πηγή 

ευρύτερου νοήματος στη ζωή. 

Συνέπεια της αίσθησης νοήματος στην εργασία είναι η αλλαγή της στάσης και 

συμπεριφοράς του εργαζόμενου στον εργασιακό  χώρο. Αισθάνεται μεγαλύτερη 
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κινητοποίηση και αφοσίωση στην εργασία, έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη 

διοίκηση του οργανισμού και θεωρεί ότι οι ώρες στη δουλειά περνούν χωρίς να το 

καταλαβαίνει. Η ημερήσια απόδοσή του αυξάνεται, οι μέρες απουσίας του από την 

εργασία μειώνονται και έχει τη διάθεση να προσφέρει απλήρωτη εργασία στον 

οργανισμό, αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Όλες αυτές οι αλλαγές που παρατηρούνται 

στη στάση και συμπεριφορά του εργαζόμενου λειτουργούν ως διαμεσολαβητικοί 

παράγοντες των σημαντικότατων αποτελεσμάτων που έχει η με νόημα εργασία τόσο 

στην εργασιακή, όσο και στην ευρύτερη ποιότητα ζωής του εργαζόμενου. 

Παρατηρείται βελτίωση της σωματικής και ψυχικής του υγείας, και της αίσθησης 

ευεξίας του, η εργασιακή του ικανοποίηση αυξάνεται με συνέπεια λιγότερες μέρες 

απουσίας και λιγότερες παραιτήσεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα σημαίνουν, με τη 

σειρά τους, εξοικονόμηση χρημάτων από τον οργανισμό, γιατί εφόσον οι εργαζόμενοι 

που απασχολεί είναι υγιείς και κινητοποιημένοι, αποφεύγονται οι δαπάνες για 

πρόσληψη αναπληρωτών όσων απουσιάζουν και δεν απαιτείται εκπαίδευση νέων 

εργαζόμενων στη θέση των παραιτηθέντων. 

 

2.7 Μέτρηση εργασιακού νοήματος 

 

Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για τη μέτρηση του νοήματος εργασίας που 

υποδεικνύεται στη βιβλιογραφία είναι τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς (Steger et 

al., 2012). Σε κάποιες έρευνες αναφέρονται επίσης κάποιες προσπάθειες έμμεσου 

προσδιορισμού του νοήματος εργασίας (π.χ. ημέρες απουσίας από την εργασία, 

ερωτηματολόγια ετεροαναφοράς) οι οποίες όμως φαίνεται να υπολείπονται σε 

αξιοπιστία (Steger et al., 2012).  

Το πρώτο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του 

εργασιακού νοήματος («Job Diagnostics Survey Scale», των Hackman & Oldham, 

1976), αξιολογούσε τόσο τη προσωπική αίσθηση του εργαζόμενου για το τι έχει 

νόημα στην εργασία του, όσο και την αντίληψή του για την αίσθηση των συνεργατών 

του για το τι έχει νόημα στη δική τους εργασία. Παρόλο που στατιστικά η αξιοπιστία 

του ερωτηματολογίου ήταν καλή, οι αμφιβολίες για το τι ακριβώς μετρούν οι 

ερωτήσεις ετεροαναφοράς, οδήγησαν σε καινούριες εκδόσεις του ερωτηματολογίου 

(μετά από αφαίρεση των ερωτήσεων ετεροαναφοράς και πρόσθεση νέων ερωτήσεων 

αυτοαναφοράς), όπως τα ερωτηματολόγια νοήματος εργασίας του Spreitzer (1995) 
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και των May, Gilson, and Harter (2004), που όμως δεν υποβλήθηκαν ποτέ σε 

ψυχομετρική αξιολόγηση (βλ. Steger et al., 2012).  

Ένα άλλο ερωτηματολόγιο μέτρησης εργασιακού νοήματος που 

χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στη έρευνα, είναι το «Eρωτηματολόγιο Eργασιακού 

Nοήματος» της Schnell (2008). Πρόκειται για ένα αρκετά μικρό σε μέγεθος 

ερωτηματολόγιο (περιλαμβάνει μόλις έξι δηλώσεις αυτοαναφοράς) που ανιχνεύει το 

αν και κατά πόσο τα εργασιακά βιώματα προκαλούν αίσθηση ανήκειν, ικανοποίησης, 

σημαντικότητας και συμβατότητας με στόχους ζωής. Παρά το ότι το ερωτηματολόγιο 

στηρίχθηκε θεωρητικά από τη σχετική με το νόημα ζωής βιβλιογραφία (αποτελεί 

προσαρμογή ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης νοήματος ζωής), η εγκυρότητα και 

αξιοπιστία του βρέθηκαν αρκετά ικανοποιητικές (Höge & Schnell, 2012). 

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης η «Γενική Κλίμακα Νοήματος 

Εργασίας» (Comprehensive Meaningful Work Scale) των Lips-Wiersma και Wright 

(2012) που περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις αυτοαναφοράς ομαδοποιημένες σε επτά 

παράγοντες (ανάπτυξη εσωτερικού εαυτού, ενότητα με άλλους, έκφραση όλων των 

δυνατοτήτων, υπηρέτηση άλλων, πίεση ανάμεσα στο είμαι-κάνω και στο εγώ-άλλοι, 

σχέση έμπνευσης-πραγματικότητας) η οποία φαίνεται ότι έχει ικανοποιητική 

αξιοπιστία (Lips-Wiersma & Wright, 2012) αλλά δεν διατίθεται ελεύθερα για 

ερευνητική χρήση.  

Τέλος στη βιβλιογραφία αναφέρεται και το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 

«Work and Meaning Inventory» των Steger, Dik και Duffy (2012), το οποίο 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε: α) 

στον ικανοποιητικό αριθμό των ερωτήσεών του (δέκα), που επιτρέπει γρήγορη 

επεξεργασία των δεδομένων σε συνδυασμό με παροχή αρκετών πληροφοριών, β) 

στην υψηλή αξιοπιστία που διαπιστώνουν οι σχετικές έρευνες (βλ. Steger, Dik & 

Duffy, 2012), γ) στη δυνατότητα διάκρισης και αξιολόγησης τριών διαφορετικών 

διαστάσεων εργασιακού νοήματος (θετικό προσωπικό νόημα, εύρεση νοήματος στη 

ζωή μέσω της εργασίας και θετική συνεισφορά στο ευρύτερο καλό) που δίνει τη 

δυνατότητα περισσότερων συγκρίσεων και επομένως περισσότερων πληροφοριών 

και δ) στον καλό σχεδιασμό του (στηρίζεται θεωρητικά σε ερευνητικά δεδομένα που 

αφορούν κυρίως στο εργασιακό νόημα) και στην ελεύθερη διάθεσή του για 

ερευνητική χρήση.  
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2.8 Ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το εργασιακό νόημα 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται έρευνες που συσχετίζουν το νόημα 

εργασίας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζόμενων και τις 

συναισθηματικές τους αντιδράσεις. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια 

συλλογής των σχετικών ερευνητικών δεδομένων. 

Όσο αφορά στην ηλικία, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν 

συσχετίζεται με την βίωση εργασιακού νοήματος (Blake, Duffy, & Douglass, 2015. 

Lips-Wiersma & Wright, 2012. Lopez & Ramos, 2016), ενώ άλλοι (Della Fave, 

Brdar, Wissing & Vella-Brodrick, 2016. Inceoglu, Segers, & Bartram, 2012. Steger, 

Dik & Duffy, 2012. Tay, Ng, Kuykendall & Diener, 2014 ότι συσχετίζεται και 

μάλιστα θετικά. Υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται και 

η αίσθηση ότι η εργασία τους έχει θετικό νόημα. 

Όσο αφορά στον παράγοντα φύλο, η κρατούσα άποψη στην βιβλιογραφία 

είναι ότι δεν συσχετίζεται με την βίωση εργασιακού νοήματος (βλ. Steger et al., 

2012). Βέβαια εκφράζεται και η αντίθετη άποψη (Lips-Wiersma & Wright, 2012) που 

υποστηρίζει ότι οι γυναίκες βρίσκουν νόημα στην εργασία τους συχνότερα από ότι οι 

άνδρες. 

Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση, στην βιβλιογραφία υπερισχύει η 

άποψη ότι η αίσθηση νοήματος στη ζωή και κατ’ επέκταση η αίσθηση νοήματος στην 

εργασία, είναι μεγαλύτερη στους παντρεμένους ανθρώπους από ότι στους 

ανύπανδρους, τους χήρους ή τους διαζευγμένους (Schnell, 2009). Όμως εκφράζεται 

και η αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία οι ανύπανδροι άνθρωποι δίνουν 

μεγαλύτερη αξία από τους παντρεμένους στην με νόημα εργασία (De Paulo, 2016). 

Οι σπουδές και η ειδικότητα των εργαζομένων και ιδιαίτερα των 

εκπαιδευτικών δεν έχουν τύχει επαρκούς διερεύνησης στη βιβλιογραφία. 

Συγκεκριμένα για την σύνδεση της ειδικότητας του εκπαιδευτικού με το νόημα της 

εργασίας του (ειδικότερα για την εκπαιδευτική του φιλοσοφία), βρέθηκε μόνο μια 

έρευνα (Σαλιάρης, 2009) που υποστηρίζει ότι οι φιλόλογοι διαφοροποιούνται πολύ 

περισσότερο από τους συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων (θετικών και τεχνικών 

ειδικοτήτων).   

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει επίσης ότι με την αίσθηση 

νοήματος στη εργασία συνδέεται μια σειρά θετικών συναισθηματικών αντιδράσεων 

όπως είναι η ευτυχία, η ψυχολογική δέσμευση, η εργασιακή ικανοποίηση και η 
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ικανοποίηση από τη ζωή (Arnold, Turner, Barling, Kelloway & McKee, 2007. May et 

al., 2004. Tay, Ng, Kuykendall & Diener, 2014).  

Όσο αφορά τη σχέση προσωπικού νοήματος στην εργασία και το επίπεδο του 

εργασιακού στρες που βιώνεται, έρευνες που εξέτασαν τη συσχέτιση των διαστάσεων 

αυτών των δύο μεταβλητών σε διαφορετικές χώρες, κατέληξαν στα εξής 

συμπέρασμα: α) η αίσθηση υπηρέτησης ενός υψηλότερου σκοπού (Kuchinke, 

Cornachione, Oh, & Kang, 2010) ή μιας προσωπικής κλήσης (Treadgold, 1999) και η 

αίσθηση συμφωνίας της εργασίας με τις προσωπικές αξίες των εργαζομένων 

(Vachon, 2011), συσχετίζονται αρνητικά με το εργασιακό στρες, β) το εργασιακό 

στρες αυξάνεται όσο περισσότερο οι εργαζόμενοι προσανατολίζονται στις 

οικονομικές απολαβές από την εργασία και όσο περισσότερο θεωρούν την εργασία 

κεντρικής σημασίας κομμάτι της ζωής τους. (Kuchinke, Cornachione, Oh, & Kang, 

2010).  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα συζητηθούν βασικές θεωρητικές πληροφορίες για 

το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών, ώστε να παρουσιαστεί το υπόβαθρο στο 

οποίο θα στηριχθεί η έρευνα της παρούσας εργασίας. Επίσης, θα ακολουθήσει στο 

κεφάλαιο 4 μια λεπτομερέστερη αναφορά σε στοιχεία της βιβλιογραφίας που 

αφορούν την κατανόηση της σχέσης του νοήματος εργασίας με το εργασιακό στρες. 
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Κεφάλαιο 3ο   

Εργασιακό Στρες Εκπαιδευτικών 

3.1 Έννοια και περιεχόμενο του στρες 

 

Η λέξη «στρες» είναι ένας αγγλικός όρος, ο οποίος προέρχεται από τη 

λατινική λέξη «stringere» που σημαίνει «σφίγγω δυνατά προκαλώντας δυσφορία» 

(βλ. ηλεκτρονικό λεξικό WordReference). Παρόλο που ως όρος χρησιμοποιείται 

συχνότατα στην καθημερινή ζωή, μιας και είναι συνώνυμος της ψυχολογικής πίεσης 

και του άγχους, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για αυτόν στη 

βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τους Schuler και Jackson (1986), η ασυμφωνία αυτή 

πηγάζει από τον τρόπο προσέγγισής του, αν θεωρείται δηλαδή χαρακτηριστικό του 

περιβάλλοντος, προσωπικό συναίσθημα ή αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

εργαζόμενου- περιβάλλοντος.  

Ο ενδοκρινολόγος Hans Selye (1956), ένας από τους κύριους ερευνητές του, 

ορίζει το στρες σαν την αυτόματη βιολογική αντίδραση του οργανισμού στην 

απαίτηση αλλαγής, στην οποία  οφείλει να ανταπεξέλθει. Υποστηρίζει ότι το στρες 

είναι μια δοκιμασία της προσαρμοστικής ικανότητας του ατόμου που προκαλεί 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αντιδράσεις στο σώμα, τις οποίες περιγράφει 

ως «Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής»: Τις ονομάζει Σύνδρομο επειδή οι αντιδράσεις 

αυτές εμφανίζονται με μια αλληλουχία, η μια μετά την άλλη και αλληλοεξαρτώνται. 

Χρησιμοποιεί το επίθετο Γενικός,-ή,-ο επειδή υποστηρίζει ότι επιδρά σε μεγάλο 

μέρος του οργανισμού και ισχυρίζεται ότι αποτελούν Προσαρμογή επειδή 

κινητοποιούν την άμυνα και εξισορρόπηση του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Selye 

(1956) πρόκειται για μια αντίδραση του νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος που 

περιλαμβάνει τρία στάδια αντίδρασης στο στρες. Στο πρώτο στάδιο, που ονομάζεται 

«στάδιο της επαγρύπνησης», περιγράφεται η άμεση αντίδραση των ανθρώπων σε 

κάποιον στρεσογόνο παράγοντα. Πρόκειται για την αντίδραση πάλης ή φυγής που 

προετοιμάζει το σώμα για φυσική δράση. Αν το στρες επιμένει, παρατηρείται το 

δεύτερο στάδιο του συνδρόμου που ονομάζεται «στάδιο της αντίστασης ή 

προσαρμογής»: το σώμα προσαρμόζεται στον στρεσογόνο παράγοντα στον οποίο 

εκτίθεται. Αν το στρες συνεχίσει να υφίσταται, η αντίσταση σιγά σιγά μειώνεται ή 

καταρρέει απότομα, οπότε και η ικανότητα του σώματος να αντισταθεί σε πίεση ή 

αρρώστια εκμηδενίζεται («στάδιο της εξουθένωσης»). 
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Σε αντίθεση με τον Selye, οι ψυχολόγοι Lazarus και Folkman (1984) θεωρούν 

ότι το στρες δεν οφείλεται μόνο σε περιβαλλοντικές πιέσεις. Υποστηρίζουν ότι είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ατόμου-περιβάλλοντος, της εκτίμησης δηλαδή του 

ατόμου ότι οι απειλές της ευημερίας του –εξωτερικές ή εσωτερικές- θέτουν σε 

δοκιμασία ή ξεπερνούν τις διαθέσιμες δυνατότητές του. Ορίζουν το στρες ως «μια 

σειρά από φυσιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές που οφείλονται σε γνωστικές 

διεργασίες, οι οποίες κατά περίπτωση μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη διαδικασία 

της γνωστικής εξισορρόπησης» (Lazarus & Folkman, 1984:283). Με άλλα λόγια, 

σύμφωνα με τους Lazarus και Folkman (1984), το πώς κάποιος θα αντιληφθεί μια 

κατάσταση επηρεάζει το είδος του στρες που θα βιώσει. Αν η κατάσταση θεωρηθεί 

δυνητικά επικίνδυνη αλλά αντιμετωπίσιμη, το άτομο κινητοποιείται, βελτιώνει την 

αποδοτικότητά του και αισθάνεται ενθουσιασμένο και ικανό (eustress: λειτουργικό 

στρες). Αντίθετα αν η κατάσταση θεωρηθεί ανυπέρβλητη, παρατηρείται ανησυχία, 

σύγχυση, ανηδονία, μείωση αποδοτικότητας, σωματικές και ψυχολογικές 

δυσλειτουργίες (distress: επιβαρυντικό στρες)
10

. 

Πιο πρόσφατοι ορισμοί για το άγχος υποστηρίζουν ότι αυτό εμφανίζεται όταν 

σημαντικοί πόροι ζωής απειλούνται ή χάνονται (Hobfoll, 1989) ή όταν γίνονται 

αντιληπτά άγνωστα ερεθίσματα που εκλαμβάνονται ως απειλητικά (Ursin & Erikson, 

2004). Ο Fing (2000: 29), έχοντας υπόψη του διαφορετικούς ορισμούς του στρες στη 

βιβλιογραφία, προσπάθησε να δώσει έναν όσο το δυνατό κοινά αποδεκτό και 

ολοκληρωμένο ορισμό: «πρόκειται για πραγματική ή αντιλαμβανόμενη πρόκληση, 

ενδογενή ή εξωγενή, που διαταράσσει την ομοιόσταση… Η πρόκληση αυτή μπορεί 

να προκαλέσει φυσικές, χημικές, βιολογικές ή ψυχολογικές βλάβες… Το  αν το 

άτομο θα προσαρμοστεί ή θα αντιμετωπίσει το στρες εξαρτάται από τη φύση και τη 

σοβαρότητα της πρόκλησης (στρεσογόνος παράγοντας) και από τη φυσική  και 

ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Η φυσική και ψυχολογική κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται το άτομο εξαρτάται, με τη σειρά της, από γενετικούς, 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εμπειρικούς παράγοντες.... Το στρες μπορεί να 

επιδράσει στην υγεία και να προδιαθέσει σε αρρώστιες όπως υψηλή πίεση, καρδιακές 

παθήσεις, ρευματοειδή αρθρίτιδα, λοιμώξεις, καρκίνο, ψυχιατρικές νόσους».  Με 

αυτήν την τελευταία σημασία, συναντάμε σήμερα στη βιβλιογραφία τον όρο «στρες».  

                                                 
10

 Πρώτος ο Selye (1974) επινόησε τους όρους eustress- distress για να διακρίνει και να περιγράψει τη 

διαφορά ανάμεσα στο στρες που βελτιώνει τη λειτουργικότητα του ατόμου και το επίμονο στρες που 

δεν εκτονώνεται μέσω αντιμετώπισης. Ο Lazarus (1976) πρώτος εξερεύνησε αυτή τη διάκριση σε ένα 

θεωρητικό μοντέλο για το στρες.    
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Από την μελέτη των παραπάνω ορισμών για το στρες προκύπτει ότι για να 

μπορέσει κανείς να το εξετάσει διεξοδικά οφείλει να ασχοληθεί τόσο με την 

περιγραφή των αγχογόνων καταστάσεων, όσο και με τις πηγές και επιπτώσεις τους. Η 

παρούσα εργασία ενδιαφέρεται περισσότερο για το στρες που σχετίζεται με την 

εργασία, το οποίο θα προσπαθήσει να διερευνήσει περιγράφοντας τους 

παράγοντες/πηγές που το προκαλούν ή το επιδεινώνουν και τις συνέπειες που αυτό 

έχει στο άτομο και στους οργανισμούς απασχόλησης.  

 

3.2 Ορισμός του εργασιακού στρες 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1999) και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA, 

2003), το εργασιακό στρες είναι ένα σύνολο επιβλαβών συναισθηματικών, 

γνωστικών, συμπεριφορικών και φυσιολογικών αντιδράσεων του εργαζομένου σε 

αντίξοες ή/και επιβλαβείς όψεις του περιεχομένου, της οργάνωσης, ή του 

περιβάλλοντος της εργασίας. Παραπλήσιος είναι και ο ορισμός που δίνει ο 

Αμερικάνικος Οργανισμός Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (NIOSH, 1999), 

σύμφωνα με τον οποίο το εργασιακό στρες είναι οι επιζήμιες φυσικές ή ψυχολογικές 

αντιδράσεις που προκύπτουν όταν οι απαιτήσεις της εργασίας δεν συμβαδίζουν με τις 

ικανότητες, τους διαθέσιμους πόρους, τις ανάγκες ή τις πεποιθήσεις του εργαζόμενου 

και μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας ή ακόμη και τραυματισμούς. Στην 

ίδια γραμμή κινείται και ο ορισμός που δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (EU/WHO, 2005), ο οποίος ορίζει το εργασιακό στρες ως ένα πρότυπο 

αντίδρασης που εμφανίζει ο εργαζόμενος όταν οι υποχρεώσεις της εργασίας του δεν 

ταιριάζουν με τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές του, ενώ απαιτείται οπωσδήποτε 

από αυτόν συνταίριασμα. Η αντιλαμβανόμενη ανισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων 

και των περιβαλλοντικών ή προσωπικών αποθεμάτων μπορεί να προκαλέσει φυσικές, 

συναισθηματικές, γνωστικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις 

στο στρες μπορεί να περιλαμβάνουν αίσθηση πίεσης, προβληματισμό, μείωση 

ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων και μείωση της 

αποτελεσματικότητας στην εργασία (βλ. και Houtman, Jettinghoff & Cedillo, 2003). 
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3.2.1 Μοντέλα εργασιακού στρες 

 

Προκειμένου να εξηγηθεί το φαινόμενο του εργασιακού στρες και ο τρόπος 

δράσης του στον εργαζόμενο, προτάθηκαν μια σειρά από σχετικές θεωρίες (μοντέλα), 

οι οποίες παρατίθενται παρακάτω περιληπτικά: 

 α. Μοντέλο «Εναρμόνισης Ατόμου-Περιβάλλοντος»  

Το μοντέλο «Εναρμόνισης Ατόμου-Περιβάλλοντος» (Caplan, Cobb, French, 

Harrison & Pinneau, 1975) εξηγεί το εργασιακό στρες ως μια προσαρμοστική 

αντίδραση σε συνθήκες ή απαιτήσεις της εργασίας οι οποίες προκαλούν τον 

εργαζόμενο να ανταπεξέλθει, αλλά υπερβαίνουν τις (πραγματικές ή 

αντιλαμβανόμενες) γνώσεις ή/και ικανότητές του. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το 

εργασιακό στρες εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου 

β. Μοντέλο «Απαιτήσεων-Ελέγχου»  

Σύμφωνα με το μοντέλο «Απαιτήσεων-Ελέγχου» (Karasek, 1979) ο 

συνδυασμός δύο παραγόντων επιδρά στην εμφάνιση και ένταση του εργασιακού 

στρες. Ο πρώτος παράγοντας αφορά στις εργασιακές απαιτήσεις και ο δεύτερος στον 

έλεγχο που έχει ο εργαζόμενος επί των απαιτήσεων αυτών. Από τη διασταύρωση 

αυτών των παραγόντων προκύπτουν τέσσερις συνδυασμοί οι οποίοι προβλέπουν την 

ένταση της πίεσης που νιώθει ο εργαζόμενος. Αυτοί είναι: (i) Υψηλές εργασιακές 

απαιτήσεις με χαμηλό έλεγχο επί των απαιτήσεων αυτών. Προβλέπει υψηλή 

ψυχολογική πίεση και μεγάλες πιθανότητες σωματικής ασθένειας, επειδή ο 

εργαζόμενος αισθάνεται αβοήθητος και σε απόγνωση. (ii) Υψηλές εργασιακές 

απαιτήσεις και υψηλός έλεγχος επί των απαιτήσεων αυτών. Ο εργαζόμενος βιώνει και 

πάλι υψηλά επίπεδα στρες, τα οποία όμως δεν οδηγούν οπωσδήποτε σε σωματική 

ασθένεια. Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί τον εργαζόμενο σε υψηλή κινητοποίηση και 

ενεργητικότητα γιατί του δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το πρόγραμμα 

εκτέλεσης της εργασίας του στους προσωπικούς του ρυθμούς και ανάγκες. (iii) 

Χαμηλές εργασιακές απαιτήσεις και υψηλός έλεγχος επί των απαιτήσεων αυτών. 

Θεωρείται ο ιδανικός συνδυασμός, μιας και ο εργαζόμενος δεν πιέζεται από την 

εργασία του και κινητοποιείται στο να εξελίξει τις εργασιακές του δεξιότητες. (iv. 

Χαμηλές εργασιακές απαιτήσεις και χαμηλός έλεγχος επί των απαιτήσεων αυτών. 

Πρόκειται για κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο σε παθητικότητα 

ή/και απώλεια των δεξιοτήτων του, λόγω του περιορισμού της ελευθερίας δράσης 

του. 
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γ. Μοντέλο «Προσπάθειας-Ανταμοιβής»  

Σύμφωνα με το μοντέλο «Προσπάθειας-Ανταμοιβής» (Siegrist, 1998), όταν η 

προσπάθεια που καταβάλει ο εργαζόμενος για να φέρει σε πέρας τις επαγγελματικές 

του υποχρεώσεις είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη των ανταμοιβών που λαμβάνει για 

αυτές, τότε βιώνονται υψηλά επίπεδα άγχους που πιθανόν να οδηγήσουν σε 

προβλήματα υγείας.  

δ. Μοντέλο «Εργασιακών Απαιτήσεων-Εργασιακών Πόρων»  

Το μοντέλο «Εργασιακών Απαιτήσεων-Εργασιακών Πόρων» που 

εισηγήθηκαν οι Bakker και Demerouti (2007) αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 

ενσωμάτωση και επέκταση των δύο παραπάνω μοντέλων. Σύμφωνα με αυτό, 

υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί εργασιακοί πόροι που μπορούν να αμβλύνουν την 

πίεση των απαιτήσεων της εργασίας και, κατά συνέπεια, το εργασιακό άγχος. Οι 

εργασιακοί αυτοί πόροι μπορεί να είναι, εκτός από την αυτονομία (που  προτείνεται 

και στο μοντέλο Απαιτήσεων-Ελέγχου), η ανατροφοδότηση, η υποστήριξη από τη 

διεύθυνση, η σημαντικότητα του καθήκοντος, αλλά και ο μισθός, οι ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις. Όσο περισσότερους εργασιακούς πόρους 

αποκτήσει και διατηρήσει ο εργαζόμενος, τόσο πιο εύκολα θα αντιμετωπίσει τις 

εργασιακές απαιτήσεις και το άγχος που προκύπτει από αυτές. Κεντρικό σημείο του 

μοντέλου είναι ότι το κάθε επάγγελμα έχει διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου. Με 

άλλα λόγια, οι εργασιακές απαιτήσεις και οι εργασιακοί πόροι του κάθε 

επαγγέλματος είναι εξειδικευμένοι, για αυτό και διαφέρουν από τις απαιτήσεις και 

πόρους των άλλων επαγγελμάτων. Αν εστιάσουμε στο χώρο της εκπαίδευσης, ο 

οποίος αφορά στην παρούσα έρευνα, οι εργασιακές απαιτήσεις του σχετίζονται με 

ιδιαίτερες σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οργανωτικές ικανότητες από 

μέρους των εκπαιδευτικών που απαιτούν ανάλογη σωματική και ψυχολογική 

προσπάθεια (όπως παραδείγματος χάριν όταν ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

αντιμετωπίσει τη διασπαστική συμπεριφορά των μαθητών ή να ανταπεξέλθει στην 

πίεση χρόνου όταν εργάζεται). Παρόλο που οι εργασιακές απαιτήσεις δεν είναι πάντα 

στρεσογόνες, μπορούν να μετατραπούν σε τέτοιες, όταν για να ικανοποιηθούν 

καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την οποία ο εργαζόμενος δεν ανταμείβεται 

επαρκώς, υλικά ή ηθικά (Meijman & Mulder, 1998).  
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3.2.2 Πηγές εργασιακού στρες 

 

  Μελέτες που διερεύνησαν τις πηγές του εργασιακού στρες (Cartwrite & 

Cooper, 1997. Cooper & Marshall, 1976. McLean, 1985) επισημαίνουν ότι αυτό 

οφείλεται σε δυσκολίες συνταιριάσματος των χαρακτηριστικών του εργαζόμενου με 

τις συνθήκες εργασίας και με το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η 

αλληλεπίδραση. Στα χαρακτηριστικά του εργαζόμενου περιλαμβάνονται: (i) Ο τύπος 

προσωπικότητάς. Έρευνες (βλ. Friedman & Rosenman, 1959) έχουν δείξει ότι άτομα 

ανταγωνιστικά, φιλόδοξα, ανυπόμονα, με δυσκολίες στη συνεργασία με άλλους 

(τύπου Α προσωπικότητα
11

) έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποφέρουν από στρες. 

(ii) Η αντίληψη για την έδρα ελέγχου της συμπεριφοράς,
12

.  Ερευνητικά δεδομένα 

(βλ. Vacola & Nikolaou, 2005) συνδέουν την εξωτερική έδρα ελέγχου της 

συμπεριφοράς με το αυξημένο στρες γιατί τα άτομα αυτά δεν προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν τις στρεσογόνες καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή τους 

(θεωρούν ότι αυτό υπερβαίνει τις δυνατότητές τους) αλλά περιμένουν απλώς να 

υπομείνουν τις συνέπειες. (iii) Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία οι γυναίκες, οι νέοι και οι ανύπανδροι είναι πιθανότερο να υποφέρουν 

από στρες (Scott, Wells, Angermeyer, Brugha, Bromet, Demyttenaere, de Girolamo, 

Gureje, Haro, Jin, Karam, Kovess, Lara, Levinson, Ormel, Posada-Villa, Sampson, 

Takeshima, Zhang & Kessler, 2010). (iv) Oι επιθυμίες, οι ανάγκες, η ευαλωτότητα 

όταν είναι ιδιαίτερα υψηλές (Friedman, 2000. Sutherland & Cooper, 1986). Οι 

εργασιακοί παράγοντες που επιδρούν στο στρες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έξι 

βασικές κατηγορίες: (i) Παράγοντες εγγενείς της εργασίας, όπως ο υπερβολικός 

φόρτος, οι κακές ή επικίνδυνες συνθήκες, η μονοτονία ή οι συχνές αλλαγές που 

απαιτούν γρήγορη προσαρμογή. (ii) Παράγοντες που σχετίζονται με τον ρόλο που ο 

εργαζόμενος έχει στον οργανισμό ή την επιχείρηση, όπως ασάφεια του ρόλου του, 

σύγκρουση των διαφορετικών ρόλων που έχει επωμιστεί, κατοχή θέσεων ψηλά στην 

                                                 
11

 Η κατηγοριοποίηση της προσωπικότητας σε τύπους (Α, Β, C, D) με καθορισμένα χαρακτηριστικά 

έγινε από τους καρδιολόγους Friedman και Rosenman (1959) όταν προσπάθησαν να συνδέσουν την 

εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων με το σύνολο των χαρακτηριστικών προσωπικότητας των 

ανθρώπων (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους προσωπικότητας και τα 

χαρακτηριστικά τους βλ. Friedman & Rosenman, 1959)   
12

 Στην Ψυχολογία της Προσωπικότητας ο όρος «εστία ή έδρα ελέγχου» (locus of control) αναφέρεται 

στην πεποίθηση των ανθρώπων για το βαθμό ελέγχου που έχουν σε γεγονότα που τους αφορούν. Η 

«εστία» μπορεί να είναι εσωτερική (πεποίθηση προσωπικού ελέγχου της ζωής τους), ή εξωτερική 

(πεποίθηση ότι παράγοντες έξω από το άτομο ελέγχουν τη ζωή του, όπως μοίρα, τύχη κ.α)  (Acher, 

Kostrzewa, Beninger, & Palomo, 2008. Rotter, 1989). 
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ιεραρχία από τις οποίες προκύπτουν ευθύνες για άλλους ανθρώπους και για την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού. (iii) Παράγοντες που σχετίζονται με την 

ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων του εργαζόμενου με τους συναδέλφους του. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι κακές εργασιακές σχέσεις επιδεινώνουν το στρες των 

εργαζομένων (βλ.Williams, Manwell, Konred & Linzer, 2007). Αποτελούν μάλιστα 

την κυριότερη πηγή εργασιακού στρες (Lee, 2000). (iv) Παράγοντες σχετικοί με την 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου, όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η 

αξιολόγηση, ακόμη και η απλή προσπάθεια ανέλιξης σε υψηλότερα κλιμάκια. (v) 

Παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης του οργανισμού, όπως ο 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις αποφάσεις του οργανισμού ή η έλλειψη 

αίσθησης του «ανήκειν» σε αυτόν. (vi) Παράγοντες που αφορούν στη σχέση ανάμεσα 

στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή. Η αδυναμία εξισορρόπησης των 

οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων του εργαζόμενου ή/και η απόρριψη της 

εργασίας του από το οικογενειακό του περιβάλλον αποτελούν ισχυρή πηγή 

εργασιακού στρες (Cooper & Cartwright, 1994) (για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τους παράγοντες/πηγές εργασιακού άγχους βλ. Lee, 2000).   

3.2.3 Επιπτώσεις εργασιακού στρες  

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι τα 

συμπτώματα του εργασιακού στρες αυξάνονται με το χρόνο και επηρεάζουν τόσο τον 

ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και τον οργανισμό απασχόλησης και συνεπώς και την 

ευρύτερη κοινότητα.  Οι επιπτώσεις του εργασιακού στρες στους εργαζόμενους, όπως 

καταγράφονται σε σχετικές έρευνες που έγιναν στο εξωτερικό και την Ελλάδα (βλ. 

Arnold, Cooper & Robertson, 2005. Vacola & Nikolaou, 2005), διακρίνονται σε 

σωματικές, ψυχολογικές και συμπεριφορικές. Στις σωματικές επιπτώσεις μπορούν να 

συμπεριληφθούν συμπτώματα όπως: αϋπνία, πονοκέφαλος, υπερένταση, διαταραχές 

ομιλίας, σωματικές ασθένειες, συχνά κρυολογήματα, έντονη εφίδρωση, λιποθυμικά 

επεισόδια, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαρκές αίσθημα αδυναμίας κ.α (Αντωνίου, 

2002).  Τα ψυχολογικά συμπτώματα που αποδίδονται στο άγχος αφορούν μια σειρά 

από αρνητικά συναισθήματα (όπως π.χ. ανησυχία, θυμός, φόβος, απογοήτευση, 

απελπισία, αίσθημα ανεπάρκειας, απάθεια, λύπη, ευερεθιστότητα, καχυποψία, 

δυσκολία συγκέντρωσης) συνοδευόμενα από αδυναμία συγκέντρωσης και καθαρής 

σκέψης (Αντωνίου, 2002. Sandy & Kleiner, 2003). Οι συμπεριφορές του ατόμου που 
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σχετίζονται με το εργασιακό στρες είναι η υιοθέτηση επιζήμιων συνηθειών (όπως π.χ. 

υπερβολική λήψη καφεΐνης, αλκοόλ και νικοτίνης ή η ονυχοφαγία και το ρυθμικό 

κούνημα των ποδιών), τα συχνά εργασιακά λάθη, η αδυναμία αντιμετώπισης των 

καθημερινών εργασιακών απαιτήσεων, η  χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και 

απόδοση, η απρεπής συμπεριφορά εντός και εκτός εργασίας, οι επαναλαμβανόμενες 

απουσίες και η τάση παραίτησης από τη θέση εργασίας (Ornelas & Kleiner, 2003). 

Κύρια παράμετρο επιδείνωσης και επικινδυνότητας των επιπτώσεων αυτών για τον 

εργαζόμενο, αποτελεί η διάρκεια έκθεσής του στο στρες. Παρατηρήθηκε ότι, όσο 

αυτή αυξάνεται, τόσο σοβαρότερα προβλήματα (σωματικά, ψυχολογικά, 

συμπεριφοράς) παρατηρούνται στον εργαζόμενο (Τούντας, 2011).  

Η σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των εργαζόμενων και η 

επηρεασμένη από το στρες εργασιακή συμπεριφορά τους επιδρούν απευθείας και 

καταλυτικά στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού απασχόλησης. Ο συνηθέστερος 

αντίκτυπος που παρατηρείται είναι η μείωση της ποιοτικής και ποσοτικής 

αποδοτικότητάς του οργανισμού, η οποία έχει ως συνέπεια την μείωση της 

αποτελεσματικότητας, της αξιοπιστίας, αλλά και των κερδών του. Μια άλλη σοβαρή 

συνέπεια του εργασιακού στρες των εργαζομένων για τον οργανισμό είναι η αύξηση 

των εξόδων του, προκειμένου να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των απόντων 

εργαζόμενων, να εκπαιδευτούν νέοι εργαζόμενοι στη θέση των παραιτηθέντων και να 

πληρωθούν πρόστιμα για αργοπορία παράδοσης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 

(βλ. Sutherland & Cooper, 1986). 

Το εργασιακό στρες, τέλος, επιδρά στην ευρύτερη κοινότητα είτε μέσω της 

επίδρασής του στους οργανισμούς απασχόλησης (στασιμότητα προόδου και 

καινοτομιών, μείωση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης) είτε μέσω της 

επίδρασής του στην εκτός εργασίας ζωή των εργαζόμενων (κατάχρηση ουσιών, 

αποστασιοποίηση από τα κοινωνικά προβλήματα, αποπροσανατολισμός από τους 

στόχους της κοινότητας).  

 

3.3 Εργασιακό στρες και απόδοση στην εργασία 

 

Το 1908 οι καθηγητές ψυχολογίας Robert Yerkes και John Dodson 

διατύπωσαν τον νόμο της σχέσης του στρες με την εργασιακή επίδοση των ανθρώπων 

(Yerkes–Dodson law, ανάφ. από Lazarus & Folkman, 1984), ο οποίος αποτέλεσε για 
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πολύ καιρό τη θεωρητική βάση των μελετών της σχέσης στρες-απόδοσης εργασίας. 

Σύμφωνα με αυτόν, η επίδοση των εργαζομένων αυξάνεται όσο αυξάνεται το στρες 

το οποίο τους κινητοποιεί. Αυτό όμως ισχύει μέχρι ένα βέλτιστο σημείο. Όταν το 

επίπεδο διέγερσης αυξηθεί παραπάνω, η επίδοση βαθμιαία μειώνεται (βλ. Σχήμα 3). 

 

Σχήμα  3: Σχέση Στρες-Εργασιακής Απόδοσης κατά τους Yerkes και Dodson (1908) 

 

Κεντρικό σημείο της θεώρησης αυτής είναι το «ιδανικό επίπεδο στρες», το 

οποίο είναι διαφορετικό από άτομο σε άτομο και επίσης είναι ανάλογο με την 

δυσκολία κάθε εργασίας. Το «ιδανικό επίπεδο στρες» είναι χρήσιμο και ευεργετικό 

για την εργασιακή επίδοση και υγεία των ανθρώπων, διότι τους κινητοποιεί ώστε να 

χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους στο μέγιστο βαθμό, να αποδίδουν καλύτερα, να 

αισθάνονται ικανοποιημένοι, να απολαμβάνουν την εργασία τους και, κατά συνέπεια, 

να αφοσιώνονται ολοκληρωτικά σε αυτή. Όταν το στρες ξεπερνά την ικανότητα του 

ατόμου να το διαχειριστεί, η επίδοση αρχίζει σταδιακά να μειώνεται. Η διέγερση δεν 

δρα πια κινητοποιητικά αλλά αποδιοργανώνει το άτομο. Κατά συνέπεια, 

παρατηρείται ανεπάρκεια στην άσκηση των καθηκόντων του και αργότερα ακόμη και 

προβλήματα υγείας.  

Στηριζόμενοι σε αυτή τη θεωρία, οι Ivancevich και Matteson (1990) 

πρότειναν τη διάκριση του στρες σε θετικό και αρνητικό. Θετικό θεωρούν αυτό που ο 

Selye και αργότερα ο Lazarus ονόμασαν «eustress-λειτουργικό στρες», δηλαδή το 

επιθυμητό επίπεδο άγχους που είναι απαραίτητο για την εγρήγορση του οργανισμού. 

Αρνητικό στρες, ή «distress-δυσλειτουργικό στρες», θεωρούν αυτό που προκαλεί 

δυσφορία, αποδιοργάνωση  και δυσλειτουργία του οργανισμού (βλ. Σχήμα 4).  
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Σχήμα  4: Θετικό και Αρνητικό στρες κατά Ivancevich & Matteson (1990) 

 

Οι ικανότητες που φαίνεται να επηρεάζονται πρώτες από το υπέρμετρο στρες 

είναι η ικανότητα συγκέντρωσης, προσεκτικής αξιολόγησης στοιχείων, συνδυαστικής 

διαχείρισης πληροφοριών, η μνήμη, η δημιουργικότητα και η γρήγορη λήψη 

αποφάσεων (Kaiser & Polozynski, 1982. Koenig, Walker, Romeo & Lupien, 2011), 

ικανότητες βασικές για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.  

 

3.4 Εργασιακό στρες στους εκπαιδευτικούς 

 

Οι Kyriacou και Sutcliffe (1978) ήταν από τους πρώτους επιστήμονες που 

ασχολήθηκαν με το στρες των εκπαιδευτικών. Προσπάθησαν να το ορίσουν και να 

αναπτύξουν ένα μοντέλο για την κατανόησή του. Παρόλο που μεταγενέστερα 

διατυπώθηκαν και άλλοι ορισμοί, ο ορισμός των Kyriacou και Sutcliffe χαίρει 

ευρύτερης αποδοχής. Βασισμένοι στις απόψεις του Lazarus (1966, αναφ. από Lazarus 

& Folkman, 1984), περιέγραψαν το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών ως «τη 

βίωση αρνητικού συναισθήματος (π.χ. θυμός, φόβος, αγωνία, απογοήτευση ή ακόμη 

και κατάθλιψη) που συνοδεύεται από φυσιολογικές μεταβολές  οι οποίες μπορεί να 

καταλήξουν παθολογικές (π.χ. ταχυπαλμία) σαν αποτέλεσμα απαιτήσεων σχετικών με 

τον επαγγελματικό τους ρόλο. Οι απαιτήσεις αυτές γίνονται αντιληπτές ως 

απειλητικές για την αυτοεκτίμηση και ευεξία τους και ενεργοποιούν μηχανισμούς για 

την μείωση της απειλής» (Kyriacou & Sutcliffe, 1978:2).   
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Ερευνητικά δεδομένα σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια κατατάσσουν το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού στα έξι πιο στρεσογόνα επαγγέλματα, τα οποία 

συγχρόνως παρέχουν λίγη επαγγελματική ικανοποίηση  (Johnson, Cooper, 

Cartwright, Donald, Taylor & Millet, 2005.  O.E.C.D., 2013a). Επίσης άλλες έρευνες 

που διεξήχθησαν σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια κατατάσσουν τους 

εκπαιδευτικούς στους επαγγελματίες που βιώνουν πολύ υψηλά επίπεδα στρες στην 

εργασία τους (Kyriacou, 1987. NUT, 2015. Smith et al., 2000. Stoeber & Rennert, 

2008), κατά πολύ υψηλότερα από άλλες επαγγελματικές ομάδες και τον γενικό 

πληθυσμό (βλ. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000. European Agency for Safety 

and Health at Work, 2008). Κάποιοι ερευνητές μάλιστα αναλύοντας τα δεδομένα τους 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου το 1/3) των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών αναφέρει έντονο στρες που οδηγεί ενίοτε σε επαγγελματική 

εξουθένωση (Jin, Yeung, Tang & Low, 2008. Kyriacou, 2001). Ειδικότερα, έρευνες 

που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 1/5 των 

εκπαιδευτικών υποφέρει από υψηλά επίπεδα στρες (Fontana, 1995. Kyriacou & 

Sutcliffe, 1978. Λεονταρή και συν, 2000. NUT, 2015), ενώ το κόστος για τα 

ασφαλιστικά ταμεία λόγω απουσιών, αδειών και δαπανών υγείας σχετικών με το 

εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών συνεχώς αυξάνεται, φτάνοντας το 2014 το 10% 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Μεγάλης Βρετανίας (NUT, 2015). Έρευνες 

που διεξήχθησαν στην Αμερική δείχνουν ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες αυξάνεται με το χρόνο. Οι Travers & Cooper (1996, 

αναφ. από Λεονταρή και συν. 2000) αναφέρουν ότι το 56% των Αμερικάνων 

εκπαιδευτικών βιώνει υψηλά επίπεδα στρες, ενώ μια πιο πρόσφατη έρευνα του 2014 

(Layton, 2015) ανεβάζει αυτό το ποσοστό σε 70%. Από άλλες έρευνες σε 

εκπαιδευτικούς στην Αμερική προκύπτει ότι το 1/3 των πρωτοδιόριστων 

παραιτούνται στα πρώτα 5 χρόνια υπηρεσίας τους (Ingersoll, 2001. Darling-

Hammond, 2003). Στη Μαλαισία οι έρευνες έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών βιώνει μέτριου βαθμού εργασιακό στρες (Samad, Hashim, Moin & 

Abdullah, 2010. Yahaya, Hasim & Kim 2006).  Από αντίστοιχες έρευνες στο Χόνγκ 

Κονγκ προέκυψε ότι περίπου το 25% των εκπαιδευτικών βιώνουν υψηλά επίπεδα 

στρες και μάλιστα ότι το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται (τουλάχιστο για το 

διάστημα 2004-2009 στο οποίο αναφέρονται οι έρευνες) (Jin, Yeung, Tand & Low, 

2008. Chan, Chen & Chong, 2010).  Όσο αφορά στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα 

ερευνών είναι διχασμένα. Μια ομάδα ερευνών υποστηρίζει ότι οι Έλληνες 
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εκπαιδευτικοί βιώνουν μέτρια ως χαμηλά επίπεδα στρες στον εργασιακό τους χώρο 

(Aventisian Pagoropoulou, Koubias & Giavrimis, 2004. Kalyva, 2013. Kantas, 1996. 

Kokkinos, 2006. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000. Platsidou & Agaliotis, 2008. 

Στάγια & Ιορδανίδης, 2014. Χαραλάμπους, 2012), ενώ αντίθετα μια άλλη ομάδα 

ερευνών υποστηρίζει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 

στρες στον εργασιακό τους χώρο (Antoniou, Polychroni & Walters, 2000. European 

Agency for Safety and Health at Work, 2009. Kantas, 2001. Kyriacou & Sutcliffe, 

1978. Polychroni & Antoniou, 2006. Papastylianou, 1997). Τέλος, έρευνες σε 

Έλληνες εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι το εργασιακό τους στρες συσχετίζεται 

αρνητικά με το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης που δηλώνουν. Με άλλα λόγια 

υψηλά επίπεδα στρες συσχετίζονται με χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από την 

εργασία (Koustelios & Kousteliou, 2001. Kyriakou & Sutcliffe, 1978. Platsidou & 

Agaliotis, 2008).  

3.4.1 Πηγές Εργασιακού Στρες Εκπαιδευτικών 

 

Ως πηγές εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών ορίζονται αντικειμενικά 

χαρακτηριστικά ή γεγονότα στο περιβάλλον τους που λειτουργούν ως ερεθίσματα και 

τους προκαλούν ένταση (Antoniou, Polychroni & Walters, 2000).  Η αξιολόγηση της 

σημαντικότητας των διαφόρων πηγών στρες διαφέρει ανάλογα με την κουλτούρα της 

κοινότητας στην οποία εντάσσεται ο εκπαιδευτικός, τα ατομικά του χαρακτηριστικά 

(προσωπικότητα, αξίες, δεξιότητες) και τις συγκεκριμένες κάθε φορά περιστάσεις 

(Kyriacou, 2001).  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ένα πλήθος πιθανών πηγών εργασιακού στρες 

για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες ανάλογα με την έρευνα περιγράφονται και 

κατηγοριοποιούνται διαφορετικά (Tolbert, 2001). Οι Antoniou, Polychroni και 

Vlachakis (2006) διακρίνουν τέσσερις κατηγορίες πηγών στρες: α) παράγοντες που 

αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών (π.χ δύσκολος χαρακτήρας μαθητών ή 

έλλειψη πειθαρχίας), β) παράγοντες που αφορούν στο φόρτο εργασίας (π.χ. 

γραφειοκρατία ή συνεχής αξιολόγηση μαθητών), γ)  παράγοντες που αφορούν στις 

εργασιακές συνθήκες (π.χ. συνεργασία με συναδέλφους ή συνεχής λήψη 

αποφάσεων), δ) παράγοντες που αφορούν στην υποστήριξη/αναγνώριση του 

επαγγέλματος από την Πολιτεία. 



42 

 

Στο μοντέλο που διατύπωσε για το στρες των εκπαιδευτικών ο Kyriacou 

(1978) διακρίνει δύο βασικά είδη στρεσογόνων παραγόντων, τους δυνητικούς και 

τους πραγματικούς. Δυνητικοί ονομάζονται οι παράγοντες που αποτελούν 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και γίνονται αντιληπτοί συνήθως 

ως ουδέτεροι. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους φυσικούς (π.χ. θόρυβος, λιγοστά 

διαλείμματα κατά τη διάρκεια της ημέρας,  μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις) και 

τους ψυχολογικούς (π.χ. φτωχές σχέσεις με συνεργάτες, εργασιακές απαιτήσεις που 

δαπανούν ψυχολογικούς πόρους). Πραγματικοί στρεσογόνοι παράγοντες ονομάζονται 

όσοι από τους δυνητικούς, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, γίνονται αντιληπτοί 

ως απειλητικοί για την αυτοεκτίμηση ή την υγεία του εκπαιδευτικού (π.χ. λόγω 

αδυναμίας ανταπόκρισής του σε απαιτήσεις,  λόγω σύγκρουσης των απαιτήσεων 

εργασίας με τις βασικές του ανάγκες και το προσωπικό του σύστημα αξιών).  

Η πρώτη προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των πηγών εργασιακού 

στρες εκπαιδευτικών έγινε από τους Kyriacou και Sutclife (1977), οι οποίοι εξέτασαν 

τα ευρήματα σχετικών ερευνών που έγιναν από το 1960 ως το 1977. Ο κατάλογος 

που έφτιαξαν περιλαμβάνει: την υπερβολική εξωδιδακτική εργασία, τον ανεπαρκή 

μισθό, το μειωμένο κίνητρο μάθησης των μαθητών, τις «φτωχές» διαπροσωπικές 

σχέσεις με τους συναδέλφους, την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, τον φόρτο 

εργασίας (υψηλή αναλογία μαθητών για κάθε εκπαιδευτικό, συμμετοχή σε 

συνεδριάσεις, δουλειά για το σπίτι), την πίεση χρόνου, το μεγάλο μέγεθος των 

τάξεων, τους μαθητές με δυσκολίες, την απειθαρχία μαθητών, την κακή σχέση με τη 

διοίκηση, την αντιμετώπιση της αλλαγής και τη σύγκρουση ρόλων. Η εγκυρότητα του 

καταλόγου αυτού επιβεβαιώθηκε και από ευρήματα άλλων ερευνών, οι οποίες τον 

συμπλήρωσαν. Οι πρόσθετες πηγές στρες που προτάθηκαν ήταν: η προσαρμογή σε 

αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος, η έλλειψη υποστήριξης από τις κυβερνήσεις, 

ο μειωμένος σεβασμός του επαγγέλματος από μέρους της κοινότητας, η εργασιακή 

ανασφάλεια, η αξιολόγηση από τους άλλους (Travers & Cooper, 1993), ο μειωμένος 

έλεγχος του εργασιακού περιβάλλοντος, η μη συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων που 

αφορούν στο σχολείο (Jacobson et al., 2001, αναφ. στο Tolbert, 2001), οι αλλαγές 

στο εκπαιδευτικό υλικό και οι κακές σχέσεις με τους γονείς των μαθητών 

(E.A.S.H.W., 2008). Η ισχύς των πιο πάνω πηγών στρες επιβεβαιώθηκε και σε 

έρευνες με δείγμα Έλληνες εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες 

ανέδειξαν ως επιπρόσθετες πηγές στρες την αξιολόγηση από το διευθυντή του 

σχολείου (Καλδή & Κόνσολας, 2002), τις καθυστερήσεις αποστολής βιβλίων, τη μη 
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έγκαιρη τοποθέτηση αποσπασμένων/αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών, τις 

περιορισμένες δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης, την έλλειψη γνώσεων χειρισμού 

προβλημάτων μάθησης/συμπεριφοράς, τη συγχώνευση ή το κλείσιμο σχολικών 

μονάδων (Μούζουρα, 2005. Χαραλάμπους, 2012, αναφ. από Κατσιούλα, 2014). 

Τέλος, ακόμη πιο πρόσφατες έρευνες, που διενεργήθηκαν εν μέσω οικονομικής 

κρίσης και σε εποχή ριζικών αλλαγών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (Κατσιούλα, 

2014. Στάγια & Ιορδανίδης, 2014), έδειξαν ότι ακόμη σημαντικότερες από τις 

προηγούμενες πηγές άγχους είναι η επαγγελματική ανασφάλεια λόγω της κατάργησης 

της (συνταγματικά κατοχυρωμένης ως τώρα) μονιμότητας, της σύνδεσης της 

αξιολόγησης με την απόλυση, της κοινωνικής υποβάθμισης του επαγγέλματος και της 

μεγάλης μείωσης του μισθού.   

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο αυτής της εργασίας (βλ. κεφ. 

3.2.2), το στρες δεν εξηγείται μόνο από την επίδραση περιβαλλοντικών επιδράσεων. 

Ατομικοί παράγοντες όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η προσωπικότητα, η 

αντίληψη για την έδρα ελέγχου της συμπεριφοράς, οι ανάγκες και επιθυμίες, 

επηρεάζουν καταλυτικά. 

3.4.2 Μέτρηση Εργασιακού Στρες των Εκπαιδευτικών 

 

Οι τρόποι υπολογισμού του εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών είναι 

αρκετοί. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται συνήθως η χρήση των 

ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς και σε μικρότερη συχνότητα προσωπικές 

συνεντεύξεις ή μελέτες περιπτώσεων (Kyriacou, 2001). Άλλοι πιο έμμεσοι τρόποι 

που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και βοηθούν στον υπολογισμό του στρες των 

εκπαιδευτικών είναι η διερεύνηση  φυσιολογικών δεικτών (π.χ. καρδιακός ρυθμός 

κατά την διάρκεια του μαθήματος) και δεικτών συμπεριφοράς (π.χ. συχνές απουσίες 

από την εργασία ή πρόωρη αφύπνιση) (Kyriacou, 2001). 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φάνηκε ότι υπάρχουν πολλά 

ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση του επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών. 

Στην παρούσα έρευνα προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς του Αντωνίου (2006)  «Ερωτηματολόγιο Εργασιακού Στρες των 

Εκπαιδευτικών». Η επιλογή αυτού του ερωτηματολογίου έγινε για τρεις λόγους: α) 

έχει υψηλή αξιοπιστία, β) παρουσιάζει παρόμοια δομή με άλλα αξιόπιστα 

ερωτηματολόγια δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων 



44 

 

διαφορετικών ερευνών. γ) διατίθεται ελεύθερα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε 

έρευνα.  

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του πιο πάνω ερωτηματολογίου σε 

δείγμα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πολυχρόνη 

& Αντωνίου, 2006) έδειξε ότι σε γενικές γραμμές οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν 

υψηλά επίπεδα στρες στον εργασιακό τους χώρο, με σημαντικότερους παράγοντες 

κατά φθίνουσα σειρά: τη Συμπεριφορά Μαθητών, τις Εργασιακές Συνθήκες, τις 

Πιέσεις από Φόρτο Εργασίας και την Υποστήριξη/Αναγνώριση από την Πολιτεία.  

3.4.3 Δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών και Εργασιακό Στρες  

 

Στη βιβλιογραφία οι απόψεις για τη σημαντικότητα της επιρροής των 

δημογραφικών (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, χρόνια υπηρεσίας) και 

εργασιακών (είδος σχολείου υπηρέτησης περιοχή σχολείου) χαρακτηριστικών στο 

εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών, διίστανται. Ενώ κάποιες μελέτες (βλ. π.χ. 

Antoniou & Vlachakis, 2006. Borg & Falzon, 1989. Burke & Mikkelson, 2005. 

Byrne, 1991. Gulielmi & Tatrow, 1998. Καμτσιος & Λώλης, 2016. Koustelios & 

Kousteliou, 2001. Malik, Mueller & Meinke, 1999) δείχνουν ότι η συσχέτιση του 

στρες με αυτούς τους παράγοντες είναι σημαντική, άλλες (βλ. π.χ. Fontana & 

Abouserie, 1993. Kelly & Brathelsen, 1995. Kirk-Brown & Brown, 2001. 

Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

καμία συσχέτιση.  

Συγκεκριμένα, όσο αφορά στην ηλικία, κάποιες έρευνες (Antoniou & 

Vlachakis, 2006. Burke & Mikkelson, 2005. Byrne, 1991. Καμτσιος & Λώλης, 2016. 

Koustelios, 2001. Malik, Mueller & Meinke, 1999) δείχνουν ότι συσχετίζεται 

αρνητικά με το εργασιακό στρες (δηλ. διαπιστώνουν ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των 

εκπαιδευτικών, τόσο μειώνονται τα επίπεδα του εργασιακού τους στρες), ενώ άλλες 

ότι δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση (Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1996. Kyriacou 

και Sutcliffe, 1978. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011).  

Για τον παράγοντα φύλο, οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι αυτό επιδρά στο στρες των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με ερευνητικά δεδομένα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 

στρες από τους άνδρες συναδέλφους τους (Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006. 

Gulielmi &Tatrow, 1998. Kantas, 2001. Kyriacou και Sutcliffe, 1978. Λεονταρή, 
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Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες (Aftab & Khatoon, 

2012) που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί βιώνουν 

υψηλότερα επίπεδα στρες, ή ότι το φύλο δεν επηρεάζει καθόλου το στρες (Fontana & 

Abouserie, 1993. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1996. Malik, Mueller & Meinke, 

1999. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011). 

Όσο αφορά στα χρόνια υπηρεσίας, τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών 

και πάλι δε συμφωνούν. Κάποιες έρευνες αποφαίνονται ότι τα χρόνια υπηρεσίας δεν 

συσχετίζονται με το εργασιακό στρες (Kyriacou & Sutcliffe, 1978. Λεονταρή, 

Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011) ενώ άλλες 

(Kantas, 2001. Καμτσιος & Λώλης, 2016. Koustelios & Kousteliou, 2001. Smith & 

Bourke, 1992) διαπιστώνουν αρνητική συσχέτιση (μείωση του εργασιακού στρες με 

την αύξηση του χρόνου υπηρεσίας), ή θετική συσχέτιση (αύξηση του εργασιακού 

στρες με την αύξηση του χρόνου υπηρεσίας) (Aftab & Khatoon, 2012. Πολυχρόνη & 

Αντωνίου, 2006). 

Αναφορικά με τον παράγοντα της οικογενειακής κατάστασης, αρκετές 

έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί βιώνουν 

χαμηλότερα επίπεδα στρες από τους άγαμους, διαζευγμένους και χήρους (Καμτσιος 

& Λώλης, 2016. Platsidou & Agaliotis, 2008. Scott  et al., 2010), ενώ άλλες 

υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο (Burke & Mikkelson, 2005. Kantas, 2001. 

Koustelios & Kousteliou, 2001. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011) ή δεν 

βρίσκουν συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης-εργασιακού στρες (Aftab & 

Khatoon, 2012; Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000; Kyriacou και Sutcliffe, 1978, 

Μούζουρα, 2005). 

Ο τύπος σχολείου (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο) δε 

συσχετίζεται στη βιβλιογραφία με το εργασιακό στρες (Δαβράζος, 2015. 

Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011. Χαραλάμπους, 2012), ενώ η περιοχή έδρας 

του σχολείου (αγροτική, αστική) συσχετίζεται. Τα ευρήματα της έρευνας των 

Λεονταρή, Κυρίδη και Γιαλαμά (2000) υποστηρίζουν ότι μεγαλύτερο στρες βιώνουν 

οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολείο που εδρεύει σε αγροτική περιοχή, ενώ τα 

ευρήματα της έρευνας της Μούζουρα (2005), υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι δηλαδή 

μεγαλύτερο στρες βιώνουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολείο που εδρεύει 

στην πόλη. 

Τέλος η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να διαφοροποιεί το 

εργασιακό τους στρες, με την έννοια ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 
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φαίνεται να βιώνουν κατά προσέγγιση τα ίδια (υψηλά) επίπεδα στρες. Εξαίρεση 

αποτελούν ίσως οι καθηγητές Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Φυσικής Αγωγής που 

φαίνεται να είναι μην υποφέρουν ιδιαίτερα από στρες. (Aftab & Khatoon, 2012. 

Αλεξόπουλος, 1990. Λεονταρή και συν, 1996).    

3.4.4 Επιπτώσεις Εργασιακού Στρες Εκπαιδευτικών 

 

Το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο 

στους ίδιους, αλλά και στους μαθητές και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν (Beech, 

Burns & Sheffield, 1982). Οι επιπτώσεις στους ίδιους μπορεί να είναι σωματικές 

(κόπωση, υψηλή αρτηριακή πίεση, ερυθρότητα δέρματος), συναισθηματικές 

(ευερεθιστότητα, νευρικότητα, κατάθλιψη), συμπεριφορικές (επιθετικότητα, 

σύγχυση), γνωστικές (λανθασμένες αξιολογήσεις, παράλογες ιδέες) και ψυχολογικές 

(αϋπνία, δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής, μνήμης ή λήψης απόφασης, μείωση 

δημιουργικότητας) (Dunham, 1992. Griffithet al. 1999. Καραδήμας, 2004). Η χρόνια 

επίδραση αυτών των επιπτώσεων στους εκπαιδευτικούς μπορεί να προκαλέσει 

μόνιμες βλάβες στην υγεία (π.χ. ευαλωτότητα σε ασθένειες), την εργασιακή απόδοση 

και την αυτοεκτίμησή τους. Η επιβάρυνση αυτή, με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει 

σε ακόμη μεγαλύτερο στρες και δυσφορία δευτερογενώς, λόγω της αίσθησης 

αδυναμίας εξισορρόπησης και βελτίωσης της κατάστασης (Αλεξόπουλος, 1992). Αν 

σε αυτό το στάδιο το άτομο δεν καταφέρει να επιστρέψει στα φυσιολογικά για το ίδιο 

επίπεδα λειτουργικότητας (είτε μέσω αυτορρύθμισης, είτε με άλλο τρόπο), το 

παρατεταμένο στρες είναι πιθανό να οδηγήσει στο σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης.    

Οι επιπτώσεις του εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών στους μαθητές τους 

αφορούν κυρίως στη μείωση της σχολικής επίδοσης λόγω ανεπαρκούς έμπνευσης, 

κινητοποίησης και συναισθηματικής κάλυψης από την πλευρά των διδασκόντων. 

Τέλος, οι επιπτώσεις του εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών στο σχολείο 

υπηρέτησης αφορούν κυρίως στην κακή του λειτουργία ως συνέπεια της κακής 

ποιότητας διδασκαλίας, του μειωμένου ενδιαφέροντος/ενθουσιασμού/εργασιακής 

δέσμευσης του διδάσκοντα, της αύξησης των ημερών απουσίας ή/και της πρόωρης 

συνταξιοδότησης από την εργασία (απώλεια έμπειρων εκπαιδευτικών και ανάγκη 

αποζημίωσης και αντικατάστασής τους)  (Αλεξόπουλος, 1992). 
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Οι δυνητικά σοβαρές συνέπειες του εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών για 

ολόκληρη τη σχολική δομή κινητοποίησαν κάποιους ερευνητές να προτείνουν και να 

διερευνήσουν στρατηγικές διαχείρισής του ή/και διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο 

στους εκπαιδευτικούς, όσο και στις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον του 

σχολείου.  

 

3.4.5 Στρατηγικές διαχείρισης Εργασιακού Στρες των Εκπαιδευτικών 

 

Ως στρατηγικές διαχείρισης στρες ορίζονται από τους Folkman και Lazarus 

(1984:6)  «οι συνεχώς μεταβαλόμενες γνωστικές και συμπεριφορικές προσπάθειες 

ενός ατόμου προκειμένου να ανταποκριθεί σε –εσωτερικές και εξωτερικές- 

απαιτήσεις που ξοδεύουν ή καταδυναστεύουν τους προσωπικούς του πόρους». Αυτές 

οι στρατηγικές, σύμφωνα με τους ίδιους, εξαρτώνται από την εκτίμηση που κάνει το 

άτομο για την κατάσταση και αποτελούν όχι μόνο αποτέλεσμα, αλλά και βασικό 

παράγοντα επιρροής της εξελικτικής πορείας του στρες και των αποτελεσμάτων του. 

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. Lazarus & Folkman, 1984), 

το πώς μια εμπειρία γίνεται αρχικά αντιληπτή (ως θετική, ουδέτερη, δυνητικά 

επικίνδυνη) και η αξιολόγηση των προσωπικών αποθεμάτων του ατόμου για την 

αντιμετώπισή της καθορίζουν το είδος της διαχειριστικής στρατηγικής που θα 

υιοθετηθεί (διεκδίκηση, ευχολογία, αποφυγή, άρνηση, αλλαγή σημασίας, αναζήτηση 

κοινωνικής υποστήριξης κ.ά). Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

επιλεγμένης στρατηγικής καθώς και η επαναξιολόγηση της αρχικής κατάστασης 

επηρεάζουν με τη σειρά τους το στρες. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης στρες που 

προτείνονται από τους Folkman και Lazarus (1984. βλ. και Kyriacou, 2001. 

Admiraal, Korthagen, & Wubbels, 2000) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε (α) αυτές 

που είναι εστιασμένες στο πρόβλημα (ενδείκνυνται όταν τα άτομα θεωρούν ότι οι 

δράσεις τους μπορούν να επηρεάσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη σχέση 

ατόμου-περιβάλλοντος,  π.χ. προσπάθειες τροποποίησης της προσωπικής 

συμπεριφοράς ή των περιβαλλοντικών συνθηκών), και (β) αυτές που εστιάζουν στο 

συναίσθημα (ενδείκνυνται όταν τα άτομα θεωρούν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει και 

εστιάζουν σε εσωτερικές αλλαγές που αφορούν στην προσοχή και το υποκειμενικό 

νόημα, π.χ. άρνηση, θετική σκέψη ή απομάκρυνση). Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η 

διάκριση είναι μάλλον θεωρητική, μιας και οι περισσότεροι άνθρωποι στην πράξη 
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χρησιμοποιούν ταυτόχρονα στρατηγικές εστιασμένες τόσο στο πρόβλημα, όσο και 

στο συναίσθημα, ανάλογα με τον έλεγχο που θεωρούν ότι έχουν σε μια κατάσταση. Η 

καταλληλότητα των στρατηγικών που θα υιοθετηθούν προβλέπει, κατά τον  Kyriacou 

(2001), την επιτυχή διαχείριση στρεσογόνων γεγονότων. 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Kyriacou (2001), οι στρατηγικές που υιοθετεί 

ένας εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει και να μειώσει το στρες 

που νιώθει, έχουν σχέση με τον τρόπο αντίληψης των εργασιακών συνθηκών και 

εξαρτώνται όχι μόνο από τις συγκεκριμένες συνθήκες αλλά και από τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του (π.χ. αξιακό σύστημα, αίσθηση εσωτερικού/εξωτερικού ελέγχου, 

ελπίδα, αυτοεκτίμηση). Το στρες που θα βιωθεί τελικά, εξαρτάται τόσο από την 

αντίληψη της σοβαρότητας του στρεσογόνου παράγοντα όσο και από την 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αντιμετώπισης που χρησιμοποιήθηκαν για την 

μείωση της βιωμένης απειλής. Οι στρατηγικές διαχείρισης που επιλέγονται 

συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την έρευνα του Kyriacou (2001)  

είναι: η  προσπάθεια να δει κανείς τα προβλήματα με προοπτική, η διατήρηση της 

ψυχραιμίας, η συζήτηση προβλημάτων με άλλους και η έκφραση συναισθημάτων, η 

αποφυγή σύγκρουσης, η ενεργοποίηση, η προσευχή, η αφιέρωση περισσότερου 

χρόνου σε επιλεγμένες εργασίες, η καλή προετοιμασία του μαθήματος, η χαλάρωση 

μετά τη δουλειά, ο προγραμματισμός, η αναγνώριση των προσωπικών ορίων και των 

προτεραιοτήτων. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα 

άλλων ερευνών (Καραδήμας, 2008), οι οποίες συμπληρώνουν τον κατάλογο των 

επιλεγμένων από τους εκπαιδευτικούς στρατηγικών με στρατηγικές όπως το χιούμορ, 

τη σωστή οργάνωση χρόνου, τον επαρκή και καλής ποιότητας ύπνο, την 

ισορροπημένη διατροφή και την άσκηση.   

3.4.6 Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Εργασιακού Στρες των Εκπαιδευτικών 

 

Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έκαναν οι Beech, Burns και 

Sheffield (1982) και πιο πρόσφατα ο McKenzie (2009), η αντιμετώπιση του 

εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα: στο 

οργανωτικό και στο ατομικό. Τα προγράμματα που στοχεύουν στο οργανωτικό 

επίπεδο αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση των συνθηκών του περιβάλλοντος 

εργασίας, ώστε αυτές να προκαλούν λιγότερο στρες στους εργαζόμενους (Griffith  et 

al.,1999. Kyriacou, 2001). Πρόκειται για παρεμβάσεις στο κλίμα του σχολείου, στη 
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διοίκησή του, αλλά και τις κεντρικές πολιτικές εκπαίδευσης της Πολιτείας. Τα 

προγράμματα που στοχεύουν στο ατομικό επίπεδο αποσκοπούν, αφενός, στη 

βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας (εμβάθυνση στο αντικείμενο διδασκαλίας, 

διαχείριση χρόνου) και, αφετέρου, στην κινητοποίηση ψυχολογικών διεργασιών στον 

εργαζόμενο (υποβοήθηση της κατανόησης των συμπτωμάτων του στρες στον εαυτό, 

αναγνώριση των συγκεκριμένων καταστάσεων που του προκαλούν στρες και 

προσέγγιση/εκμάθηση στρατηγικών διαχείρισης στρες που του ταιριάζουν) (Lazarus, 

1995. McKenzie, 2009).  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν για την 

αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών 

ανάλογα με το επίπεδο παρέμβασης (οργανωτικό, ατομικό). Οι Lamontagne, Keegel, 

Louie, Ostry, και Landsbergis (2007), μελέτησαν την αξιολόγηση 90 παρεμβάσεων 

αντιμετώπισης επαγγελματικού στρες που εφαρμόστηκαν μεταξύ 1990 και 2005. Το 

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι οι παρεμβάσεις στον οργανισμό 

απασχόλησης είναι πιο αποτελεσματικές από τις παρεμβάσεις στο άτομο. Πρότειναν 

λοιπόν την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης του επαγγελματικού στρες που 

στοχεύουν συντονισμένα  τόσο στον οργανισμό όσο και στο άτομο. Αυτή η τελευταία 

ομάδα προγραμμάτων άλλωστε υποδεικνύεται ως η πιο αποτελεσματική και από 

παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα (Cartwright & Cooper, 1997). Τέτοια προγράμματα 

φαίνεται να διασφαλίζουν χαρακτηριστικά για τον οργανισμό που εδραιώνουν ένα 

υγιές επαγγελματικό περιβάλλον και παράλληλα υποστηρίζουν το άτομο στην 

αναγνώριση, κατανόηση, αντιμετώπιση του στρες στο χώρο εργασίας του. Παρόμοια 

οπτική υιοθετεί και ο Kyriacou (2001), ο οποίος υποστηρίζει ότι το πρώτο βήμα 

αντιμετώπισης του εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών είναι η εδραίωση ενός 

υγιούς σχολικού κλίματος στο πλαίσιο του οποίου θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό 

ένα πρόγραμμα συνδυασμού προσωπικών/ατομικών και οργανωτικών παρεμβάσεων.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εργασιακό στρες, η παρέμβαση μπορεί να 

είναι πρωτογενής, δευτερογενής ή/και τριτογενής (Πανταζοπούλου-Φωτεινέα, 2003). 

Οι πρωτογενείς παρεμβάσεις αφορούν σε οργανωτικό επίπεδο. Πρόκειται για τη 

λήψη κατάλληλων μέτρων οργάνωσης της εργασίας και των εργασιακών 

δραστηριοτήτων, με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του ατόμου. Τα μέτρα 

αυτά θα συμβάλουν στη μείωση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται 

με την εργασία και προκαλούν στρες, βοηθώντας έτσι στη διαμόρφωση ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ψυχική υγεία των εργαζομένων (π.χ. 
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μέτρα που αφορούν στις συνθήκες εργασίας, στον εξοπλισμό εργασίας, στα ωράρια, 

στο σύστημα επιβράβευσης ή/και ανέλιξης). Οι δευτερογενείς παρεμβάσεις αφορούν 

στην εξάλειψη των στρεσογόνων παραγόντων από τον οργανισμό. Πρόκειται για 

προσπάθεια εκπαίδευσης/ενημέρωσης των εργαζομένων με στόχο την αναγνώριση 

και διαχείριση του στρες στον εργασιακό χώρο. Οργανώνονται συνήθως ομαδικά 

ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στις ορθές πρακτικές εργασίας και 

στον κώδικα συμπεριφοράς στους εργασιακούς χώρους και αποβλέπουν στην 

βελτίωση της ικανότητας των εργαζόμενων να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο 

εργασιακό τους περιβάλλον (συζητιούνται δηλαδή θέματα επικοινωνίας, ρόλων, 

καθηκόντων, συνεργασίας). Οι  τριτογενής παρεμβάσεις αφορούν σε ατομικό 

επίπεδο. Πρόκειται για εξατομικευμένη βοήθεια σε εργαζόμενους που έχουν ήδη 

επιβαρυνθεί από το εργασιακό στρες με στόχο την ανακούφισή τους. Η βοήθεια αυτή 

μπορεί να περιλαμβάνει ιατρικές παρεμβάσεις (φαρμακευτική αγωγή, σωματική 

άσκηση) ή/και ψυχολογικές παρεμβάσεις (μυϊκή χαλάρωση, εκπαίδευση σε 

γνωστικές στρατηγικές διαχείρισης στρες) (βλ. και Hepburn et al., 1997. Murphy, 

2003). Η παρούσα εργασία φιλοδοξώντας να προτείνει μια τριτογενή παρέμβαση, θα 

προσπαθήσει να διερευνήσει τη σχέση εργασιακού στρες-νοήματος εργασίας.  

Τα προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες σε 

εκπαιδευτικούς είναι συνήθως προγράμματα δευτερογενών και τριτογενών 

παρεμβάσεων. Ο λόγος επιλογής αυτού του είδους προγραμμάτων είναι ενδεχομένως 

η εσφαλμένη άποψη ότι οφείλεται και αφορά αποκλειστικά στο άτομο, μιας και 

εκδηλώνεται σε αυτό (Μπάμπαλου, Θανασιάς & Μακρόπουλος, 2012). Οι βασικοί 

στόχοι των δευτερογενών και τριτογενών παρεμβάσεων που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία είναι: (α) η αλλαγή της σχέσης των εκπαιδευτικών με το περιβάλλον 

εργασίας τους (Μπάμπαλου, Θανασιάς & Μακρόπουλος, 2012), (β) η τροποποίηση 

των υποκειμενικών θεωριών των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να ρυθμιστούν τα 

συναισθήματα και οι δράσεις τους (Dann & Krause, 1988), (γ) η ενεργοποίηση της 

υπάρχουσας γνώσης και των ικανοτήτων στην αντιμετώπιση του στρες (βλ. 

πρόγραμμα Konstanzer Training Modell στο Krause, et al., 1987), (δ) η αλλαγή 

οπτικής  (Schultz & Schultz, 2010).  

Ωστόσο, η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού παρεμβάσεων που θα 

αποδειχθούν αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του στρες σε κάθε συγκεκριμένο 

σύστημα οργανισμού/σχολείου-εργαζομένων/εκπαιδευτικών είναι ξεχωριστή. Ένα 

πρόγραμμα αντιμετώπισης εργασιακού στρες για εκπαιδευτικούς οφείλει να ξεκινά με 
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την διασφάλιση των χαρακτηριστικών ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για 

τους εκπαιδευτικούς, να συνεχίζει με την ανίχνευση των συμπτωμάτων στρες και τη 

διερεύνηση των αιτιών τους κατά τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολικού 

συστήματος και να τελειώνει με την ανάπτυξη πρακτικών προσωπικής αντιμετώπισης 

μέσα από την επανεκτίμηση και τον μετασχηματισμό των καταστάσεων που 

προκαλούν στρες σε προσωπικές προκλήσεις (Kyriacou, 2001). Το πρόγραμμα αυτό 

μπορεί να προκύψει αυθόρμητα, ή μετά από οργάνωση από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, 

ή να υπάρξει βοήθεια από εξειδικευμένο σύμβουλο (Μαλικιώση Λοϊζου, 2001. 

Πλούμπη & Αντωνίου, 2012).  

Στη βιβλιογραφία εκφράζεται η άποψη ότι η διερεύνηση της επίδρασης 

ατομικών παραγόντων (όπως π.χ. ο τύπος προσωπικότητας ή το σύστημα 

πεποιθήσεων) ως πηγών στρες είναι καλύτερα να αποφεύγεται επειδή (ίσως) υπονοεί 

ότι η ευθύνη για το στρες βαραίνει το άτομο και όχι τον οργανισμό (Bachkirova, 

2005). Η παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τον προβληματισμό που θέτει η 

Bachkirova (2005) αλλά και την οικονομική δεινότητα της χώρα μας που δεν 

επιτρέπει επιπρόσθετα έξοδα για την Παιδεία (δηλαδή για την εφαρμογή 

παρεμβάσεων οργανωτικού τύπου με στόχο την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες 

των εκπαιδευτικών), προσπαθεί να διερευνήσει τη σύνδεση του νοήματος της 

εργασίας με το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών. Σκοπός της είναι όχι να 

επιρρίψει ευθύνη στους εκπαιδευτικούς για το στρες που νιώθουν, αλλά να 

διερευνήσει αν η δόμηση νοήματος μπορεί να τους ανακουφίσει από αυτό. 
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Κεφάλαιο 4ο   

Σχέση του νοήματος εργασίας με το εργασιακό στρες 

 

Η πρώτη αδρή αναφορά της συσχέτισης του στρες που προέρχεται από τις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος με το νόημα που αποδίδει το άτομο στις απαιτήσεις 

αυτές γίνεται στη θεωρητική προσέγγιση των Lazarus και Folkman (1984) 

(περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω). Σύμφωνα με αυτή, το στρες προκύπτει όταν το 

άτομο εκτιμά ότι οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος υπερβαίνουν τους διαθέσιμους 

πόρους του. Προκειμένου το άτομο να μετριάσει το στρες που νιώθει, προβαίνει σε 

τροποποίηση της συμπεριφοράς του ή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις (αλλαγή νοήματος των απαιτήσεων του περιβάλλοντος). 

Στο τέλος, προβαίνει σε επανεκτίμηση του αν ανταποκρίθηκε τελικά στις αρχικές 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή όχι. 

Οι Park και Folkman (1997) αναφέρονται στη σχέση εργασιακού στρες-

νοήματος εργασίας στο μοντέλο τους, που αποτελεί διεύρυνση του μοντέλου των 

Lazarus και Folkman (1984). Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο επίπεδα δόμησης 

νοήματος στους ανθρώπους: (α) το νόημα που προκύπτει  με βάση την κοσμοθεωρία 

τους και αφορά το γενικό θεμελιώδες νόημα, π.χ. αξίες, ιδανικά, πιστεύω, και (β) το 

περιστασιακό νόημα που αφορά στην έκφραση του γενικού θεμελιώδους νοήματος σε 

συγκεκριμένα περιστατικά της καθημερινής ζωής. Το γενικό νόημα αντιστοιχεί στην 

εκτίμηση του ατόμου για το αν οι διαθέσιμοι πόροι του επαρκούν ώστε να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του (βλ. μοντέλο Lazarus & 

Folkman, 1984). Το περιστασιακό νόημα αντιστοιχεί στην κατασκευή νοήματος μιας 

συγκεκριμένης εργασιακής εμπειρίας που (σύμφωνα με τους Lazarus & Folkman, 

1984) καθορίζει το αν θα βιωθεί στρες ή όχι. Η επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης 

μιας περιβαλλοντικής πρόκλησης είναι συνέπεια της συσχέτισης της προσωπικής 

κοσμοθεωρίας με το συγκεκριμένο περιστασιακό νόημα. Η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του επιλεγμένου τρόπου αντιμετώπισης μετά από 

επανεκτίμηση της κατάστασης (βλ. μοντέλο Lazarus & Folkman, 1984), επιδρά στο 

μέγεθος της απόκλισης μεταξύ του περιστασιακού και του γενικού νοήματος. Αν η 

αξιολόγηση είναι θετική (αποτελεσματική αντιμετώπιση), η απόκλιση 

περιστασιακού-γενικού νοήματος μειώνεται και ακολούθως μειώνεται και το στρες 

του ατόμου γιατί θεωρεί ότι έδρασε σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του και αυτό ήταν 
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αποτελεσματικό. Αν, αντίθετα, η αξιολόγηση είναι αρνητική (αναποτελεσματική 

αντιμετώπιση), το στρες αυξάνεται γιατί στη συγκεκριμένη περίσταση η 

κοσμοθεωρία του δεν επιβεβαιώνεται και προκύπτει ανάγκη τροποποίησής της. 

Δύο άλλοι ερευνητές οι Locke και Taylor (2012), εξηγούν τη σχέση νοήματος 

εργασίας-εργασιακού στρες λιγότερο πολύπλοκα. Υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι 

προσπαθούν να επιτύχουν προσωπικούς στόχους (νοήματα) μέσα από την άσκηση 

της εργασίας τους (π.χ. υλικά αγαθά, επιτέλεση καθήκοντος ή τόνωση της 

αυτοαντίληψης) ώστε να αισθανθούν ικανοποίηση. Αν το εργασιακό περιβάλλον 

εμποδίζει την επίτευξη των στόχων αυτών, οι εργαζόμενοι βιώνουν στρες που τους 

ωθεί στην κινητοποίηση και αλληλεπίδραση με τις όποιες περιβαλλοντικές συνθήκες 

ώστε να επιτευχθούν οι  στόχοι (νοήματα) που έχουν τεθεί. Το νόημα δρα ως κίνητρο 

για την ενεργοποίηση του εργαζόμενου και το στρες ως βοηθός συγκέντρωσης 

ενέργειας για να πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση.   

Ο Loriol (2007), σε έρευνες που διεξήγαγε σχετικά με το στρες που βιώνεται 

σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, παρατήρησε διαφορές στην αντίληψη 

των εργαζομένων για τις επαγγελματικές τους δυσκολίες και το στρες που προκύπτει 

από αυτές. Για παράδειγμα, τα άτομα που εργάζονταν ως νοσοκόμοι ερμήνευαν τις 

επαγγελματικές τους δυσκολίες και το επαγγελματικό τους στρες με όρους 

ψυχολογικούς (π.χ. απέδιδαν το στρες στην κακή διαχείριση από μέρους τους, των 

συνεπειών του πόνου των ασθενών κτλ). Τα άτομα που εργάζονταν ως οδηγοί 

λεωφορείων ερμήνευαν τις επαγγελματικές τους δυσκολίες και το επαγγελματικό 

τους στρες με όρους συλλογικούς ή συνθηκών εργασίας (π.χ. το στρες αποδίδονταν 

σε έλλειψη πόρων και μέσων), ενώ τα άτομα που εργαζόταν ως αστυνομικοί 

αρνούνταν τελείως τόσο την ύπαρξη επαγγελματικών δυσκολιών όσο και τη βίωση 

επαγγελματικού στρες. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται από τον Loriol (2007) στο 

διαφορετικό τρόπο οικοδόμησης του νοήματος της εργασιακής δραστηριότητας 

ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο και τις κοινωνικές αντιλήψεις γι’ αυτόν. 

Παραθέτει το παράδειγμα των αστυνομικών: η προσέγγιση των εργασιακών τους 

προβλημάτων με τρόπο ψυχολογικό (ατομική συμβουλευτική, συμβουλευτικές 

ομάδες) συγκρουόταν με την επικρατούσα «αστυνομική κουλτούρα», η οποία 

υπαγορεύει βοήθεια από τους συναδέλφους και την ιεραρχία που αφορά σε πρακτικές 

οδηγίες και όχι σε επεξεργασία ατομικών συναισθημάτων.  

Η επίδραση του είδους και της κουλτούρας του επαγγέλματος φαίνεται να 

καθορίζει το είδος εργασιακού νοήματος που θα δομηθεί, το είδος του στρες που θα 
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βιωθεί και το πώς αυτό θα εκφραστεί. Μένει βέβαια να διερευνηθεί αν η παραπάνω 

διαπίστωση μπορεί να στηριχθεί και από δεδομένα άλλων ερευνών που θα εξετάζουν 

τις ίδιες μεταβλητές σε άλλες εργασιακές κουλτούρες. Σε αυτό τον τομέα θα 

προσπαθήσει να συνεισφέρει η παρούσα εργασία μιας και θα μελετήσει τη σχέση του 

εργασιακού νοήματος με το εργασιακό στρες μιας εργασιακής ομάδας που ακόμη δεν 

έχει μελετηθεί, παρόλο που η συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο είναι καίρια, 

των εκπαιδευτικών.  

Όσο αφορά στην επίδραση του πολιτισμικού πλαισίου, η έρευνα των 

Kuchinke, Cornachione, Oh και Kang (2010) με υποκείμενα μεσαία διευθυντικά 

στελέχη από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και τη Κορέα, έδειξε ότι αυτό επιδρά στο είδος 

εργασιακού νοήματος που θα δομηθεί, στη σχέση εργασιακού νοήματος-εργασιακού 

στρες και στον τρόπο που το στρες θα εκφραστεί. Από την ίδια έρευνα προέκυψε 

επίσης ότι το εργασιακό στρες, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό πλαίσιο, συσχετίζεται 

θετικά με την κεντρικότητα της εργασίας στη ζωή των εργαζομένων, την 

εσωστρέφειά τους και τον προσανατολισμό τους ως προς τα χρήματα, ενώ 

συσχετίζεται αρνητικά με την αίσθηση υπηρέτησης ενός υψηλότερου σκοπού.  

Σύμφωνα με άλλη έρευνα (Arnold et al., 2007), η απουσία νοήματος στην 

εργασία μετριάζει τη θετική σχέση μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας (ηγεσία που 

επικοινωνεί στους εργαζόμενους ένα όραμα και τους κινητοποιεί να πετύχουν κάτι 

εξαιρετικό, σεβόμενη την διαφορετικότητα και μοναδικότητά τους) και της 

ψυχολογικής ευεξίας. Ομοίως, σύμφωνα με τους May et al. (2004), η απουσία 

νοήματος στην εργασία μετριάζει τη θετική σχέση των θετικών χαρακτηριστικών 

εργασίας (όπως π.χ. ταίριασμα εργαζομένου-θέσης εργασίας) με τη δέσμευση σε 

αυτή.  

Οι Smith et al. (1992) παρατήρησαν επίσης ότι, όταν οι εργαζόμενοι δεν 

έβρισκαν κανένα νόημα στην εργασία τους, οι παράγοντες «ποικιλία καθηκόντων 

στην εργασία», «πολυπλοκότητα εργασίας» και «υψηλές απαιτήσεις από τον 

εργαζόμενο» συνδεόταν με αύξηση του στρες και μείωση της εργασιακής 

ικανοποίησης. Αντίθετα, όταν θεωρούσαν ότι η δουλειά τους είχε νόημα, βίωναν 

μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση και λιγότερο στρες. Τέλος, η έρευνα των 

Millward και Kyriakidou (2004) έδειξε ότι το αυξημένο στρες και η αίσθηση 

υποκειμενικής ανασφάλειας που εκδήλωνε ένα δείγμα εργαζομένων όταν υφίσταντο 

αλλαγές στην εργασιακή τους κατάσταση μετριαζόταν όταν νοηματοδοτούνταν αυτές 

τις αλλαγές ως ευκαιρίες εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης. 
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Συμπερασματικά, προκύπτει ότι το εργασιακό στρες επηρεάζεται από το 

νόημα που αποδίδει ο εργαζόμενος στην εργασία του. Φαίνεται ότι όσο περισσότερη 

σημασία (γενικά και περιστασιακά) έχει για το άτομο η εργασία του, τόσο το στρες 

που βιώνει μετριάζεται, τόσο περισσότερο δεσμευμένο στην εργασία του αισθάνεται 

και τόσο περισσότερο ικανοποιημένο από αυτή δηλώνει. Φαίνεται, επίσης, ότι το 

είδος του επαγγέλματος όπως και η πολιτιστική και εργασιακή κουλτούρα επιδρούν 

στη σχέση του νοήματος εργασίας με το εργασιακό άγχος και καλό είναι αυτό να 

λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό σχετικών ερευνών. Τέλος παρατηρείται ότι η 

αίσθηση νοήματος στην εργασία επιδρά καταλυτικά στη συσχέτιση άλλων 

μεταβλητών (π.χ. μετριάζει την θετική σχέση ανάμεσα στη μετασχηματιστική ηγεσία 

και την ψυχολογική ευεξία και ανάμεσα στα θετικά χαρακτηριστικά εργασίας και την 

εργασιακή δέσμευση), οι οποίες έμμεσα έχουν επιρροή στο εργασιακό στρες.  

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά ευρήματα και τη διαπίστωση κενού στη 

διεθνή βιβλιογραφία όσο αφορά στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του εργασιακού 

νοήματος και του εργασιακού στρες στους εκπαιδευτικούς (μια σημαντικότατη για 

την κοινότητα εργασιακή ομάδα), η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να εξετάσει αν 

η απόδοση νοήματος Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

εργασία τους, μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό μηχανισμό από το εργασιακό 

τους στρες. 
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Μέρος Β  

 

 ΕΡΕΥΝΑ 
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Κεφάλαιο 5ο   

Διερεύνηση Σχέσης Εργασιακού Νοήματος - Εργασιακού Στρες 

5.1 Σκοπός και Στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την σχέση μεταξύ της 

απόδοσης νοήματος στην εργασία και του εργασιακού στρες Ελλήνων εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Στους επί μέρους στόχους αυτής της μελέτης περιλαμβάνονται:  

α) Η ιεραρχική κατάταξη των διαστάσεων προσωπικού νοήματος (θετικό 

νόημα/σκοπός εργασίας, συνεισφορά νοήματος εργασίας στην εύρεση ευρύτερου 

νοήματος στη ζωή και κίνητρο για συνεισφορά στο ευρύτερο καλό) και των 

παραγόντων εργασιακού στρες (συμπεριφορά μαθητών, φόρτος εργασίας 

εκπαιδευτικού, εργασιακές συνθήκες και υποστήριξη/αναγνώριση από την πολιτεία) 

με κριτήριο την συχνότητα επιλογής τους και την βαρύτητα που τους δίνεται από 

τους εξεταζόμενους.  

β) Η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων (φύλο, 

ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, χρόνια υπηρεσίας), της ειδικότητας, του είδους 

σχολείου υπηρέτησης (Γυμνάσιο, Γενικό/ Επαγγελματικό Λύκειο) και της περιοχής 

έδρας του σχολείου (αστική-ημιαστική) στην απόδοση νοήματος στην εργασία και το 

εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών. 

γ) Η εξέταση της σύνδεσης των διαστάσεων εργασιακού νοήματος με τις 

διαστάσεις του εργασιακού στρες και η διερεύνηση της δυνατότητας του εργασιακού 

νοήματος να προβλέπει το εργασιακό στρες 

 

5.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Με βάση τους παραπάνω στόχους και τα ευρήματα της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, οι ερευνητικές υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Υπόθεση 1
η
: Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα των Steger, Dik και Duffy 

(2012) σε άλλες εργασιακές ομάδες, αναμένεται ότι οι τρεις διαστάσεις προσωπικού 

νοήματος που ελέγχει το ερωτηματολόγιο νοήματος εργασίας θα ιεραρχούνται ως 

προς τη σημασία που τους δίνεται από τους εκπαιδευτικούς ως εξής: «Κίνητρο για 
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Συνεισφορά στο Ευρύτερο Καλό», «Θετικό Προσωπικό Νόημα» και «Συνεισφορά 

στην Εύρεση Ευρύτερου Νοήματος Ζωής».  

Όσο αφορά τις διαστάσεις εργασιακού στρες, με βάση τα ευρήματα των 

Πολυχρόνη και Αντωνίου (2006) σε δείγμα Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, αναμένεται ότι θα ιεραρχούνται ως εξής, ως προς το επίπεδο στρες που 

προκαλούν στους εκπαιδευτικούς: «Συμπεριφορά Μαθητών», «Εργασιακές 

Συνθήκες», «Πιέσεις από Φόρτο Εργασίας» και «Υποστήριξη/Αναγνώριση από την 

Πολιτεία». 

 

  Υπόθεση 2
η
: Όσο αφορά την επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στην 

απόδοση νοήματος στην εργασία, αναμένεται ότι θα υπάρχει θετική στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση της βίωσης νοήματος εργασίας με την ηλικία και τα χρόνια 

υπηρεσίας (βλ. Fave, Brdar, Wissing & Vella-Brodrick, 2016. Inceoglu, Segers & 

Bartram, 2012). Το φύλο δεν αναμένεται να συσχετίζεται με τη βίωση νοήματος στην 

εργασία (βλ. Steger, Dik & Duffy 2012), ενώ η οικογενειακή κατάσταση αναμένεται 

να διαφοροποιεί τη βίωση νοήματος, με τους παντρεμένους εργαζόμενους να βιώνουν 

στατιστικά σημαντικά περισσότερο νόημα στην εργασία τους από τους 

εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις άλλες κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης 

(βλ. Schnell, 2009). Τέλος η εκπαιδευτική ειδικότητας αναμένεται να διαφοροποιεί 

την αίσθηση βίωσης εργασιακού νοήματος, με τους φιλολόγους να βιώνουν 

στατιστικά σημαντικά περισσότερο νόημα στην εργασία τους από τους 

εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. 

Όσο αφορά στην επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στο εργασιακό 

στρες των εκπαιδευτικών, αναμένεται ότι θα υπάρχει αρνητική στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του εργασιακού στρες με την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας (Antoniou, 

Polychroni & Vlachakis, 2006. Burke & Mikkelson, 2005. Καμτσιος & Λώλης, 2016. 

Koustelios & Kousteliou, 2001. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1996. Kantas, 2001. 

Malik, Mueller & Meinke, 1999. Smith & Bourke, 1992). Το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση, ο τύπος σχολείου και η περιοχή όπου εδρεύει το σχολείο αναμένεται να 

επιδρούν επίσης στο εργασιακό στρες. Αναμένεται, δηλαδή, ότι οι γυναίκες θα 

βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από τους άνδρες συναδέλφους τους, οι 

ανύπαντροι/σε διάσταση/διαζευγμένοι/χήροι θα βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες 

από τους ανύπανδρους, αυτοί που υπηρετούν σε γυμνάσιο θα βιώνουν υψηλότερα 

επίπεδα στρες από αυτούς που υπηρετούν σε Λύκειο και αυτοί που υπηρετούν σε 
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αγροτικές περιοχές θα βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από αυτούς που υπηρετούν 

σε αστικό κέντρο (Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006. Gulielmi &Tatrow, 

1998. Καμτσιος & Λώλης, 2016. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1996. Malik, 

Mueller & Meinke, 1999. Platsidou & Agaliotis, 2008. Scott  et al., 2010). Τέλος 

ερευνητικά πορίσματα μελετητών κυρίως από την Ελλάδα (Αλεξόπουλος, 1990, 

Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1996) οδηγούν στην υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί 

θα βιώνουν εργασιακό στρες ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους και το μάθημα που 

διδάσκουν, με εξαίρεση ίσως τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Καλλιτεχνικά 

Μαθήματα, Μουσική και Φυσική Αγωγή.   

 

Υπόθεση 3
η
: Αναμένεται ότι το εργασιακό στρες συνολικά, αλλά και οι επί 

μέρους διαστάσεις του θα συσχετίζονται αρνητικά με τη βίωση νοήματος στην 

εργασία και τις επιμέρους διαστάσεις του. Αν δηλαδή το άτομο θεωρεί ότι η εργασία 

του έχει γενικά νόημα και ειδικότερα συνεισφέρει στο ευρύτερο καλό, προσφέρει 

θετικό προσωπικό νόημα στον εργαζόμενο και τον βοηθά να βρει ευρύτερο νόημα 

στη ζωή του, τότε το συνολικό εργασιακό στρες που θα βιώνει και ειδικότερα το 

στρες που προκύπτει λόγω της συμπεριφοράς των μαθητών, των εργασιακών 

συνθηκών, των πιέσεων από φόρτο εργασίας και της έλλειψης 

υποστήριξης/αναγνώρισης από την Πολιτεία, θα είναι μειωμένο. Αντίθετα αν ο 

εργαζόμενος δεν βρίσκει κανένα νόημα στην εργασία του, η υπόθεση είναι ότι το 

εργασιακό στρες συνολικά αλλά και το στρες που προκύπτει από τις επιμέρους 

διαστάσεις του θα αυξάνεται. (Arnold et al. 2007. Kuchinke, Cornachione, Oh & 

Kang, 2010. May et al., 2004. Rosso et al, 2010. Treadgold, 1999. Vachon, 2011). 

 

5.3 Μέθοδος 

5.3.1 Δείγμα της έρευνας 

 

Αρχικά επιλέγηκαν τυχαία 30 σχολεία, 15 με έδρα σε αστική περιοχή της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης και 15 με έδρα σε ημιαστική περιοχή. Δύο από τα σχολεία 

που έδρευαν σε αστική περιοχή και τέσσερα από τα σχολεία που έδρευαν σε 

ημιαστική περιοχή δήλωσαν αδυναμία να συμμετάσχουν στην έρευνα. Η ερευνήτρια 

επισκέφθηκε τα υπόλοιπα 24 σχολεία και ζήτησε από όσους εκπαιδευτικούς το 

επιθυμούσαν να συμπληρώσουν ανώνυμα το σχετικό ερωτηματολόγιο. Με αυτό τον 
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τρόπο συλλέχθηκαν 220 ερωτηματολόγια. Από αυτά τα 21 είχαν ελλείψεις στη 

συμπλήρωση και απορρίφθηκαν, ενώ τα υπόλοιπα 199 ήταν έγκυρα (90,45%). Το 

δείγμα λοιπόν της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 199 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και Επαγγελματικά 

Λύκεια της ευρύτερης περιοχής της δυτικής Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, το δείγμα αποτελούνταν από 138 γυναίκες (69.3%) και 

61 άνδρες (30.7%) που η ηλικία τους κυμαίνονταν από τα 29 ως τα 62 χρόνια, με 

μέσο όρο ηλικίας τα 47.28 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων του δείγματος 

(140) ήταν παντρεμένοι/ες (70.4%), αρκετοί (45) ήταν ανύπανδροι/ες (22,6%) και 

λίγοι (14) ήταν διαζευγμένοι/ες, σε διάσταση ή χήροι/ες (7%). 

 Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ταξινομήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες 

ανάλογα με την ειδικότητά τους: Η πρώτη περιλάμβανε αυτούς των οποίων οι 

ειδικότητες σχετίζονταν με τις θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, 

Γεωλογία, Βιολογία) και αποτελούσαν το 26.3% του δείγματος (52 εκπαιδευτικοί). Η 

δεύτερη περιλάμβανε αυτούς των οποίων οι ειδικότητες σχετίζονταν με τα 

φιλολογικά μαθήματα (φιλόλογοι ελληνικής και ξένων γλωσσών) και τα θρησκευτικά 

και αποτελούσαν το 44.2% του δείγματος (88 εκπαιδευτικοί). Η τρίτη περιλάμβανε 

αυτούς που δίδασκαν μαθήματα ειδικότητας, όπως Τεχνολογία, Πληροφορική, 

Μηχανολογία, Μαιευτική, Νοσηλευτική, Νομικά, Αισθητική και αποτελούσαν το 

19% του δείγματος (38 εκπαιδευτικοί). Τέλος, η τέταρτη κατηγορία περιλάμβανε 

αυτούς που δίδασκαν Καλλιτεχνικά Μαθήματα και Γυμναστική και αποτελούσαν το 

10.5% του δείγματος (21 εκπαιδευτικοί). Η διδακτική υπηρεσία των εκπαιδευτικών 

κυμαινόταν από 2 ως 35 χρόνια, με μέσο όρο τα 16 χρόνια. Την περίοδο που 

διενεργήθηκε η έρευνα, οι 126 εκπαιδευτικοί εργαζόταν σε Γυμνάσιο (ποσοστό 

63.3%), οι 57 σε Ενιαίο Λύκειο (ποσοστό 28.6%) και οι υπόλοιποι 16 σε 

Επαγγελματικό Λύκειο (ποσοστό 8%). Από αυτούς οι 144 υπηρετούσαν σε σχολεία 

που είχαν την έδρα τους σε αστικές περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης (ποσοστό 

57%), ενώ οι υπόλοιποι 85 υπηρετούσαν σε σχολεία που είχαν την έδρα τους σε 

ημιαστικές περιοχές (43%). (βλ. Πίνακα 1).   
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Πίνακας 1 
Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Χαρακτηριστικά Ν % 

Φύλο   

Άνδρες 61 30.7 

Γυναίκες 138 69.3 

Σύνολο 199  

Ηλικία ΜΟ=47.28  

Οικογενειακή Κατάσταση   

Έγγαμοι 140 70.4 

Άγαμοι 45 22.6 

Χήροι, Διαζευγμένοι, σε Διάσταση, σε Σχέση 14 7 

Σύνολο 199  

Ειδικότητα   

Θετικών Μαθημάτων 52 26.3 

Φιλόλογοι – Θεολόγοι 88 44.2 

Μαθημάτων Ειδικότητας 38 19 

Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 21 10.5 

Χρόνια Υπηρεσίας ΜΟ=16  

   

Είδος Σχολείου   

Γυμνάσιο 126 63.3 

Ενιαίο Λύκειο 57 28.6 

Επαγγελματικό Λύκειο 16 8 

Περιοχή Σχολείου   

Αστική 144 57% 

Ημιαστική 85 43% 

 

5.3.2 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα αποτελείται από την 

συνένωση τριών επιμέρους ερωτηματολογίων: το πρώτο περιλαμβάνει ερωτήσεις 

δημογραφικών στοιχείων, το δεύτερο είναι το ερωτηματολόγιο νοήματος εργασίας 

των Steger, Dik και  Duffy (2012) και το τρίτο είναι το ερωτηματολόγιο εργασιακού 

στρες των εκπαιδευτικών του Αντωνίου (2006), εμπλουτισμένο με τέσσερις 
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ερωτήσεις που προέκυψαν από την πιλοτική έρευνα σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς 

(βλ. Παράρτημα). 

5.3.2.1 Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων 

 

Πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που σκοπό έχει να αντλήσει 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος, τόσο τα 

προσωπικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση), όσο και τα επαγγελματικά 

(είδος σχολείου στο οποίο υπηρετούν, χρόνια υπηρεσίας, ειδικότητα). Η επιλογή του 

είδους των πληροφοριών που ζητούσε το ερωτηματολόγιο έγινε με βάση τις 

ερευνητικές υποθέσεις εξέταζε η έρευνα.  

  5.3.2.2 Ερωτηματολόγιο Νοήματος Εργασίας  

 

Για την εκτίμηση του νοήματος που αποδίδεται στην εργασία 

χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο νοήματος εργασίας (Work and Meaning 

Inventory) των Steger, Dik και Duffy (2012). Πρόκειται για ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφορών που περιλαμβάνει 10 δηλώσεις στις οποίες ζητείται από τον 

εκπαιδευτικό να απαντήσει κατά πόσο συμφωνεί ή όχι με βάση μια πεντάβαθμη 

κλίμακα τύπου Likert από το 1 (διαφωνώ τελείως) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). 

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, το ερωτηματολόγιο διακρίνεται σε τρεις 

υποκλίμακες που ανιχνεύουν αντίστοιχα: (α) Θετικό Προσωπικό Νόημα, 

περιλαμβάνει 4 δηλώσεις, π.χ. «Έχω ανακαλύψει μια δουλειά η οποία έχει σκοπό που 

με ικανοποιεί», (β) Εύρεση Νοήματος στη Ζωή μέσω της Εργασίας, περιλαμβάνει 3 

δηλώσεις, π.χ. «Η δουλειά μου με βοηθά να κατανοώ τον κόσμο γύρω μου» και (γ) 

Θετική Συνεισφορά στο Ευρύτερο Καλό, περιλαμβάνει 3 δηλώσεις, π.χ. «Ξέρω ότι η 

δουλειά μου κάνει μια θετική διαφορά στον κόσμο». Η ερώτηση 3 αποτελεί ερώτηση 

ελέγχου αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας
13

 για το ερωτηματολόγιο και γι αυτό 

βαθμολογείται αντίστροφα. 

5.3.2.3 Ερωτηματολόγιο Εργασιακού Στρες των Εκπαιδευτικών (Αντωνίου, 2006) 

 

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών που περιλαμβάνει 30 

δηλώσεις για τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να απαντήσει πόσο στρες του 

                                                 
13

 Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (internal consistency reliability) εκτιμά τη συνέπεια των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων στα στοιχεία ενός ερωτηματολογίου. Εκτιμά δηλαδή εάν οι 

συμμετέχοντες απαντούν με παρόμοιο τρόπο σε παρόμοια στοιχεία του ερωτηματολογίου (Ουζούνη & 

Νακάκης, 2011) 
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προκαλούν χρησιμοποιώντας μια εξάβαθμη κλίμακα τύπου Likert (από 1: Σε καμιά 

περίπτωση δε μου προκαλεί στρες, ως 6: Μου προκαλεί πολύ μεγάλο στρες). Οι 

δηλώσεις αυτές χωρίζονται από τον κατασκευαστή τους σε τέσσερις υποκλίμακες: (α) 

Συμπεριφορά Μαθητών, περιλαμβάνει 10 δηλώσεις, π.χ. «Το μειωμένο ενδιαφέρον 

ορισμένων μαθητών», (β) Φόρτος Εργασίας Εκπαιδευτικών, περιλαμβάνει 9 

δηλώσεις, π.χ. «Η συνεχής αξιολόγηση των μαθητών», (γ) Εργασιακές Συνθήκες, 

περιλαμβάνει 7 δηλώσεις, π.χ. «Η ελλιπής συνεργασία με τους συναδέλφους» και (δ) 

Υποστήριξη/Αναγνώριση από την Πολιτεία, περιλαμβάνει 4 δηλώσεις, π.χ. «Ο 

σεβασμός που δείχνει η κοινωνία στο επάγγελμά μου».   

Το παραπάνω ερωτηματολόγιο εμπλουτίστηκε με τέσσερις επιπλέον δηλώσεις 

με βάση διερευνητικές συζητήσεις που έγιναν με εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε 

μια πιλοτική έρευνα για τις σύγχρονες πηγές του εργασιακού στρες των 

εκπαιδευτικών. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου που τους δόθηκε κατέληξε στις 

εξής δηλώσεις: «Η έλλειψη στήριξης από ειδικούς (π.χ. Ψυχολόγους)», «Η 

επαγγελματική ανασφάλεια», «Η διαισθητική αντιμετώπιση επαγγελματικών 

προβλημάτων και «Η συνεχής προσαρμογή σε νέα επαγγελματικά δεδομένα». Με την 

προσθήκη αυτή ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων αυτού του ερωτηματολογίου 

ήταν 34. 
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Κεφάλαιο 6ο   

Αποτελέσματα 

6.1 Παραγοντικές Αναλύσεις Ερωτηματολογίων 

 

Καταρχήν, θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνουν παραγοντικές αναλύσεις στα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του νοήματος εργασίας και 

του εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών, ώστε να διερευνηθεί η εσωτερική δομή 

τους. Για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε η διερευνητική παραγοντική ανάλυση με τη 

μέθοδο περιστροφής των αξόνων. Το παραγοντικό φορτίο που θεωρήθηκε σημαντικό 

ήταν το 0.40. Μόνο οι φορτίσεις πάνω από αυτό το όριο συμπεριλήφθηκαν στην 

ανάλυση. 

6.1.1 Παραγοντική Ανάλυση του Ερωτηματολογίου Νοήματος Εργασίας  

 

 Η παραγοντική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας στο 

ερωτηματολόγιο Νοήματος Εργασίας (Steger, Dik &  Duffy, 2012) εμφάνισε δομή 

που διέφερε από αυτή που προτείνεται από τους δημιουργούς του. Στην αρχική του 

μορφή το ερωτηματολόγιο διακρίνει τρεις υποκλίμακες εργασιακού νοήματος 

(Θετικό Προσωπικό Νόημα, Εύρεση Νοήματος Ζωής μέσω της Εργασίας και Θετική 

Συνεισφορά στο Ευρύτερο Καλό). Η ανάλυση παραγόντων στα δεδομένα της 

παρούσας έρευνας εμφάνισε μόνο έναν παράγοντα. Ο παράγοντας αυτός ερμηνεύει 

το 52.60% του ποσοστού διασποράς των μεταβλητών και περιγράφει το Γενικό 

Εργασιακό Νόημα (βλ. Πίνακα 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Πίνακας 2 
Παραγοντική Ανάλυση του Ερωτηματολογίου Νοήματος Εργασίας (Work and Meaning 

Inventory), (Steger, Dik &  Duffy, 2012) 

Ερωτήσεις Παράγοντας  

Έχω βρει μια δουλειά με νόημα .73 

Θεωρώ ότι η δουλειά μου συμβάλει στην προσωπική μου 

ανάπτυξη 
.77 

 Στην πραγματικότητα η δουλειά μου δεν επηρεάζει τον κόσμο .43 

Κατανοώ τον τρόπο με τον οποίο η δουλειά μου συμβάλει στο να 

έχει νόημα η ζωή μου 
.77 

Έχω καλή αίσθηση για το τι κάνει τη δουλειά μου να έχει νόημα .71 

Ξέρω ότι η δουλειά μου κάνει μια θετική διαφορά στον κόσμο .76 

Η δουλειά μου με βοηθά να κατανοώ τον εαυτό μου καλύτερα .78 

Έχω ανακαλύψει μια δουλειά που έχει σκοπό που με ικανοποιεί .77 

Η δουλειά μου με βοηθά να κατανοώ τον κόσμο γύρω μου .76 

Η δουλειά που κάνω εξυπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό .70 

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης 52.60% 

 

6.1.2 Παραγοντική Ανάλυση του Ερωτηματολογίου Εργασιακού Στρες των 
Εκπαιδευτικών  

 

Η παραγοντική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας στο 

ερωτηματολόγιο Νοήματος Εργασίας (Αντωνίου, 2006) εμφάνισε δομή που διέφερε 

λίγο από αυτή που προτείνεται από τον κατασκευαστή του. Από την ανάλυση 

προέκυψαν 4 παράγοντες, όπως και στο αρχικό ερωτηματολόγιο, και οι δηλώσεις που 

φόρτιζαν σε κάθε παράγοντα ήταν σχετικά παρόμοιες με αυτές που πρότεινε ο 

κατασκευαστής. Ωστόσο υπήρξε διαφοροποίηση της δομής σε κάποιο βαθμό λόγω 

της συμπερίληψης των 4 δηλώσεων που προτάθηκαν από την ερευνήτρια και που 

εξέφραζαν συγχρόνως πηγές εργασιακού στρες (31: «Η έλλειψη στήριξης από 

ειδικούς (π.χ. ψυχολόγους», 32: «Η επαγγελματική ανασφάλεια (π.χ. απόλυση, 

υποχρεωτική μετάθεση», 33: «Η διαισθητική αντιμετώπιση επαγγελματικών 

προβλημάτων», 34. «Η συνεχής προσαρμογή σε νέα επαγγελματικά δεδομένα»).  

Επιπλέον κάποιες δηλώσεις του πρωτότυπου ερωτηματολογίου δεν μπόρεσαν 

να ενταχθούν σε κανένα παράγοντα και αφαιρέθηκαν (πρόκειται για τις δηλώσεις 15: 

«Ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη», 18: «Ο γενικότερος φόρτος εργασίας», 20: 

«Η πιστή τήρηση του προγράμματος», 23: «Η συνεχής λήψη αποφάσεων μέσα στην 

τάξη», 28: «Η ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες» και 29: «Η διαρκής κριτική 
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από τους μαθητές μου»). Μετά την αφαίρεση των 6 παραπάνω δηλώσεων 

ερωτηματολογίου, επαναλήφθηκε η παραγοντική ανάλυση, από την οποία προέκυψαν 

4 παράγοντες που ερμηνεύουν το  53.46 % του συνολικού ποσοστού διασποράς των 

αρχικών μεταβλητών. Ο πρώτος παράγοντας, Συμπεριφορά Μαθητών, περιλαμβάνει 

10 δηλώσεις και αναφέρεται σε θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά μαθητών, γονέων 

και προϊσταμένων, τα οποία επηρεάζουν την προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών. Ο 

δεύτερος παράγοντας, Υποστήριξη Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού, περιλαμβάνει 7 

δηλώσεις και αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την έλλειψη αναγνώρισης, κύρους 

και υποστήριξης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Ο τρίτος παράγοντας, 

Ανθεκτικότητα στην Πίεση, περιλαμβάνει 6 δηλώσεις και αναφέρεται σε θέματα του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού που απαιτούν ανθεκτικότητα στις πιέσεις του 

περιβάλλοντος και των προσωπικών ορίων. Τέλος ο τέταρτος παράγοντας, 

Εργασιακές Συνθήκες, περιλαμβάνει 5 δηλώσεις και  αναφέρεται σε θέματα που 

σχετίζονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του επαγγέλματος των 

εκπαιδευτικών (βλ. Πίνακα 3).  
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Πίνακας 3  
Παραγοντική ανάλυση πηγών Επαγγελματικού Στρες Εκπαιδευτικών 

Δηλώσεις 

Παράγοντες 
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10. Επιβολή πειθαρχίας/θόρυβος στην τάξη .78    

5. Αντιμετώπιση μαθητών με δύσκολο χαρακτήρα .73    

12. Η επίδραση της εργασίας στην προσωπική ζωή .71    

9. Ο πολύς χρόνος που αφιερώνεται σε ορισμένα παιδιά .69    

16. Μειωμένο ενδιαφέρον ορισμένων μαθητών .64    

13. Η έλλειψη υποστήριξης από γονείς σε θέματα πειθαρχίας .62    

11. Η μη αναγνώριση της προσφοράς εκπαιδευτικού από γονείς .54    

4. Η συνεχής αξιολόγηση των μαθητών .50    

14. Η Αξιολόγηση της επίδοσης από προϊσταμένους .43    

19. Η διαρκής ευθύνη για τους μαθητές .43    

1. Έλλειψη βοήθειας από το κράτος  .72   

6. Το σύστημα προαγωγής  .70   

21. Έλλειψη βοηθητικού προσωπικού  .67   

3. Δυσανάλογα μικρή αμοιβή σχετικά με την εργασία  .66   

8. Σοβαρή έλλειψη μέσων και εξοπλισμού  .65   

7. Δουλειές πέρα από τα καθήκοντα (γραφειοκρατία)  .63   

2. Ασέβεια κοινωνίας για επάγγελμα εκπαιδευτικού  .53   

33. Διαισθητική αντιμετώπιση επαγγελματικών προβλημάτων   .83  

34. Συνεχής προσαρμογή σε νέα επαγγελματικά δεδομένα   .83  

32. Επαγγελματική ανασφάλεια   .76  

31. Έλλειψη στήριξης από ειδικούς (ψυχολόγους κ.α)   .68  

22. Έλλειψη προόδου ορισμένων μαθητών   .52  

30. Έλλειψη χρόνου ατομικής ενασχόλησης με μαθητές   .41  

24. Ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων    .80 

27. Μη συμμετοχή στις αποφάσεις του σχολείου    .76 

17. Ελλιπής συνεργασία με συναδέλφους    .74 

26. Ανεπαρκής εκπαίδευση για επάγγελμα    .48 

25. Η περίοδος των εξετάσεων    .46 

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης  κάθε παράγοντα 16.00 13.49 13.41 10.56 

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης  συνολικά 53.46 
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6.2 Έλεγχος αξιοπιστίας ερευνητικών εργαλείων 

 

Μετά την ανάλυση παραγόντων, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αξιοπιστίας 

των ερωτηματολογίων συνολικά και ο έλεγχος αξιοπιστίας των υποκλιμάκων 

(παραγόντων) που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση.  Για τον έλεγχο 

αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερικής συνοχής alpha του Cronbach. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ερωτηματολόγιο Νοήματος Εργασίας έδωσε 

μόνο έναν παράγοντα για τα δεδομένα της παρούσας μελέτης (Γενικό Νόημα Ζωής), ο 

οποίος είχε υψηλή αξιοπιστία (α = .89).  

Το ερωτηματολόγιο Εργασιακού Στρες Εκπαιδευτικών παρουσίασε στο 

σύνολό του πολύ υψηλή αξιοπιστία (α = .93). Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής ήταν 

υψηλοί και για τις επιμέρους υποκλίμακες. Συγκεκριμένα, η υποκλίμακα 

Συμπεριφορά Μαθητών είχε α = .86, η Υποστήριξη Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού 

είχε α = .83, η Ανθεκτικότητα στην Πίεση είχε α = .84 και η υποκλίμακα Εργασιακές 

Συνθήκες είχε α = .75.  

6.3 Αποτίμηση νοήματος εργασίας και εκτίμηση πηγών στρες 

 

Ο πρώτος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η εκτίμηση του 

προσωπικού νοήματος που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη δουλειά τους και η 

ένταση των παραγόντων εργασιακού στρες που βιώνουν. Διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί του παρόντος δείγματος έχουν υψηλή αίσθηση νοήματος στην εργασία 

τους (Μ.Ο. = 4.13, Τ.Α = .62). Η δήλωση που αξιολογείται με υψηλότερη 

βαθμολογία είναι η εξής: «Έχω καλή αίσθηση για το τι κάνει τη δουλειά μου να έχει 

νόημα» (Μ.Ο. = 4.29, Τ.Α = .67 ). 

 Όσο αφορά στην ένταση των παραγόντων εργασιακού στρες, οι μέσοι όροι 

έδειξαν ότι αυτοί ιεραρχούνται ως εξής: Το περισσότερο στρες προκαλείται από τον 

παράγοντα «Ανθεκτικότητα στην Πίεση» (Μ.Ο. = 3.92, Τ.Α = .95), ακολουθούν οι 

παράγοντες «Υποστήριξη Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού» (Μ.Ο = 3,74, Τ.Α = 1) και 

«Συμπεριφορά Μαθητών» (Μ.Ο = 3.51, Τ.Α = .93) που προκαλούν μέτριο στρες και 

το λιγότερο στρες το προκαλεί ο παράγοντας «Εργασιακές Συνθήκες» (Μ.Ο = 2.6, 

Τ.Α = .94). Το συνολικό επίπεδο στρες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί του παρόντος 

δείγματος, όπως ανέφεραν ήταν μέτριο (Μ.Ο = 3.46, Τ.Α = .76) 

Γίνεται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα 

απέδωσαν διαφορετικά επίπεδα στρες στους παράγοντες, από ότι οι εκπαιδευτικοί 
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στην έρευνα των Πολυχρόνη & Αντωνίου (2006), γεγονός που διαψεύδει την 1
η
 

ερευνητική υπόθεση. 

 

6.4 Επίδραση δημογραφικών παραγόντων των εκπαιδευτικών στην 
απόδοση νοήματος στην εργασία τους και στο εργασιακό στρες  

 

Ο δεύτερος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης 

των δημογραφικών παραγόντων των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, χρόνια υπηρεσίας), της ειδικότητας, του είδους σχολείου υπηρέτησης 

(Γυμνάσιο, Γενικό/ Επαγγελματικό Λύκειο) και της περιοχής έδρας του σχολείου 

(αστική-ημιαστική) στην απόδοση νοήματος στην εργασία τους και το εργασιακό 

στρες. 

Για να εξεταστεί ο παραπάνω στόχος εφαρμόστηκε στα δεδομένα μια σειρά 

από αναλύσεις συσχέτισης και αναλύσεις διακύμανσης, 

Αρχικά εφαρμόστηκαν αναλύσεις συσχέτισης ανάμεσα σε όλες τις 

υποκλίμακες του Νοήματος Εργασίας και του Εργασιακού Στρες από τη μία και την 

ηλικία και την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών από την άλλη. Τα αποτελέσματα των 

συσχετίσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4 
Συσχέτιση νοήματος εργασίας, εργασιακού στρες, υποκλιμάκων εργασιακού στρες με την 

ηλικία και προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών 

Παράγοντες Ηλικία Προϋπηρεσία 

Νόημα εργασίας Εκπαιδευτικών .084 .081 

Συνολικό στρες εκπαιδευτικών -.201** -.107 

Συμπεριφορά μαθητών -.129 -.018 

Υποστήριξη επαγγέλματος εκπαιδευτικού -.197** -.135 

Ανθεκτικότητα στην Πίεση -.127 -.120 

Εργασιακές Συνθήκες -.180* -.059 

 
Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

ρ<.01, ενώ οι συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο ρ<.05 

 

  Όπως γίνεται φανερό δεν παρατηρήθηκε καμιά συσχέτιση ανάμεσα στο 

νόημα εργασίας και την ηλικία ή την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών. Ομοίως δεν 

παρατηρείται συσχέτιση ανάμεσα στο στρες και τις υποκλίμακές του με την 
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προϋπηρεσία που έχει ο εκπαιδευτικός. Παρατηρείται όμως χαμηλά αρνητική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των εκπαιδευτικών και στο Συνολικό Στρες τους (r = 

-.201, p<0.01). Το εύρημα αυτό δείχνει ότι όσο πιο μεγάλοι σε ηλικία είναι οι 

εκπαιδευτικοί, τόσο λιγότερο συνολικό στρες βιώνουν. Επίσης παρατηρήθηκε 

χαμηλή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των εκπαιδευτικών και στον 

παράγοντα Υποστήριξη Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού (r = -.197, p<0.01). Το εύρημα 

αυτό δείχνει ότι όσο μικρότεροι σε ηλικία είναι οι εκπαιδευτικοί, τόσο περισσότερο η 

έλλειψη αναγνώρισης, κύρους και υποστήριξης του επαγγέλματός τους αποτελεί πηγή 

άγχους για αυτούς. Με την πάροδο της ηλικίας φαίνεται ότι αυτός ο παράγοντας 

προκαλεί όλο και λιγότερο στρες στους εκπαιδευτικούς. Τέλος, παρατηρείται χαμηλή 

αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των εκπαιδευτικών και στον παράγοντα 

Εργασιακές Συνθήκες (r = -.180, p<0.05). Το εύρημα αυτό δείχνει ότι όσο μικρότεροι 

σε ηλικία είναι οι εκπαιδευτικοί, τόσο περισσότερο οι εργασιακές συνθήκες 

αποτελούν πηγή άγχους για αυτούς. Με την πάροδο της ηλικίας φαίνεται ότι οι 

συνθήκες στις οποίες εργάζονται προκαλούν όλο και λιγότερο στρες στους 

εκπαιδευτικούς.   

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε μια σειρά από αναλύσεις διακύμανσης (ANOVA) 

με εξαρτημένες μεταβλητές το νόημα εργασίας και το εργασιακό στρες (με όλες τις 

υποκλίμακές του) και ανεξάρτητες τo φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την 

ειδικότητα, το είδος σχολείου υπηρέτησης και την περιοχή της έδρας του σχολείου. 

Όπου ήταν αναγκαίο να γίνουν πολλαπλές συγκρίσεις, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο 

πολλαπλών συγκρίσεων post hoc του Scheffe.  

Α. Νόημα εργασίας  

Η επίδραση του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, του είδους σχολείου 

και της περιοχής που εδρεύει το σχολείο δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική 

στην απόδοση από τους εκπαιδευτικούς νοήματος στην εργασία τους. Ο μόνος από 

τους δημογραφικούς παράγοντες που εμφανίζεται να επιδρά στατιστικά σημαντικά 

στην απόδοση νοήματος στην εργασία είναι η ειδικότητα του εκπαιδευτικού 

(F(3,198) = 2.80, p =. 04). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κριτήριο post hoc του 

Scheffe οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητες φιλολόγων ή θεολόγων αποδίδουν 

στατιστικά σημαντικά περισσότερο νόημα στην εργασία τους από τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν άλλες ειδικότητες (βλ. Πίνακα 5). 
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Πίνακας 5 
  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του εργασιακού νοήματος εκπαιδευτικών σε σχέση με 

την ειδικότητα τους 

Ειδικότητα Μ.Ο Τ.Α 

   

Φιλόλογοι-Θεολόγοι  4.29  . 56 

Θετικών μαθημάτων 4.04 .73 

Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 4.03  .69 

Καθηγητές Ειδικότητας 4.01 .59 

 

Από τις παραπάνω αναλύσεις γίνεται φανερό ότι οι υποθέσεις της επίδρασης 

των δημογραφικών παραγόντων στην απόδοση νοήματος στην εργασία 

επαληθεύονται μερικώς από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας: Η υπόθεση ότι το 

φύλο δε θα επηρεάζει το εργασιακό νόημα και η υπόθεση ότι η ειδικότητα φιλολόγου 

θα συσχετίζεται με τη βίωση εργασιακού νοήματος, επαληθεύονται. Αντίθετα η 

υπόθεση ότι το εργασιακό νόημα θα συσχετίζεται θετικά με την ηλικία και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, απορρίπτεται (δε βρέθηκε συσχέτιση). Επίσης απορρίπτεται η 

υπόθεση ότι οι παντρεμένοι εκπαιδευτικοί θα βιώνουν περισσότερο νόημα στην 

εργασία τους από τους ανύπανδρους, τους διαζευγμένους/σε διάσταση και τους 

χήρους (δε βρέθηκε συσχέτιση νοήματος εργασίας-οικογενειακής κατάστασης).  

Β. Εργασιακό στρες 

Το φύλο των εκπαιδευτικών φάνηκε να επιδρά στατιστικά σημαντικά σε 

όλους τους παράγοντες εργασιακού στρες και στο συνολικό στρες. Για τον πρώτο 

παράγοντα, «Συμπεριφορά Μαθητών» (F(1,197) = 17.61, p = .000) φάνηκε ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί (Μ.Ο. = 3.68, Τ.Α. = .91) στρεσάρονται στατιστικά 

σημαντικά περισσότερο από αυτόν από ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους (Μ.Ο. = 3.10, 

Τ.Α. = .85). Στον δεύτερο παράγοντα, «Έλλειψη Υποστήριξης Επαγγέλματος 

Εκπαιδευτικού» (F(1,197) = 9.13, p = .003), φάνηκε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

(Μ.Ο. = 3.88, Τ.Α. = .99) στρεσάρονται στατιστικά σημαντικά περισσότερο, από ότι 

οι άνδρες συνάδελφοί τους (Μ.Ο. = 3.41, Τ.Α. = 1.04). Ομοίως στον τρίτο 

παράγοντα, «Ανθεκτικότητα στην Πίεση» (F(1,197) = 15.34, p = .000) φάνηκε ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.= 4,09, Τ.Α.= .90) στρεσάρονται στατιστικά σημαντικά 

περισσότερο από αυτόν, από ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους (Μ.Ο. = 3.53, Τ.Α. = 

.96). Τέλος, για τον τέταρτο παράγοντα «Συνθήκες Εργασίας» (F(1,197) =  8,59, p = 

.004) φάνηκε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (Μ.Ο. = 2.80, Τ.Α. = .99) στρεσάρονται 
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στατιστικά σημαντικά περισσότερο από αυτόν, από ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους 

(Μ.Ο. = 2.38, Τ.Α. = .71). Όσο αφορά στο Συνολικό Στρες των Εκπαιδευτικών 

(F(1,197) = 20.25, p = .000), βρέθηκε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (Μ.Ο. = 3.61, 

Τ.Α. = .74) στρεσάρονται στατιστικά σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες 

συναδέλφους τους (Μ.Ο. = 3.11, Τ.Α. = .69). 

Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης έγιναν 

τρεις ομαδοποιήσεις: στην πρώτη εντάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί που είναι 

παντρεμένοι, στη δεύτερη αυτοί που είναι διαζευγμένοι, αυτοί που βρίσκονται σε 

διάσταση και οι χήροι, ενώ στην τρίτη οι ανύπανδροι. Σύμφωνα με τις αναλύσεις που 

έγιναν η οικογενειακή κατάσταση δεν επιδρά στατιστικά σημαντικά στους 

παράγοντες επαγγελματικού στρες «Συμπεριφορά μαθητών», «Έλλειψη Υποστήριξης 

του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού», «Αντοχή στην Πίεση» και στο «Συνολικό 

Στρες», αλλά επιδρά οριακά στατιστικά σημαντικά στον παράγοντα «Συνθήκες 

Εργασίας» (F(2,196) = 2.97, p = .053) με τους χήρους/διαζευγμένους/σε διάσταση να 

στρεσάρονται περισσότερο (Μ.Ο. = 3.14, Τ.Α. = .95) από τους παντρεμένους (Μ.Ο. = 

2.58, Τ.Α. = .90) και τους ανύπαντρους (Μ.Ο. = 2.81, Τ.Α. = .99) συναδέλφους τους. 

Η ειδικότητα του εκπαιδευτικού δεν επιδρά στατιστικά σημαντικά στο 

Συνολικό Στρες των Εκπαιδευτικών και  στους παράγοντες «Αντοχή στην Πίεση» και 

«Συνθήκες Εργασίας», αλλά επιδρά στατιστικά σημαντικά στους άλλους δύο 

παράγοντες: στη «Συμπεριφορά Μαθητών» (F(3,195) = 3.23, p = .023), με τους 

φιλολόγους και θεολόγους να στρεσάρονται στατιστικά σημαντικά περισσότερο 

(Μ.Ο. = 3.68, Τ.Α. = .97) από τους συναδέλφους τους των θετικών ειδικοτήτων 

(Μ.Ο. = 3.24, Τ.Α. = .92) από αυτόν τον παράγοντα εργασιακού στρες (οι άλλες 

διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές), και στην «Έλλειψη Υποστήριξης του 

Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού» (F(3,195) = 2,69, p = .047), με τους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας (Μ.Ο. = 4.09, Τ.Α. = .81) να 

στρεσάρονται στατιστικά σημαντικά περισσότερο από αυτόν τον παράγοντα από ό,τι 

οι συνάδελφοι τους που διδάσκουν Καλλιτεχνικά Μαθήματα και Γυμναστική (Μ.Ο. = 

3.43, Τ.Α. = .96) (οι άλλες διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές).  

Το είδος σχολείου (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο) 

βρέθηκε ότι δεν επιδρά στατιστικά σημαντικά στο Συνολικό Στρες και στους 

παράγοντες επαγγελματικού στρες «Συμπεριφορά Μαθητών», «Αντοχή στην Πίεση» 

και «Συνθήκες Εργασίας», αλλά επιδρά στον παράγοντα «Έλλειψη Υποστήριξης του 

Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού» (F(2,196) = 3,85, p = .02). Συγκεκριμένα φάνηκε 
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ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ (Μ.Ο. = 4.35, Τ.Α. = .87) 

στρεσάρονται στατιστικά σημαντικά περισσότερο από την μη αναγνώριση του 

κύρους και την υποστήριξη του επαγγέλματός τους από τους συναδέλφους τους που 

υπηρετούν σε Γυμνάσια (Μ.Ο. = 3.63, Τ.Α.= 1.02) ή Γενικά Λύκεια (Μ.Ο. = 3.82, 

Τ.Α.= 1.02). 

Η περιοχή έδρας του σχολείου (αστική, ημιαστική) δεν επιδρά στατιστικά 

σημαντικά στους παράγοντες επαγγελματικού στρες «Συμπεριφορά Μαθητών», 

«Έλλειψη Υποστήριξης του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού», «Συνθήκες 

Εργασίας» και στο «Συνολικό Στρες», αλλά επιδρά στον παράγοντα «Αντοχή στην 

Πίεση» (F(1,197) = 4.84, p = .03). Συγκεκριμένα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε σχολεία που εδρεύουν σε ημιαστικές περιοχές (Μ.Ο. = 4.09, Τ.Α.= .83) 

στρεσάρονται στατιστικά σημαντικά περισσότερο από τις πιέσεις της εργασίας τους 

από ό,τι οι συνάδελφοί τους που υπηρετούν σε σχολεία που εδρεύουν σε αστικές 

περιοχές της Θεσσαλονίκης (Μ.Ο. = 3.79, Τ.Α.= 1.01). 

Οι πιο πάνω αναλύσεις στα δεδομένα της παρούσας έρευνας επαληθεύουν 

μερικώς τις υποθέσεις που είχαν διατυπωθεί για την επίδραση των δημογραφικών 

παραγόντων στο εργασιακό στρες: Η υπόθεση ότι το εργασιακό στρες θα 

συσχετίζεται αρνητικά με την ηλικία και η υπόθεση ότι οι γυναίκες θα βιώνουν 

υψηλότερα επίπεδα στρες από τους άνδρες, επαληθεύονται. Η υπόθεση ότι το 

εργασιακό στρες θα συσχετίζεται αρνητικά με την προϋπηρεσία και η υπόθεση ότι οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Γυμνάσια θα βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από 

αυτούς που υπηρετούν σε Λύκεια, διαψεύδονται (δε βρέθηκαν συσχετίσεις). Παρόλο 

που δεν προέκυψε συσχέτιση του είδους σχολείου  με το συνολικό στρες, βρέθηκε ότι 

οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ είναι πιο ευαίσθητοι στον παράγοντα 

«Έλλειψη Υποστήριξης του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού» από τους 

συναδέλφους τους που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. Επίσης η 

υπόθεση ότι οι ανύπανδροι εκπαιδευτικοί θα βιώνουν υψηλότερο στρες από τους 

παντρεμένους συναδέλφους τους, διαψεύστηκε. Μεταξύ των δύο αυτών ομάδων 

οικογενειακής κατάστασης δε βρέθηκε καμία συσχέτιση. Βρέθηκε όμως ότι η τρίτη 

ομάδα που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων, δηλαδή οι διαζευγμένοι/σε 

διάσταση/χήροι βιώνει υψηλότερο στρες από τους παντρεμένους. Η υπόθεση ότι 

αυτοί που υπηρετούν σε αγροτικές περιοχές θα βιώνουν υψηλότερο στρες από αυτούς 

που υπηρετούν σε πόλεις, επιβεβαιώνεται μερικώς. Μπορεί να μη βρέθηκε συσχέτιση 

της περιοχής υπηρέτησης με το συνολικό εργασιακό στρες, αλλά σημειώθηκε 
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μεγαλύτερη ευαισθησία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ημιαστικές περιοχές 

στον παράγοντα «Αντοχή στην Πίεση». Τέλος η υπόθεση ότι η ειδικότητα του 

εκπαιδευτικού δεν σχετίζεται με το εργασιακό του στρες επιβεβαιώνεται επίσης 

μερικώς. Πράγματι δεν βρέθηκε συσχέτιση της ειδικότητας με το συνολικό στρες, 

βρέθηκε όμως ευαισθησία των φιλολόγων και θεολόγων στον παράγοντα 

«Συμπεριφορά Μαθητών» έναντι των συναδέλφων τους των θετικών ειδικοτήτων, και 

των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικότητας στον παράγοντα «Έλλειψη Υποστήριξης 

του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού» έναντι των συναδέλφων τους των 

καλλιτεχνικών ειδικοτήτων και της Γυμναστικής.  

 

 6.5 Σύνδεση του Εργασιακού Νοήματος με το Εργασιακό Άγχος των 
εκπαιδευτικών 

 

Ο τρίτος  στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η σύνδεση του 

εργασιακού νοήματος των εκπαιδευτικών με τις διαστάσεις του εργασιακού τους 

στρες και στη συνέχεια να διερευνηθεί η δυνατότητα του εργασιακού νοήματος να 

προβλέπει το εργασιακό στρες. Προκειμένου να διερευνηθούν οι σχέσεις του 

εργασιακού νοήματος με το συνολικό εργασιακό στρες και τις διαστάσεις του, 

εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του Εργασιακού Νοήματος και των 

παραγόντων Εργασιακού Στρες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6 
Δείκτες συνάφειας (Pearson r) μεταξύ των διαστάσεων του Εργασιακού Νοήματος και του 

Εργασιακού Στρες 

Παράγοντες 

Παράγοντες 

Σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ό
 

Ε
ρ

γ
α

σ
ια

κ
ό

 

Σ
τ
ρ

ες
 

Σ
υ

μ
π

ερ
ιφ

ο
ρ

ά
 

Μ
α

θ
η

τ
ώ

ν
 

Υ
π

ο
σ

τ
ή

ρ
ιξ

η
 

επ
α

γ
γ
έλ

μ
α

τ
ο

ς 

Ε
κ

π
α

ιδ
ευ

τ
ικ

ο
ύ

 

Α
ν
θ

εκ
τ
ικ

ό
τ
η

τ
α

 

σ
τ
η

ν
 Π

ίε
σ

η
 

Ε
ρ

γ
α

σ
ια

κ
ές

 

Σ
υ

ν
θ

ή
κ

ες
 

Συμπεριφορά μαθητών .810**     

Υποστήριξη Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού .816** .524**    

Ανθεκτικότητα στην Πίεση .786** .524** .563**   

Εργασιακές Συνθήκες .754** .535** .465** .403**  

Συνολικό Εργασιακό Νόημα .-.069 -.053 -.142* .101 -. 120 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

ρ<.01, ενώ Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο ρ<.05 
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Από τον πίνακα 6 φαίνεται ότι, πέρα από την ισχυρή θετική συσχέτιση του 

συνολικού εργασιακού στρες με τους επιμέρους παράγοντές του, σημειώνεται 

ασθενής αλλά στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του εργασιακού 

νοήματος και του βαθμού στον οποίο ο εκπαιδευτικός στρεσάρεται από 

συμπεριφορές μη υποστήριξης του επαγγέλματός του. Με άλλα λόγια βρέθηκε ότι 

όσο περισσότερο νόημα αποδίδει ο εκπαιδευτικός στην εργασία του, τόσο λιγότερο 

στρες του προκαλεί η μη υποστήριξη του επαγγέλματός του. Αντίθετα όσο λιγότερο 

νόημα έχει για τον εκπαιδευτικό η εργασία του, τόσο μεγαλύτερο στρες αισθάνεται 

όταν έρχεται αντιμέτωπος με συμπεριφορές που εκλαμβάνει ως έλλειψη υποστήριξης 

του επαγγέλματός του. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να διερευνηθεί αν οι υποκλίμακες του εργασιακού 

στρες μπορούν να προβλεφθούν από το νόημα εργασίας (εκτός από τα δημογραφικά 

και εργασιακά χαρακτηριστικά) εφαρμόστηκε μια σειρά αναλύσεων πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης κατά βήματα.   

Στην πρώτη η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το στρες λόγω μη αναγνώρισης 

και υποστήριξης του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, ενώ οι ανεξάρτητες ήταν το 

νόημα εργασίας, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση) και τα εργασιακά χαρακτηριστικά (χρόνια υπηρεσίας, ειδικότητα, είδους 

σχολείου υπηρέτησης, περιοχής έδρας σχολείου). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στην πρόβλεψη του στρες λόγω μη αναγνώρισης 

και υποστήριξης, ήταν το φύλο, το είδος σχολείου και το νόημα της εργασίας. 

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το φύλο συμβάλλει (αρνητικά) στην πρόβλεψη του 

στρες που προέρχεται από μη αναγνώριση και υποστήριξη του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού (beta=-.209, t=-2.844). Με άλλα λόγια το γυναικείο φύλο προβλέπει 

υψηλά επίπεδα στρες λόγω της μη αναγνώριση και υποστήριξη του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού (υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα έρευνα το 1= Γυναίκες και το 2= 

Άνδρες). Επίσης το είδος σχολείου (Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα για το στρες λόγω της μη αναγνώρισης και υποστήριξης του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (beta=.161, t=2.210). Με άλλα λόγια η υπηρέτηση 

σε ΓΕΛ προβλέπει περισσότερο στρες (λόγω της μη αναγνώρισης και υποστήριξης 

του επαγγέλματος) από ότι η υπηρέτηση σε Γυμνάσιο, και η υπηρέτηση σε ΕΠΑΛ, 

περισσότερο στρες (λόγω του ίδιου παράγοντα) από ότι η υπηρέτηση σε ΓΕΛ. Τέλος 

το νόημα εργασίας συμβάλλει αρνητικά στην πρόβλεψη του άγχους που προέρχεται 
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από μη αναγνώριση και υποστήριξη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (beta=-

.144, t=2.029). Με άλλα λόγια, χαμηλά επίπεδα νοήματος στην εργασία προβλέπουν 

υψηλά επίπεδα στρες λόγω της μη αναγνώρισης και υποστήριξης του επαγγέλματος 

του εκπαιδευτικού και (αντίθετα) υψηλά επίπεδα νοήματος εργασίας προβλέπουν 

βίωση χαμηλών επιπέδων στρες που προκαλείται από τη μη αναγνώριση και 

υποστήριξη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (βλ. Πίνακα 7). 

 

Πίνακας 7 
Πολλαπλή Παλινδρόμηση των μεταβλητών νόημα εργασίας, φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, χρόνια υπηρεσίας, ειδικότητα, είδος σχολείου υπηρέτησης, περιοχή έδρας 

σχολείου πάνω στη μεταβλητή του άγχους λόγω της μη Υποστήριξης του Επαγγέλματος του 

Εκπαιδευτικού 

Μεταβλητές R R
2 

ΔR
2 

Beta t P 

Φύλο    -.209 -2.844 .005 

Είδος Σχολείου .353 .124 .124 .161 2.210 .028 

Νόημα 

Εργασίας 
   -.144 -2.029 .044 

 

Στη δεύτερη ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης κατά βήματα, 

εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το συνολικό στρες και ανεξάρτητες το νόημα εργασίας, 

το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας, η ειδικότητα, το 

είδους σχολείου υπηρέτησης και η περιοχή έδρας σχολείου. Από την ανάλυση 

προέκυψε ότι το νόημα εργασίας δεν προβλέπει το συνολικό στρες και το φύλο 

προβλέπει με στατιστικά σημαντικό τρόπο το συνολικό στρες των εκπαιδευτικών 

(beta=-.289, t=-4.016). Με άλλα λόγια το γυναικείο φύλο προβλέπει υψηλά επίπεδα 

συνολικού στρες των εκπαιδευτικών.  

Στη συνέχεια έγινε η ίδια ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή το στρες λόγω 

της Συμπεριφοράς των Μαθητών και ανεξάρτητες το νόημα εργασίας, το φύλο, την 

ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας, την ειδικότητα, το είδους 

σχολείου υπηρέτησης και την περιοχής έδρας σχολείου. Από την ανάλυση προέκυψε 

ότι το φύλο προβλέπει με στατιστικά σημαντικό τρόπο το στρες λόγω της 

Συμπεριφοράς των Μαθητών (beta=-.285, t=3.907), με άλλα λόγια το γυναικείο φύλο 

προβλέπει υψηλά επίπεδα στρες λόγω της Συμπεριφοράς των Μαθητών (R=.339,  R
2
= 

115,
  
ΔR

2 
= .115, p=000). 
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Έπειτα έγινε η ίδια ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή το στρες λόγω των 

Πιέσεων στην Εργασία και ανεξάρτητες το νόημα εργασίας, το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας, την ειδικότητα, το είδους σχολείου 

υπηρέτησης και την περιοχή έδρας του σχολείου και. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 

το φύλο προβλέπει με στατιστικά σημαντικό τρόπο το στρες λόγω των Πιέσεων 

Εργασίας (beta=-.278, t=-3.798), με άλλα λόγια το γυναικείο φύλο προβλέπει υψηλά 

επίπεδα στρες λόγω των Πιέσεων στην Εργασία. Στην ίδια ανάλυση προέκυψε ότι η 

περιοχή στην οποία εδρεύει το σχολείο προβλέπει με στατιστικά σημαντικό τρόπο το 

στρες λόγω των Πιέσεων Εργασίας (beta=.151, t=2.014). Με άλλα λόγια δηλαδή η 

έδρα του σχολείου σε αγροτική περιοχή (υπενθυμίζεται 1:αστική περιοχή, 2: 

ημιαστική) αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα μεγαλύτερου επιπέδου στρες λόγω 

Πιέσεων Εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στον Πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8 
Πολλαπλή Παλινδρόμηση των μεταβλητών σχολείου νόημα εργασίας, φύλο, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, χρόνια υπηρεσίας, ειδικότητα, είδος σχολείου υπηρέτησης, περιοχή 

έδρας σχολείου πάνω στη μεταβλητή του άγχους λόγω της Ανθεκτικότητας στην Πίεση του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 

Μεταβλητές R R
2 

ΔR
2 

Beta t P 

Φύλο  

.325 .106 .106 

-.278 -3.798 .000 

Περιοχή .151 2.014 .045 

 

Τέλος η ίδια ανάλυση έγινε με εξαρτημένη μεταβλητή το στρες λόγω των 

Συνθηκών Εργασίας και ανεξάρτητες το νόημα εργασίας, το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας, την ειδικότητα, το είδους σχολείου 

υπηρέτησης και την περιοχή έδρας σχολείου. Από την ανάλυση προέκυψε ότι το 

φύλο προβλέπει με στατιστικά σημαντικό τρόπο το στρες λόγω των Συνθηκών 

Εργασίας (beta=-.166, t=-2.241), με άλλα λόγια το γυναικείο φύλο προβλέπει υψηλά 

επίπεδα στρες λόγω των Συνθηκών Εργασίας. Στην ίδια ανάλυση προέκυψε ότι η 

ηλικία των εκπαιδευτικών προβλέπει αρνητικά με στατιστικά σημαντικό τρόπο το 

στρες λόγω των Συνθηκών Εργασίας (beta=-.206, t=-2.000). Με άλλα λόγια δηλαδή η 

μικρή ηλικία προβλέπει μεγαλύτερου επιπέδου στρες λόγω Συνθηκών Εργασίας. Τα 

αποτελέσματα αυτά φαίνονται στον Πίνακα 9. 



78 

 

 

Πίνακας 9 
Πολλαπλή Παλινδρόμηση των μεταβλητών φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, χρόνια 

υπηρεσίας, ειδικότητα, είδος σχολείου υπηρέτησης, περιοχή έδρας σχολείου νοήματος 

εργασίας πάνω στη μεταβλητή του άγχους λόγω των Συνθηκών Εργασίας 

Μεταβλητές R R
2 

ΔR
2 

Beta t P 

Φύλο  

.285 .081 .081 

-.166 -.2.241 .026 

Ηλικία -.206 -2.000 .47 

 

 

. 
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Κεφάλαιο 7ο   

Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει αν το εργασιακό στρες των 

εκπαιδευτικών συσχετίζεται με το νόημα που αποδίδουν στην εργασία τους. 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να διερευνηθούν α) η εκτίμηση του προσωπικού 

νοήματος που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη δουλειά τους και η ένταση των 

παραγόντων εργασιακού στρες που βιώνουν β) οι ατομικές διαφορές των 

εξεταζόμενων ως προς το στρες και το νόημα εργασίας και γ) η σύνδεση και 

προβλεπτική ισχύ του εργασιακού νοήματος στις διαστάσεις εργασιακού στρες.  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι έγιναν συγκεκριμένες 

αναλύσεις στα δεδομένα και προέκυψαν κάποια αποτελέσματα που χρειάζεται να 

ερμηνευτούν. Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας.   

 

7.1 Παραγοντική Δομή και Αξιοπιστία Ερευνητικών Εργαλείων  

 

Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 6.1. αυτής της εργασίας, η ανάλυση 

παραγόντων στα δεδομένα της παρούσας  έρευνας εμφάνισε για το Ερωτηματολόγιο 

Νοήματος στην Εργασία μόνο έναν παράγοντα (και όχι τρεις όπως προτείνουν οι 

κατασκευαστές του). Ο παράγοντας αυτός ονομάστηκε «Γενικό Νόημα Εργασίας».  

Η ανάλυση παραγόντων στο Ερωτηματολόγιο Εργασιακού Στρες εμφάνισε 

τέσσερις παράγοντες (Συμπεριφορά Μαθητών, Υποστήριξη Επαγγέλματος 

Εκπαιδευτικού, Ανθεκτικότητα στην Πίεση, Συνθήκες Εργασίας Εκπαιδευτικών), οι 

οποίοι μάλιστα είναι παρόμοιοι με αυτούς που προτείνει ο Αντωνίου (2006), δηλαδή 

ο κατασκευαστής του ερωτηματολογίου (Συμπεριφορά Μαθητών, Φόρτος Εργασίας, 

Εργασιακές Συνθήκες, Υποστήριξη και Αναγνώριση από την Πολιτεία). Βέβαια η 

αφαίρεση 6 ερωτημάτων και η προσθήκη άλλων 4 στο αρχικό Ερωτηματολόγιο 

Εργασιακού Στρες (Αντωνίου, 2006) διαφοροποιεί κάπως το περιεχόμενο των 

παραγόντων, που όμως παραμένουν σταθεροί. Ανάλογες πηγές εργασιακού στρες για 

τους εκπαιδευτικούς έχουν βρεθεί και σε άλλες έρευνες στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό (βλ. Μούζουρα, 2005. Kyriacou & Sutcliffe, 1978), γεγονός που κάνει την 

ισχύ των πηγών στρες πιο έγκυρη.  
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Η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων στα δεδομένα της έρευνας ήταν πολύ 

ικανοποιητική. Η αξιοπιστία του Ερωτηματολογίου Νοήματος Εργασίας ήταν 

ανάλογα υψηλή με αυτή που βρήκαν οι κατασκευαστές (Steger, Dik, Duffy, 2012), 

ενώ η αξιοπιστία του Ερωτηματολογίου Εργασιακού στρες και των υποκλιμάκων του 

ξεπερνούσαν αυτή που βρήκε ο κατασκευαστής (Αντωνίου, 2006).  

 

7.2 Αποτίμηση του νοήματος εργασίας και εκτίμηση πηγών 
εργασιακού στρες 

 

Ο πρώτος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η αποτίμηση του προσωπικού 

νοήματος που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη δουλειά τους και της έντασης των 

παραγόντων εργασιακού στρες που βιώνουν. 

Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του παρόντος δείγματος έχουν υψηλή 

αίσθηση νοήματος στην εργασία τους και δηλώνουν πως γνωρίζουν τι ακριβώς 

προσδίδει προσωπικό νόημα σε αυτή. Η παραπάνω διαπίστωση μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τον τρόπο ανίχνευσης και δόμησης 

νοήματος στα πλαίσια της εργασίας τους, τον οποίο μάλιστα αξιοποιούν με επιτυχία. 

Αν το νόημα εργασίας αποδειχθεί ένας παράγοντας που μπορεί να ελέγξει το στρες ή 

να δράσει με άλλο τρόπο ευεργετικά, τότε ο εύκολος χειρισμός του από τους 

εκπαιδευτικούς το καθιστά έναν πρώτης τάξεως προστατευτικό παράγοντα για 

αυτούς.  

Για το ερωτηματολόγιο Εργασιακού Στρες προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί σε 

γενικές γραμμές βιώνουν μέτριου επιπέδου στρες στην εργασία τους. Ειδικότερα, 

μέτρια υψηλό στρες προκαλείται από τις πιέσεις που υφίσταται ο εργαζόμενος εντός 

εργασιακού περιβάλλοντος, μέτριο στρες προκαλείται από την έλλειψη υποστήριξης 

του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και από την συμπεριφορά των μαθητών και 

αρκετά λιγότερο στρες προκαλείται από τις ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος.  

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η κυριότερη πηγή εργασιακού στρες των 

εκπαιδευτικών του παρόντος δείγματος είναι οι πιέσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί 

εντός του πλαισίου της εργασίας τους. Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με το εύρημα 

της έρευνας των Αντωνίου και Πολυχρόνη (2006), δέκα χρόνια πριν. Σε αυτήν ο 

σημαντικότερος παράγοντας εργασιακού στρες ήταν η συμπεριφορά των μαθητών, 

ενώ ο παράγοντας των πιέσεων που δέχονται οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονταν μόλις 



81 

 

στην τρίτη θέση μετά από τις εργασιακές συνθήκες. Η διαφορά στα ευρήματα μπορεί 

να οφείλεται είτε στη διαφορετική σύσταση των δειγμάτων, είτε στην ισχυρότερη 

πίεση που ασκείται στους εκπαιδευτικούς δέκα χρόνια μετά λόγω της συγχώνευσης 

σχολικών μονάδων, της μείωσης του μισθού τους, της επιβράδυνσης της εργασιακής 

τους εξέλιξης και της σύνδεσης αξιολόγησης-απόλυσης. Τέλος η γενικότερη 

οικονομική και κοινωνική συνθήκη που επικρατεί στη χώρα μας σήμερα είναι πιθανό 

να κάνει τους εκπαιδευτικούς πιο ευάλωτους στο στρες που προέρχεται από τις 

πιέσεις στην εργασία τους.  

Ο δεύτερος σε  ένταση παράγοντας εργασιακού στρες που ανιχνεύτηκε ήταν η 

έλλειψη υποστήριξης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Βρέθηκε δηλαδή ότι μετά 

τις εργασιακές πιέσεις, το μεγαλύτερο στρες στους εκπαιδευτικούς το προκαλεί η μη 

υποστήριξη του επαγγέλματός τους από την κοινότητα και την Πολιτεία. Το εύρημα 

αυτό διαφέρει από το αντίστοιχο εύρημα στην έρευνα των Αντωνίου και Πολυχρόνη 

(2006). Σε αυτή ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας εργασιακού στρες ήταν οι 

συνθήκες εργασίας ενώ ο παράγοντας της μη υποστήριξης κατατάσσονταν 

τελευταίος.  

 Είναι τέλος αξιοσημείωτο ότι τελευταίοι στην ιεράρχηση των παραγόντων 

στρες για την παρούσα έρευνα κατατάχθηκαν οι παράγοντες της συμπεριφοράς των 

μαθητών και των εργασιακών συνθηκών, που περιλαμβάνουν την επιβολή 

πειθαρχίας, την αντιμετώπιση της μαθητικής αδιαφορίας (ο πρώτος), τις σχέσεις με 

τους συναδέλφους, τη συμμετοχή στις αποφάσεις του σχολείου και την πίεση λόγω 

της διεκπεραίωσης των σχολικών εξετάσεων (ο δεύτερος). Φαίνεται ότι αυτοί οι 

παράγοντες που στην έρευνα των Αντωνίου και Πολυχρόνη (2006) αποτελούσαν τους 

κύριους παράγοντες στρες, ασκούν πλέον τη λιγότερη πίεση στους εκπαιδευτικούς, 

μιας και περιλαμβάνουν πιέσεις για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι προετοιμασμένοι 

από την είσοδό τους ακόμη στο επάγγελμα.  

 

7.3 Επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στην απόδοση 
νοήματος στην εργασία και στο εργασιακό στρες των 
εκπαιδευτικών 

  

Δεύτερος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των 

ατομικών διαφορών των εκπαιδευτικών στην απόδοση νοήματος στην εργασία τους 
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και στο εργασιακό τους στρες. Από τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων 

προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. 

Διαπιστώθηκε ότι το φύλο των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει την αίσθηση που 

έχουν για το νόημα της εργασίας τους. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα 

άλλων ερευνών στη βιβλιογραφία (βλ. Steger et al., 2012), που υποστηρίζουν ότι το 

φύλο δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επίδρασης στο νόημα εργασίας. Όσο 

αφορά στην επίδραση του φύλου στο στρες των εκπαιδευτικών, από τη παρούσα 

έρευνα προέκυψε ότι οι γυναίκες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Παρόμοια ευρήματα προκύπτουν με μεγάλη συχνότητα στη 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (Αλεξόπουλος, 1992. Antoniou, Polychroni & 

Vlachakis, 2006. Gulielmi & Tatrow, 1998. Kantas, 2001. Kyriakou & Sutcliffe, 

1978. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000), γεγονός που οδηγεί στη σκέψη ότι για 

τη διαφορά αυτή υπεύθυνος είναι ο διαφορετικός τρόπος κοινωνικοποίησης των δύο 

φύλων (βλ. και Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000).  

Βρέθηκε επίσης ότι η ηλικία δεν επιδρά στην απόδοση νοήματος στην 

εργασία, με άλλα λόγια βρέθηκε, ότι το νόημα εργασίας που βιώνει ένας 

εκπαιδευτικός είναι ανεξάρτητο από την ηλικία του. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με 

ευρήματα άλλων ερευνών στη βιβλιογραφία (Blake, Duffy, & Douglass, 2015. Lips-

Wiersma & Wright, 2012. Lopez & Ramos, 2016), τα οποία όμως προέκυψαν από 

έρευνες που δεν απευθυνόταν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς. Στη βιβλιογραφία 

εντοπίζονται επίσης και έρευνες (που επίσης δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε 

εκπαιδευτικούς), οι οποίες έδειξαν θετική συσχέτιση ηλικίας-νοήματος εργασίας 

(Fave, Brdar, Wissing & Vella-Brodrick, 2016. Inceoglu, I., Segers, J., & Bartram, D., 

2012). Υποστήριξαν δηλαδή ότι με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται η αίσθηση του 

εργαζόμενου ότι η εργασία του έχει νόημα. Επειδή, όμως, όπως τονίζεται στη 

βιβλιογραφία η συσχέτιση ηλικίας-νοήματος εργασίας μπορεί να επηρεάζεται από 

διάφορα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων το είδος και η ποικιλία των 

καθηκόντων του  επαγγέλματος (Piccolo & Colquitt, 2016) ή η θέση στην ιεραρχία 

και η μονιμότητα (Smyer, Besen & Pitt-Catsouphes, 2009), η παραπάνω σύγκριση 

ίσως να μην είναι δόκιμη.  

Από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας προέκυψε επίσης ότι 

η ηλικία συσχετίζεται ελαφρά αρνητικά (αλλά στατιστικά σημαντικά) με το συνολικό 

στρες των εκπαιδευτικών,  το στρες από την έλλειψη υποστήριξης του έργου τους και 

το στρες που προέρχεται από τις εργασιακές συνθήκες. Με άλλα λόγια βρέθηκε ότι 
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όσο αυξάνεται η ηλικία, ελαττώνεται το συνολικό στρες, το στρες λόγω μη 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και το στρες που προέρχεται από τις 

εργασιακές συνθήκες. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με σχετικά ευρήματα στη 

βιβλιογραφία (Antoniou & Vlachakis, 2006. Burke & Mikkelson, 2005. Koustelios & 

Kousteliou, 2001. Malik, Mueller & Meinke, 1999), από τα οποία προκύπτει ότι οι 

πρωτοδιόριστοι και οι νέοι σε ηλικία εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες, 

που με την πάροδο του χρόνου μετριάζονται. Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα της 

παρούσας έρευνας, σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτει διαφοροποίηση λόγω ηλικίας 

του στρες που προέρχεται από τη συμπεριφορά των μαθητών και του στρες που 

προέρχεται από τις πιέσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι 

εκπαιδευτικοί καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία βιώνουν λιγότερο συνολικό στρες, το 

οποίο όμως είναι συνέπεια της λιγότερης ενόχλησης από τις εργασιακές συνθήκες και 

την έλλειψη υποστήριξης και όχι της λιγότερης ενόχλησης από τις πιέσεις στο χώρο 

εργασίας και την συμπεριφορά των μαθητών. Με άλλα λόγια, οι εργασιακές 

συνθήκες και η έλλειψη υποστήριξης στρεσάρουν με το χρόνο λιγότερο τους 

εκπαιδευτικούς, πράγμα που μειώνει το συνολικό επίπεδο στρες που βιώνουν. 

Παρόλο όμως που το συνολικό επίπεδο του στρες μειώνεται, το στρες που προέρχεται 

από τις πιέσεις στο χώρο εργασίας ή από τη συμπεριφορά των μαθητών παραμένει 

σταθερό.   

Όσο αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος δεν διαφοροποιούνται ως προς το νόημα που δίνουν στην εργασία τους 

ανάλογα με το αν είναι παντρεμένοι, άγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση ή χήροι. Το 

εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώνεται από σχετικά ερευνητικά ευρήματα στη 

βιβλιογραφία, τα οποία είτε υποστηρίζουν ότι οι παντρεμένοι βιώνουν περισσότερο 

νόημα στην εργασία τους συγκριτικά με τους ανύπαντρους, τους χήρους και τους 

χωρισμένους (Schnell, 2009), είτε αντίθετα υποστηρίζουν ότι οι ανύπανδροι δίνουν 

μεγαλύτερη αξία από τους παντρεμένους στην με νόημα εργασία (De Paulo, 2016). 

Επίσης η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η οικογενειακή κατάσταση δεν επιδρά 

στατιστικά σημαντικά στο Συνολικό Στρες και στους παράγοντές του «Συμπεριφορά 

μαθητών», «Έλλειψη Υποστήριξης του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού» και 

«Αντοχή στην Πίεση», ενώ επιδρά στον παράγοντα «Συνθήκες Εργασίας». Το 

εύρημα αυτό συμφωνεί με παρατηρήσεις άλλων ερευνών, οι οποίες επίσης δε βρήκαν 

διαφορές στο εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών ανάλογα με την οικογενειακή τους 

κατάσταση Aftab & Khatoon, 2012. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000. Kyriacou 
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και Sutcliffe, 1978. Μούζουρα, 2005), Όσο αφορά στη διαφοροποίηση που 

παρατηρήθηκε στην ομάδα των χήρων/διαζευγμένων ή σε διάσταση εκπαιδευτικών, 

που βρέθηκε δηλαδή ότι βιώνουν περισσότερο στρες λόγω εργασιακών συνθηκών, 

ίσως αυτή αποτυπώνει μια διαφοροποίηση που δεν έγινε αντιληπτή από άλλες 

έρευνες είτε επειδή η ομάδα αυτή δεν αντιπροσωπευόταν επαρκώς και αποκλειόταν 

(βλ. Platsidou & Agaliotis, 2008), είτε επειδή η διαφοροποίηση ήταν τόσο 

ανεπαίσθητη που περνούσε απαρατήρητη. Στον παραπάνω συλλογισμό οδηγούν και 

τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, τα οποία παρόλο που δεν έδειξαν 

διαφοροποίηση στο συνολικό στρες ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των 

εκπαιδευτικών, έδειξαν διαφορά στο στρες που βιώνουν οι χήροι, διαζευγμένοι και σε 

διάσταση εκπαιδευτικοί λόγω εργασιακών συνθηκών. 

Ως προς την ειδικότητα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι 

οι φιλόλογοι και θεολόγοι αποδίδουν περισσότερο νόημα στην εργασία τους από ότι 

οι  συνάδελφοί τους των άλλων ειδικοτήτων. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα 

ευρήματα της βιβλιογραφίας (Σαλιάρης, 2009) η οποία όμως για το συγκεκριμένο 

θέμα είναι φτωχή. Το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε η παρούσα μελέτη είναι 

προβλέψιμο λογικά, αν σκεφτεί κανείς ότι η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών 

εμπλέκεται περισσότερο (λόγω σπουδών που αποτελούν προϋπόθεση του 

επαγγέλματός τους) με την φιλοσοφία, την θρησκειολογία και τις πνευματικές 

αναζητήσεις (βλ. Schnell, 2009). Αναφορικά με τη συσχέτιση της ειδικότητας των 

εκπαιδευτικών με το εργασιακό τους στρες, βρέθηκε ότι η ειδικότητα δεν 

συσχετίζεται με το συνολικό εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών, εύρημα που 

συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών για το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών 

(Αλεξόπουλος, 1990. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1996). Στη συνέχεια 

εξετάστηκε η συσχέτιση της ειδικότητας με τους επιμέρους παράγοντες στρες, από 

την οποία προέκυψε ότι οι φιλόλογοι και θεολόγοι στρεσάρονται περισσότερο από 

τους συναδέλφους τους των θετικών ειδικοτήτων όταν αντιμετωπίζουν θέματα που 

σχετίζονται με την συμπεριφορά των μαθητών και ότι οι εκπαιδευτικοί τεχνικών 

ειδικοτήτων στρεσάρονται περισσότερο από τους συναδέλφους τους των 

καλλιτεχνικών ειδικοτήτων όταν αντιμετωπίζουν θέματα που σχετίζονται με την  

έλλειψη υποστήριξής τους στον επαγγελματικό τομέα. Η ευαισθησία των φιλολόγων 

και θεολόγων στο στρες που πηγάζει από την συμπεριφορά των μαθητών μπορεί 

εύκολα να εξηγηθεί αν αναλογιστεί κανείς την ιδιαίτερη φύση των φιλολογικών και 

θρησκευτικών μαθημάτων που σε σχέση με τα θετικά μαθήματα ευνοούν την 
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ανάπτυξη εντονότερων διαπροσωπικών σχέσεων και μεγαλύτερης συναισθηματικής 

εμπλοκής των συμμετεχόντων. Η ευαισθησία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

μαθήματα ειδικότητας (Μηχανολογία, Υγιεινή, Πρώτες Βοήθειες κ.α) στο στρες που 

προέρχεται από την έλλειψη υποστήριξης στο επάγγελμά τους μπορεί να εξηγηθεί αν 

αναλογιστεί κανείς το σοκ αυτής της ομάδας εκπαιδευτικών μετά τις πρόσφατες 

ομαδικές απολύσεις των ίδιων ή συναδέλφων τους που δίδασκαν μαθήματα 

ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας έδειξε ότι για το 

παρόν δείγμα, η εργασιακή εμπειρία του εκπαιδευτικού δεν επηρεάζει ούτε τη βίωση 

εργασιακού νοήματος, ούτε το εργασιακό στρες. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν 

αναφορές που συσχετίζουν το εργασιακό νόημα απευθείας με την προϋπηρεσία στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Έτσι τα δεδομένα ερευνών με τα οποία συγκρίνονται 

τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αφορούν στη διερεύνηση της σχέσης της ηλικίας 

(και όχι της εργασιακής προϋπηρεσίας) με το νόημα εργασίας. Σε αυτή τη βάση 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η απουσία συσχέτισης της εργασιακής προϋπηρεσίας 

του εκπαιδευτικού με το εργασιακό του νόημα επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά (βλ. 

Blake, Duffy, & Douglass, 2015. Lips-Wiersma & Wright, 2012. Lopez & Ramos, 

2016). Το εύρημα της παρούσας έρευνας που αφορά στην απουσία συσχέτισης 

μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας των εκπαιδευτικών και του εργασιακού τους στρες 

επιβεβαιώνεται και από ευρήματα άλλων ερευνών με δείγμα εκπαιδευτικούς 

διαφορετικών σχολικών πλαισίων (Kyriacou & Sutcliffe, 1978. Λεονταρή, Κυρίδης & 

Γιαλαμάς, 2000. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011). Τα παραπάνω ευρήματα 

στην ουσία σημαίνουν ότι τόσο η βίωση νοήματος στην εργασία, όσο και το 

εργασιακό στρες είναι άσχετα τόσο με τη χρονολογική όσο και με την υπηρεσιακή 

ηλικία του εργαζόμενου.  

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας, το είδος του 

σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, 

Επαγγελματικό Λύκειο) δεν επηρεάζει ούτε τη βίωση εργασιακού νοήματος, ούτε το 

συνολικό εργασιακό του στρες. Βρέθηκε δηλαδή ότι το αν και κατά πόσο θα βιωθεί 

νόημα στην εργασία και η ένταση του εργασιακού στρες, είναι ανεξάρτητα από το αν 

ο εκπαιδευτικός εργάζεται σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο.  

Όταν η ίδια συσχέτιση επαναλήφθηκε, αλλά τη θέση του συνολικού στρες πήραν οι 

υποκλίμακές του, προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στο στρες των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Επαγγελματικά Λύκεια όταν αντιμετωπίζουν την 
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έλλειψη υποστήριξης του επαγγέλματός τους. Η μεγαλύτερη ανησυχία των 

εκπαιδευτικών Επαγγελματικών Λυκείων για την έλλειψη υποστήριξης του 

επαγγέλματός τους μπορεί ίσως να οφείλεται στο ότι τα τελευταία χρόνια ο θεσμός 

των Επαγγελματικών Λυκείων και οι εκπαιδευτικοί που τον υπηρετούν έχουν θιγεί 

ιδιαίτερα στη χώρα μας (υπενθυμίζονται οι καταργήσεις/συμπτύξεις σχολικών 

μονάδων και οι ομαδικές απολύσεις των εκπαιδευτικών το σχολικό έτος 2013-2014).   

Τέλος η περιοχή της έδρας του σχολείου (αστική, ημιαστική) βρέθηκε ότι  δεν 

επηρεάζει ούτε τη βίωση εργασιακού νοήματος, ούτε το συνολικό εργασιακό στρες 

του εκπαιδευτικού. Λεπτομερέστερη ανάλυση, με συμπερίληψη των υποκλιμάκων 

εργασιακού στρες, έδειξε ότι η περιοχή έδρας σχολείου επιδρά σημαντικά στο στρες 

που προέρχεται από την «Αντοχή στις Πιέσεις» στον εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα 

βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ημιαστικές (ή αγροτικές) περιοχές 

είναι πιο ευάλωτοι από αυτούς που υπηρετούν σε πόλεις στο στρες λόγω των 

εργασιακών τους πιέσεων.  Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται μερικώς από τα δεδομένα 

της βιβλιογραφίας που υποστηρίζουν ότι το στρες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

σε αγροτικές περιοχές είναι περισσότερο (Λεονταρή, Κυρίδη και Γιαλαμά (2000), 

χωρίς να εξετάζουν ξεχωριστά τις υποκλίμακες στρες. Μάλιστα αποδίδουν τα 

υψηλότερα επίπεδα στρες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία ημιαστικών 

περιοχών, «στον έντονο κοινωνικό έλεγχο που τους  ασκείται λόγω του ιδιαίτερου 

τύπου κοινωνικής οργάνωσης, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη εντονότερων 

διαπροσωπικών σχέσεων» (Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000:150). Το 

παραπάνω εύρημα Αντίθετα  τα ευρήματα της έρευνας της Μούζουρα  (2005) 

υποστηρίζουν ότι το στρες των εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερο όταν υπηρετούν σε 

σχολεία που εδρεύουν στην πόλη.  

Συμπερασματικά, η επεξεργασία των στοιχείων της παρούσας έρευνας 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών δεν επιδρούν ιδιαίτερα στην αίσθηση που αυτοί έχουν για το νόημα 

της εργασίας τους. Φάνηκε δηλαδή ότι ούτε η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση, ούτε η προϋπηρεσία, το είδος και η περιοχή έδρας του σχολείου 

διαφοροποιούν  τη βίωση εργασιακού νοήματος. Το μόνο εργασιακό χαρακτηριστικό 

που βρέθηκε ότι επιδρά στην αίσθηση εργασιακού νοήματος είναι η ειδικότητα του 

εκπαιδευτικού. Βρέθηκε δηλαδή ότι οι φιλόλογοι και θεολόγοι δήλωναν ότι βιώνουν 

περισσότερο νόημα στην εργασία τους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς άλλων 

ειδικοτήτων.  
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Τα δεδομένα ετούτης της έρευνας έδειξαν επίσης ότι τα δημογραφικά και 

εργασιακά χαρακτηριστικά έχουν μικρή επίδραση στο εργασιακό στρες που βιώνεται 

από τους εκπαιδευτικούς. Βρέθηκε δηλαδή ότι ούτε η οικογενειακή κατάσταση, ούτε 

η προϋπηρεσία, η ειδικότητα, το είδος ή η περιοχή έδρας του σχολείου επηρεάζουν τη 

βίωση εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών. Μόνο το φύλο και οριακά η ηλικία 

φαίνεται να διαφοροποιούν τη βίωση του εργασιακού στρες, με τις γυναίκες να 

βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από τους άντρες και τους μικρότερους σε ηλικία 

εκπαιδευτικούς να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από τους μεγαλύτερους. 

Όταν ελέγχθηκε η επίδραση των παραγόντων στρες στα δημογραφικά και 

εργασιακά χαρακτηριστικά, προέκυψαν και κάποιες επιπλέον πληροφορίες: α) οι 

εκπαιδευτικοί που είναι διαζευγμένοι/σε διάσταση/χήροι στρεσάρονται περισσότερο 

από τους παντρεμένους και ανύπαντρους όσο αφορά στις εργασιακές συνθήκες, β) οι 

φιλόλογοι και θεολόγοι στρεσάρονται περισσότερο από τους καθηγητές θετικών 

ειδικοτήτων από τη συμπεριφορά των μαθητών, γ) οι καθηγητές ειδικοτήτων 

στρεσάρονται περισσότερο από τους καθηγητές καλλιτεχνικών ειδικοτήτων από την 

έλλειψη υποστήριξής στο επάγγελμά τους, δ) οι καθηγητές που υπηρετούν σε 

επαγγελματικά Λύκεια στρεσάρονται περισσότερο από τους συναδέλφους τους που 

υπηρετούν σε Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια από την έλλειψη υποστήριξής στο 

επάγγελμά τους και ε) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία αγροτικών 

περιοχών στρεσάρονται περισσότερο από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε 

σχολεία αστικών περιοχών όσο αφορά στις πιέσεις που τους ασκούνται.    

  

7.4 Σύνδεση του Εργασιακού Νοήματος με το Εργασιακό Στρες 

 

Ο τρίτος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τη σύνδεση του 

εργασιακού νοήματος με τις διαστάσεις του εργασιακού στρες και τη διερεύνηση της 

δυνατότητας του εργασιακού νοήματος να προβλέπει το εργασιακό στρες. Η υπόθεση 

ήταν ότι θα υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην αίσθηση που έχει ο 

εκπαιδευτικός για το νόημα της εργασίας του και το εργασιακό του στρες (συνολικό 

και επιμέρους διαστάσεις του). Αναμενόταν δηλαδή ότι όσο περισσότερο ένας 

εκπαιδευτικός θα θεωρεί ότι η εργασία του έχει προσωπικό νόημα για αυτόν, τόσο το 

συνολικό εργασιακό του στρες και το στρες που προκύπτει λόγω της συμπεριφοράς 

των μαθητών, των εργασιακών συνθηκών, των πιέσεων από φόρτο εργασίας και της 
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έλλειψης υποστήριξης/αναγνώρισης από την Πολιτεία, θα μειώνεται. Αντίθετα 

αναμενόταν ότι η αίσθηση απουσίας εργασιακού νοήματος θα συσχετιζόταν με 

υψηλό εργασιακό στρες. 

Από τις αναλύσεις που έγιναν στα δεδομένα της παρούσας έρευνας βρέθηκε 

ότι η βίωση νοήματος στην εργασία  δεν επιδρά στο συνολικό εργασιακό στρες των 

εκπαιδευτικών, αλλά επιδρά σε έναν από τους τέσσερις παράγοντες στους οποίους το 

συνολικό στρες διακρίνεται. Βρέθηκε δηλαδή ότι η αίσθηση εργασιακού νοήματος 

δεν επιδρά στο εργασιακό στρες που είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των 

μαθητών, ούτε στο στρες που προέρχεται από εργασιακές πιέσεις ή απορρέει από τις 

εργασιακές συνθήκες. Επιδρά όμως (αρνητικά) στο στρες που νιώθει ο εκπαιδευτικός 

λόγω της έλλειψης υποστήριξης του επαγγέλματός του. Με άλλα λόγια, το αν ο 

εκπαιδευτικός αισθάνεται ότι η εργασία του έχει νόημα, δεν επηρεάζει την ένταση 

του στρες που θα βιώσει λόγω της συμπεριφοράς των μαθητών, των πιέσεων που 

δέχεται και των εργασιακών του συνθηκών, αλλά επηρεάζει την ένταση του στρες 

που προέρχεται από την έλλειψη της υποστήριξης του επαγγέλματός του. Η έλλειψη 

υποστήριξης, δηλαδή, προκαλεί περισσότερο στρες σε έναν εκπαιδευτικό που δεν 

βρίσκει νόημα στην εργασία του από ότι σε έναν άλλο, που βρίσκει.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η μικρής έντασης (αλλά στατιστικά 

σημαντική) αρνητική συσχέτιση του εργασιακού νοήματος με το στρες που 

προέρχεται από την έλλειψη υποστήριξης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, 

«εξασθενεί» και δεν ανιχνεύεται όταν στην ανάλυση συσχέτισης χρησιμοποιείται το 

συνολικό εργασιακό στρες. Το εύρημα της μη συσχέτισης του εργασιακού νοήματος 

με το συνολικό εργασιακό στρες δεν συμφωνεί με τα ευρήματα άλλων σχετικών 

ερευνών στη βιβλιογραφία, τα οποία εντοπίζουν αλλαγές στο εργασιακό στρες 

ανάλογες με το νόημα και τη σημασία που αποδίδεται στην εργασία  (βλ. Kuchinke, 

Cornachione, Oh & Kang, 2010. Milward & Kyriakidou, 2004. Smith et al., 1992. 

Treadgold, 1999. Vachon, 2011). Η ασυμφωνία αυτή μπορεί να οφείλεται στο ότι το 

εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών της παρούσας μελέτης είναι αποτέλεσμα 

απώλειας κεκτημένων δικαιωμάτων τους (π.χ. μονιμότητα, σταθερότητα ή αύξηση 

των απολαβών, σταδιακή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών) που γίνονται 

αντιληπτά ως απειλητικά για την υγεία και ευεξία. Υπό αυτή την έννοια το εργασιακό 

στρες αφορά την προσπάθεια σταθεροποίησης σε καινούριες (δυσμενέστερες) 

συνθήκες και είναι ανεξάρτητο από το νόημα της εργασίας του εκπαιδευτικού, όπως 

αυτό γίνεται αντιληπτό παραδοσιακά.   
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Από τη διερεύνηση της δυνατότητας του εργασιακού νοήματος να προβλέπει 

το εργασιακό στρες προέκυψε ότι το συνολικό εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών 

δεν μπορεί να προβλεφθεί από το νόημα που βιώνουν στην εργασία τους
14

. Ως προς 

τους επιμέρους παράγοντες του στρες, βρέθηκε ότι το στρες που είναι αποτέλεσμα 

της έλλειψη υποστήριξης του εκπαιδευτικού στο έργο του μπορεί να προβλεφθεί 

(αρνητικά) από τη βίωση εργασιακού νοήματος. Με άλλα λόγια, η ανάλυση των 

δεδομένων της παρούσας έρευνας έδειξε ότι όσο πιο έντονη είναι η βίωση 

εργασιακού νοήματος, τόσο μικρότερο προβλέπεται ότι θα είναι το επίπεδο του 

εργασιακού στρες που αφορά στην έλλειψη υποστήριξης του εκπαιδευτικού στο έργο 

του. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι στατιστικές αναλύσεις 

κατέδειξαν πριν το εργασιακό νόημα, δύο πιο ισχυρούς παράγοντες πρόβλεψης του 

εργασιακού στρες λόγω  έλλειψης υποστήριξης του εκπαιδευτικού στο έργο του. 

Αυτοί ήταν με σειρά προβλεπτικότητας το φύλο (το γυναικείο φύλο προβλέπει την 

εμφάνιση στρες λόγω έλλειψης υποστήριξης) και το είδος σχολείου (η υπηρέτηση σε 

ΕΠΑΛ προβλέπει μεγαλύτερη ευαισθησία στην εμφάνιση στρες λόγω έλλειψης 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών από την υπηρέτηση σε ΓΕΛ και η υπηρέτηση σε 

ΓΕΛ μεγαλύτερη ευαισθησία από την υπηρέτηση σε Γυμνάσιο).   

Το στρες που προέρχεται από τις εργασιακές πιέσεις, μπορεί να προβλεφθεί 

από το (γυναικείο) φύλο και από την περιοχή έδρας του σχολείου (η ημιαστική 

περιοχή κάνει τους εκπαιδευτικούς πιο ευάλωτους στο στρες από εργασιακές πιέσεις, 

από ότι η αστική). Τέλος  το στρες που προέρχεται από τις συνθήκες εργασίας του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, μπορεί να προβλεφθεί από το (γυναικείο) φύλο και 

από την ηλικία (όσο μικρότερη η ηλικία, τόσο μεγαλύτερα επίπεδα στρες  λόγω 

συνθηκών). 

 

                                                 
14

 Από την σχετική στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι το συνολικό εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών 

μπορεί να προβλεφθεί από το φύλο τους. Βρέθηκε, δηλαδή, ότι το γυναικείο φύλο προβλέπει την 

βίωση εργασιακού στρες  



90 

 

Κεφάλαιο 8ο   

Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να ανιχνεύσει αν η απόδοση νοήματος στην 

εργασία Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει 

προστατευτικό μηχανισμό από το εργασιακό τους στρες. Πρόκειται για μια 

πρωτότυπη έρευνα, καθώς είναι η πρώτη φορά που διερευνάται η επίδραση του 

νοήματος εργασίας στο εργασιακό στρες για την ιδιαίτερη εργασιακή ομάδα των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Τα ευρήματα που προέκυψαν δείχνουν ότι η απόδοση 

νοήματος στην εργασία δεν επηρεάζει όσο αναμενόταν το εργασιακό στρες των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο τα εξαγόμενα συμπεράσματα δίνουν χρήσιμες πληροφορίες 

για την κατανόηση και το χειρισμό αυτής της σχέσης. 

Φαίνεται καταρχήν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλή αίσθηση νοήματος στην 

εργασία τους και την αξιολογούν ως πολύ σημαντική για τους ίδιους και για την 

κοινότητα. Δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι ακριβώς προσάπτει νόημα στην εργασία τους 

και άρα μπορούν να το αναζητήσουν ή να το δημιουργήσουν. Όσο αφορά στο 

συνολικό τους στρες, αυτό κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα και οφείλεται κυρίως στην 

προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις  πιέσεις του εργασιακού τους 

περιβάλλοντός. Τα ατομικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση) και εργασιακά 

(προϋπηρεσία, είδος και έδρα σχολείου) χαρακτηριστικά δεν φάνηκε να επηρεάζουν 

την αίσθηση νοήματος εργασίας των εκπαιδευτικών, εκτός ίσως από το ότι οι 

φιλόλογοι και οι θεολόγοι φάνηκε να αξιολογούν υψηλότερα από τους συναδέλφους 

τους άλλων ειδικοτήτων το νόημα της εργασίας τους. Αντίστοιχα φάνηκε ότι τα 

ατομικά και εργασιακά χαρακτηριστικά επιδρούν λίγο στο εργασιακό στρες των 

εκπαιδευτικών. Βρέθηκε δηλαδή ότι μόνο το φύλο και η ηλικία έχουν κάποια 

επίδραση, με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από 

τους άνδρες συναδέλφους τους και τους νεότερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς να 

βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες από τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους. 

Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι σε αντίθεση με την ηλικία, η προϋπηρεσία των 

εκπαιδευτικών δεν συσχετίζεται με το εργασιακό τους στρες. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η 

ηλικιακή και όχι η εργασιακή ωρίμανση του εκπαιδευτικού έχει επίδραση στον 

έλεγχο του εργασιακού του στρες.  
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Τα υπόλοιπα ατομικά και εργασιακά χαρακτηριστικά (η οικογενειακή 

κατάσταση, το είδος του σχολείου, η περιοχή έδρας του σχολείου, η ειδικότητα),  δεν 

φάνηκε να επιδρούν στο εργασιακό στρες. Προκειμένου να αντληθούν 

λεπτομερέστερες πληροφορίες ελέγχθηκε η επίδραση των παραπάνω (δημογραφικών 

και εργασιακών) χαρακτηριστικών στους τέσσερις υποπαράγοντες του στρες. Το 

αποτέλεσμα ήταν να ανιχνευτούν κάποιες επιμέρους συσχετίσεις. Βρέθηκε δηλαδή 

ότι οι χήροι, σε διάσταση και οι διαζευγμένοι στρεσάρονται περισσότερο από τους 

παντρεμένους και ανύπαντρους όσο αφορά στις εργασιακές συνθήκες, οι φιλόλογοι 

και θεολόγοι στρεσάρονται περισσότερο από τους καθηγητές θετικών ειδικοτήτων 

από τη συμπεριφορά των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και αυτοί που 

υπηρετούν σε Επαγγελματικά Λύκεια βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες όταν 

πρόκειται για έλλειψη αναγνώρισης και υποστήριξης του επαγγέλματός τους και οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία αγροτικών περιοχών στρεσάρονται 

περισσότερο από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε σχολεία αστικών 

περιοχών όσο αφορά στις πιέσεις που τους ασκούνται στο εργασιακό περιβάλλον. 

Όσο αφορά στη διερεύνηση της σχέσης του εργασιακού νοήματος με το 

εργασιακό στρες, εκ πρώτης όψεως δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση. Μια πιο 

προσεκτική ανάλυση των δεδομένων όμως έδειξε ότι η βίωση νοήματος στην εργασία 

επιδρά αρνητικά στο στρες που νιώθει ο εκπαιδευτικός λόγω της έλλειψης 

υποστήριξης του επαγγέλματός του και μάλιστα με αιτιώδη σχέση. Βρέθηκε δηλαδή 

ότι όσο αυξάνεται η αίσθηση εργασιακού νοήματος, τόσο το προερχόμενο από την μη 

υποστήριξη του επαγγέλματος στρες, θα μειώνεται. Παρά τη σημασία που έχει η 

παραπάνω πληροφορία για τη διαχείριση του συγκεκριμένου είδους εργασιακού 

στρες, πρέπει κανείς να θυμάται ότι πρόκειται για επίδραση σε έναν μόνο 

υποπαράγοντα του στρες και μάλιστα ότι αυτή η επίδραση εκμηδενίζεται όταν 

εξετάζεται το συνολικό στρες.   

Προκύπτει λοιπόν το εύρημα ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η εργασία 

τους έχει θετικό νόημα και το επίπεδο εργασιακού στρες τους είναι μέτριο, αυτές οι 

δύο μεταβλητές δεν συσχετίζονται ισχυρά (υπάρχει ασθενής, μη στατιστικά 

σημαντική, αρνητική συσχέτιση). Το εύρημα αυτό μάλλον δείχνει ότι παρόλο που το 

εργασιακό νόημα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο στρες των εργαζομένων 

(σύμφωνα και με ευρήματα της βιβλιογραφίας, βλ. κεφ. 4 τούτης της εργασίας), ο 

χειρισμός του δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση στην αντιμετώπιση του εργασιακού 

στρες. Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι το εργασιακό στρες στην περίπτωση του 
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παρόντος δείγματος πηγάζει κυρίως από απώλεια εργασιακών κεκτημένων που είναι 

αποτέλεσμα κεντρικών πολιτικών για την Παιδεία, τη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων και το σχολικό κλίμα και δευτερευόντως από τα άτομα και τα 

χαρακτηριστικά τους. Αν αλλαγές σε Πολιτειακό και οργανωτικό επίπεδο μπορούσαν 

να εξασφαλιστούν, ώστε να υπάρχει μια βάση ασφάλειας για τους εργαζόμενους, τότε 

ίσως το εργασιακό νόημα να μπορούσε να επηρεάσει περισσότερο ή και να ελέγξει το 

εργασιακό στρες. Με βάση τον συλλογισμό της απώλειας των κεκτημένων,  θα 

μπορούσε κανείς ίσως να εξηγήσει και τη διάσταση των ευρημάτων της παρούσας 

έρευνας από τα ευρήματα παρόμοιων ερευνών στη βιβλιογραφία, που βρήκαν 

αρνητική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.  

Γεγονός είναι σίγουρα ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που περιγράφηκαν 

παραπάνω και την αδυναμία του νοήματος εργασίας να δράσει ευεργετικά στο 

εργασιακό στρες, αυτό βρέθηκε να κυμαίνεται για το παρόν δείγμα σε μέτρια 

επίπεδα. Η διαπίστωση αυτή μας κάνει να υποθέσουμε ότι ίσως κάποιος άλλος 

παράγοντας ή συνδυασμός παραγόντων να το μετριάζει. Ένας τέτοιος παράγοντας θα 

μπορούσε να είναι το νόημα ζωής, μια πιο κεντρική και πιο κινητοποιητική έννοια 

από το εργασιακό νόημα. Η υπόθεση της επίδρασης του νοήματος ζωής στο 

εργασιακό στρες μπορεί να στηριχθεί και σε βιβλιογραφικά δεδομένα που συνδέουν 

το νόημα ζωής, με την εργασία (θετικά) και το εργασιακό στρες (αρνητικά) (βλ. 

ενδεικτικά Allan, Duffy, Douglass & McCarty, 2015. Blaug, Kenyon & Lekhi, 2007). 

Η υπόθεση αυτή μένει να διερευνηθεί σε επόμενη ερευνητική προσπάθεια. 

Άλλες σχέσεις πρόβλεψης που προέκυψαν από την προσπάθεια ανίχνευσης 

αιτιωδών συσχετίσεων των δημογραφικών παραγόντων με τους υποπαράγοντες του 

εργασιακού στρες ήταν ότι:  

α) Το γυναικείο φύλο προβλέπει υψηλότερα επίπεδα συνολικού εργασιακού 

στρες και όλων των υποπαραγόντων του σε αντίθεση με την ηλικία που προβλέπει 

(αρνητικά) μεγαλύτερη ευαισθησία στο στρες που προκαλείται μόνο από τις 

εργασιακές συνθήκες. Φάνηκε ότι ο έλεγχος των υπόλοιπων παραγόντων στρες 

(Συμπεριφορά Μαθητών, Έλλειψη Υποστήριξης Επαγγέλματος και Πιέσεις) δεν 

μπορεί να προβλεφθεί από την ηλικία. 

β) Η υπηρέτηση σε Επαγγελματικό Λύκειο (αλλά όχι η διδασκαλία 

μαθημάτων ειδικότητας) προβλέπει μεγαλύτερη ευαισθησία στην έλλειψη 

υποστήριξης του επαγγέλματός. Φάνηκε δηλαδή ότι παρόλο που η διδασκαλία 

μαθημάτων ειδικότητας συσχετίζεται με την ευαισθησία στην έλλειψη υποστήριξης 
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(βλ. κεφ. 6.4 της παρούσας εργασίας), δεν μπορεί να την προβλέψει κιόλας (βλ. κεφ. 

6.5 της παρούσας εργασίας). Το εύρημα αυτό μπορεί να εξηγηθεί ίσως αν λάβουμε 

υπόψη το γεγονός ότι τα μαθήματα ειδικότητας διδάσκονται τόσο στα Επαγγελματικά 

Λύκεια, όσο και στα Γενικά Λύκεια και τα Γυμνάσια. Το εύρημα αυτό δηλαδή ίσως 

συνηγορεί υπέρ της ευαισθησίας στην έλλειψη υποστήριξης, των εκπαιδευτικών που 

επλήγησαν από τις πρόσφατες αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση 

(εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Επαγγελματικά λύκεια και διδάσκουν μαθήματα 

ειδικότητας) 

γ) Η υπηρέτηση σε σχολείο ημιαστικής περιοχής προβλέπει μεγαλύτερη 

ευαισθησία στις πιέσεις του περιβάλλοντός. Το εύρημα αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν 

αναλογιστεί κανείς τον ιδιαίτερο τύπο κοινωνικής οργάνωσης στις ημιαστικές 

περιοχές, ο οποίος ευνοεί τον εντονότερο κοινωνικό έλεγχο και τις εντονότερες 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

δ) Δεν επιβεβαιώθηκε αιτιώδης σχέση στη συσχέτιση της ειδικότητας 

φιλολόγου ή θεολόγου με την ευαισθησία στο στρες λόγω συμπεριφοράς των 

μαθητών και στη συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης «διαζευγμένος/σε 

διάσταση/χήρος» και του στρες λόγω εργασιακών συνθηκών (παρόλο που όπως 

φάνηκε στο κεφ. 6.4 συσχετίζονται). 

 

 



94 

 

Κεφάλαιο 9ο   

Εφαρμογές – Περιορισμοί – Προτάσεις 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω έρευνα αξιολογούνται 

ως πολύ χρήσιμα. Η χρησιμότητά τους απορρέει κυρίως από το ότι διευκρινίζουν πού 

η ενθάρρυνση εύρεσης νοήματος στην εργασία μπορεί να βοηθήσει και πού όχι. 

Φάνηκε για παράδειγμα ότι αν ο στόχος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του 

εργασιακού στρες που προκύπτει  μόνο από την μη αναγνώριση και υποστήριξη του 

επαγγέλματός σε γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι οποίες διδάσκουν μαθήματα 

ειδικότητας σε Επαγγελματικά Λύκεια, τότε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής για την 

υποστήριξη στην εύρεση  εργασιακού νοήματος θα ήταν αποτελεσματικό. Το γεγονός 

όμως ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν έδειξαν συσχέτιση του 

συνολικού στρες με τη βίωση νοήματος στην εργασία δημιουργεί προβληματισμό για 

τη χρησιμότητα χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων. Φαίνεται δηλαδή ότι άλλοι 

παράγοντες εκτός του νοήματος στην εργασία επιδρούν σημαντικότερα στο 

εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών. Τέτοιοι παράγοντες θα μπορούσαν να είναι τα 

ατομικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. ο τύπος προσωπικότητας (βλ. 

Fontana & Abouserie, 1993), οργανωσιακά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. το στυλ 

διοίκησης (βλ. Austin, Shah & Muncer, 2005) ή πολιτικές για την Παιδεία, όπως 

περικοπές, απολύσεις, συμπτύξεις σχολείων (Στάγια & Ιορδανίδης, 2014). Στην 

παρούσα εργασία διερευνήθηκαν και οι δημογραφικοί και εργασιακοί παράγοντες 

που φαίνεται επίσης να μην επιδρούν ιδιαίτερα (επιδρά μόνο το φύλο και η ηλικία).  

Ως εκ τούτου η παρούσα μελέτη υιοθετεί την οπτική του Kyriacou (2001), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι το πρώτο βήμα πρόληψης και αντιμετώπισης του εργασιακού 

στρες των εκπαιδευτικών οφείλει να περιλαμβάνει οργανωτικού τύπου παρεμβάσεις 

(π.χ. παρεμβάσεις στις κεντρικές πολιτικές εκπαίδευσης της Πολιτείας, στη διοίκηση 

του σχολείου και στο κλίμα του) έτσι ώστε να δημιουργηθεί η βάση πάνω στην οποία 

θα στηριχθούν συμβουλευτικά προγράμματα (ενδεχομένως υποστήριξης στην 

ανίχνευση και δόμηση εργασιακού νοήματος) που θα συνδυάζουν προσωπικές και 

ομαδικές παρεμβάσεις. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούν ίσως να είναι πιο 

αποτελεσματικά λόγω της ασφάλειας που παρέχει στους εργαζόμενους η 

οργανωτικού τύπου πρόνοια.  

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούν και οι βασικοί περιορισμοί και 

αδυναμίες της παρούσας έρευνας. Μια αδυναμία αφορά την  συλλογή δεδομένων με 
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ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Στη βιβλιογραφία έχουν εκφραστεί πολλές φορές 

επιφυλάξεις που αφορούν την εγκυρότητα των δεδομένων που συλλέγονται με αυτή 

τη μέθοδο. Παρά τα μειονεκτήματα της, όμως, αυτή η μέθοδος θεωρείται η πιο 

αξιόπιστη στην συλλογή δεδομένων που αφορούν τόσο το νόημα εργασίας (Steger et 

al., 2012), όσο και το εργασιακό στρες (Αντωνίου, 2006). Άλλωστε οι κατασκευαστές 

καταφεύγουν σε διάφορες τεχνικές μείωσης της νοθείας των αποτελεσμάτων (βλ. για  

παράδειγμα την ερώτηση 3 στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε η παρούσα 

εργασία για την μέτρηση του Νοήματος Εργασίας). Ένας άλλος περιορισμός αφορά 

το δείγμα της έρευνας. Μεγαλύτερο δείγμα ή δείγμα από διαφορετικές βαθμίδες της 

εκπαίδευσης θα έδινε ίσως πιο έγκυρα αποτελέσματα. Τέλος, ίσως η επιλογή ενός 

εκτενέστερου ερωτηματολογίου ανίχνευσης Νοήματος Εργασίας που θα κάλυπτε 

καλύτερα την πολυπλοκότητα της έννοιας και θα επικεντρωνόταν σε περισσότερες 

διαφορετικού είδους διαστάσεις νοήματος, να πρόσφερε περισσότερες πληροφορίες 

που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια αυτής της μελέτης (π.χ. 

ερωτηματολόγιο CMWS, των Lips-Wiersma & Wright, 2012). Ο λόγος που δε 

χρησιμοποιήθηκε ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο ήταν το σχετικά μεγάλο του μέγεθος 

και η αναγκαιότητα αγοράς του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί.  

Παρά τους όποιους περιορισμούς και αδυναμίες, η έρευνα αυτή αποτελεί 

αφορμή για προβληματισμό. Στο μέλλον θα μπορούσαν να διεξαχθούν περαιτέρω 

έρευνες σε μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο δείγμα, η οποίες χρησιμοποιώντας 

ίσως ένα πιο αναλυτικό ερωτηματολόγιο πιθανό να καταλήξουν σε ακριβέστερα 

συμπεράσματα για τη σχέση νοήματος εργασίας και επαγγελματικού στρες.  

Συνίσταται τέλος η μελλοντική έρευνα να στραφεί στη διερεύνηση και άλλων 

παραγόντων που επιδρούν και επηρεάζουν το εργασιακό στρες, όπως είναι οι 

οργανωτικοί παράγοντες , οι παράγοντες προσωπικότητας και κουλτούρας ή ίσως και 

η ευρύτερη του νοήματος εργασίας έννοια του νοήματος ζωής.       
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Η εργασία μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς 

ανθρώπους. Οι παρακάτω δηλώσεις αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εσείς 

αντιλαμβάνεστε τον ρόλο της εργασίας στη ζωή σας. 

 Πόσο αληθινή είναι κάθε πρόταση για σας και την εργασία σας; 

 

 Τελείως 

Αναληθές 

Μάλλον 

Αναληθές  

Ούτε Αληθές/ 

Ούτε Αναληθές 

Μάλλον 

Αληθές 

Τελείως 

Αληθές 

Έχω βρει μια δουλειά με νόημα 1 2 3 4 5 

Θεωρώ ότι η δουλειά μου συμβάλει στην 

προσωπική μου ανάπτυξη  
1 2 3 4 5 

Στην πραγματικότητα η δουλειά μου δεν 

επηρεάζει τον κόσμο 
1 2 3 4 5 

Κατανοώ τον τρόπο με τον οποίο η δουλειά 

μου συμβάλει στο να έχει νόημα η ζωή μου 
1 2 3 4 5 

Έχω καλή αίσθηση για το τι κάνει τη 

δουλειά μου να έχει νόημα 
1 2 3 4 5 

Ξέρω ότι η δουλειά μου κάνει μια θετική 

διαφορά στον κόσμο 
1 2 3 4 5 

Η δουλειά μου με βοηθά να κατανοώ τον 

εαυτό μου καλύτερα 
1 2 3 4 5 

Έχω ανακαλύψει μια δουλειά που έχει 

σκοπό που με ικανοποιεί 
1 2 3 4 5 

Η δουλειά μου με βοηθά να κατανοώ τον 

κόσμο γύρω μου 
1 2 3 4 5 

Η δουλειά που κάνω εξυπηρετεί έναν 

ανώτερο σκοπό 
1 2 3 4 5 
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Τώρα αναλογιστείτε το επαγγελματικό σας περιβάλλον και με βάση την κλίμακα που 

ακολουθεί, κυκλώστε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα το πόσο στρες σας 

προκαλεί καθεμιά από τις παρακάτω εργασιακές εμπειρίες, καταστάσεις ή συνθήκες 

(από 1= Σε καμία περίπτωση δεν μου προκαλεί στρες ως 6=Μου προκαλεί πολύ 

μεγάλο στρες). 

 

1. Η έλλειψη βοήθειας από το κράτος 1 2 3 4 5 6 

2. Η ασέβεια που δείχνει η κοινωνία στο επάγγελμά μου 1 2 3 4 5 6 

3. Η δυσανάλογα μικρή αμοιβή σε σχέση με τη δουλειά μου 1 2 3 4 5 6 

4. Η συνεχής αξιολόγηση των μαθητών 1 2 3 4 5 6 

5. Η αντιμετώπιση μαθητών με «δύσκολο» χαρακτήρα 1 2 3 4 5 6 

6. Το σύστημα προαγωγής (π.χ. περιορισμένες ευκαιρίες) 1 2 3 4 5 6 

7. Οι δουλειές πέρα από τα καθήκοντά μου (γραφειοκρατία) 1 2 3 4 5 6 

8. Η σοβαρή έλλειψη μέσων και εξοπλισμού 1 2 3 4 5 6 

9. Ο πολύς χρόνος που αφιερώνεται σε ορισμένα παιδιά 1 2 3 4 5 6 

10. Η επιβολή πειθαρχίας και ο θόρυβος στην τάξη 1 2 3 4 5 6 

11. Η μη αναγνώριση της προσφοράς μου από τους γονείς 1 2 3 4 5 6 

12. Η επίδραση της εργασίας μου στην προσωπική μου ζωή 1 2 3 4 5 6 

13. Η έλλειψη υποστήριξης από γονείς σε θέματα πειθαρχίας 1 2 3 4 5 6 

14. Η αξιολόγηση της επίδοσής μου από προϊσταμένους 1 2 3 4 5 6 

15. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη 1 2 3 4 5 6 

16. Το μειωμένο ενδιαφέρον ορισμένων μαθητών 1 2 3 4 5 6 

17. Η ελλιπής συνεργασία με τους συναδέλφους 1 2 3 4 5 6 

18. Ο γενικότερος φόρτος εργασίας 1 2 3 4 5 6 

19. Η διαρκής ευθύνη για τους μαθητές 1 2 3 4 5 6 

20. Η πιστή τήρηση του προγράμματος 1 2 3 4 5 6 

21. Η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού 1 2 3 4 5 6 

22. Η έλλειψη προόδου ορισμένων μαθητών 1 2 3 4 5 6 

23. Η συνεχής λήψη αποφάσεων μέσα στην τάξη 1 2 3 4 5 6 

24. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων 1 2 3 4 5 6 

25. Η περίοδος των εξετάσεων 1 2 3 4 5 6 

26. Η ανεπαρκής εκπαίδευση για το επάγγελμά μου 1 2 3 4 5 6 

27. Η μη συμμετοχή στις αποφάσεις του σχολείου 1 2 3 4 5 6 

28. Η ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες 1 2 3 4 5 6 

29. Η διαρκής κριτική από τους μαθητές μου 1 2 3 4 5 6 

30. Η έλλειψη χρόνου ατομικής ενασχόλησης με μαθητές 1 2 3 4 5 6 

31. Η έλλειψη στήριξης από ειδικούς (ψυχολόγους κ.α) 1 2 3 4 5 6 

32 Η επαγγελματική ανασφάλεια (απόλυση, υποχρ μετάθεση) 1 2 3 4 5 6 

33 Η διαισθητική αντιμετώπιση επαγγελμ προβλημάτων 1 2 3  4 5 6 

34 Η συνεχής προσαρμογή σε νέα επαγγελματικά δεδομένα 1 2 3 4 5 6 
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