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Περίληψη 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η πνευματική ευεξία και το νόημα ζωής συγκαταλέγονται 

ανάμεσα στους προστατευτικούς παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά δεν έχουν 

εξεταστεί εκτενώς στην επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών. Έτσι, ο κύριος στόχος της 

παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει το ρόλο της πνευματικής ευεξίας και του νοήματος 

ζωής στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 195 

εκπαιδευτικοί, ηλικίας 19 ως 65 ετών, οι οποίοι εξετάστηκαν με την κλίμακα Πνευματικής 

Ευεξίας (Paloutzian & Ellison, 1982), την κλίμακα Νοήματος Ζωής (Steger, 2010) και την 

Πολυδιάστατη κλίμακα για την ψυχική ανθεκτικότητα των Εκπαιδευτικών (Mansfield & 

Wosnitza, 2015). Επιπλέον, διερευνήθηκε η επίδραση στις παραπάνω μεταβλητές των 

δημογραφικών παραγόντων (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, εκπαιδευτική 

κατάρτιση, προϋπηρεσία, εργασιακή σχέση). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν λίγες 

επιδράσεις της ηλικίας και της προϋπηρεσίας (μόνο στην παρουσία νοήματος), της 

οικογενειακής κατάστασης (μόνο στην επαγγελματική και κινητήρια διάσταση και στη 

συναισθηματική διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας), του φύλου (μόνο στη 

συναισθηματική διάσταση) και της εργασιακής σχέσης (μόνο στην αναζήτηση νοήματος και 

στη συναισθηματική διάσταση). Σε ό,τι αφορά στον κύριο στόχο της έρευνας, με μια σειρά 

από αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης ελέγχθηκε αν οι διαστάσεις του νοήματος ζωής 

(παρουσία νοήματος και αναζήτηση νοήματος) και της πνευματικής ευεξίας (θρησκευτική 

ευεξία και υπαρξιακή ευεξία) μπορούν να προβλέψουν τις διαστάσεις της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. Διαπιστώθηκε ότι η παρουσία νοήματος προβλέπει θετικά όλες τις 

διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας, ενώ η αναζήτηση νοήματος δεν προβλέπει καμία 

διάσταση. Η υπαρξιακή ευεξία προβλέπει αρνητικά μόνο τη συναισθηματική διάσταση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας, ενώ η θρησκευτική ευεξία δεν προβλέπει καμία διάσταση. Από τα 

παραπάνω συμπεραίνεται η σπουδαιότητα της παρουσίας νοήματος για την ενίσχυση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών.  

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, νόημα ζωής, πνευματική ευεξία, ψυχική ανθεκτικότητα 
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Abstract 

According to the literature, the spiritual well-being and the meaning of life are among the 

protective factors of psychological resilience, but have not been examined extensively in the 

professional group of teachers. Thus, the aim of the present study was to examine the impact 

of spiritual well-being and meaning of life in teachers' psychological resilience. In the 

research involved 195 teachers aged 19 to 65 years who were tested with the Spirituality 

Well-Being Scale (Paloutzian & Ellison, 1982), the Meaning of Life Scale (Steger, 2010) and 

the Multidimensional Teacher Resilience Scale (Mansfield & Wosnitza, 2015). Furthermore, 

the effect on the above variables of demographic factors (gender, marital status, age, 

education, work experience, labor contract) was investigated. The results showed that there 

are few effects of age and work experience (only in the presence for meaning of life), marital 

status (only in professional & motivational dimension and emotional dimension of 

psychological resilience) gender (only the emotional dimension) and labor contract (only the 

search of meaning and emotional dimension). Regarding the main objective of the survey, 

with a series of multiple regressions analyzes tested whether the dimensions for the meaning 

of life (presence of meaning and search of meaning) and spiritual well-being (religious well-

being and existential well-being) could predict the dimensions of psychological resilience. It 

has been found that the presence of meaning positively predicts all the dimensions of 

psychological resilience, while search for meaning of life does not predict any dimension. The 

existential well-being predicts only the emotional dimension of psychological resilience, 

while religious well-being does not predict any dimension. From the above it is concluded the 

importance of the presence of meaning in life enhance teachers’ psychological resilience. 

 

Key worlds: Meaning of Life, psychological resilience, spiritual well-being, teachers 
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Εισαγωγή  

Στην παρούσα έρευνα θα εξεταστεί η επίδραση της πνευματικής ευεξίας και του νοήματος 

ζωής στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στον Ελλαδικό χώρο. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών ήταν κάτι 

που απασχόλησε τους ερευνητές οι οποίοι εντόπισαν ότι η ενίσχυση των δασκάλων και κατ’ 

επέκταση των τάξεων λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας στην ψυχική ανθεκτικότητα 

των μαθητών και αυξάνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Gu & Day, 2007). Όπως φαίνεται 

από τη βιβλιογραφία, η πνευματική ευεξία και το νόημα ζωής ίσως να αποτελούν 

προστατευτικούς παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας, ωστόσο στη βιβλιογραφία δεν 

υπάρχουν εμπειρικές έρευνες που διερευνούν αυτήν την υπόθεση. Γενικότερα στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιες έρευνες που εξετάζουν είτε την πνευματική ευεξία, είτε το 

νόημα της ζωής αλλά δεν εξετάζεται η επίδρασή τους στην ψυχική ανθεκτικότητα και το 

δείγμα δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτούς τους λόγους έγκειται η συμβολή της 

έρευνας. 

Στο πρώτο μέρος της έρευνας παρατίθεται η θεωρητική θεμελίωση, με την 

ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο 

της έρευνας διερευνάται η πνευματική ευεξία και πιο συγκεκριμένα γίνεται η αποσαφήνιση 

της έννοιας, ενώ στη συνέχεια επεξηγείται πώς επιδρά η πνευματική ευεξία στην υγεία του 

ατόμου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται και επεξηγείται η έννοια του νοήματος της ζωής, 

διευκρινίζοντας ειδικότερα ποιες είναι οι διακρίσεις του νοήματος της ζωής. Στη συνέχεια 

αναλύεται πώς οι στόχοι που θέτει το άτομο μπορεί να είναι το μέσο για να επιτύχει να βρει 

το νόημα στη ζωή του. Το κεφάλαιο καταλήγει στο νόημα που λαμβάνει το άτομο από την 

εργασία καθώς μπορεί να είναι και αυτή ένα μέσο επίτευξης νοήματος. Τέλος, αναλύεται πώς 

επιδρά το νόημα της ζωής στην ψυχική ανθεκτικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο εξηγείται γενικά ο 

όρος της ψυχικής ανθεκτικότητας ενώ στη συνέχεια γίνεται πιο διεξοδική ανάλυση του όρου 

συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη αναλύονται οι παράγοντες κινδύνου και οι 

προστατευτικοί παράγοντες γενικότερα και ειδικότερα σε σχέση με το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού. Στο τέλος, αναλύεται γιατί είναι σημαντική η ψυχική ανθεκτικότητα στους 

εκπαιδευτικούς. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της μελέτης όπου, στο τέταρτο 

κεφάλαιο, περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. Ακόμη γίνεται διεξοδική 

περιγραφή των συμμετεχόντων της έρευνας καθώς και η αναλυτική περιγραφή των 

ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, όπως και όλη η διαδικασία που 
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ακολουθήθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα. Κατόπιν, στο πέμπτο κεφάλαιο 

γίνεται μια πλήρης περιγραφή των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν αναφορικά με τους στόχους 

που τέθηκαν. Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση της έρευνας σε μια 

προσπάθεια ερμηνείας των ευρημάτων και στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα 

συμπεράσματα που αναδύθηκαν. Το όγδοο κεφάλαιο καταλήγει με τους περιορισμούς που 

συναντήθηκαν κατά την διεξαγωγή της έρευνας αλλά και κάποιες προτάσεις για μελλοντικές 

μελέτες όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωσή της, καθώς και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή των προτάσεων αυτών.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κεφάλαιο 1ο  

Πνευματική ευεξία 

1.1. Εννοιολογικός ορισμός της πνευματικής ευεξίας (Spiritual Well-Being )  

Σύμφωνα λοιπόν με τους Imam, Abdul Karim, Jusoh, και Mamad (2009) ως πνευματική 

ευεξία ορίζεται η σχέση ή συνδεσιμότητά μας με τους άλλους, το νόημα και ο σκοπός που 

έχει η ζωή, καθώς και η προαγωγή της ευεξίας μέσω της πίστης και της σχέσης μας με μια 

ανώτερη δύναμη πέρα από τον εαυτό μας. Επιπλέον, η έννοια της πνευματικής ευεξίας 

περιέχει μια διπλή κατάσταση: η μία πλευρά ορίζεται ως η θρησκευτική διάσταση, δηλαδή 

την αίσθηση της ευεξίας σε σχέση με το Θεό ή μία ανώτερη δύναμη, και η άλλη πλευρά της 

νοείται ως η πνευματική ή υπαρξιακή διάσταση, δηλαδή η αίσθηση για τον σκοπό που έχει 

κάποιος στη ζωή του και την ικανοποίηση που αντλεί από αυτή (Allport & Ross, 1967· Hills, 

Francis, Argyle, Jackson, 2004). 

Η σχέση της πνευματικής ευεξίας με την ψυχική υγεία απασχόλησε πολύ τους 

επιστήμονες. Αρχικά, σύμφωνα με τη φροϋδική ανάλυση, το θρησκευτικό στοιχείο 

θεωρήθηκε ότι δημιουργεί νευρώσεις στον άνθρωπο και ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός 

της κοινωνίας ώστε να καταστείλει κάποια γενετήσια ένστικτα της ανθρώπινης φύσης που 

έχουν επιθετικές και καταστροφικές εκδηλώσεις. Μεταγενέστερα όμως πολλοί επιστήμονες 

αποδέχθηκαν ότι η πνευματική ευεξία μπορεί να αποτελεί μία παράμετρο με θετικό πρόσημο 

για την ψυχολογία, διότι βοηθάει τον άνθρωπο να αναπτυχθεί και να αντιμετωπίσει τα 

παράδοξα και τις αβεβαιότητες της ζωής (Hills, Francis, Argyle, Jackson, 2004). 

Μερικοί επιστήμονες της εξελικτικής ψυχολογίας υποστηρίζουν ότι η θρησκεία είναι 

μόνο ένας μηχανισμός που βοηθάει τον άνθρωπο να προσαρμοστεί κοινωνικά. Η καλλιέργεια 

της ηθικής και των αρετών όπως η ευγνωμοσύνη, η συγχώρεση, η ευγένεια, η συμπόνια (Tay, 

Li, Myers, & Diener, 2014) μέσω της θρησκείας βοηθάνε στην εξασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής και είναι παράγοντες που προωθούν την ευημερία (Wright, 2009). Όπως και να έχει 

όμως είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα άτομα που παραβρίσκονται σε θρησκευτικά περιβάλλοντα 

και εμπλέκονται σε διάφορες πνευματικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες ή πρακτικές, όπως 
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είναι η λατρεία, η προσευχή, ο διαλογισμός βιώνουν κάποια θετικά συναισθήματα ή τα 

καλλιεργούν. Αυτά μπορεί να είναι η αγάπη, η ευγνωμοσύνη, το δέος και ο σεβασμός, ο 

θαυμασμός και η ελπίδα, η συγχώρεση (Emmons, 2005· Kim & Esquivel, 2011), η 

ταπεινοφροσύνη και ο αυτοέλεγχος (Emmons & Paloutzian, 2003). Αυτά τα υγιή 

συναισθήματα ή αρετές, κατά τους Sandage και Hill (2001), όταν ενσωματώνουν και την 

ηθική κατά την εκδήλωσή τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, καθιστούν το 

άτομο πιο αισιόδοξο και πιο ψυχικά ανθεκτικό (Emmons, 2005). Βέβαια, τα συναισθήματα 

αυτά βιώνονται και από άτομα που δε θεωρούν τους εαυτούς τους ως θρησκευόμενους και 

είναι φυσικά συναισθήματα που κάποιος τα αισθάνεται και σε άλλες πτυχές της ζωής του πιο 

κοσμικές (π.χ. οικογένεια, καριέρα, γεγονότα) αλλά έχουν μια πνευματική σημασία. Η 

γέννηση, για παράδειγμα, ενός παιδιού είναι ένα από τα θαύματα της φύσης που μπορεί να 

πλημμυρίσει με θετικά συναισθήματα ένα άτομο είτε είναι θρησκευόμενο είτε όχι.  

1.2. Πώς επιδρά η πνευματική ευεξία στην υγεία του ατόμου 

Ακόμη από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι, γενικότερα, η πνευματική 

ευεξία έχει θετικό αντίκτυπο στο βαθμό ικανοποίησης που έχει ένας άνθρωπος από τη ζωή 

του, και ειδικότερα από τους στόχους που έχουν σημασία για τη ζωή του. Επίσης, έχει θετικό 

αντίκτυπο στη στήριξη που έχει κοινωνικά, τις σχέσεις του και την ψυχολογική του υγεία. 

Ένα άτομο με πνευματική ευεξία έχει θετική αυτοαντίληψη, αυτοπεποίθηση και βιώνει 

μεγαλύτερη προσωπική ευτυχία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει καλύτερη συναισθηματική 

προσαρμογή, διότι εκδηλώνει λιγότερα επιθετικά συναισθήματα και έχει λιγότερες αρνητικές 

ψυχοκοινωνικές συνέπειες σε τραυματικά γεγονότα της ζωής. (Connor, Davidson, & Lee, 

2003· Δαρβύρη, 2013· Joshi, Kumari, & Jain, 2008). Σημαντικά στοιχεία σχετικά με την 

πνευματική ευεξία προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυτικές βιομηχανικές 

χώρες, ενώ στη βιβλιογραφία έχουν αρχίσει να προστίθενται τα τελευταία χρόνια και έρευνες 

από χώρες της Ανατολής (Imam et al., 2009· Ismail & Desmukh, 2012). Τα μέχρι τώρα 

ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως μεγαλύτερα επίπεδα πνευματικής 

ευεξίας συνδέονται με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία (Tay, Li, Myers, & Diener, 

2014).  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι υπάρχουν αντικρουόμενα 

αποτελέσματα όσο αφορά την επίδραση της πνευματικής ευεξίας στο άτομο (Milevsky & 

Levitt, 2004). Από τη μία πλευρά, και σύμφωνα με πληθώρα ερευνών που συγκεντρώθηκαν 

από τους Milevsky και Levitt (2004), φαίνεται ότι το άτομο που έχει τη θρησκευτική 
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διάσταση στη ζωή του έχει καλύτερη σωματική υγεία, καθώς δεν καταφεύγει στο αλκοόλ, το 

κάπνισμα ή την άμετρη κατανάλωση φαγητού και ναρκωτικών ουσιών για να νιώσει 

ικανοποίηση από τη ζωή. Αισθάνεται μια γενική ευτυχία και έτσι δεν καταφεύγει σε μη 

ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές, ενώ του είναι πιο εύκολη η προσαρμογή στον έγγαμο βίο 

(Batson, Schoenrade & Ventis, 1993· Margetic & Margetic, 2005). Επιπρόσθετα, για τα 

θρησκευόμενα άτομα βρέθηκε ότι έχουν λιγότερο άγχος και άρα δεν εμπλέκονται σε 

αρνητικές καταστάσεις που σχετίζονται με αυτό. Τέλος η χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ και η 

παραβατική συμπεριφορά είναι σε χαμηλότερη συχνότητα στα άτομα αυτά (Batson et al., 

1993).  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Fontana (2005), τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 

φαίνεται ότι αντλούν από τη θρησκεία ψυχολογική δύναμη, στήριξη και καθοδήγηση διότι 

τους παρέχει έναν κώδικα πεποιθήσεων και αξιών. Επίσης εντυπωσιακά είναι τα 

αποτελέσματα που δίνουν οι εμπειρικές έρευνες, ότι η θρησκευτικότητα και η 

πνευματικότητα είναι πηγή της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους εφήβους (Brassai, Piko, & 

Steger, 2011). Σύμφωνα με αυτές, φαίνεται ότι η πνευματικότητα προάγει την υγιή ανάπτυξη 

στους εφήβους, ενισχύει την κρίση τους και οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα την ψυχική 

υγεία, την ψυχολογική ευημερία και την ακαδημαϊκή μάθηση. Δεδομένης της αξίας της 

πνευματικότητας ως πηγής της ψυχικής ανθεκτικότητας, γίνεται συζήτηση να προωθηθούν οι 

πρακτικές που θα ενισχύσουν την πνευματική ανάπτυξη των εφήβων σε σχολικό, 

οικογενειακό και κοινοτικό πλαίσιο (Kim & Esquivel 2011). 

Τα θετικά οφέλη που απορρέουν από τη θρησκευτικότητα ίσως να οφείλονται στο 

γεγονός ότι το άτομο προστατεύεται κοινωνικά ως μέλος της εκκλησιαστικής ομάδας, 

δημιουργώντας ταυτόχρονα και εσωτερικά κίνητρα παρακίνησης για ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων. Ακόμη η θρησκευτικότητα συμβάλλει στην προώθηση της ψυχικής υγείας 

διότι παρέχει στο άτομο ένα πλαίσιο για να περιγράψει τις εμπειρίες της ζωής του 

δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο μια αίσθηση νοήματος (Jafaria, Dehshirib, Eskandarib, 

Najafic, Heshmatid, & Hoseinifarb, 2010). Επιπλέον, η αυξημένη αυτοεκτίμηση και ο 

αυτοσεβασμός που πηγάζουν από την πίστη τονώνουν το άτομο σε φυσικό επίπεδο και το 

καθιστούν πιο ανθεκτικό ψυχικά (Fontana, 2005). Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των 

ερευνητών δέχεται πλέον ότι το ένα τρίτο των ασθενειών οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια. Άρα 

εύλογη θα ήταν η συσχέτιση της θρησκευτικότητα με την ψυχική και συναισθηματική υγεία 

αλλά και την σωματική υγεία, όπως δείχνει και μεγάλος αριθμός ερευνών (Cohen, 2002· 

Fontana, 2005· Ismail & Desmukh, 2012). 



13 

Από την άλλη πλευρά, κάποιες εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι η θρησκεία δε 

σχετίζεται θετικά με την ψυχική υγεία και αρνητικά με τη δυσλειτουργική κοινωνική 

συμπεριφορά (Sanua, 1969). Επίσης, δε βρέθηκε σχέση ανάμεσα στη θρησκευτικότητα και το 

αντιληπτό στρες ή την ευτυχία (Lewis, Lanigan, Joseph, & De Fockert, 1997). Ακόμη από 

μελέτες βρέθηκε ότι οι σχέσεις μεταξύ της κατάθλιψης και της θρησκευτικότητας αλλάζουν 

ανάλογα με το πώς ασκείται η θρησκευτικότητα ή ποιες πτυχές της θρησκευτικότητας 

μετριούνται (Margetic & Margetic, 2005). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με εμπειρική έρευνα 

βασισμένη στη θεωρία των Allport και Ross (1967), βρέθηκε ότι οι άνθρωποι που 

εμπλέκονται εγγενώς με τη θρησκεία έχουν μικρότερες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη, 

ενώ οι άνθρωποι που έχουν εξωγενή σχέση με τη θρησκεία, για λόγους κυρίως συμφέροντος, 

εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες κατάθλιψης (McCullough & Larson 1999). Η θεωρία 

των Allport και Ross (1967) επισημαίνει ότι υπάρχει ανώριμη θρησκεία και ώριμος 

θρησκευτικός προσανατολισμός, κάνοντας αργότερα τη διάκριση σε εξωγενή και εγγενή 

θρησκευτικό προσανατολισμό, αντίστοιχα (Hunter & Merrill, 2013). Κατά τους Allport και 

Ross (1967) το άτομο με εξωγενή κίνητρα χρησιμοποιεί τη θρησκεία του, ενώ το άτομο με 

εγγενή κίνητρα ζει τη θρησκεία του. Παρατηρήθηκε ακόμη ότι ασθενείς που δε μπορούν να 

χάσουν βάρος ή όσοι πάσχουν από καρκίνο ή AIDS μπορεί να αισθάνονται ότι προκάλεσαν 

την ασθένειά τους και αισθάνονται ενοχή, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται σε συμπεριφορές 

που αυξάνουν τους κινδύνους για την υγεία τους στην προσπάθειά τους να εξιλεωθούν ηθικά 

(Margetic & Margetic, 2005).  

Επιπρόσθετα, κάποιες έρευνες δείχνουν ότι η πνευματική ευεξία δε συσχετίζεται ή ότι 

συσχετίζεται αρνητικά με τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου (Margetic & 

Margetic, 2005). Τα άτομα στις εν λόγω έρευνες εμφανίζουν υψηλό άγχος, κατάθλιψη, αλλά 

και δυσλειτουργικές συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα χρήση ουσιών όπως τα ναρκωτικά 

ή το αλκοόλ (Fontana, 2005· Imam et al., 2009· Margetic & Margetic, 2005· Williams & 

Sternthal, 2007). Αυτή η αρνητική σχέση, ενδεχομένως, να απορρέει από κάποια στρεσογόνα 

και δυσάρεστα γεγονότα της ζωής (όπως ο χρόνιος πόνος ή οι εξαρτήσεις), τα οποία 

έστρεψαν τα άτομα προς την προσευχή και τη θρησκεία, ως μέσο αντιμετώπισης της 

κατάστασης τους (Platsidou, 2013). Έτσι, αυτό που προκύπτει είναι ότι η πνευματική ευεξία 

επηρεάζει αρνητικά το άτομο, πιθανότερα όμως, στην περίπτωση που αυτό χαρακτηρίζεται 

από εξωγενή θρησκευτικό προσανατολισμό, και ανάλογα πάντα με την προσωπικότητά του 

(Davis, Kerr, & Robinson Kurpius, 2003). Επιπλέον, η θρησκευτικότητα επιδρά στην 

προσωπικότητα του ατόμου εκτός από άμεσο τρόπο (θρησκευτικές πρακτικές), και με έμμεσο 



14 

τρόπο (έθιμα, διατροφικές συνήθειες, γιορτές, θέματα υγείας όπως για παράδειγμα η 

μετάγγιση αίματος η οποία δεν είναι αποδεχτή σε κάποιες θρησκείες κ.α.) (Leondari & 

Gialamas, 2009· Margetic & Margetic, 2005), ενώ ο βαθμός της επίδρασης αυτής εξαρτάται 

από το κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο και τη θρησκεία που επικρατεί στο περιβάλλον, στο 

οποίο μεγαλώνει και έχει προσλαμβάνουσες (π.χ. στις μουσουλμανικές χώρες είναι πιο 

έντονο το θρησκευτικό στοιχείο). Έτσι, μέσα σε αυτή την κοινωνία διαμορφώνονται οι 

πεποιθήσεις και οι στάσεις του ατόμου, απέναντι στον εαυτό του και τον κόσμο, ενδεχομένως 

επηρεάζοντάς το σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το ίδιο αντιλαμβάνεται.   

1.3. Σχέση πνευματικής ευεξίας με την ψυχική ανθεκτικότητα  

Η σχέση μεταξύ πνευματικής ευεξίας και ψυχικής ανθεκτικότητας και το ότι αυτή δρα ως 

προστατευτικός παράγοντας της τελευταίας άρχισε να διαφαίνεται πρωταρχικά σε εμπειρικές 

έρευνες που έγιναν για την ψυχική ανθεκτικότητα των νέων (Werner, 1984, 1995). Όπως έχει 

ήδη εντοπιστεί, η πνευματική ευεξία μπορεί να διευκολύνει την ψυχική ανθεκτικότητα με 

τέσσερις σημαντικούς τρόπους: βοηθώντας στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, 

κατευθύνοντας προς θετικές συμπεριφορές και ηθικές αξίες, συμβάλλοντας στην άμεση 

πρόσβαση σε πηγές κοινωνικής στήριξης, και προσφέροντας ευκαιρίες για προσωπική 

ανάπτυξη και εξέλιξη (Crawford, Wright, & Masten, 2006· Margetic & Margetic, 2005). 

Μια άλλη διάσταση της θρησκείας ως πηγή ψυχικής ανθεκτικότητας είναι ότι 

χρησιμεύει ως μηχανισμός αντιμετώπισης των δύσκολων καταστάσεων της ζωής (Margetic & 

Margetic, 2005). Κατά την ψυχολογία της θρησκείας, ανάλογα με τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις του ατόμου (Allport & Ross, 1967· Fontana, 2005· Imam et al., 2009· Margetic 

& Margetic, 2005) μπορεί η θρησκεία να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο άτομο και άρα να 

λειτουργεί ως παράγοντας κινδύνου, ιδιαίτερα όταν δημιουργεί αισθήματα ενοχής και άγχος 

στο άτομα.. Αλλά μπορεί και να δημιουργεί θετικά συναισθήματα, όπως ελπίδα, και τότε να 

έχει το ρόλο του προστατευτικού παράγοντα (Emmons, 2005· Kim & Esquivel, 2011). 

Επιπρόσθετα, η θρησκεία πολλές φορές χρησιμεύει ως ένα σύστημα που δίνει νόημα στη 

ζωή, ειδικά σε χρονικές περιόδους που είναι ιδιαίτερα στρεσογόνες (Paloutzian & Park, 

2004). Ο λόγος που η πνευματική ευεξία ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα είναι διότι οι 

πνευματικές αξίες χρησιμεύουν για να διατηρήσει ο άνθρωπος μια αισιόδοξη προοπτική στη 

ζωή του και να βοηθηθεί να βρει νόημα σε αντίξοες καταστάσεις (Connor, Davidson, & Lee, 

2003· Imam et al., 2009· Werner, 1995).  
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Κεφάλαιο 2ο  

Νόημα ζωής  

2.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του νοήματος της ζωής 

Το νόημα της ζωής είναι κάτι που απασχόλησε τον άνθρωπο από τις απαρχές της ιστορίας 

του. Έτσι ανάλογα με την εθνική και κοινωνικό - πολιτισμική του κουλτούρα, αντλεί νόημα 

για τη ζωή του από ποικιλία πηγών (Battista & Almond, 1973· Reker & Wong, 2012· Schnell 

& Becker, 2006). Οι ερευνητές που διερεύνησαν το νόημα της ζωής παραθέτουν μια λίστα με 

τις πιο κοινές πηγές όπως οι προσωπικές σχέσεις, ο αλτρουισμός, οι θρησκευτικές ή 

δημιουργικές δραστηριότητες (Reker, 1991), η πνευματική αναζήτηση (Steger, 2010), η 

προσωπική ανάπτυξη, η οικονομική ασφάλεια, η εργασία (Emmons, 2005), οι 

δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο, τα προσωπικά επιτεύγματα, η δημιουργία 

κληρονομιάς, η μεταλαμπάδευση αξιών και ιδεών, η παράδοση και η κουλτούρα, οι 

κοινωνικοί και πολιτικοί λόγοι, οι ανθρωπιστικές ανησυχίες, οι ηδονιστικές δραστηριότητες, 

τα υλικά υπάρχοντα και η σχέση με τη φύση (στο Reker & Wong, 2012). Από τη 

βιβλιογραφία φαίνεται ότι κάποιες πηγές νοήματος όπως η θρησκευτικότητα (Emmons, 2005· 

Schnell, 2010), ή η κοινωνία έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον άνθρωπο (Schnell, 2011).  

Αν και το θέμα του νοήματος της ζωής είναι παραδοσιακά ο τομέας της φιλοσοφίας, 

τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναγνωριστεί ως κεντρική διάσταση της ψυχολογικής υγείας 

και της ποιότητας ζωής από ψυχοθεραπευτές αλλά και από κοινωνικούς επιστήμονες (Debats, 

Lubbe, Wezeman, 1993). Ειδικότερα, ενώ η επιστημονική κοινότητα αναγνώρισε τη σημασία 

του νοήματος στη ζωή του ανθρώπου, η εννοιολογική του αποσαφήνιση και η αποδοχή ενός 

ενιαίου ορισμού που θα βοηθήσει στην έρευνα υπήρξε μια πρόκληση (Steger, Kashdan, 

Sullivan & Lorent, 2008). Το κύριο πρόβλημα είναι ότι η έννοια του νοήματος της ζωής 

συνδέεται με ένα σύνολο θεωριών που είναι ανόμοιες στην προσέγγισή τους για το πώς 

μπορεί να αναπτυχθεί το νόημα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει κάποια καθολική έννοια 

που να ταιριάζει και να αφορά στη ζωή του καθενός, παρόλο που η αναζήτηση νοήματος 

αποτελεί βασικό ανθρώπινο κίνητρο (Frankl, 1985).  

Ο Frankl (1985), στην προσπάθειά του να το ορίσει, θεώρησε το νόημα της ζωής ως 

συνώνυμο του σκοπού, αναφερόμενος στους μακροπρόθεσμους στόχους του ατόμου που τον 

παρακινούν και του δημιουργούν εσωτερικά κίνητρα, δέσμευση και πάθος για τη ζωή 

(Frankl, 1985). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι απόψεις του Frankl (1985) προέκυψαν από τα 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699390132M#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699390132M#!
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βιώματά του ως φυλακισμένος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, καταδεικνύοντας ότι η ζωή 

κάποιου μπορεί να έχει νόημα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το κάθε άτομο δημιουργεί 

νόημα στη ζωή του, είτε νοηματοδοτώντας τη ώστε να έχει αξία, είτε βιώνοντας τις εμπειρίες 

της ζωής με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν αξία (Battista & Almοnd, 1973). Επίσης, το άτομο 

δημιουργεί νόημα στη ζωή του είτε μέσω της επιδίωξης σημαντικών στόχων, είτε με την 

ανάπτυξη μιας συνεκτικής αφήγησης ζωής που δίνει την αίσθηση της προσωπικής 

ολοκλήρωσης (Snyder & Lopez, 2007). Παρόμοια, ο Baumeister (1991) πρότεινε ότι το 

συναίσθημα πως υπάρχει νόημα μπορεί να επιτευχθεί με την ικανοποίηση των αναγκών για 

αξία, σκοπό (Emmons, 2005), αποτελεσματικότητα, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Άλλοι 

ερευνητές υπογράμμισαν ότι η καθημερινή λήψη αποφάσεων και η δράση, ή η ίδια 

διαδικασία κατά την οποία το άτομο δημιουργεί νόημα στη ζωή του είναι επίσης πηγές που 

δίνουν νόημα στη ζωή (Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006). Όλα αυτά βέβαια 

προϋποθέτουν ότι το άτομο μπορεί να δεσμευτεί σε αξίες ή στο να πιστεύει σε κάτι.  

Το νόημα της ζωής κρίθηκε από τους ψυχολόγους ως ένας παράγοντας που επηρεάζει 

τις ψυχικές διαδικασίες και συμπεριφορές καθώς καθιστά επιτρεπτό στον άνθρωπο να 

οργανώσει και να ερμηνεύσει ανάλογα τη ζωή του, επιτυγχάνοντας τους στόχους του και 

κατηγοριοποιώντας κάποια γεγονότα ως καθοριστικές στιγμές για τη ζωή του (Frankl, 1985· 

Wong, 2011). Συγκεκριμένα ο Wong (2011) όρισε το νόημα της ζωής ως ένα ατομικά 

κατασκευασμένο γνωστικό σύστημα, το οποίο δίνει προσωπικό νόημα στη ζωή κάποιου. Η 

έννοια του προσωπικού νοήματος έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται σταδιακά και, παρά τον 

κάπως αόριστο και απεριόριστο χαρακτήρα της, θα μπορούσε να διερευνηθεί και ως προς το 

πώς επιδρά στην ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου (Debats, 1999· Wong, 1998) και να 

προσφέρει χρήσιμη γνώση. Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει η παρούσα έρευνα. 

2.1.1. Οι διακρίσεις του νοήματος της ζωής  

Κατά τον Wong (1989), το προσωπικό νόημα στη ζωή περιλαμβάνει πέντε συνιστώσες, τη 

συναισθηματική, την κινητήρια, τη γνωστική, τη σχεσιακή και την προσωπική. Οι κατηγορίες 

αυτές χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση τόσο του εαυτού όσο και του γεγονότος της ζωής 

και αξιολογούν το επίπεδο νοήματος σε επτά τομείς της ζωής. Αναλυτικότερα οι τομείς αυτοί 

αναφέρονται “στην επιδίωξη και επίτευξη σημαντικών στόχων της ζωής, στη δημιουργία 

σχέσεων ως μια γενική κοινωνική ικανότητα, στη θρησκεία, έχοντας το άτομο καταφατικές 

πεποιθήσεις για τις σχέσεις με το θεϊκό, στην αυτό-υπέρβαση για εμπλοκή σε ανιδιοτελείς 

επιδιώξεις, στην αυτοαποδοχή, με την έννοια της ταπεινής αποδοχής των ορίων του ατόμου, 
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στην οικειότητα, κατά πόσο δηλαδή κάποιος συνάπτει συναισθηματικά στενές σχέσεις, και 

τέλος, τη δίκαιη μεταχείριση, διατηρώντας έναν βαθμό δικαιοσύνης στη ζωή” (Krok, 2015, 

σελ. 2293).  

Οι Reker και Wong (2012) θεωρούν ότι το προσωπικό νόημα του ατόμου αντλείται 

από δύο διαφορετικές διαστάσεις που αλληλοεπηρεάζονται. Η πρώτη διάσταση είναι το 

παγκόσμιο νόημα (global meaning) και η δεύτερη διάσταση είναι το νόημα που έχουν οι 

διάφορες καταστάσεις ή εμπειρίες για το άτομο (situational meaning). Επεξηγηματικά, η 

πρώτη διάσταση αναφέρεται στην πίστη του ατόμου ότι η ζωή έχει σκοπό και συνάφεια και 

με βάση αυτή το άτομο προσπαθεί να κατανοήσει πώς τα διάφορα γεγονότα της ζωής 

ταιριάζουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Το παγκόσμιο νόημα απαντάει σε ερωτήσεις του 

τύπου “γιατί αξίζει να ζούμε” ή “ποιος είναι ο σκοπός της ζωής”. Εναλλακτικά του όρου 

αυτού συναντιούνται στη βιβλιογραφία όροι όπως το τελικό νόημα, υπαρξιακό νόημα, απλώς 

η λέξη νόημα και σκοπός της ζωής. Όσο αφορά το νόημα που δίνει κάποιος στις 

καταστάσεις/εμπειρίες της ζωής του, αυτό περιλαμβάνει τη διαδικασία κατά την οποία το 

άτομο προσπαθεί να αντλήσει νόημα από τη συγκεκριμένη εμπειρία, όπως για παράδειγμα 

γιατί γερνάει ο άνθρωπος. Για την περιγραφή της κατάστασης αυτής υπάρχουν εναλλακτικοί 

όροι όπως προσωρινό νόημα, νόημα της στιγμής, οριστικό νόημα ή νόημα ως σημασία (Reker 

& Wong, 2012).  

Οι περισσότερες έρευνες για το τραύμα και την αντιμετώπισή του είναι 

επικεντρωμένες στο νόημα που έχει η συγκεκριμένη κατάσταση, καταλήγοντας ότι τα άτομα 

βιώνουν λιγότερο άγχος όταν βρουν νόημα στην κατάσταση αυτή. (Steger, Frazier, & 

Zacchanini, 2008). Ωστόσο κρίνεται ότι στην ψυχική ανθεκτικότητα συμβάλουν σημαντικά οι 

πεποιθήσεις που έχει το άτομο γενικότερα για το παγκόσμιο νόημα ζωής, διότι, όταν οι 

άνθρωποι βιώνουν ένα τραύμα, αντιμετωπίζουν ένα γεγονός που συνήθως έρχεται σε 

σύγκρουση με το πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο σύμφωνα με το νόημα που έχουν δώσει 

στη ζωή τους. Έτσι εάν κάποιος είναι σε θέση να αντλήσει νόημα από τη συγκεκριμένη 

τραυματική εμπειρία, αν μπορέσει να δώσει μία ευρύτερη εξήγηση στη σημασία που είχε 

αυτή η εμπειρία στη ζωή του, τότε είναι πιο πιθανό να προσαρμοστεί θετικά (Steger, 

Kashdan, Sullivan,  & Lorentz, 2008).  

Παρόμοια είναι και η προσέγγιση του Steger (2010), ο οποίος επισήμανε ότι το νόημα 

ζωής περιλαμβάνει δύο κύριους παράγοντες, την κατανόηση του νοήματος της ζωής και τον 

σκοπό της ζωής. Ο πρώτος παράγοντας αντικατοπτρίζει την ικανότητα του ατόμου να 

κατανοεί τη ζωή του, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του, του εξωτερικού κόσμου και του 
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πώς ταιριάζει και λειτουργεί ο ίδιος μέσα στον κόσμο αυτό. Ο δεύτερος παράγοντας δηλώνει 

πρωταρχικές και μακροπρόθεσμες προσδοκίες ζωής με τη μορφή στόχων που να τον 

ενεργοποιούν και να τον κινητοποιούν με σχετικές δραστηριότητες. Αναλυτικότερα, ο Steger 

και οι συνεργάτες του (2006) διαπιστώνουν ότι η προσέγγιση των ανθρώπων ως προς την 

κατανόηση του νοήματος της ζωής μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές διαστάσεις, στην 

παρουσία νοήματος στη ζωή και στην αναζήτηση νοήματος στη ζωή (Steger, 2010). Η πρώτη 

διάσταση αφορά το βαθμό στον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη ζωή τους ως σημαντική 

και ουσιώδη. Η άλλη διάσταση αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι 

ασχολούνται με την αναζήτηση του νοήματος στη ζωή τους. Με άλλα λόγια, η παρουσία του 

νοήματος στη ζωή επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν την αίσθηση του σκοπού ή της 

αποστολής στη ζωή τους που ξεπερνά τα κοσμικά ενδιαφέροντα της καθημερινής ζωής 

(Steger, Dik & Duffy, 2012). Η αναζήτηση του νοήματος στη ζωή σχετίζεται με τις δυναμικές 

και ενεργητικές προσπάθειες που καταβάλλουν τα άτομα όταν προσπαθούν να κατανοήσουν 

το νόημα, τη σημασία και το σκοπό της ζωής τους (Steger et al., 2008).  

2.2. Οι στόχοι ως μέσο για την επίτευξη νοήματος στη ζωή  

Όπως φαίνεται, τα άτομα που έχουν σε υψηλό βαθμό νόημα στη ζωή τους έχουν ξεκάθαρους 

στόχους ή σκοπούς, έχουν την αίσθηση ότι κατευθύνονται κάπου συγκεκριμένα, αισθάνονται 

ικανοποίηση με τα επιτεύγματα του παρελθόντος και έχουν αποφασιστικότητα ότι θα 

φτιάξουν ένα μέλλον με νόημα. O σκοπός ως έννοια νοείται ως μια σταθερή και γενικευμένη 

πρόθεση να επιτύχουμε κάτι το οποίο είναι ταυτόχρονα σημαντικό για τον εαυτό μας αλλά 

και για τον κόσμο. Αυτό το επίτευγμα μπορεί να είναι υλικό ή μη υλικό, εξωτερικό ή 

εσωτερικό, προσπελάσιμο ή μη προσβάσιμο. Το απαραίτητο χαρακτηριστικό του είναι η 

αίσθηση της κατεύθυνσης που παρέχει για τη δημιουργία ενός αντικειμενικού σκοπού 

(Damon, Menos & Bronk, 2003). Η ύπαρξη στόχων, όπως γίνεται εύλογα κατανοητό, είναι 

από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και έχει διττή 

σημασία. Εκτός από τους επαγγελματικούς προσωπικούς στόχους οι εκπαιδευτικοί 

συμβάλλουν στην ανάδειξη υψηλών στόχων για τους μαθητές τους (Allan, Duffy & 

Douglass, 2014). 

Οι στόχοι, ως βασικές ενοποιητικές και αναλυτικές μονάδες στη μελέτη των 

ανθρώπινων κινήτρων, συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ευημερία (Emmons, 2005). Ακόμη, 

οι προσωπικές επιδιώξεις αποβλέπουν στον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας του ατόμου 

μέσω των πράξεών του, διότι οι προσωπικοί στόχοι αντικατοπτρίζουν την υποκειμενική 
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εμπειρία, τις αξίες και τις δεσμεύσεις που προσδιορίζονται με μοναδικό τρόπο από το άτομο. 

Επίσης, εκφράζουν τις αντιλήψεις κάποιου για τον εαυτό του και όχι την πραγματικότητα, γι’ 

αυτό και δεν είναι ποτέ πλήρως αντιπροσωπευτικοί των ικανοτήτων του ατόμου, καθώς 

αντανακλούν αυτό που ένα άτομο προσπαθεί να κάνει, όχι απαραίτητα αυτό που πραγματικά 

μπορεί να κάνει (Emmons, 2005). 

Η ανάλυση περιεχομένου των διαφόρων προσωπικών νοημάτων αποκαλύπτει ποιες 

είναι οι πιο σημαντικές πηγές νοήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου: οι 

σχέσεις, η εργασία, η προσφορά, οι πεποιθήσεις και τα υλικά αγαθά. Είναι αξιοσημείωτο ότι 

οι παραδοσιακές κατηγορίες, όπως οι σχέσεις και η εργασία, αποτελούν τις δύο 

σημαντικότερες πηγές νοήματος στη ζωή των νέων ενηλίκων. Αυτό το εύρημα είναι ζωτικής 

σημασίας στο σημερινό κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο οι (οικογενειακές) σχέσεις και η 

εργασία είναι αυτά που πλήττονται περισσότερο με την αύξηση των διαζυγίων και της 

ανεργίας. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένας νεαρός ενήλικας που επιτυγχάνει μια αίσθηση 

εκπλήρωσης σε έναν από τους δύο τομείς βιώνει τη ζωή του γενικά ως εκπληκτική και ότι 

αξίζει να τη ζήσει (Debats, 1999). Η σπουδαιότητά των παραπάνω ευρημάτων 

επιβεβαιώνεται και από μελέτες που έχουν δείξει τι αντίκτυπο έχει η οικονομική κρίση στην 

ψυχική υγεία. Τα ευρήματα από ελληνικό δείγμα επιβεβαίωσαν ότι τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή είναι άνεργοι αναφέρουν υψηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης, τάσεις αυτοκτονίας και χρήση ναρκωτικών ουσιών (Pezirkianidis, 

Stalikas, Efstathiou & Karakasidou, 2016). 

Πιο συγκεκριμένα, η επίτευξη στόχων φαίνεται να αποτελεί βασικό κριτήριο για την 

εμπειρία της ευημερίας. Για πολλούς ανθρώπους, φυσικά, ο πρωταρχικός στόχος της ζωής 

είναι η ευτυχία. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η ευτυχία είναι συνήθως ένα υποπροϊόν της 

συμμετοχής σε αξιόλογα έργα και δραστηριότητες που δεν έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 

επίτευξη της ευτυχίας. Γι’ αυτό οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι η επίτευξη στόχων είναι ζωτικής 

σημασίας για την «καλή ζωή» (Emmons, 2005). Σε αυτό συνηγορούν και οι Reker και Wong 

(1988) υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι και οι αξίες, ως κινητήριες συνιστώσες του νοήματος, 

παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τη διαβίωση, προσανατολίζοντας ένα άτομο σε αυτό 

που του είναι πολύτιμο, έχει νόημα και είναι σκόπιμο. Οι στόχοι αντιπροσωπεύουν όλα 

εκείνα τα επιθυμητά αποτελέσματα, για τα οποία ένα άτομο θα δεσμευτεί στη ζωή του, και θα 

προσπαθήσει να επιτύχει, ενώ οι αξίες είναι πιο αφηρημένοι προσανατολισμοί που είναι 

πιθανό ή και όχι να αντικατοπτριστούν σε συγκεκριμένες δράσεις (Emmons, 2005). Σε 

διάφορες μελέτες, εξετάστηκε η ζωή ατόμων που ανέλαβαν εργασίες για το ευρύτερο κοινό 
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καλό, και ανέδειξαν ότι είναι σημαντικό για την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλες τις φάσεις της 

ζωή του να αφιερώνεται σε σκοπούς μεγαλύτερους από τον εαυτό του, ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρήθηκε ότι τα άτομα εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης σε αυτές τις 

περιπτώσεις (Damon, Menon & Bronk, 2003).  

2.2.1. Το νόημα ζωής μέσω της εργασίας  

Το άτομο μπορεί να βιώνει νόημα στη ζωή μέσα από την εργασία του, και αυτό μπορεί να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του νοήματος της ζωής του καθ’ όλη τη διάρκειά 

της (Allan, Duffy & Douglass, 2014· Emmons, 2005). Επιπρόσθετα, όταν το άτομο αντλεί 

νόημα μέσω της εργασίας του ή αυτή εξυπηρετεί κάποια μεγαλύτερη κοινωνική ή κοινοτική 

ανάγκη, έχει καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή, αντλεί μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 

εργασία του (Sparks & Schenk, 2001 ) και αφιερώνει περισσότερο μη αμειβόμενο χρόνο σε 

αυτή (Steger, Dik & Duffy, 2012). 

Το νόημα της εργασίας θεωρείται ότι διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη του 

ατόμου, καθώς αυτό συμβάλλει στο ευρύτερο καλό (Steger, Dik & Duffy, 2012). Αρκετές 

μελέτες έχουν καταδείξει πώς το υποκειμενικό αίσθημα ευζωίας στον τομέα της εργασίας 

μπορεί να επηρεάσει το νόημα στον τομέα της ζωής (Allan, Duffy & Douglass, 2014). Για 

παράδειγμα, η εργασιομανία και η σύγκρουση εργασίας-προσωπικής ζωής συνδέονται 

αρνητικά με το νόημα της ζωής, ενώ η απόλαυση της εργασίας συνδέεται θετικά με το νόημα 

της ζωής (Bonebright, Clay, & Ankenmann, 2000). Τέλος, πιθανότατα υπάρχει ένα “τυφλό 

σημείο” στην βιβλιογραφία καθώς δεν έχει ενδελεχώς μελετηθεί πώς το νόημα της εργασίας 

σχετίζεται με την αναζήτηση του νοήματος της ζωής (Allan, Duffy & Douglass, 2014).  

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι το νόημα στην εργασία αποτελείται από ποικιλία χαρακτηριστικών, ενώ ένα από αυτά 

είναι και η πνευματικότητα Επεξηγηματικότερα, η πνευματικότητα στην εργασία δεν 

ταυτίζεται με τη θρησκευτική έννοια του όρου, αλλά ορίζεται ως ο σκοπός και οι στόχοι που 

έχει το άτομο, ώστε η ζωή του να έχει νόημα και να λαμβάνει ικανοποίηση από αυτή 

(Ashmos & Duchon, 2000). Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί η εμφανής ομοιότητα του 

ορισμού της πνευματικότητας στην εργασία, με τον ορισμό που δίνεται από τους Hills, 

Francis, Argyle και Jackson (2004) για την έννοια της υπαρξιακής ευεξίας. Αναλυτικότερα, η 

πνευματικότητα στην εργασία νοείται ως η προσωπική μεταμόρφωση και η ανακάλυψη του 

εαυτού, η συνδεσιμότητα με τους συνανθρώπους και την κοινωνία, ώστε η εργασία να έχει 

νόημα για το άτομο (Ashmos & Duchon, 2000). Ο χώρος της εργασίας λειτουργεί τα 
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τελευταία χρόνια, ως ο πρωταρχικός χώρος κοινωνικής συνοχής και γίνεται ο χώρος της 

αναπόφευκτης σύνδεσης και συναναστροφής των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει εντονότερα 

τελευταία, γιατί κάποια παραδοσιακά μοντέλα αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, όπως η 

γειτονιά, η εκκλησία, οι πολυάριθμες οικογένειες, τα πολιτικά κόμματα κ.α. έχουν ατονήσει. 

Επομένως, η πνευματικότητα σε ένα χώρο εργασίας μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην 

ψυχολογική ενδυνάμωση και τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, 

και κατεπέκταση στην επαγγελματική τους ικανοποίηση (Ashmos & Duchon, 2000· 

Spreitzer, 1995).  

Έτσι, η ενσωμάτωση της πνευματικότητας στο χώρο εργασίας και η επίδρασή της 

στην οργανωτική ηγεσία και διαχείριση έχει λάβει μεγάλη προσοχή στη βιβλιογραφία. Κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων, έχει επίσης αυξηθεί το ενδιαφέρον για τα θετικά 

αποτελέσματα της πνευματικότητας στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας, ειδικά στις 

κλινικές και κοινωνικές πρακτικές. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα αποτελέσματα, με λίγες 

εξαιρέσεις, ήταν εννοιολογικές συζητήσεις με μικρή εμπειρική έρευνα για να υποστηρίξει το 

επιχείρημα ότι η πνευματικότητα έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση από την εργασία ή 

και στην απόδοση της εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη στην εμπειρική έρευνα που να 

αναδεικνύει αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ της πνευματικότητας και της ικανοποίησης από την 

εργασία (Clark, Leedy, McDonald, Muller, Lamb, Mendez, Kim & Schonwetter, 2007). 

2.3. Πώς επιδρά το νόημα ή η αναζήτηση της ζωής στην υγεία του ατόμου 

Το νόημα της ζωής σχετίζεται θετικά με διάφορους δείκτες ψυχικής ευημερίας (Reker & 

Chamberlain, 2000, Steger & Shin, 2010), όπως θετική επίδραση, αυτοεκτίμηση, αισιοδοξία, 

ελπίδα, ευτυχία, περιέργεια, ευημερία (Brassai, Piko, & Steger, 2011· Debats et al., 1993· 

Frankl, 1985· Ryff & Singer, 1998· Wong, 2011). Έτσι, τα άτομα που θεωρούν ότι η ζωή 

τους έχει νόημα έχουν ισχυρότερο έλεγχο της ζωής και μεγαλύτερη εμπλοκή στην εργασία 

(Snyder & Lopez, 2007), διαθέτουν αποδοχή, πίστη, δέσμευση, ανακάλυψη, αξιολόγηση, 

απόλαυση (Wong, 2011) και γενναιοδωρία (Schnell, 2011), στοιχεία τα οποία συμβάλλουν 

στην ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αρνητικών 

επιπτώσεων, όπως αυτοκτονικών τάσεων και κατάχρηση ουσιών (Steger, Kashdan, Sullivan, 

& Lorentz, 2008), και χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους στο άτομο (Debats et al., 

1993· Hicks & King, 2007· Steger, Mann, Michels, & Cooper, 2009· Wong, 2011· Zika & 

Chamberlain, 1992).  

Όλα τα παραπάνω πιστοποιούνται από μια έρευνα που έγινε σε κατοίκους της 
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Μαδρίτης μετά από βομβιστικές επιθέσεις. Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που ένιωθαν ότι η 

ζωή τους είχε νόημα μπόρεσαν να διαχειριστούν καλύτερα το γεγονός και ανέφεραν λιγότερα 

συμπτώματα μετατραυματικού άγχους τρεις μήνες μετά από το γεγονός (Steger, Frazier, & 

Zacchanini, 2008). Αλλά και σε έρευνα που έγινε σε επιβιώσαντες από στρατόπεδα 

συγκεντρώσεων των Ναζί διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν κάποιο σκοπό και νόημα ζωής 

μπόρεσαν να προσαρμοστούν και να διαχειριστούν καλύτερα τις δύσκολες και απειλητικές 

συνθήκες των στρατοπέδων (Frankl, 1985· Ryff, & Singer, 1998· Wong, 2011). 

Έτσι, το νόημα της ζωής συντελεί στην προσαρμογή του ατόμου καθώς το βοηθάει να 

επεξεργαστεί τα γεγονότα. Ως ψυχολογική προσαρμογή ορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης 

κάποιου σε αρμονική σχέση με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής ώστε να ενισχύσει την 

αίσθηση της επάρκειας, της ταυτότητας, της ευδαιμονίας και της μακροπρόθεσμης επιβίωσης. 

Όταν κάποιος είναι σε αρμονική σχέση με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες σημαίνει ότι είτε 

αλλάζει τον εαυτό του, είτε αλλάζει την κατάσταση ή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, ή 

και τα δύο (Reker & Wong, 2012). Ακόμη, το νόημα της ζωής βοηθάει το άτομο στο να 

δώσει εξηγήσεις, να αποδεχτεί και να δει τη θετική προοπτική σε αυτά που συμβαίνουν στη 

ζωή του, παρόλο που αυτά βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό του, δίνοντας ελπίδα και 

συμβάλλοντας στην επιτυχία (Wong, Reker, & Peacock, 2006). Αντίθετα, ένα άτομο που η 

ζωή του δεν έχει νόημα ή παρεμποδίζεται η αναζήτησή του νοήματος νιώθει υπαρξιακό κενό 

βιώνει αποξένωση από τον εαυτό του και την κοινωνία (Yalom, 1980· Zika & Chamberlain, 

1992). Έτσι, το άτομο δεν μπορεί να αποδεχτεί ή να δει τη θετική πλευρά των καταστάσεων 

και έτσι παρεμποδίζεται η προσαρμογή του με το ενδεχόμενο να οδηγηθεί σε παθολογικές 

καταστάσεις (Frankl, 1985).  

Αναλυτικότερα, όσο αφορά την αναζήτηση του νοήματος η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αναγνωρίζει δυο δυνατότητες, δηλαδή ότι η αναζήτηση του νοήματος της ζωής 

μπορεί να έχει τόσο υγιεινές όσο και ανθυγιεινές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου (Reker, 

2000). Από τη μία πλευρά, η αναζήτηση νοήματος φαίνεται ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διαδικασία ευημερίας του ατόμου, καθώς μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη νοήματος στη 

ζωή (Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008), δίνοντας ώθηση στον άνθρωπο να 

αναζητήσει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, τροφοδοτώντας του την επιθυμία να κατανοήσει 

και να οργανώσει τις εμπειρίες του. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι η αναζήτηση του 

νοήματος στη ζωή μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις, δυσλειτουργικές επιπτώσεις στο 

άτομο (Baumeister, 1991). Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί σε άτομα που έχουν απογοητευτεί 

για κάποιο λόγο από τη ζωή τους και έτσι αυτό που πίστευαν για το νόημα της ζωής τους 
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έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που τώρα βιώνουν. Έτσι, τα άτομα εμφανίζουν χειρότερα 

επίπεδα ψυχικής υγείας και υψηλότερα επίπεδα άγχους, διότι αντιλαμβάνονται πιο αρνητικά 

τον εαυτό τους και τις περιστάσεις (Steger, Frazier, & Zacchanini, 2008). Η διαδικασία 

αναζήτησης νοήματος στη ζωή προκαλεί μια ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικότητας και 

του τι ελπίζει ένα άτομο και μια ασάφεια σχετικά με τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται 

το παρελθόν και το παρόν. Όταν τα επίπεδα αναζήτησης του νοήματος στη ζωή είναι υψηλά, 

τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή είναι χαμηλά (Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 

2008). 

Επιπλέον, η αναζήτηση του νοήματος στη ζωή φαίνεται να είναι ένα χαρακτηριστικό 

που είναι εξαιρετικά σταθερό στο χρόνο. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η προσωπικότητα 

παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβάνεται το άτομο, πώς νοηματοδοτεί την 

κατάσταση που βιώνει και πόσο ανοιχτόμυαλα την αξιολογεί (Reker, 2000). Έτσι, οι κρίσιμες 

καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν στη ζωή κάποιου ανθρώπου, μπορούν κάλλιστα 

να αποτελέσουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και μεγαλύτερο νόημα ή σκοπό στη ζωή αυτού του 

ατόμου (Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006). Αντίθετα οι ίδιες κρίσιμες καταστάσεις στη 

ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο, σημαδεύοντας την 

κατοπινή του ανάπτυξη.  

Ο Yalom (1980) υποστήριξε ότι οι πηγές του νοήματος αλλάζουν κατά τη διάρκεια 

της ζωής ενός ατόμου (Allan, Duffy & Douglass, 2014), και έτσι θα έπρεπε να εξεταστούν 

υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής προοπτικής. Σε αυτό συνηγορεί και η θεώρηση των Lazarus 

και DeLongis (1983) οι οποίοι εξηγούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή, ανάλογα με τον τρόπο που 

αλλάζει και εξελίσσεται η προσωπικότητα του ατόμου, διαφοροποιείται και ο τρόπος που το 

άτομο αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τα γεγονότα (Steger, Oishi & Kashdan, 2009· Zika & 

Chamberlain, 1992).  

Οι θεωρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται και από τις κλινικές παρατηρήσεις του Erikson 

και των οπαδών του. Διαπιστώθηκε ότι όταν οι νέοι δε βρουν τίποτα για να αφιερώσουν τον 

εαυτό τους κατά την ανάπτυξή τους, μεγαλώνοντας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να 

αποκτήσουν κίνητρα και ένα σύστημα πεποιθήσεων που θα λειτουργεί ως αρωγός, με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται σε προσωπικές και κοινωνικές παθολογίες (Erikson, 1968). 

Ενδιαφέρον έχει να αναφερθεί, ότι με βάση αποτελέσματα από έρευνες που έγιναν σε 

εφήβους, διαπιστώνεται ότι όταν δεν υπάρχει η αίσθηση του σκοπού σε προσωπικό επίπεδο 

αυτό μπορεί να συνδέεται με αρνητικές συμπεριφορές όπως η αυτοαπορρόφηση, η 

κατάθλιψη, οι εθισμοί και μια ποικιλία ψυχοσωματικών παθήσεων (Brassai, Piko, & Steger, 
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2011), με κοινωνικές επιπτώσεις που περιλαμβάνουν αποκλίνουσα και καταστροφική 

συμπεριφορά, έλλειψη παραγωγικότητας και αδυναμία διατήρησης σταθερών διαπροσωπικών 

σχέσεων (Damon, Menon, & Bronk, 2003). Αντίθετα όταν υπάρχει η αίσθηση του σκοπού 

κατά τη διάρκεια της εφηβείας, όπως φαίνεται από την εμπειρική έρευνα, μπορεί να οδηγήσει 

σε μια σειρά επιθυμητών αποτελεσμάτων, όπως η κοινωνική συμπεριφορά, η ηθική 

δέσμευση, η επίτευξη και η υψηλή αυτοεκτίμηση, η ευτυχία, η αισιοδοξία αλλά και η 

σωματική άσκηση (Pezirkianidis et al., 2016).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αναζήτηση του νοήματος και η παρουσία 

νοήματος συσχετίζονται αρνητικά (Steger et al., 2006). Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που 

νιώθουν ικανοποίηση από τη ζωή τους, αντιλαμβάνονται ότι η ζωή τους έχει νόημα, γι’ αυτό 

δεν έχουν και λόγο να μπουν σε διαδικασία αναζήτησης νοήματος. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί 

άνθρωποι αναφέρουν ότι η ζωή τους έχει νόημα και ταυτόχρονα αναζητούν νέες ή πρόσθετες 

πηγές νοήματος στη ζωή τους (Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008). Επιπλέον, οι 

άνθρωποι που βρίσκουν νόημα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διαδικασία 

αναζήτησης φαίνεται ότι αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης της ζωής από εκείνους 

που συνεχίζουν να αναζητούν το νόημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Επομένως, υπάρχει μια σύνθετη, δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της αναζήτησης, 

της παρουσίας του νοήματος και του υποκειμενικού αισθήματος της ευημερίας (Steger, 

Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008). Η κατανόηση της πολυπλοκότητας αυτής της σχέσης, 

καθώς και των μηχανισμών με τους οποίους η αναζήτηση για νόημα επηρεάζει και 

επηρεάζεται από τη λειτουργικότητα ενός ατόμου, περιμένει τη μελλοντική έρευνα. (Steger, 

Frazier, & Zacchanini, 2008). Τέλος, επισημαίνεται η σπουδαιότητα της σημασίας του 

νοήματος της ζωής όσο αφορά την καλλιέργεια προστατευτικών παραγόντων προληπτικής 

αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Ψυχική ανθεκτικότητα  

Αρχικά στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η εννοιολογική αποσαφήνιση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. Επειδή όμως ως έννοια είναι πολυδιάστατη, κρίνεται σκόπιμο να επεξηγηθεί 

πιο αναλυτικά ώστε να γίνει κατανοητό τι σημαίνει και γιατί είναι σημαντική η έννοια της 

ψυχικής ανθεκτικότητας γενικά αλλά και ειδικότερα στην περίπτωση των εκπαιδευτικών. 

Κατόπιν γίνεται η επεξήγηση των παραγόντων κινδύνου και των προστατευτικών 

παραγόντων. Ακολουθεί αναλυτικότερα η περιγραφή των παραγόντων κινδύνου που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας 

και πώς αυτοί επηρεάζουν το έργο τους. Στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή των 

προστατευτικών παραγόντων και αναφέρονται οι πηγές που ενισχύουν την ψυχολογική 

ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών. 

3.1. Εννοιολογικός ορισμός της ψυχικής ανθεκτικότητας 

Η ψυχική ανθεκτικότητα ως έννοια χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τη φυσική επιστήμη των 

υλικών και περιγράφει την ιδιότητα του υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα ή θέση, 

ύστερα από μια φυσική μεταβολή όπως τέντωμα, συμπίεση ή καμπή (Shastri, 2013). Η έννοια 

αυτή πέρασε και στην ψυχολογία για να ορίσει τις διαφορετικές αντιδράσεις κατά τις οποίες 

ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων προσαρμόζεται και ανακάμπτει καλά ύστερα από 

αντιξοότητες, τραγωδίες, απειλές ή σημαντικές πηγές άγχους όπως τα οικογενειακά 

προβλήματα και τα προβλήματα στις σχέσεις, σοβαρά προβλήματα υγείας ή στρεσογόνους 

επαγγελματικούς και οικονομικούς παράγοντες (Aburn, Gott & Hoare, 2016). Επιπλέον, με 

βάση τον Ungar (2008, σελ. 225), η ψυχική ανθεκτικότητα νοείται “τόσο ως η ικανότητα των 

ατόμων να κατευθύνουν το δρόμο τους προς ψυχολογικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

φυσικούς πόρους στήριξης της ευημερία τους, όσο και να διαπραγματεύονται ατομικά και 

συλλογικά με στόχο την παροχή αυτών των πόρων με πολιτισμικά ουσιαστικούς τρόπους”. 

Ακόμη η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα ενός δυναμικού 

συστήματος να αντέξει ή να αναρρώσει μετά από σημαντικές απειλές, επιτυγχάνοντας τη 

σταθερότητα του, τη βιωσιμότητά του ή την ανάπτυξή του (Masten & Tellegen, 2012).  

Ως ψυχικά ανθεκτικά περιγράφονται τα άτομα που έχουν υψηλά επίπεδα 

προσαρμογής στις εκάστοτε απαιτήσεις, ενώ παράλληλα μετασχηματίζουν τις συνθήκες 

αντλώντας ευκαιρίες από το περιβάλλον τους (Masten, 2011). Ωστόσο, τα άτομα μπορεί να 
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μην εμφανίζονται ως ανθεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Τα διάφορα μεταβατικά 

στάδια της ζωής που απαιτούν συγκεκριμένους μηχανισμούς αντιμετώπισης, κοινωνικής 

υποστήριξης ή πνευματικής δύναμης μπορούν να ενεργοποιήσουν διαφορετικές γενετικά 

καθορισμένες βιολογικές αντιδράσεις (Tusaie & Dyer, 2004). Επιπλέον, οι πηγές κοινωνικής 

στήριξης μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να λειτουργούν υποστηριχτικά, είτε με την παροχή 

υλικής βοήθειας, είτε σε ψυχολογικό επίπεδο, για παράδειγμα σε δημόσιες κρίσεις (π.χ 

σεισμός, τυφώνας, πόλεμος κ.α.). Όμως όταν αυτή η κρίση συνδέεται με κοινωνικό 

στιγματισμό ή ντροπή (π.χ. κάποια μεταδοτική ασθένεια, φυλάκιση κ.α.), τότε η υποστήριξη 

μπορεί να είναι ελάχιστη και έτσι η διατήρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί να είναι 

σημαντική. Επομένως, η ψυχική ανθεκτικότητα περιλαμβάνει μια αλληλεπίδραση μεταξύ του 

παράγοντα που προκαλεί το στρες, του περιβάλλοντος και των προσωπικών χαρακτηριστικών 

(McAllister & McKinnon, 2009). 

Κάποιοι ερευνητές αντιμετωπίζουν την ψυχική ανθεκτικότητα ως ένα στατικό 

χαρακτηριστικό (Glantz & Sloboda, 1999), ενώ κάποιοι άλλοι ως δυναμική διαδικασία 

(Egeland, Carlson, & Sroufe, 1993). Η ψυχική ανθεκτικότητα περιλαμβάνει συμπεριφορές, 

σκέψεις και ενέργειες και η απόκτησή της είναι μια διαδικασία επίπονη. Ωστόσο η ψυχική 

ανθεκτικότητα μπορεί να αναπτυχθεί από τον καθένα καθώς οι εμπειρίες που συλλέγει ένα 

άτομο στη ζωή του μπορούν να συμβάλλουν στην ψυχολογική του ωρίμανση και να το 

βοηθήσουν να αποκτήσει τα ψυχολογικά ερείσματα που είναι απαραίτητα, ώστε να 

αντιμετωπίσει επερχόμενες δύσκολες καταστάσεις (Masten & Wright, 2010· Rutter, 2008). Η 

δημιουργία μίας δυναμικής ένωσης προστατευτικών παραγόντων, κατά την οποία 

ενθαρρύνεται η θετική προσαρμογή ή ανάκαμψη παρά την έκθεση, είτε μικρής είτε μεγάλης 

διάρκειας και έντασης, βοηθάει το άτομο να ανταπεξέλθει στις δυσμενείς εμπειρίες της ζωής 

(Shastri, 2013). Επομένως, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια δυναμική φυσιολογική 

διαδικασία καθώς το άτομο αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον στο οποίο ζει και επηρεάζεται 

από αυτό (Wright, Masten & Narayan, 2013), αντέχοντας και ανασυνθέτοντας τον εαυτό του, 

μειώνοντας τις αρνητικές συμπεριφορές που προέρχονται από το στρες (Botou, Mylonakou-

Keke, Kalouri. & Tsergas, 2017).  

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έννοια της ψυχικής 

ανθεκτικότητας περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: Η πρώτη αφορά στο κατά πόσο ένα άτομο τα 

καταφέρνει καλά στη ζωή του κυρίως σε σχέση με ένα σύνολο αναμενόμενων συμπεριφορών 

και αναπτυξιακών επιτευγμάτων. Η δεύτερη διάσταση αφορά στο βαθμό της έκθεσης σε 

δύσκολες συνθήκες, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, οι οποίες είναι δυνατό να θέσουν σε 
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κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου (Χατζηχρήστου Λαμπροπούλου, & 

Αδαμοπούλου, χ.χ.). Η τρίτη διάσταση αναφέρεται στην ανάρρωση από ένα μετατραυματικό 

γεγονός. Η διάσταση αυτή μελετήθηκε κυρίως με έρευνες που έγιναν σε παιδιά (Masten, Best 

& Garmezy, 1990) επίσης και ο Shastri (2013) περιγράφει μια τρισδιάστατη δομή της 

ψυχικής ανθεκτικότητας εξηγώντας την πρώτον ως μία κατάσταση, τι είναι δηλαδή η ψυχική 

ανθεκτικότητα και πώς μπορεί κάποιος να την αναγνωρίσει. Δεύτερον, ως μια συνθήκη, 

δηλαδή τι μπορεί να γίνει για την συγκεκριμένη κατάσταση που βιώνει το άτομο και, τέλος, 

ως μια πρακτική κατά την οποία κάποιος μπορεί να αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα.  

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις δεν είναι τυχαίες καθώς, σύμφωνα με τον Antonovsky 

(1987), υπάρχουν τρεις παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ικανότητα ενός ατόμου να 

αντιμετωπίσει μια περίοδο πίεσης. Πρώτο, η κάθε κρίση που βιώνει ένα άτομο έχει 

διαφορετική σημασία γι’ αυτό. Ο αντίκτυπος και το βάθος που έχει η εν λόγω εμπειρία στη 

ζωή του ποικίλλει, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και η επιθυμητή αντιμετώπιση. Ένας 

άλλος παράγοντας είναι η διαχειρισιμότητα, δηλαδή η αξιολόγηση της κατάστασης και η 

καταγραφή των πόρων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 

κατάστασης, καθώς και η προθυμία για την αναζήτηση όλων των απαιτούμενων μέσων για 

την επίλυσή της. Τέλος, είναι ο τρόπος που κατανοεί το άτομο τη ζωή του, δηλαδή αν την 

κατανοεί με έναν τρόπο που για αυτό έχει νόημα, ουσία και ομαλότητα, ή την αντιλαμβάνεται 

με έναν τρόπο χαοτικό, τυχαίο και απρόβλεπτο.  

Σύμφωνα λοιπόν με τους Wolin και Wolin (1993, στο Botou, Mylonakou-Keke, 

Kalouri, & Tsergas, 2017), το άτομο θα πρέπει να διαθέτει μια προσωπικότητα με 

χαρακτηριστικά όπως η διορατικότητα, η ανεξαρτησία, η κοινωνικότητα, η πρωτοβουλία, η 

δημιουργικότητα, η ηθική και το χιούμορ για να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Όλα 

αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά γιατί, αν υπάρχουν στην προσωπικότητα του 

ατόμου σε συνδυασμό πάντα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στον τρόπο που θα αντιδράσει.  

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι ένα άτομο θεωρείται ψυχικά ανθεκτικό όταν 

διαθέτει προσαρμοστικότητα, όταν διαθέτει ενσυναίσθηση και αυτογνωσία, όταν έχει θετική 

στάση ζωής και στόχους, όταν δεν εμπλέκεται συνειδητά σε καταστάσεις έντασης και 

στεναχώριας, όταν αλλάζει στάσεις, απόψεις, ιδέες κατά τη διάρκεια της ζωής του, όταν είναι 

ανεκτικό απέναντι στους άλλους και, τέλος, όταν δημιουργεί στενές διαπροσωπικές σχέσεις 

(Γεωργαντά, 2003). Οι ικανότητες αυτές συνθέτουν την απαραίτητη συνθήκη, ώστε το άτομο 

να συνειδητοποιεί τόσο τις εξωτερικές δυσκολίες που πηγάζουν από το περιβάλλον του όσο 
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και τις εσωτερικές που πηγάζουν από την προσωπικότητά του και το βοηθούν να θέσει 

ρεαλιστικούς στόχους προκειμένου να υπερπηδήσει τα όποια εμπόδια και να τις 

αντιμετωπίσει (Γεωργαντά, 2003). Επομένως, η σπουδαιότητα της ψυχικής ανθεκτικότητας 

κρίνεται αδιαπραγμάτευτη καθώς συνδέεται εύλογα με την ψυχική υγεία και θεωρείται ένα 

από τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχημένης ψυχοκοινωνικής προσαρμογής του 

ατόμου (Shastri, 2013). 

3.2. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών  

Η ψυχική ανθεκτικότητα θα πρέπει να προσεγγίζεται και να αναλύεται πολύπλευρα από τους 

ερευνητές καθώς εμφανίζεται ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο με γενετικές, αναπτυξιακές, 

δημογραφικές, πολιτισμικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβλητές (Southwick, Bonanno, 

Masten, Panter-Brick, & Yehuda, 2014). Έτσι ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται, 

δηλαδή είτε ατομικό, είτε οικογενειακό, είτε πλαίσιο οργανώσεων και πολιτισμών, ορίζεται 

και διαφορετικά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, η ψυχική 

ανθεκτικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως μία ικανότητα, μια διαδικασία και επίσης ως ένα 

αποτέλεσμα (Mansfield, Beltman, Broadley & Weatherby-Fell, 2016). 

Ως ικανότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα στους εκπαιδευτικούς νοείται ως “η ικανότητά 

τους να ξεπεράσουν τα προσωπικά τρωτά τους σημεία και τους περιβαλλοντικούς 

στρεσογόνους παράγοντες, να αντιμετωπίσουν τους πιθανούς κινδύνους ώστε να 

διατηρήσουν την ευημερία τους” (Oswald, Johnson & Howard, 2003, σελ. 50). Επιπλέον, ως 

μια δυναμική διαδικασία γίνεται κατανοητή από τον ορισμό που δίνουν οι Patterson, Collins 

και Abbott, (2004) οι οποίοι περιγράφουν την ψυχική ανθεκτικότητα ως την απαραίτητη 

ενέργεια που κατέχει και διοχετεύει κάποιος εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς ώστε να επιτύχει τους σχολικούς στόχους διαχειριζόμενος όλες τις δυσμενείς 

συνθήκες που θα συναντήσει. Έναν παρόμοιο ορισμό δίνει και ο Tait (2008, σελ. 58), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών είναι “ένας τρόπος 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο σχολικό 

περιβάλλον που ενεργοποιούνται και καλλιεργείται σε περιόδους στρες”. Τέλος, ως 

αποτέλεσμα η ψυχική ανθεκτικότητα περιγράφεται στον ορισμό του Brunetti (2006, σελ. 813) 

όπου θεωρεί ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι “μια ποιότητα που επιτρέπει στους καθηγητές 

να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους στη διδασκαλία και τις διδακτικές πρακτικές τους παρά τις 

δύσκολες συνθήκες και τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες”, όπως επίσης να διατηρήσουν και 

την ευημερία τους (Oswald, Johnson & Howard (2003,) την ικανοποίηση τους, την 
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προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη αλλά και τον ενθουσιασμό τους (Beltman, 

Mansfield, & Price, 2011).  

Αναλυτικότερα θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως ψυχικά ανθεκτικό έναν δάσκαλο 

που διαθέτει την ικανότητα να αποδίδει σε δύσκολες συνθήκες, να διαχειρίζεται συγκρούσεις 

και άσχημες συμπεριφορές, να έχει ενσυναίσθηση, να συγκρατεί τα αρνητικά συναισθήματα 

μετουσιώνοντάς τα σε θετικά, νιώθοντας πάντα για το επάγγελμά του ένα αίσθημα σκοπού, 

ολοκλήρωσης και περηφάνιας και αυξάνοντας τη δέσμευσή του απέναντι στο επάγγελμα που 

τελεί και στο σχολείο που είναι τοποθετημένος (Howard & Johnson, 2004). H ψυχική 

ανθεκτικότητα συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα των σχέσεων που δημιουργεί ένας 

εκπαιδευτικός, ειδικά όταν αυτές διακρίνονται από υποστήριξη, σεβασμό και επικοινωνία. Οι 

σχέσεις αυτές μπορεί να είναι οι σχέσεις που δημιουργεί ένας εκπαιδευτικός με τους άλλους 

συναδέλφους, με τη διεύθυνση του σχολείου, τους φίλους, την οικογένεια και με τους 

μαθητές του αλλά και την εκκλησία (Stanford, 2001). Τέλος, αναγκαία είναι η ικανότητα να 

ρυθμίζει τα συναισθήματά του ώστε να μην καταβάλλεται από αυτά και να διατηρεί μία 

ισορροπημένη ζωή (Tait, 2008). 

Αυτά τα χαρακτηριστικά στους εκπαιδευτικούς κρίνονται σημαντικά γιατί, όπως 

φαίνεται σε κάποιες έρευνες, η προσωπικότητα των δασκάλων είναι αυτή που ενδεχομένως 

να επηρεάσει περισσότερο την απόδοση των μαθητών από ό,τι τα χαρακτηριστικά του 

σχολείου (Krovetz, 1998· Sammons, Day, Kington, Gu, Stobart, & Smees, 2007). Έτσι η 

ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών από τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντική και κρίνεται 

με βάση τα αποτελέσματα της δουλειάς τους που σε αυτή την περίπτωση είναι η ψυχική 

ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη των μαθητών τους (Day, 2008). Επομένως το συναίσθημα που 

έχει ένας δάσκαλος ότι είναι αποτελεσματικός στην εργασία του είναι ο πυρήνας της ψυχικής 

του ανθεκτικότητας (Tait, 2008). 

3.3. Γιατί είναι σημαντική η ψυχική ανθεκτικότητα στους εκπαιδευτικούς 

Όσο αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών, σημαντική είναι η άποψη ότι η 

οικοδόμησή της δεν επιτρέπει στα άτομα μόνο να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση 

αλλά και να εξελίσσονται, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να διατηρήσουν την ποιότητα 

στη δουλειά τους παρά τις όποιες δυσκολίες (Day & Gu, 2014). Επομένως, η ψυχική 

ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη στους εκπαιδευτικούς διότι είναι ένα μέσο που τους βοηθάει 

να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους, την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, να 

διατηρήσουν τα εσωτερικά τους κίνητρα και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται 
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επαγγελματικά, ώστε να επιτύχουν τη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων τους παρέχοντας 

διδασκαλία υψηλής ποιότητας. Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι σημαντική για όλους τους 

δασκάλους ανεξάρτητα από τα χρόνια προϋπηρεσίας που έχει ο καθένας, καθώς τους 

επιτρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της 

εκπαίδευσης (Howard & Johnson, 2004· Gu & Day, 2007). 

Η αναγκαιότητα της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών 

έγκειται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πρότυπα για τους μαθητές. Πολλές 

φορές οι νέοι θα αναζητήσουν στήριξη και βοήθεια, εκτός από την οικογένειά τους, στους 

σημαντικούς άλλους της ζωής τους. Έτσι θα απευθυνθούν σε κάποιον αγαπημένο δάσκαλο 

που αποτελεί γι’ αυτούς θετικό πρότυπο προκειμένου να αναζητήσουν συναισθηματική 

υποστήριξη ή και συμβουλές σε περιόδους κρίσης (Werner, 1995). Κάτι τέτοιο 

επιβεβαιώνεται και από ποιοτική έρευνα που έγινε σε εφήβους με ημιδομημένη συνέντευξη 

που τους ζητήθηκε να φανταστούν ένα μέλλον όπου θα είναι ψυχικά ανθεκτικοί και θα 

ανταπεξέρχονταν σε επικίνδυνες καταστάσεις (Aronowitz, 2005). Από τη συνέντευξη 

διαπιστώθηκε ότι, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, βασική προϋπόθεση είναι η σχέση με έναν 

αξιόπιστο, ικανό και προσεκτικό ενήλικα που θα τους κάνει να αισθάνονται ικανοί, αλλά και 

να έχουν ολοένα και μεγαλύτερες προσδοκίες από τον εαυτό τους, θέτοντας υψηλούς στόχους 

(Allan, Duffy & Douglass, 2014· Aronowitz, 2005).  

Ένας ψυχικά ανθεκτικός δάσκαλος θα μεταλαμπαδεύσει και τις αντίστοιχες γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις στους μαθητές του, ενισχύοντας την αντιληπτική τους ικανότητα και 

ακονίζοντας την κρίση τους (Gu & Day, 2007· Καψάλης, 2007· Sammons et. al. 2007). Ένας 

εκπαιδευτικός κοινωνεί στους μαθητές του συνειδητά ή ασυνείδητα τις εμπειρίες του 

χρησιμοποιώντας κάθε φορά τους λεκτικούς κώδικες που νοηματοδοτούνται από το 

πολιτισμικό και κοινωνικό περίβλημα που έχει ζήσει (Κογκούλης, 2011). Όταν ο 

εκπαιδευτικός έχει πλήρη γνώση και συνείδηση αυτής της επιρροής που ασκεί στους μαθητές, 

καθώς και επίγνωση της αναπτυξιακής κατάστασης που κάθε φορά βιώνουν αυτοί, θα 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών 

του. Επομένως μπορεί να προάγει στους νέους προστατευτικούς παράγοντες, παρέχοντάς 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες με θετικές και υψηλές προσδοκίες και ένα μαθησιακό περιβάλλον 

που θα είναι πρακτικό και σχετικό με τα εκπαιδευτικά τους ενδιαφέροντα (Silyvier & 

Nyandusi, 2015). Ένα τέτοιο περιβάλλον μειώνει τα επίπεδα άγχους που οι μαθητές μπορεί 

να βιώνουν για διάφορους λόγους, δημιουργώντας αισθήματα ασφάλειας, εγκαθιδρύοντας 

σημαντικές σχέσεις και παρέχοντας θετική υποστήριξη (Silyvier & Nyandusi, 2015). 
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Ένας εκπαιδευτικός με υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας είναι σε θέση να 

παρέμβει όποτε χρειάζεται προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που 

απασχολούν τους μαθητές του επαναφέροντάς τους στη σωστή κατεύθυνση και αναπτυξιακή 

πορεία, βοηθώντας τους να οικοδομήσουν ισχυρές προσωπικότητες (Cefai & Cavioni, 2014· 

Luthar & Cicchetti, 2000). Τα παιδιά με ισχυρή προσωπικότητα και ψυχική ανθεκτικότητα 

διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως κοινωνική ικανότητα, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 

κριτική συνείδηση, αυτονομία και αίσθηση του σκοπού (Bernard, 1995). Αυτά τα 

χαρακτηριστικά επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν κοινωνικές ικανότητες και να δημιουργούν 

θετικές σχέσεις με τους ενήλικες και τους συνομηλίκους τους, μπορούν να δεσμευτούν 

λειτουργικά με την οικογένειά τους, το σχολείο και την κοινότητά τους (Blum & Libbey, 

2004· Cefai & Cavioni, 2014· Garmezy et. al, 1984).  

Προσεγγίζοντας το θέμα ολιστικά, απόρροια της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών είναι η δημιουργία σχολικών τάξεων με ψυχική ανθεκτικότητα. Η τάξη μαζί 

με τον εκπαιδευτικό αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό που τα μέλη της αλληλοεπηρεάζονται 

ως ένα είδος κοινωνικού δικτύου (Christakis & Fowler, 2009· Καψάλης, 2007). Οι 

εκπαιδευτικοί, με την παροχή ευκαιριών στους μαθητές τους καθώς και με τη στήριξη και τη 

φροντίδα τους, δημιουργούν υψηλές προσδοκίες αλλά με σαφή έκφρασή τους καθώς και 

ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (Blum & Libbey, 2004). 

Σύμφωνα με τους Doll, Zucker και Brehn (2009), οι τάξεις με ψυχική ανθεκτικότητα έχουν 

υψηλά ακαδημαϊκά αποτελέσματα και αυτοπροσδιορισμό, αυτοέλεγχο συμπεριφοράς, θετικές 

σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών αλλά και μεταξύ των ίδιων των μαθητών καθώς 

και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας.  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ένα σχολείο που προάγει μέσα στην τάξη τις 

δημοκρατικές διαδικασίες, το διάλογο και ενθαρρύνει τις ερωτήσεις, ενισχύει την ψυχική 

ανθεκτικότητα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις καθημερινές 

δραστηριότητες του σχολείου και να αυξήσουν την ικανοποίηση από την εργασία τους, όταν 

στο σχολείο που εργάζονται οικοδομείται ένα πλαίσιο συλλογικότητας και παρέχεται 

πνευματική τόνωση και ενίσχυση (Krovetz, 1998). Αυτό σε επίπεδο σχολικής μονάδας έχει 

ως απώτερο αποτέλεσμα την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων, τη δημιουργία 

ξεκάθαρων ορίων τόσο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους όσο και μεταξύ 

των εκπαιδευτικών αλλά και την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν σε 

αυτό το σκοπό (Hederson & Milstein, 2008). 
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3.4. Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες  

Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι μια διαδικασία που διαρκεί μια ζωή για το 

άτομο. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες “κρίσιμες” περίοδοι που μπορεί κάποιος να αποκτήσει την 

ψυχική ανθεκτικότητα, να τη διατηρήσει, να τη συντηρήσει, ή και να τη μειώσει (Shastri, 

2013). Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό κάτι τέτοιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους 

παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς παράγοντες. Ως παράγοντας κινδύνου 

ορίζεται η μεταβλητή η οποία αυξάνει την πιθανότητα αρνητικών αποτελεσμάτων στη ζωή 

ενός ατόμου, ενώ ως προστατευτικός παράγοντας ορίζεται η μεταβλητή που μειώνει μια 

τέτοια πιθανότητα (Gu & Day, 2013· Masten & Obradovic, 2006). Δηλαδή ο όρος 

προστατευτικός παράγοντας αναφέρεται στις μεταβλητές που αμβλύνουν τις επιπτώσεις των 

παραγόντων κινδύνου ή ενισχύουν τα θετικά αποτελέσματα και την επιτυχημένη προσαρμογή 

του ατόμου (Howard & Johnson, 2004). Σύμφωνα με τους Benzies και Mychasiuk (2009), για 

να βελτιωθεί η ψυχική ανθεκτικότητα θα πρέπει να ενισχυθούν οι προστατευτικοί παράγοντες 

τόσο σε ατομικό και οικογενειακό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Γι’ αυτό οι ερευνητές τα 

τελευταία χρόνια επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των προστατευτικών παραγόντων που 

εξηγούν την προσαρμογή των ανθρώπων σε δυσμενείς συνθήκες, όπως η κακομεταχείριση, 

τα καταστροφικά γεγονότα της ζωής ή η αστική φτώχεια (Silyvier & Nyandusi, 2015).  

Αναλυτικότερα, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να διακρίνονται είτε σε εσωτερικές και 

εξωτερικές δυνατότητες (internal και external assets), δηλαδή σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά 

του ατόμου ή μιας κατάστασης που προβλέπουν τη θετική έκβαση μιας κατάστασης, είτε σε 

πηγές στήριξης (recourses), δηλαδή στα ανθρώπινα, υλικά ή κοινωνικά εφόδια που έχει και 

αξιοποιεί το άτομο ώστε να προσαρμοστεί (Morrison, Brown, D’ I ncau, O’ Farrell, & 

Furlong, 2006· Χατζηχρήστου & συνεργάτες, χ.χ). Για παράδειγμα, κάποιος που διαθέτει 

υψηλό δείκτη ευφυΐας έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει καλύτερα ένα πλάνο δράσης και, αν 

βρίσκεται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που διαθέτει τις απαραίτητες δομές και τον στηρίζει, 

μπορεί να το αναπτύξει ευκολότερα.  

Επιπλέον, σε έρευνες που έγιναν σε παιδιά, οι προστατευτικοί παράγοντες 

διακρίθηκαν σε ατομικούς, οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς προστατευτικούς 

παράγοντες (Χατζηχρήστου & συνεργάτες, χ.χ). Ως ατομικά προστατευτικά χαρακτηριστικά 

νοούνται οι καλές γνωστικές λειτουργίες, η θετική αυτοαντίληψη, ο ευπροσάρμοστος 

χαρακτήρας, η πίστη και η αίσθηση εσωτερικής σοφίας (βιωματική πνευματικότητα) (Denz-

Penhey & Murdoch, 2008). Ακόμη, προστατευτικοί παράγοντες μπορεί να είναι η ύπαρξη 

νοήματος στη ζωή του ατόμου που υποστηρίζει τις αξίες του (Denz-Penhey & Murdoch, 
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2008), η αισιοδοξία, ο αυτοέλεγχος, η αίσθηση του χιούμορ και η συνειδητοποίηση της 

σκέψης (Blackburn & Epel, 2017). Τέλος, η προσωπική διαχείριση ή η αποτελεσματικότητα 

όταν υπάρχει ένας προσανατολισμός για το μέλλον και η αίσθηση της επίτευξης είναι δύο 

σημαντικοί ατομικοί προστατευτικοί παράγοντες (Le Cornu, 2009). Στους οικογενειακούς 

προστατευτικούς παράγοντες εμπεριέχονται οι καλές σχέσεις του ατόμου εντός της 

οικογένειας, το θετικό κλίμα, το οργανωμένο περιβάλλον, το καλό μορφωτικό επίπεδο 

γονέων, η εμπλοκή γονέων στη μάθηση και το καλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Τέλος, οι 

περιβαλλοντικοί προστατευτικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τις σχέσεις του ατόμου με το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα τις κοινωνικές του δεξιότητες (Le Cornu, 

2009), δηλαδή τις σχέσεις με τους φορείς και τις ομάδες της κοινότητας, τις καλές σχέσεις 

στη γειτονιά, τη δημόσια ασφάλεια, και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου 

και την παροχή υπηρεσιών υγείας (Χατζηχρήστου & συνεργάτες, χ.χ.). 

Ωστόσο, το περιβαλλοντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται ένα 

άτομο, το οποίο περιλαμβάνει παράγοντες όπως η κοινότητα, η οικογένεια, η κουλτούρα, το 

σχολείο, οι συνάδελφοι/συμμαθητές, μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά την 

ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητάς. Τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

ενός ατόμου παίζουν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην ψυχική ανθεκτικότητα καθώς 

αποτελούν τον πυρήνα των εσωτερικών παραγόντων προστασίας και κινδύνου (Denz-Penhey 

& Murdoch, 2008· Κοβέκκη, 2011). 

3.4.1. Παράγοντες κινδύνου για τους εκπαιδευτικούς 

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις και αυτές 

μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες κινδύνου στο επάγγελμα τους. Σε έρευνα που 

διεξήχθη από τους Mansfield, Beltman, και Price (2014), εντοπίστηκε η ανάγκη της 

προετοιμασίας των νεοδιοριζόμενων δασκάλων για τις πολλαπλές προκλήσεις του 

επαγγέλματος καθώς και η ανάγκη για τη δημιουργία ευκαιριών ώστε να αναπτύξουν τις 

προσωπικές τους δεξιότητες, όπως η αντιμετώπιση και η διαχείριση άγχους, καθώς και 

ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.  

Μελετήθηκε ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε δυτικές 

κοινωνίες προκειμένου να εντοπιστούν οι αντιξοότητες που αντιμετώπιζαν, διότι 

εγκατέλειψαν τη δουλειά τους τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους (Day & Gu, 2014· Le 

Cornu, 2009). Από την έρευνα αναγνωρίστηκε ότι κάποιες κύριες δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους ήταν η χαμηλή αυτοεκτίμηση (Day, 2008), οι 
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δυσκολίες αναζήτησης βοήθειας (Flores, 2006), η σύγκρουση μεταξύ προσωπικών 

πεποιθήσεων και πρακτικών που χρησιμοποιούνται (Beltman et al., 2011· Flores, 2006), το 

άγχος και η εξάντληση (Schlichte, Yssel, & Merbler, 2005) και, τέλος, η ανεπαρκής 

προπαρασκευαστική προετοιμασία για την πραγματικότητα της δουλειάς τους (Demetriou, 

Wilson, & Winterbottom, 2009).  

Όλες οι παραπάνω αντιξοότητες ενδεχομένως να οφείλονται στη μεταβλητότητα και 

αστάθεια που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος (Howard & Johnson, 2004· Gu & Day, 2007). 

Αυτή η διαφορετικότητα και η αστάθεια εντοπίζεται στην προοδευτικά αυξανόμενη 

τεχνολογική ανάπτυξη σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον δράσης με μακροοικονομικές και 

πολιτικές εξελίξεις, που επηρεάζουν το σχολικό περιβάλλον και την ψυχική ανθεκτικότητα 

των εκπαιδευτικών. Προκειμένου να συντονιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα με τις εξελίξεις 

εφαρμόζονται συνεχείς μεταρρυθμίσεις από τις κυβερνήσεις, κάτι που αυξάνει ίσως παροδικά 

την αβεβαιότητα, την πίεση και το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών (Gu & Day, 2007). 

Μία ακόμα απόρροια του φαινομένου των αλλαγών και των εξελίξεων λόγω της 

παγκοσμιοποίησης είναι η οικονομική κρίση που έχει μεγάλες επιπτώσεις και στο σχολικό 

περιβάλλον και στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ψυχολογική 

πίεση στους εκπαιδευτικούς, διότι δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό τους έργο και ενδεχομένως, 

σε κάποια χρονική στιγμή, να λειτουργήσει ως παράγοντας κινδύνου. Μια έρευνα που 

διεξήχθη σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών κατά την οικονομική 

κρίση στον ελλαδικό χώρο από τους Botou, Mylonakou-Keke, Kalouri και Tsergas (2017) 

βρήκε ότι η ψυχική τους ανθεκτικότητα είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Όσον αφορά την 

οικονομική κρίση και την επίδραση που έχει στην ψυχική υγεία του ατόμου, να σημειωθεί ότι 

από τις περισσότερες έρευνες φαίνεται ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση. Επειδή, όμως, το 

φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες που εμφανίζονται στην εκάστοτε περίπτωση, 

όπως για παράδειγμα ο στιγματισμός, η περιθωριοποίηση, η διάβρωση των κοινωνικών 

σχέσεων. Ακόμη, θα πρέπει να εξετάζετε ποια είναι η τρέχουσα κοινωνική νόρμα, αλλά και 

αν υπάρχουν δίκτυα κοινωνικής προστασίας με αντισταθμιστικό ρόλο (π.χ. κοινωνικοί 

φορείς, εκκλησία, σχολείο, οικογένεια κ.α.) (Ευθυμίου, Αργαλιά, Κασκαμπά, & Μακρή, 

2013), καθώς και ποιοι προστατευτικοί παράγοντες εμφανίζονται κατά την οικονομική κρίση, 

όπως “το υποκειμενικό οικονομικό στρες που νιώθει κάθε άτομο και η επίδραση του στην 

ευεξία, τα λανθάνοντα οφέλη της εργασίας καθώς και η αίσθηση της 

αυτοαποτελεσματικότητας” (Ευθυμίου & συνεργάτες, 2013, σελ. 28).  
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Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι εργασιακές 

συνθήκες των εκπαιδευτικών έχουν γίνει πολύ δύσκολες καθώς μειώθηκαν κατά πολύ οι 

δημόσιες δαπάνες που αφορούσαν την εκπαίδευση και το διδακτικό προσωπικό. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις όπως και ο μέσος όρος της 

ηλικίας των εκπαιδευτικών, καθώς μειώθηκαν οι διορισμοί των νέων και αυξήθηκε ο όγκος 

εργασίας των υπαρχόντων εκπαιδευτικών. Επακόλουθο ήταν οι μαθητές που ζουν σε 

γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές ή σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα να 

βρίσκονται σε ακόμα πιο μειονεκτική θέση. Ακόμη, η οικονομική κρίση δεν είχε μόνο ως 

αντίκτυπο την αύξηση των άσχημων εργασιακών συνθηκών για τους εκπαιδευτικούς αλλά 

δυσκόλεψε και τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών, των οικογενειών τους, αλλά και των 

ίδιων των εκπαιδευτικών, με κατακόρυφη πτώση του οικογενειακού εισοδήματος και έφερε 

πολλές οικογένειες σε συνθήκες φτώχειας (Botou et. al, 2017). 

Επιπρόσθετα, σε πολιτικό επίπεδο, το τεράστιο προσφυγικό κύμα ήρθε να δυσχεράνει 

ακόμα περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση της παιδείας στην Ελλάδα με όποια 

προβλήματα μπορεί να συνδέονται με αυτό. Προβλήματα που προκύπτουν είτε από την 

έλλειψη εγκαταστάσεων και υποδομών, έλλειψη κονδυλίων είτε για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών σε διαπολιτισμικά θέματα και εκμάθησης της γλώσσας, είτε για την 

ψυχολογική, συμβουλευτική στήριξη και κοινωνική ένταξη, είτε από την έλλειψη 

αντιρατσιστικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων ώστε να προετοιμάσουν την ευρύτερη 

κοινωνία να δεχτεί ομαλά και να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος, το ελλιπές 

νομοθετικό πλαίσιο που εστιάζει σε ρυθμίσεις μόνο στα διαπολιτισμικά σχολεία και όχι στο 

ευρύτερο πρόβλημα που προκύπτει από το προσφυγικό ζήτημα (4415/2016 - ΦΕΚ 159/Α/6-9-

2016) εντείνει ακόμα περισσότερο τα όποια προβλήματα εξαιτίας της απουσίας νομοθετικής 

δομής, κάτι που ενδεχομένως να πρέπει να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί μεμονωμένα στις 

σχολικές μονάδες που δουλεύουν. Όλα τα παραπάνω, αν και δε σχετίζονται άμεσα με τη 

δουλειά του εκπαιδευτικού, είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν 

αρνητικά την εργασία και την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών.   

Όμως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους επαγγελματίες του χώρου 

προκύπτει από την ίδια τη φύση της δουλειάς, επειδή αυτή έχει να κάνει με τον παράγοντα 

άνθρωπο (Gu & Day, 2007). Ένας εκπαιδευτικός καλείται σε καθημερινή βάση να κάνει ένα 

μάθημα πολλών ταχυτήτων για όλους τους μαθητές του αναλογιζόμενος τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες της τάξης του και συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

μαθητών του. Ωστόσο, αυτή η αλληλεπίδραση με τους μαθητές του μπορεί να αποτελεί έναν 
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σημαντικό παράγοντα κινδύνου, καθώς από έρευνες έχει προκύψει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν πολύ καλή επίγνωση των δυσκολιών που ανακύπτουν εξαιτίας της άσχημης 

συμπεριφοράς των μαθητών τους (Gibbs & Miller, 2013· Taylor, 2013).   

Η προσωπικότητα των μαθητών και πώς αυτή εξελίσσεται ίσως να είναι από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός, καθώς η δόμηση 

ισχυρής προσωπικότητας είναι ένας από τους προστατευτικούς παράγοντες με τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι κάποια έντονα σωματικά συμπτώματα ή 

κάποια άσχημη συμπεριφορά στους νέους μπορεί να συνδέονται με τη δυσφορία, το άγχος 

και τα ασταθή ψυχοκοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία μεγαλώνουν (Billings & Moos, 1983· 

Καψάλης, 2007). Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο ένας εκπαιδευτικός να έχει ενδελεχή γνώση 

όλων των σταδίων ανάπτυξης καθώς και γνώση του οικογενειακού περιβάλλοντος στο οποίο 

μεγαλώνει ένα παιδί. Ωστόσο, βρέθηκε ότι κάποια από αυτά τα παιδιά μπορούν και 

επιβιώνουν σε αυτές τις υψηλά στρεσογόνες καταστάσεις χωρίς να αναπτύξουν σοβαρές 

ψυχικές δυσλειτουργίες (Garmezy, Masten, & Tellegen, 1984). Όπως προέκυψε από ποιοτική 

έρευνα που έγινε σε εφήβους με ημιδομημένη συνέντευξη, βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι 

η σχέση με έναν αξιόπιστο και ενημερωμένο ενήλικα που θα τους κάνει να αισθάνονται 

ικανοί αλλά και να έχουν ολοένα και πιο αυξανόμενες προσδοκίες από τον εαυτό τους 

(Aronowitz, 2005). 

Έτσι, ένας εκπαιδευτικός με ενισχυμένη την ψυχική ανθεκτικότητα που είναι σε θέση 

να διαχειριστεί με επιτυχία τις όποιες καταστάσεις ανακύπτουν θα συμβάλλει στην μετέπειτα 

συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών του. Όπως βρέθηκε από τη 

βιβλιογραφία, πολλοί παράγοντες επικινδυνότητας συχνά συνυπάρχουν. Καθώς 

συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, η επίδρασή τους γίνεται πολλές φορές 

πολλαπλασιαστική παρά αθροιστική (Χατζηχρήστου & συνεργάτες χ.χ). Ο εκπαιδευτικός 

λοιπόν καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει δύσκολες συμπεριφορές λόγω των 

αναπτυξιακών φάσεων που περνάνε οι μαθητές του και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας, με αποτέλεσμα η καθημερινή αυτή τριβή να δοκιμάζει τις ψυχικές αντοχές του, 

δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο ανατροφοδότησης (Gibbs & Miller, 2013). Δηλαδή σε 

περίπτωση που υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών, ενισχύονται 

συναισθηματικά και οι δύο πλευρές, ενώ όταν οι σχέσεις είναι με αρνητικό πρόσημο 

δοκιμάζονται οι ψυχικές αντοχές του εκπαιδευτικού και διακατέχονται από αρνητισμό οι 

σχέσεις με τους μαθητές του.  

Η προστασία κατά της εξέλιξης των συμπεριφορών κινδύνου σε νοσηρές καταστάσεις 
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προϋποθέτει την έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση. Έτσι καθοριστικό ρόλο παίζει η 

κατάρτιση αλλά και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων, ώστε να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν προστατευτικά προς τους εφήβους, καθώς είναι οι βασικοί και πρωταρχικοί 

κοινωνικοποιητικοί θεσμοί (Κοβέκκη, 2011). Ακόμη, ένας από τους σημαντικότερους λόγους 

που οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη την ενίσχυση της ψυχικής 

τους ανθεκτικότητας, ώστε να συμβάλλουν και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

των μαθητών τους, είναι ότι κατά την παιδική και εφηβική ηλικία παγιώνονται ορισμένα 

μοντέλα συμπεριφοράς. Επιπλέον, κατά την εφηβεία παγιώνονται οι αντιλήψεις των νέων για 

την υγεία, την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση για τη ζωή, όταν αυτές οι αντιλήψεις 

δομηθούν με αρνητικό πρόσημο αυξάνουν τα επίπεδα άγχους στους νέους και ίσως να 

λειτουργήσουν και ως παράγοντες κινδύνου. Ενώ, αν δομηθούν με θετικό πρόσημο μπορούν 

να λειτουργήσουν και ως προστατευτικοί παράγοντες (Currie, Hurrelmann, Settertobulte, 

Smith & Todd, 2000).  

3.4.2. Προστατευτικοί παράγοντες και πηγές ψυχικής ανθεκτικότητας για τους 

εκπαιδευτικούς 

Σύμφωνα με βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε από τους Mansfield και συνεργάτες 

(2016), σε 71 έρευνες που διεξήχθησαν για τους εκπαιδευτικούς σε Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Αυστραλία, Ευρώπη και τη Νότια Αφρική και δημοσιεύθηκαν τη χρονική περίοδο 

από το 2000 έως το 2014, διαπιστώθηκε ότι οι καθηγητές αναπτύσσουν την ψυχική 

ανθεκτικότητά τους μέσω της οικοδόμησης προστατευτικών προσωπικών και 

περιβαλλοντολογικών πηγών στήριξης, σε συνδυασμό με κάποιες στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Οι πηγές στήριξης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι όλα εκείνα τα ανθρώπινα, 

υλικά ή κοινωνικά εφόδια που βοηθούν το άτομο να προσαρμοστεί, ενώ οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης είναι εκείνες οι λύσεις που επιτυγχάνονται λόγω της ύπαρξης των πηγών 

στήριξης και η εφαρμογή τους επιφέρουν κάποια επιθυμητά αποτελέσματα (Morrison, 

Brown, D’ I ncau, O’ Farrell, & Furlong, 2006· Χατζηχρήστου & συνεργάτες, χ.χ). Η έρευνα 

των Howard και Johnson (2004) για την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών, κυρίως σε 

μειονοτικά σχολεία, επιβεβαίωσε σε πολλά σημεία την έρευνα των Mansfield και συνεργατών 

(2016) που αφορά τις προσωπικές και περιβαλλοντικές πηγές στήριξης, αλλά και τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης που αποδίδουν. Η ερεύνα, επειδή διεξήχθη σε μειονοτικά 

σχολεία, βοήθησε στο να επιβεβαιωθούν οι πηγές στήριξης και οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης, διότι οι δύσκολες συνθήκες ήταν μέρος της καθημερινότητά των 
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εκπαιδευτικών και οι απαντήσεις στηρίχθηκαν σε βιώματά τους (Howard & Johnson, 2004). 

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν την ψυχική τους 

ανθεκτικότητα με την οικοδόμηση προσωπικών πηγών στήριξης, όπως για παράδειγμα τα 

προσωπικά κίνητρα, τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες και όλα εκείνα τα 

συναισθήματα και τις αξίες, όπως η αισιοδοξία, η πίστη, η δικαιοσύνη κ.α. που προάγουν ένα 

αρμονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αλλά και με την οικοδόμηση ή την κατανόηση τρόπων 

κινητοποίησης των περιβαλλοντικών πηγών στήριξης, όπως είναι οι σχέσεις τόσο εντός της 

εργασίας όσο και εκτός, και τα δίκτυα υποστήριξης (Mansfield et al., 2016). Με την 

οικοδόμηση των πηγών στήριξης δίνεται η δυνατότητα της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας 

σειράς προσαρμοστικών στρατηγικών αντιμετώπισης. Αυτές οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

έχουν ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων με συνεργασία, τη διατήρηση της ισορροπίας 

μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη διατήρηση των συναισθηματικών ορίων και 

τη ρύθμιση των αρνητικών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θετικών συναισθημάτων, ώστε 

να αποτραπεί η εξουθένωση και το άγχος από τους εκπαιδευτικούς (Mansfield et al., 2016). Η 

διαδικασία αυτή επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς τη διαχείριση των προκλήσεων με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της προσαρμοστικότητας και της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, και επιφέρει 

έτσι μία πλειάδα θετικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να είναι η 

δέσμευση με τους μαθητές τους και η ικανοποίηση από την εργασία, η ψυχική ευημερία, η 

ευθύνη, η αίσθηση του ανήκει (Mansfield et al., 2016). Επιπλέον, σε ποιοτική έρευνα του 

Taylor (2013) διαπιστώθηκε ότι οι προστατευτικές πηγές στήριξης που ενισχύουν την ψυχική 

ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών είναι η αυτονομία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική τους 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αισιόδοξη στάση, η εκπαίδευση για την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, οι προσωπικοί στόχοι και οι προσδοκίες για το 

μέλλον, η θρησκεία, τα σαφή και σταθερά όρια και, τέλος, ο σκοπός της ζωής.  

Πολύ σημαντικός παράγοντας στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι η ποιότητα των 

σχέσεων που αναπτύσσει, τόσο με άλλους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση, όσο και με τους 

μαθητές του, τους γονείς αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία. Αυτό που υπογραμμίζεται από 

τους Luthar και Brown (2007) είναι ότι, όταν υπάρχει στις σχέσεις υποστήριξη, αγάπη και 

ασφάλεια, τότε ενισχύεται η ψυχική ανθεκτικότητα, επειδή ανατροφοδοτείται το άτομο 

θετικά, ενδυναμώνεται, γίνεται πιο αποτελεσματικό, εκφράζεται δημιουργικά και με ευελιξία. 

Ακόμη, λόγω του θετικού προσήμου που έχει στις σχέσεις του, το άτομο μπορεί και 

επαναξιολογεί καταστάσεις, απομονώνοντας και εντοπίζοντας παλιά επαναλαμβανόμενα 

μοτίβα που το εγκλώβιζαν σε ένα γνωστικό περιεχόμενο που το αποδυνάμωνε (Jordan, 2006).  
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Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Botou, Mylonakou-Keke, Kalouri 

και Tsergas (2017) που έγινε στον Ελλαδικό χώρο, στην Αθήνα, σε 568 δασκάλους της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή την έρευνά διερευνήθηκε η ψυχική ανθεκτικότητα, με 

χρήση της κλίμακας των Wagnild και Young (1993). Φάνηκε ότι το επίπεδο ψυχικής 

ανθεκτικότητας των Ελλήνων δασκάλων είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο καθώς, σύμφωνα με 

το σύστημα βαθμολόγησης της κλίμακας, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είχαν 

ψυχική ανθεκτικότητα πάνω του μέσου όρου. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν επηρεάστηκαν από την 

οικονομική κρίση. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι αυτό οφείλεται είτε στις οικογενειακές 

σχέσεις, είτε στις φιλικές σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους. Το μη επικριτικό περιβάλλον 

που υπήρχε μεταξύ τους καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης βοήθειας όποτε τη χρειαζόταν 

υπήρξε καταλυτικός παράγοντας στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους. Επιπλέον, 

επισημαίνεται το θάρρος ως ένας προστατευτικός παράγοντας το οποίο κατανοείται ως η 

ικανότητα του ατόμου να μετακινηθεί από μία κατάσταση που του δημιουργεί φόβο ή 

δισταγμό και να δράσει. Το θάρρος δεν είναι εσωτερικό γνώρισμα κατά την Jordan (2006), 

καθώς εξαρτάται από τις σχέσεις μας, που είτε μας ενθαρρύνουν είτε μας αποθαρρύνουν.  

Σύμφωνα με τους Peres, Moreira-Almeida, Nasello και Koenig (2007), αυτό που 

βοηθάει πολύ τους ανθρώπους να έχουν θετική προσέγγιση στη ζωή είναι η θρησκευτικότητα 

και η πνευματικότητά τους. Αυτό συμβαίνει γιατί η θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα 

ενθαρρύνουν την προσωπική αναζήτηση του ανθρώπου ώστε να κατανοήσει ερωτήματα 

σχετικά με τη ζωή και το νόημά της. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται ο εαυτός 

του και να αντιμετωπίζει θετικά τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Επιπλέον, οι ηθικοί 

σκοποί και οι ηθικές αξίες παρέχουν σημαντικά πνευματικά, συναισθηματικά και πνευματικά 

πλεονεκτήματα, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να είναι ψυχικά ανθεκτικοί (Peres et al., 

2007). Ακόμη, φαίνεται ότι προστατευτικό ρόλο παίζει το νόημα που δίνουν οι εκπαιδευτικοί 

στη δουλειά τους, καθώς αυτοί που αντιμετωπίζουν την εργασία τους ως λειτούργημα και ως 

ένα μέσο προσφοράς στους άλλους είναι περισσότερο ανθεκτικοί από αυτούς που το 

αντιμετωπίζουν ως μια εμπορική συναλλαγή (Nias, 1999). Τέλος, σε έρευνα του Stanford 

(2001), υποδεικνύεται ότι οι πηγές που ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα των 

εκπαιδευτικών είναι οι συνάδελφοι, η θρησκευτική κοινότητα, η πνευματικότητα, η 

οικογένεια και οι φίλοι.  

Να σημειωθεί ότι οι Mansfield, Beltman, Price και McConney (2012), σε μελέτη τους, 

προσπάθησαν να οργανώσουν όλες τις παραπάνω προστατευτικές πηγές στήριξης και τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης σε σχέση και με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε 
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τέσσερις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η επαγγελματική και περιλαμβάνει όλα εκείνα 

τα εφόδια που επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να είναι ευέλικτος, προσαρμοστικός και να 

αναστοχάζεται. Ακόμη, τα εφόδια αυτά του παρέχουν τις δεξιότητες που τον βοηθούν να 

οργανώνεται, να προετοιμάζεται για το μάθημα του, να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του και 

να έχει αποτελεσματικές διδακτικές δεξιότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται 

αγαπητός και να δημιουργεί δεσμούς με τους μαθητές του. Μια άλλη διάσταση είναι η 

συναισθηματική και αναφέρεται σε όλα εκείνα τα συναισθηματικά εφόδια που βοηθούν ένα 

εκπαιδευτικό να αναπροσαρμόζεται, να αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις της εργασίας και το 

άγχος, αλλά και να φροντίζει για τη δική του ψυχική ευημερία. Επίσης, τον βοηθούν να μην 

παίρνει τα πράγματα προσωπικά και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του, επιτρέποντάς του 

να διακωμωδεί τις καταστάσεις και να χαίρεται τη διδασκαλία ως διαδικασία. Η τρίτη 

διάσταση είναι η κινητήρια και αποτελείται από όλα εκείνα τα εφόδια που επιτρέπουν σε ένα 

εκπαιδευτικό να έχει θετική και αισιόδοξη στάση, επιμονή, να εστιάζει στη μάθηση και τη 

βελτίωση του ίδιου και των μαθητών του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, έχοντας 

εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση στις δικές τους ικανότητες αλλά και των μαθητών του. Σε 

έναν τέτοιο εκπαιδευτικό αρέσουν οι προκλήσεις ενώ διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τα 

εσωτερικά του κίνητρα και τον ενθουσιασμό του, έχοντας, όμως, ρεαλιστικές προσδοκίες και 

στόχους. Τέλος, στην κοινωνική διάσταση, ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει όλα εκείνα τα 

εφόδια που του επιτρέπουν να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια από το περιβάλλον του, ενώ 

όταν ανακύπτει ένα πρόβλημα, να εστιάζει στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Με άλλα λόγια, 

να έχει ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και να ενισχύει την υποστήριξη 

και τις σχέσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην παρούσα έρευνα θα διερευνηθεί η επίδραση 

του νοήματος της ζωής και της πνευματικής ευεξίας στην ψυχική ανθεκτικότητα των 

εκπαιδευτικών, και θα εξεταστεί αν αυτή η επίδραση είναι θετική ή αρνητική.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Κεφάλαιο 4ο  

4.1. Σκοποί και στόχοι της έρευνας 

Εξετάζοντας την ψυχική ανθεκτικότητα έχει διαπιστωθεί ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όμως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι αρκετά 

περιορισμένες στον Ελλαδικό χώρο. Όπως εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία, δύο από τους 

σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι η 

πνευματική ευεξία (Connor, Davidson, & Lee, 2003· Peres, Moreira-Almeida, Nasello & 

Koenig, 2007· Stanford, 2001) και το νόημα της ζωής (Denz-Penhey & Murdoch, 2008· Nias, 

1999· Steger et al., 2008). Έτσι, πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να 

διερευνηθεί η επίδραση της πνευματικής ευεξίας και του νοήματος ζωής στην ψυχική 

ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα.  

Για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου, αρχικά, θα γίνει η διερεύνηση των 

διαστάσεων που περιλαμβάνει η ψυχική ανθεκτικότητα, καθώς και η διερεύνηση των 

δημογραφικών παραγόντων όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η 

εκπαιδευτική κατάρτιση, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η σχέση εργασίας, ώστε να μελετηθεί τι 

επίδραση έχουν στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών, καθώς και το αν υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ως προς την ψυχική ανθεκτικότητα.  

Ένας δεύτερος στόχος είναι να διερευνηθεί η πνευματική ευεξία στους 

εκπαιδευτικούς και οι διαστάσεις της. Τρίτος στόχος της μελέτης είναι να γίνει η διερεύνηση 

του νοήματος της ζωής στους εκπαιδευτικούς και των διαστάσεών του. Επιπλέον, θα γίνει 

διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις δύο μεταβλητές. Τέλος 

θα εξεταστεί αν η Πνευματική Ευεξία και το Νόημα της Ζωής μπορούν να προβλέψουν 

(θετικά ή αρνητικά) την ψυχική ανθεκτικότητα. 
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4.2. Μέθοδος 

4.2.1. Συμμετέχοντες 

Συνολικά συμμετείχαν 195 εκπαιδευτικοί από όλη την επικράτεια της χώρας (και 

συγκεκριμένα από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Φθιώτιδα, Καβάλας, Δράμα, Σέρρες, Χαλκιδικής, 

Κυκλάδες, Ηλείας, Ηρακλείου, Λασίθι, Κέρκυρα, Κόρινθος, Εύβοια, Τρίκαλα, Πιερία, 

Μεσσηνία, Λακωνία, Ιωάννινα, Κεφαλληνία, Βοιωτία, Ξάνθη, Ημαθία, Αχαΐα, Αρκαδίας), οι 

οποίοι απασχολούνταν κυρίως σε δημόσια σχολεία αλλά κάποιοι εργάζονταν στον ιδιωτικό 

τομέα. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, το δείγμα αποτελείται από 56 

άντρες (28.7%) και από 139 γυναίκες (71.3%). Η οικογενειακή κατάσταση του δείγματος 

διακρίθηκε σε δύο κατηγορίες: αυτοί που είχαν κάποιο είδος σχέσης (σχέση, παντρεμένοι, 

παντρεμένοι με παιδιά) ήταν 145 άτομα (74.4%) και όσοι δεν ήταν σε σχέση (άγαμοι, 

διαζευγμένοι, διαζευγμένοι με παιδιά, χήροι, χήροι με παιδιά) ήταν 50 άτομα (25.6%).  

Όσο αφορά το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων, 126 άτομα ήταν μόνο 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (64.6%) και 69 άτομα συνέχισαν τις σπουδές τους, εξελίσσοντας τα 

επαγγελματικά τους προσόντα (35.4%), είτε αποκτώντας ένα δεύτερο πτυχίο, είτε κάποιο 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Ακόμη, οι 81 εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(41.6%) (γενική ή ειδική εκπαίδευση), ενώ οι υπόλοιποι 114 απασχολούνται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (58.4%) (στη γενική ή ειδική εκπαίδευση). Επιπλέον, οι 125 

έχουν μόνιμη σχέση εργασίας (64.1%), οι 59 δουλεύουν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι ή 

στην παράλληλη στήριξη (30.3%) και οι υπόλοιποι 11 απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, 

είτε σε κάποιο σχολείο, είτε σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (5.6%). 

Τέλος, η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 19 έως 65 έτη (Μ.Ο. = 41.51, 

Τ.Α.= 10.93) και η προϋπηρεσία τους στο χώρο της εκπαίδευσης κυμαίνεται από 1 έως 44 έτη 

(Μ.Ο. = 14.15, Τ.Α.= 9.5) (βλ. Πίνακα 1).  
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Πίνακας 1 

Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

Κατηγορίες  Ν=195 % 

Φύλο Άνδρες  56 28.7% 

Γυναίκες 139 71.3% 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Σε σχέση, παντρεμένοι, παντρεμένοι με παιδιά 145 74.4% 

Άγαμοι, διαζευγμένοι, διαζευγμένοι με παιδιά, χήροι, χήροι με παιδιά 50 25.6% 

Εκπαίδευση Α.Ε.Ι, Άλλο 126 64.6% 

Κάτοχος Δεύτερου πτυχίου, Κάτοχος Μεταπτυχιακού, Κάτοχος 

Διδακτορικού 
69 35.4% 

Θέση στην 

εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (πρωτοβάθμια γενικής εκπαίδευσης, 

πρωτοβάθμια ειδικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

που εργάζεται στην ειδική εκπαίδευση) 

81 41.6% 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δευτεροβάθμια γενικής εκπαίδευσης και 

δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης που εργάζεται στην ειδική 

εκπαίδευση) 

114 58.4% 

Εργασιακή 

σχέση 

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί 125 64.1% 

Αναπληρωτές ή Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, Παράλληλη Στήριξη 59 30.3% 

Ιδιωτικός τομέας 11 5.6% 

4.2.2. Ερευνητικά εργαλεία  

Στο δείγμα διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διακρινόταν σε τρία μέρη. Το πρώτο 

περιλάμβανε την κλίμακα της πνευματικής ευεξίας των Paloutzian και Ellison (1982). Το 

δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου περιείχε την κλίμακα για το νόημα της ζωής του Steger 

(2010) και το τρίτο τμήμα την πολυδιάστατη κλίμακα για την ψυχική ανθεκτικότητα των 

Mansfield και Wosnita (2015). 

4.2.2.1 Η κλίμακα πνευματικής ευεξίας   

Η κλίμακα πνευματικής ευεξίας (Spiritual Well Being Scale, SWBS) κατασκευάστηκε από 

τους Paloutzian και Ellison (1982) και μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στα ελληνικά από τη 

Δαρβύρη (2013). Η κλίμακα της πνευματικής ευεξίας (SWBS) αποτελείται από 20 ερωτήσεις 

και η απάντηση σε καθεμία γίνεται σε μία κλίμακα τύπου Likert έξι διαβαθμίσεων 
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(1=συμφωνώ πολύ, 2=συμφωνώ μέτρια, 3=συμφωνώ, 4=διαφωνώ, 5=διαφωνώ μέτρια, 

6=διαφωνώ πολύ).  

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, η κλίμακα περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες. Η μία 

υποκλίμακα είναι η Θρησκευτική Ευεξία (Religious Well-Being, RWBS), η οποία περιγράφει 

το πόσο καλά νιώθει ένα άτομο και πώς εκφράζεται αναφορικά και σε σχέση με το Θεό και 

περιγράφεται από τις προτάσεις 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (π.χ. “Δεν ικανοποιούμε πολύ 

όταν προσεύχομαι στο Θεό”, “Πιστεύω ότι ο Θεός με αγαπάει και νοιάζεται για εμένα”, 

“Πιστεύω ότι ο Θεός είναι απρόσωπος και δεν ενδιαφέρεται για όσα συμβαίνουν στην 

καθημερινότητά μου”). Η άλλη υποκλίμακα εστιάζει στην Υπαρξιακή Ευεξία (Existential 

Well-Being, EWBS) δηλαδή στο σκοπό, στην ικανοποίηση που λαμβάνει το άτομο και το 

νόημα που έχει η ζωή του. Η υποκλίμακα αποτελείται από τις ερωτήσεις 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20 (π.χ. “Αισθάνομαι ότι η ζωή είναι μια θετική εμπειρία”, “Νοιώθω καλά με το 

δρόμο που έχει πάρει τη ζωή μου”). 

Περίπου οι μισές ερωτήσεις έχουν αντιστραφεί γιατί ήταν διατυπωμένες στην 

αρνητική κατεύθυνση, προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν πιθανές απαντήσεις προκατάληψης. 

Τέλος η αξιοπιστία της κλίμακας στην ελληνική προσαρμογή του εργαλείου είναι 

ικανοποιητική, καθώς ο δείκτης Cronbach’s α για τη RWBS ήταν 0.88 και για την EWBS 

ήταν 0.74 (Δαρβύρη, 2013)  

4.2.2.2 Η κλίμακα για το νόημα της ζωής  

Για να μετρήσουμε το νόημα της ζωής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για το νόημα της 

ζωής (Meaning of Life Questionnaire, MLQ) του Steger (2010). Η κλίμακα μεταφράστηκε 

και σταθμίστηκε για την Ελλάδα από τους Pezirkianidi, Stalika, Efstathiou και Karakasidou 

(2016). Η κλίμακα περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις και εξετάζει κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

αισθάνονται ότι η ζωή τους έχει κάποιο νόημα ή το αναζητούν. Η αξιολόγηση γίνεται με μια 

κλίμακα τύπου Likert εφτά διαβαθμίσεων (1=Απόλυτα Λάθος, 2=Περισσότερο Λάθος, 

3=Αρκετά Λάθος, 4=Ούτε σωστό/Ούτε λάθος, 5=Αρκετά Σωστό, 6=Περισσότερο Σωστό, 

7=Απόλυτα Σωστό). 

Η κλίμακα περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες. Η μία περιέχει τις ερωτήσεις 1, 4, 5, 6, 9 

και αφορά στην παρουσία του νοήματος στη ζωή, με προτάσεις όπως “Γνωρίζω ακριβώς 

ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου”. Η άλλη υποκλίμακα περιέχει τις ερωτήσεις 2, 3, 7, 8, 10 

και αφορά στην αναζήτηση του νοήματος της ζωής, με προτάσεις όπως “Αναζητώ κάτι που 

θα δώσει νόημα στη ζωή μου”. Αντιστροφή της βαθμολόγησης γίνεται μόνο στην ερώτηση 9, 
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η οποία είναι αντίστροφα διατυπωμένη. Ο δείκτης Cronbach α στην ελληνική προσαρμογή 

για το σύνολο της κλίμακας ήταν α = .76, για την υποκλίμακα της Παρουσίας Νοήματος ήταν 

α = .83 και για την υποκλίμακα της Αναζήτησης Νοήματος ήταν α = .82 (Pezirkianidi et al., 

2016). 

4.2.2.3 Η πολυδιάστατη κλίμακα της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών  

Η πολυδιάστατη κλίμακα της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών (Multidimensional 

Teacher Resilience Scale ) που χρησιμοποιήσαμε κατασκευάστηκε από τους Mansfield και 

Wosnita (2015), ενώ η ελληνική μετάφραση έγινε από την Daniilidou και Platsidou (υπο 

δημοσίευση). Η κλίμακα περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις και η απάντηση σε κάθε ερώτηση 

δίνεται σε μία κλίμακα τύπου Likert πέντε διαβαθμίσεων (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 

3=Δεν είμαι σίγουρος/η, 4=Συμφωνώ, 5= Συμφωνώ απόλυτα).  

Το συγκεκριμένο εργαλείο περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση 

είναι η Επαγγελματική διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας (Professional), η οποία 

αξιολογεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι οργανωμένοι, προετοιμασμένοι, χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικές διδακτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και αναστοχάζονται. Αυτή η 

υποκλίμακα αποτελείται από τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 23, 25 (π.χ. “Μπορώ γρήγορα να 

προσαρμοστώ σε νέες συνθήκες στο σχολείο”, “Είμαι αρκετά επικοινωνιακός/ή ως 

εκπαιδευτικός”). Η δεύτερη διάσταση του εργαλείου είναι η Συναισθηματική (Emotional) 

διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας, η οποία αξιολογεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι 

σε θέση να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, αν διαθέτουν μηχανισμούς αντιμετώπισης 

του άγχους, όπως το χιούμορ και η αισιόδοξη σκέψη, και αν διατηρούν τις ισορροπίες 

ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή τους. Η Συναισθηματική διάσταση 

περιλαμβάνει τις προτάσεις 5, 6, 7, 8 (π.χ. “Όταν κάτι δεν πάει καλά στο σχολείο δεν το 

παίρνω πολύ προσωπικά”, “Εξισορροπώ το ρόλο μου ως εκπαιδευτικός με τις άλλες 

διαστάσεις της ζωής μου”). Ακόμη, το εργαλείο περιλαμβάνει την Κινητήρια διάσταση 

(Motivational), η οποία εξετάζει αν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν αυτοπεποίθηση, είναι 

επικεντρωμένοι στη συνεχιζόμενη βελτίωσή τους, αν διαθέτουν θετική στάση απέναντι στη 

μάθηση, αν διατηρούν την επιμονή τους, αν θέτουν ρεαλιστικούς στόχους κ.ά. Οι προτάσεις 

που την περιγράφουν είναι οι 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (π.χ. “Στο πλαίσιο 

του ρόλου μου ως εκπαιδευτικός, θέτω στόχους και προσπαθώ να τους επιτύχω”). Τέλος, η 

Κοινωνική (Social) διάσταση εξετάζει τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί με τους 

συναδέλφους τους, δηλαδή τι όρια θέτουν και τι υποστήριξη και βοήθεια έχουν από το 



46 

κοινωνικό τους δίκτυο, με τις ερωτήσεις 21, 22, 24, 26 (π.χ. “Είμαι καλός/ή στο να 

δημιουργώ σχέσεις στα νέα σχολεία”). 

Η αξιοπιστία της κλίμακας είναι ικανοποιητική στην ελληνική προσαρμογή με α= .83 

για το σύνολο της κλίμακας και με α από .79 έως .85 για τις υποκλίμακες (Daniilidou & 

Platsidou, υπό δημοσίευση).  

4.2.3. Διαδικασία 

Οι συμμετέχοντες, αφού ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας, δέχθηκαν να συμμετέχουν 

εθελοντικά, διαθέτοντας είκοσι λεπτά από το χρόνο τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συλλογής 

των δεδομένων τηρήθηκε πλήρως η ανωνυμία και εμπιστευτικότητα. Η διαδικασία συλλογής 

των δεδομένων διήρκησε από τις 02.04.2017 έως τις 18.07.2017 και διεξήχθη με δύο 

τρόπους. Αρχικά το ερωτηματολόγιο προωθήθηκε στους συμμετέχοντες με τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook και το 

instagram. Λόγω χαμηλής συμμετοχής, ενισχύθηκε η προώθησή του με τη βοήθεια ενός 

βίντεο που δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια, το οποίο αναρτήθηκε σε ομάδες 

εκπαιδευτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τα ποσοστά 

συμμετοχής τους. Από τη διαδικασία αυτή συγκεντρώθηκαν 76 πλήρως απαντημένα 

ερωτηματολόγια.  

Επειδή δεν κατέστη δυνατή η συλλογή δεδομένων από μεγάλο αριθμό ατόμων με τον 

ηλεκτρονικό τρόπο, στη συνέχεια έγινε η διανομή του ερωτηματολογίου στην έντυπη μορφή 

του. Η επιλογή των σχολείων στα οποία διανεμήθηκε έγινε με τη βολική μέθοδο συλλογής 

δεδομένων. Τα σχολεία που επιλέχθηκαν ήταν από όλη την Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης με 

τη διεύθυνση του σχολείου. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 195 ερωτηματολόγια, σε έντυπη 

μορφή ήταν 132 (με ποσοστό επιστροφής 76.7%) εκ των οποίων τα 13 είχαν ελλείψεις και 

απορρίφθηκαν. 
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Κεφάλαιο 5ο  

Αποτελέσματα 

5.1. Παραγοντικές αναλύσεις ερωτηματολογίων  

Αρχικά κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί η εσωτερική δομή των εργαλείων. Έτσι 

πραγματοποιήθηκαν παραγοντικές αναλύσεις ώστε να εξεταστεί αν επιβεβαιώνεται ο αριθμός 

των παραγόντων καθώς και η σύνθεση τους σύμφωνα με τη θεωρία. Τα εργαλεία που 

διερευνήθηκαν είναι οι κλίμακες της πνευματικής ευεξίας, του νοήματος της ζωής και της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Στις παραγοντικές αναλύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν εφαρμόστηκε η μέθοδο περιστροφής Varimax προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των μεταβλητών που προκαλούν μεγάλες επιβαρύνσεις σε κάθε 

παράγοντα. Τέλος, λήφθηκαν υπόψη οι παραγοντικές αναλύσεις με παραγοντικό φορτίο πάνω 

από 0.40 (Allen, 2017). 

5.1.1. Παραγοντική ανάλυση της κλίμακας για την πνευματική ευεξία (SWBS) 

Κατά την παραγοντική ανάλυση που διεξήχθη, προέκυψαν δύο παράγοντες, αφού πρώτα 

αφαιρέθηκε η ερώτηση 2 («Δε γνωρίζω ούτε ποιος/α είμαι, ούτε από που έρχομαι, ούτε που 

πηγαίνω») διότι φόρτωνε ταυτόχρονα και στους δύο παράγοντες. Έτσι, αυτή η δήλωση 

αφαιρέθηκε και η ανάλυση εφαρμόστηκε ξανά στις υπόλοιπες δηλώσεις. Επιπλέον, η 

ερώτηση 20 («Πιστεύω ότι ζω για κάποιο σκοπό») φόρτωνε στην υποκλίμακα της 

Πνευματικής Ευεξίας αντί στην Υπαρξιακή Ευεξία όπως προβλέπεται από τους 

κατασκευαστές της. Ωστόσο, η πρόταση δεν αφαιρέθηκε, διότι δε δημιουργούσε κάποιο 

πρόβλημα στη δομή και στην αξιοπιστία της κλίμακας. Ακόμη, η πρόταση νοηματικά 

μπορούσε να παραμείνει στην υποκλίμακα της Πνευματικής Ευεξίας λόγω της αφηρημένης 

της διατύπωσης. Οι παράγοντες που προέκυψαν περιγράφονται στον Πίνακα 2 και 

ερμηνεύουν το 50.625% του συνολικού ποσοστού διασποράς των αρχικών μεταβλητών. Ο 

πρώτος παράγοντας περιγράφει τη Θρησκευτική Ευεξία, δηλαδή τη σχέση του ατόμου με το 

Θεό, και αποτελείται από 11 προτάσεις. Ο δεύτερος παράγοντας περιγράφει την Υπαρξιακή 

Ευεξία, δηλαδή την ικανοποίηση και το νόημα που νιώθει το άτομο στη ζωή του και 

αποτελείται από 8 προτάσεις.  

Συμπερασματικά, η παραγοντική ανάλυση της κλίμακας πνευματικής ευεξίας 

(Spiritual Well Being Scale), εμφάνισε την ίδια παραγοντική δομή με αυτή των 
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κατασκευαστών της κλίμακας (Paloutzian & Ellison, 1982), ενώ εμφάνισε διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με την παραγοντική ανάλυση της Δαρβύρη (2013), η οποία έκανε την προσαρμογή 

της κλίμακας για το ελληνικό κοινό.  

 

Πίνακας 2 

Παραγοντική ανάλυση της κλίμακας για την Πνευματική Ευεξία (SWBS) 

Αριθμός Ερωτήσεις 

Παράγοντες 

Θρησκευτική 

Ευεξία 

Υπαρξιακή 

Ευεξία 

SWS1  Δεν ικανοποιούμαι πολύ όταν προσεύχομαι στο Θεό  .738  

SWS3 Πιστεύω ότι ο Θεός με αγαπάει και νοιάζεται για εμένα  .753  

SWS5  
Πιστεύω ότι ο Θεός είναι απρόσωπος και δεν ενδιαφέρεται για όσα 

συμβαίνουν στην καθημερινότητά μου  
.748  

SWS7 Η προσωπική μου σχέση με το Θεό είναι γεμάτη νόημα  .820  

SWS9  Ο Θεός δε μου δίνει πολύ δύναμη και υποστήριξη  .494  

SWS11 Πιστεύω ότι ο Θεός νοιάζεται για τα προβλήματά μου  .903  

SWS13 Η σχέση μου με το Θεό δε με ικανοποιεί  .724  

SWS15 Η σχέση μου με το Θεό με βοηθάει να μη νοιώθω μόνος  .855  

SWS17 Αισθάνομαι να ολοκληρώνομαι όταν είμαι πολύ κοντά στο Θεό  .894  

SWS19 Η σχέση μου με το Θεό συντελεί στο να νοιώθω καλά  .872  

SWS20 Πιστεύω ότι ζω για κάποιο σκοπό  .418  

SWS4 Αισθάνομαι ότι η ζωή είναι μια θετική εμπειρία   .538 

SWS6  Αισθάνομαι ανασφάλεια για το μέλλον μου   .572 

SWS8 Αισθάνομαι πολύ γεμάτος/η και ικανοποιημένος/η με τη ζωή   .659 

SWS10 Νοιώθω καλά με το δρόμο που έχει πάρει τη ζωή μου   .731 

SWS12 Δεν απολαμβάνω πολύ τη ζωή μου   .626 

SWS14 Αισθάνομαι καλά για το μέλλον μου   .612 

SWS16 Αισθάνομαι ότι η ζωή είναι γεμάτη συγκρούσεις και δυστυχία   .596 

SWS18 Η ζωή δεν έχει πολύ νόημα   .511 

Ιδιοτιμές 35.089% 15.538% 

% εξηγούμενης διακύμανση κατά παράγοντα 34.144% 16.482% 

%  εξηγούμενης διακύμανσης συνολικά 50.625% 
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5.1.2. Παραγοντική ανάλυση της κλίμακας για το νόημα της ζωής (MLQ) 

Μετά την πρώτη παραγοντική ανάλυση αφαιρέθηκε η πρόταση 7 διότι δε φόρτιζε όπως 

έπρεπε σε κανένα από τους δύο παράγοντες. Η ανάλυση έγινε ξανά στις υπόλοιπες προτάσεις 

και το μοντέλο που προέκυψε περιλαμβάνει δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αφορά 

την παρουσία του νοήματος της ζωής και περιγράφεται με 5 προτάσεις (π.χ «Κατανοώ το 

νόημα της ζωής μου»). Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την αναζήτηση του νοήματος και 

περιλαμβάνει 4 προτάσεις (π.χ. «Αναζητώ κάτι που θα δώσει νόημα στη ζωή μου»). Τέλος, οι 

δύο παράγοντες ερμηνεύουν το 61,554% του συνολικού ποσοστού διασποράς των αρχικών 

μεταβλητών (βλ. Πίνακα 3). 

Συμπερασματικά, η παραγοντική ανάλυση που εφαρμόστηκε στο σύνολο των 

προτάσεων της κλίμακας για το νόημα της ζωής παρουσίασε ακριβώς την ίδια δομή που 

πρότεινε ο κατασκευαστής της (Steger, 2010). 

 

Πίνακας 3 

Παραγοντική ανάλυση της κλίμακας για το Νόημα Ζωής (MLQ) 

Αριθμός Ερωτήσεις 

Παράγοντες 

Παρουσία 

Νοήματος 

Αναζήτηση 

Νοήματος 

MLQ 1 Κατανοώ το νόημα της ζωής μου .746  

MLQ 4 Γνωρίζω ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου .850  

MLQ 5 Αντιλαμβάνομαι επαρκώς τι είναι σημαντικό για τη ζωή μου. .710  

MLQ 6 Έχω ανακαλύψει ένα ικανοποιητικό σκοπό της ζωής μου .815  

MLQ 9  Η ζωή μου δεν έχει κάποιο ξεκάθαρο σκοπό .648  

MLQ 2 Αναζητώ κάτι που θα δώσει νόημα στη ζωή μου  .783 

MLQ 3 Πάντα αναζητώ το σκοπό της ζωής μου  .761 

MLQ 8 Αναζητώ έναν απώτερο σκοπό για τη ζωή μου.  .801 

MLQ 10 Αναζητώ το νόημα της ζωής μου  .798 

Ιδιοτιμές 33.176% 28.368% 

% εξηγούμενης διακύμανση κατά παράγοντα 33.023% 28.521% 

%  εξηγούμενης διακύμανσης συνολικά 61.554% 
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5.1.3. Παραγοντική ανάλυση της πολυδιάστατης κλίμακας της ψυχικής ανθεκτικότητας 

των εκπαιδευτικών (Multidimensional Teacher Resilience Scale) 

Στην παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου της ψυχικής ανθεκτικότητας διακρίνονται 

κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική ανάλυση των Mansfield και Wosnita 

(2015). Οι κατασκευαστές προτείνουν τέσσερις διαστάσεις, την Επαγγελματική, τη 

Συναισθηματική, την Κινητήρια και την Κοινωνική. Ωστόσο η ανάλυση παραγόντων της 

παρούσας μελέτης εμφάνισε τρεις παράγοντες που ερμηνεύουν το 49.123% του συνολικού 

ποσοστού διασποράς των αρχικών μεταβλητών (Επαγγελματική και Κινητήρια, Κοινωνική 

και Ευελιξία και Συναισθηματική). 

Αναλυτικά, κατά τη διεξαγωγή της πρώτης παραγοντικής ανάλυσης, οι ερωτήσεις 11 

και 15 δε φόρτιζαν όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν και να επαναληφθεί και πάλι 

η διαδικασία. Στη δεύτερη παραγοντική ανάλυση, δε φόρτιζε η ερώτηση 10 με αποτέλεσμα 

να αφαιρεθεί και αυτή και να απομείνουν συνολικά 23 προτάσεις. Έτσι το ερωτηματολόγιο 

της ψυχικής ανθεκτικότητας αναλύεται σε τρεις διαστάσεις: α) Επαγγελματική και Κινητήρια 

με 9 προτάσεις, β) Κοινωνική και Ευελιξίας διάσταση με συνολικά 9 προτάσεις και γ) 

Συναισθηματική με 5 προτάσεις. Στον Πίνακα 3 φαίνεται αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν οι 

διαστάσεις με τις προτάσεις που τις περιγράφουν, καθώς και η ιδιοτιμή και το ποσοστό της 

εξηγούμενης διακύμανσης για κάθε παράγοντα.  
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Πίνακας 4 

Παραγοντική ανάλυση της κλίμακας για την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών 

(Multidimensional Teacher Resilience Scale) 

Αριθμός Ερωτήσεις 

Παράγοντες 

Επαγγελματική 

& Κινητήρια 

Κοινωνική & 

Ευελιξίας 

Συναισθη

ματική 

MTRS 3 
Είμαι πολύ οργανωμένος/η στη δουλειά μου στο 

σχολείο 
.449   

MTRS 4 
Σκέφτομαι πάνω στη διδασκαλία μου και τη μάθηση 

για να κάνω μελλοντικά σχέδια 
.596   

MTRS 12 
Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως εκπαιδευτικός, θέτω 

στόχους και προσπαθώ να τους επιτύχω. 
.792   

MTRS 13 
Έχω ρεαλιστικές προσδοκίες από τον εαυτό μου ως 

εκπαιδευτικός 
.525   

MTRS 14 
Πιστεύω ότι, αν βάλω κάτι στο μυαλό μου για το 

σχολείο, μπορώ να το πετύχω. 
.534   

MTRS 16 
Μου αρέσει να μαθαίνω και ο/η ίδιος/α εν ώρα 

εργασίας. 
.628   

MTRS 17 Μου αρέσουν οι προκλήσεις στη δουλειά μου. .578   

MTRS 18 Είμαι επίμονος/η στη δουλειά μου. .829   

MTRS 20 
Είναι σημαντικό για μένα να βάζω τα δυνατά μου 

ώστε να κάνω τη δουλειά μου καλά. 
.702   

MTRS 1 
Στο σχολείο μπορώ να λειτουργώ με ευελιξία όταν 

αλλάζουν οι συνθήκες 
 .660  

MTRS 2 
Μπορώ γρήγορα να προσαρμοστώ σε νέες συνθήκες 

στο σχολείο 
 .643  

MTRS 19 Πιστεύω ότι διατηρώ τον έλεγχο της δουλειάς μου  .440  

MTRS 21 
Όταν δεν είμαι βέβαιος/η για κάτι, ζητάω τη βοήθεια 

συναδέλφων μου. 
 .437  

MTRS 22 
Είμαι καλός/ή στο να δημιουργώ σχέσεις στα νέα 

σχολεία. 
 .643  

MTRS 23 Είμαι αρκετά επικοινωνιακός/ή ως εκπαιδευτικός.  .685  

MTRS 24 
Στη δουλειά μου, μπορώ να δω μια κατάσταση από 

διαφορετικές μεριές, προκειμένου να βρω μια λύση 
 .525  

MTRS 25 
Στη δουλειά, μπορώ να κοιτάω τα πράγματα υπό την 

οπτική των άλλων ανθρώπων 
 .445  

MTRS 26 
Στη δουλειά, μπορώ γενικά να επιλύω τις όποιες 

συγκρούσεις με άλλα άτομα. 
 .698  

MTRS 5 
Όταν κάτι δεν πάει καλά στο σχολείο δεν το παίρνω 

πολύ προσωπικά. 
  .606 

MTRS 6 

Μετά από σκέψη, συνήθως βρίσκω την αστεία 

πλευρά των προκλητικών καταστάσεων που 

αντιμετωπίζω στο σχολείο. 

  .714 

MTRS 7 
Όταν νιώθω εκνευρισμό ή θυμό στο σχολείο, μπορώ 

να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. 
  .671 

MTRS 8 
Εξισορροπώ το ρόλο μου ως εκπαιδευτικός με τις 

άλλες διαστάσεις της ζωής μου. 
  .596 

MTRS 9 Διατηρώ γενικά αισιόδοξη στάση στο σχολείο.   .640 

Ιδιοτιμές 34.277% 8.612% 6.234% 

% εξηγούμενης διακύμανση κατά παράγοντα 19.443% 16.526% 13.153% 

%  εξηγούμενης διακύμανσης συνολικά 49.123% 
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5.2. Έλεγχος αξιοπιστίας ερευνητικών εργαλείων  

Μετά την παραγοντική ανάλυση, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας σε όλες κλίμακες 

και τις υποκλίμακές τους που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας των κλιμάκων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s 

alpha. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, όλοι οι δείκτες κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, 

εκτός από την κλίμακα για το Νόημα της Ζωής της οποίας η αξιοπιστία είναι μόλις αποδεκτή.  

Συμπερασματικά οι παραπάνω αναλύσεις έδειξαν ότι τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν έχουν ικανοποιητική παραγοντική εγκυρότητα και αξιοπιστία και 

επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη διερεύνηση των στόχων της 

έρευνας. 

Πίνακας 5 

Συντελεστές αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha)  

Παράγοντες Alpha 

Κλίμακα Πνευματική Ευεξία(SWBS) .880 

Θρησκευτική Ευεξία (RWBS) .926 

Υπαρξιακή Ευεξία (EWBS) .753 

Κλίμακα Νόημα Ζωής (MLQ) .627 

Παρουσία Νοήματος .809 

Αναζήτηση Νοήματος .796 

Πολυδιάστατη Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας Εκπαιδευτικών (MTRS) .901 

Επαγγελματική & Κινητήρια .850 

Κοινωνική & Ευελιξίας .830 

Συναισθηματική .732 

5.3. Η Πνευματική Ευεξία, το Νόημα της Ζωής και η Ψυχική Ανθεκτικότητα των 

εκπαιδευτικών 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων για 

το σύνολο της κάθε κλίμακας, καθώς και τις υποκλίμακες που αναλύεται κάθε 

ερωτηματολόγιο. Στην κλίμακα της Πνευματικής Ευεξίας καθώς τις υποκλίμακες που την 

απαρτίζουν, οι μέσοι όροι κυμαίνονται ανάμεσα στο 2 και 3 σε εξάβαθμη κλίμακα τύπου 

Likert, δείχνοντας ότι τα επίπεδα της Θρησκευτικής Ευεξίας και της Υπαρξιακής Ευεξίας στη 
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ζωή των εκπαιδευτικών είναι σε μέτρια επίπεδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος της 

υποκλίμακας της Θρησκευτικής Ευεξίας (Μ.Ο.=2.8, Τ.Α.=1.21) είναι ελαφρώς μεγαλύτερος 

από το μέσο όρο της υποκλίμακας της Υπαρξιακής Ευεξίας (Μ.Ο.=2.6, Τ.Α.= .73).  

Στις απαντήσεις που δόθηκαν για το Νόημα Ζωής και αφορούν τόσο το σύνολο της 

κλίμακας όσο και τις υποκλίμακες, οι μέσοι όροι για το νόημα της ζωή κυμαίνονται σε μέτρια 

επίπεδα καθώς η κλίμακα τύπου Likert κυμαίνεται από το 1 έως το 7. Ακόμη, επισημαίνεται 

ότι ο μέσος όρος της υποκλίμακας της Παρουσίας Νοήματος (Μ.Ο.=5.2, Τ.Α.= .99) είναι 

μεγαλύτερος από το μέσο όρο της υποκλίμακας της Αναζήτησης Νοήματος (Μ.Ο.=4.7, 

Τ.Α.=1.37). 

Τέλος, όσο αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα, οι μέσοι όροι των απαντήσεων στο 

σύνολο της κλίμακας αλλά και στις διαστάσεις της (δηλαδή την Επαγγελματική και 

Κινητήρια διάσταση, την Κοινωνική και Ευελιξίας διάσταση) κινούνται ανάμεσα στο 4 και 5, 

σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Αυτό δείχνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών 

είναι μάλλον υψηλή. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η Επαγγελματική και Κινητήρια 

διάσταση (Μ.Ο.=4.3, Τ.Α.= .49) εμφανίζει μεγαλύτερο μέσο όρο από τις άλλες δύο 

υποκλίμακες, ενώ η Κοινωνική και Ευελιξία διάσταση (Μ.Ο.=4.1, Τ.Α.= .49) έχει μέσο όρο 

μεγαλύτερο από τη Συναισθηματική διάσταση (Μ.Ο.=3.7, Τ.Α.= .63) αλλά μικρότερο από τη 

διάσταση Επαγγελματική και Κινητήρια.  

Πίνακας 6 

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των κλιμάκων και των παραγόντων τους  

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α. 

Πνευματική Ευεξία_ Σύνολο 2.7 .79 

Θρησκευτική Ευεξία 2.8 1.21 

Υπαρξιακή Ευεξία 2.6 .73 

Νόημα Ζωής_ Σύνολο 4.7 .77 

Παρουσία Νοήματος 5.2 .99 

Αναζήτηση Νοήματος 4.7 1.37 

Ψυχική Ανθεκτικότητα_ Σύνολο 4.1 .45 

Επαγγελματική & Κινητήρια 4.3 .49 

Κοινωνική & Ευελιξίας 4.1 .49 

Συναισθηματική 3.7 .63 
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5.4. H επίδραση των δημογραφικών παραγόντων των συμμετεχόντων στην ψυχική 

ανθεκτικότητα, την πνευματική ευεξία και το νόημα της ζωής  

Ένας άλλος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των προσωπικών και 

επαγγελματικών στοιχείων των εκπαιδευτικών (όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η εκπαιδευτική κατάρτιση, η εργασιακή σχέση και η 

θέση που κατέχουν στην εκπαίδευση, αν είναι δηλαδή εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στην πνευματική ευεξία, στο νόημα ζωής και στην ψυχική 

ανθεκτικότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, διεξήχθησαν μια σειρά 

από αναλύσεις συσχετίσεων και διακύμανσης σε όλες τις κλίμακες καθώς και στους 

παράγοντες που αναλύεται κάθε μία από αυτές.  

Αρχικά διεξήχθησαν αναλύσεις συσχετίσεων σε όλες τις κλίμακες και στις 

υποκλίμακές τους με την ηλικία και την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 7. Αυτό που παρατηρείται είναι μια χαμηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

ηλικία των εκπαιδευτικών (r= .221, p< .01) και στον παράγοντα της Παρουσίας Νοήματος. 

Επίσης το ίδιο παρατηρείται και ανάμεσα στην προϋπηρεσία (r=.161, p< .05) και στην 

υποκλίμακα της Παρουσίας Νοήματος. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ουσιαστικά δηλώνει ότι 

όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των εκπαιδευτικών ή όσο περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας 

έχουν τόσο περισσότερο νιώθουν παρουσία νοήματος στη ζωή τους.  

Πίνακας 7 

Δείκτης συνάφειας (Pearson r) ανάμεσα στην ηλικία και την προϋπηρεσία, την Πνευματική 

Ευεξία, το Νόημα Ζωής και την Ψυχική Ανθεκτικότητα 

 Ηλικία Συνολική Προϋπηρεσία 

Θρησκευτική Ευεξία (RWBS)              -.101 -.051 

Υπαρξιακή Ευεξία (EWBS) .030  .045 

Πνευματική Ευεξία (SWBS)              -.071 -.026 

Νόημα Ζωής              -.010  .025 

Παρουσία Νοήματος (MLQ)    .221**    .161* 

Αναζήτηση Νοήματος (MLQ)              -.111  .067 

Ψυχική Ανθεκτικότητα .020 -.013 

Επαγγελματική & Κινητήρια (TRS)              -.087  .083 

Κοινωνική & Ευελιξίας (TRS) .099  .076 

Συναισθηματική (TRS)                .065  .005 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε μια σειρά αναλύσεων ANOVA με εξαρτημένες 
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μεταβλητές την πνευματική ευεξία, το νόημα ζωής, την ψυχική ανθεκτικότητα και τις 

υποκλίμακές τους και με ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την 

εργασιακή σχέση, τους τίτλους σπουδών και τη θέση που κατέχουν στην εκπαίδευση. 

Σημαντικά στατιστική διαφορά εντοπίστηκε στα δυο φύλα, όσο αφορά την Συναισθηματική 

διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας (F(1.193)=4.435, p=.037). Αναλυτικότερα, 

παρατηρήθηκε ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3.85, Τ.Α.=.59) παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ψυχική ανθεκτικότητα από τις γυναίκες (Μ.Ο.=3.65, Τ.Α.=.63) όσο αφορά τη 

Συναισθηματική διάσταση.  

Όσο αφορά την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης, εντοπίστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στη συνολική κλίμακα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας (F(1.193)=5.394, 

p=.021) και στην Επαγγελματική και Κινητήρια διάσταση (F(1.193)=3.984, p=.044) και τη 

Συναισθηματική διάσταση (F(1.193)=4.104, p=.047). Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 8, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι σε κάποιο είδος σχέσης 

(σε σχέση, παντρεμένοι, παντρεμένοι με παιδιά) (Μ.Ο.=4.01, Τ.Α.=.44) αναφέρουν ότι 

διαθέτουν μικρότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν 

σχέση (άγαμοι, διαζευγμένοι, διαζευγμένοι με παιδιά, χήροι, χήροι με παιδιά) (Μ.Ο.=4.18, 

Τ.Α.=.45). Παρόμοια διαφοροποίηση εμφανίζεται και στις διαστάσεις Επαγγελματική και 

Κινητήρια καθώς και στη Συναισθηματική διάσταση. Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι βρίσκονται σε 

κάποιο είδος σχέσης (Μ.Ο.=4.22, Τ.Α.=.49 & Μ.Ο.=3.64, Τ.Α.=.58) έχουν χαμηλότερα 

επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας όσο αφορά τις διαστάσεις αυτές (Επαγγελματική και 

Κινητήρια & Συναισθηματική) σε σχέση με αυτούς που δεν είναι σε κάποιο είδος σχέσης 

(Μ.Ο.=4.38, Τ.Α.=.43 & Μ.Ο.=3.85, Τ.Α.=.73).  

Ακόμη, σχετικά με την επίδραση της σχέσης εργασίας, βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην υποκλίμακα της Αναζήτησης Νοήματος (F(1.182)=3.900, p=.050) 

και στην Συναισθηματική διάσταση (F(1.182)=5.039, p=.026). Επιπλέον, να σημειωθεί ότι οι 

αναλύσεις ANOVA διεξήχθηκαν μόνο στην ομάδα των εκπαιδευτικών με μόνιμη σχέση 

εργασίας και στην ομάδα των εκπαιδευτικών που έχουν πιο προσωρινή σχέση εργασίας όπως 

οι αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, παράλληλη στήριξη, αν και το πλήθος τους ήταν άνισο. Στην 

τρίτη ομάδα που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κ.α.) δε διεξήχθη ανάλυση ANOVA, 

διότι ο αριθμός του δείγματος ήταν περιορισμένος. Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί, που η σχέση εργασίας τους με το σχολείο δεν είναι σε μόνιμο πλαίσιο 

(αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, παράλληλη στήριξη) (Μ.Ο.=4.96, Τ.Α.=1.21) έχουν υψηλότερα 
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επίπεδα όσον αφορά την Αναζήτηση Νοήματος από αυτούς που έχουν μόνιμη σχέση 

εργασίας (Μ.Ο.=4.56, Τ.Α.=1.41). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που έχουν μόνιμη σχέση 

εργασίας (Μ.Ο.=3.73, Τ.Α.=.58) έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας στη 

Συναισθηματική διάσταση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν μόνιμη σχέση 

εργασίας (Μ.Ο.=3.68, Τ.Α.=.69) (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, παράλληλη στήριξη). Τέλος θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι οι αναλύσεις ANOVA για τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές, 

όπως οι τίτλοι σπουδών και η θέση που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση, δε 

φανέρωσαν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Πίνακας 8 

Ατομικές διαφορές των μεταβλητών ως προς την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης 

Μετρήσεις Ψυχικής Ανθεκτικότητας Μ.Ο. Τ.Α. F p 

Επαγγελματική & Κινητήρια      

Σε σχέση, παντρεμένοι, παντρεμένοι με παιδιά 4.22 .49 

3.98 .047 Άγαμοι, διαζευγμένοι, διαζευγμένοι με παιδιά, χήροι, χήροι με 

παιδιά 
4.38 .43 

Συναισθηματική      

Σε σχέση, παντρεμένοι, παντρεμένοι με παιδιά 3.64 .58 

4.10 .044 Άγαμοι, διαζευγμένοι, διαζευγμένοι με παιδιά, χήροι, χήροι με 

παιδιά 
3.85 .73 

Σύνολο Ψυχικής Ανθεκτικότητας Εκπαιδευτικών      

Σε σχέση, παντρεμένοι, παντρεμένοι με παιδιά 4.01 .44 

5.39 .021 Άγαμοι, διαζευγμένοι, διαζευγμένοι με παιδιά, χήροι, χήροι με 

παιδιά 
4.18 .45 
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5.5. Η σχέση μεταξύ της Πνευματικής Ευεξίας, του Νοήματος της Ζωής και της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητα  

Στη συνέχεια, έγινε η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στις τρεις κλίμακες που αφορούν 

την πνευματική ευεξία των εκπαιδευτικών, το νόημα της ζωής και την ψυχική τους 

ανθεκτικότητα. Διενεργήθηκε ανάλυση συσχετίσεων τόσο ανάμεσα στις συνολικές κλίμακες 

όσο και ανάμεσα στις υποκλίμακές τους.  

Εξετάζοντας τις συνολικές κλίμακες, φαίνεται ότι η ψυχική ανθεκτικότητα σχετίζεται 

αρνητικά με την πνευματική ευεξία ενώ έχει θετική σχέση με το νόημα της ζωής (βλ. Πίνακας 

9). Με άλλα λόγια, κάποιος που έχει υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας έχει υψηλό 

νόημα ζωής, ενώ τα επίπεδα πνευματικής ευεξίας του είναι χαμηλά. 

Πίνακας 9 

Δείκτες συνάφειας (Pearson r) ανάμεσα στις κλίμακες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, του 

Νοήματος Ζωής και της Πνευματικής Ευεξίας 

 Πνευματική Ευεξία (SWBS) Νόημα Ζωής (MLQ) 

Νόημα Ζωής (MLQ) -.123  

Ψυχική ανθεκτικότητα (TRS)    -.241** .308** 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p< .01, ενώ οι 

συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p < .05 

Επιπλέον, κατά τη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στις υποκλίμακες, όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 10, η Παρουσία Νοήματος της ζωής σχετίζεται με όλες τις 

υποκλίμακες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας θετικά, αλλά σχετίζεται με όλες τις υποκλίμακες 

της Πνευματική Ευεξίας με αρνητική σχέση. Ωστόσο, η Αναζήτηση Νοήματος δε σχετίζεται 

με καμία υποκλίμακα παρά μόνο με την Υπαρξιακή Ευεξία και μάλιστα με θετική σχέση. 

Αυτό το εύρημα έχει κάποιο ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά δε θα προβούμε σε περαιτέρω 

ανάλυση, καθώς δεν περιέχεται στους ερευνητικούς στόχους της παρούσας μελέτης η 

διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην Πνευματική Ευεξία και το Νόημα Ζωής. Ακόμη, η 

υποκλίμακα της Θρησκευτικής Ευεξίας δε σχετίζεται με καμία υποκλίμακα παρά μόνο με την 

Παρουσία Νοήματος, που όπως έχει ήδη αναφερθεί η σχέση τους είναι αρνητική. Τέλος, η 

Υπαρξιακή Ευεξία σχετίζεται αρνητικά με όλες τις υποκλίμακες της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας.   
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Πίνακας 10 

Δείκτες συνάφειας (Pearson r) ανάμεσα στους παράγοντες, της Πνευματικής Ευεξίας του 

Νοήματος Ζωής και της Ψυχικής Ανθεκτικότητας 
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Επαγγελματική & Κινητήρια (TRS)   .422** .121     

Κοινωνική & Ευελιξίας (TRS)   .383** .065    .660**    

Συναισθηματική (TRS)   .384** .024    .436**     .505**   

Θρησκευτική Ευεξία (RWBS) -.375** .059 -.099 -.102 -.126  

Υπαρξιακή Ευεξία (EWBS) -.459**    .206**    -.299**    -.214**    -.309** .176* 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p< .01, ενώ οι 

συσχετίσεις που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p < .05 

5.6. Παράγοντες πρόβλεψης της ψυχικής ανθεκτικότητας 

Κατόπιν έγιναν μια σειρά από αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης κατά βήματα, 

προκειμένου να εξεταστεί αν μπορούν οι υποκλίμακες της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών μπορούν να προβλεφθούν από τις υποκλίμακες του νοήματος της ζωής και της 

πνευματικής ευεξίας. Αρχικά η διερεύνηση έγινε για την Επαγγελματική και Κινητήρια 

διάσταση της κλίμακας της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών, με ανεξάρτητες 

μεταβλητές τις υποκλίμακες της Πνευματικής Ευεξίας (Θρησκευτική Ευεξία και Υπαρξιακή 

Ευεξία) και τις υποκλίμακες του Νοήματος Ζωής (Παρουσία Νοήματος και Αναζήτηση 

Νοήματος). Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για την Κοινωνική και Ευελιξίας 

και για την Συναισθηματική διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11, η Παρουσία Νοήματος είναι μία μεταβλητή που 

προβλέπει (και μάλιστα θετικά) και τις τρεις υποκλίμακες της ψυχικής ανθεκτικότητας 

(Επαγγελματική & Κινητήρια, Κοινωνική & Ευελιξία, Συναισθηματική), ενώ η Αναζήτηση 

Νοήματος δεν προβλέπει καμία υποκλίμακα της ψυχικής ανθεκτικότητας. Έτσι, φαίνεται ότι 

όταν κάποιος βιώνει παρουσία νοήματος στη ζωή του έχει και ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ η 

αναζήτηση του νοήματος φαίνεται να μην σχετίζεται με την ψυχική ανθεκτικότητα.  
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Ακολούθως, η Υπαρξιακή Ευεξία φαίνεται ότι προβλέπει μόνο τη Συναισθηματική 

διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας (και μάλιστα αρνητικά) ενώ η Θρησκευτική Ευεξία 

είναι μια μεταβλητή που δεν προβλέπει καμία διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας. 

Επεξηγηματικότερα, κάποιος που βιώνει υπαρξιακή ευεξία στη ζωή του φαίνεται ότι έχει 

χαμηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας στη Συναισθηματική διάσταση, ενώ η θρησκευτική 

ευεξία φαίνεται ότι δε σχετίζεται με την ψυχική ανθεκτικότητα.  

Πίνακας 11 

Πολλαπλή παλινδρόμηση των υποκλιμάκων της Πνευματικής Ευεξίας και του Νοήματος της 

Ζωής στις υποκλίμακες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

 
Μεταβλητές κατά σειρά 

εισόδου 
R R2 ΔR2 Beta T p 

Επαγγελματική & 

Κινητήρια 

Παρουσία Νοήματος (MLQ) .422 .178 .178 .422 6.407 .000 

Κοινωνική & 

Ευελιξία  

Παρουσία Νοήματος (MLQ) .381 .145 .145 .381 5.665 .000 

Συναισθηματική Παρουσία Νοήματος (MLQ) .388 .150 .150 .313 4.187 .000 

Υπαρξιακή Ευεξία (EWBS) .414 .171 .021 -.163 -2.182 .030 
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Κεφάλαιο 6ο  

Συζήτηση Αποτελεσμάτων  

Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της πνευματικής 

ευεξίας και του νοήματος της ζωής στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου διερευνήθηκαν ξεχωριστά η πνευματική ευεξία των 

εκπαιδευτικών, το νόημα της ζωής και η ψυχική ανθεκτικότητα. Ακόμη ερευνήθηκαν οι 

ατομικές διαφορές των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς την πνευματική ευεξία, το 

νόημα της ζωής και την ψυχική ανθεκτικότητα. Τέλος, ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να 

εξετάσει αν η κλίμακα της Πνευματικής Ευεξίας και του Νοήματος της Ζωής μπορούν να 

προβλέψουν θετικά ή αρνητικά την ψυχική ανθεκτικότητα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβήκαμε σε μια σειρά αναλύσεων από τις 

οποίες εξήχθηκαν κάποια αποτελέσματα. Στόχος της συζήτησης που ακολουθεί είναι η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, έχοντας ως στήριγμα τη σχετική βιβλιογραφία. 

6.1. Διερεύνηση της Πνευματικής Ευεξίας των εκπαιδευτικών 

Για τη διερεύνηση της πνευματικής ευεξίας των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε μια σειρά 

αναλύσεων προκειμένου να εξεταστεί η παραγοντική δομή της κλίμακας. Η παραγοντική 

δομή της κλίμακας της Πνευματικής Ευεξίας, όπως παρουσιάζεται από τους κατασκευαστές, 

διακρίνεται στην υποκλίμακα της Θρησκευτικής Ευεξίας (Religious Well-Being), δηλαδή στη 

σχέση του ατόμου με το Θεό, και την Υπαρξιακή Ευεξία (Existential Well-Being), δηλαδή 

στην ικανοποίηση και το νόημα που έχει η ζωή του ατόμου (Paloutzian & Ellison, 1982). Η 

ίδια δομή επιβεβαιώνεται και σε μεταγενέστερες έρευνες για την πνευματική ευεξία στις 

οποίες έγινε χρήση του ίδιου εργαλείου (Hammermeister, Flint, Alayli, Ridnour & Peterson, 

2005· Jafaria, Dehshirib, Eskandarib, Najafic, Heshmatid, & Hoseinifarb, 2010· κ.α.). Κατά 

την παραγοντική ανάλυση στην παρούσα έρευνα, χρειάστηκε να αφαιρεθεί μία ερώτηση γιατί 

δε φόρτιζε σε καμία από τις δύο υποκλίμακες και στη συνέχεια επαναλήφθηκε η ανάλυση 

στις υπόλοιπες προτάσεις. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η ερώτηση 20 φόρτισε στην υποκλίμακα 

της Πνευματικής Ευεξίας αντί στην Υπαρξιακή Ευεξία, όπως προβλέπεται από τους 

κατασκευαστές της, ενώ, οι υπόλοιπες ερωτήσεις της κλίμακας φόρτιζαν στους δύο 

παράγοντες όμοια με την έρευνα των κατασκευαστών. Έτσι, η υποκλίμακα της Θρησκευτικής 

Ευεξίας διαμορφώθηκε συνολικά με 11 προτάσεις ενώ της Υπαρξιακής Ευεξίας με 8 

προτάσεις, με ικανοποιητική την παραγοντική εγκυρότητα της κλίμακας. Η αξιοπιστία της 
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κλίμακας και των υποκλιμάκων βρέθηκε ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και άρα το 

εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ελληνικό δείγμα. 

Διαφορετική δομή της κλίμακας, από αυτή που πρότειναν οι κατασκευαστές 

εντοπίστηκε στην έρευνα της Δαρβύρη (2013), η οποία έκανε και τη μετάφρασή της για το 

ελληνικό κοινό. Η έρευνα διεξήχθη σε 496 ενήλικα άτομα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και 

η παραγοντική ανάλυση έδωσε τρεις υποκλίμακες. Η πρώτη υποκλίμακα ονομάστηκε Σχέση 

με το Θεό (1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19). Η δεύτερη ονομάστηκε Ικανοποίηση από τη ζωή (4, 8, 

10, 14, 20) και η τρίτη υποκλίμακα ονομάστηκε Αποξένωση από το Θεό/Έλλειψη νοήματος 

ζωής και αποτελείται από τις προτάσεις 2, 6, 9, 12, 13, 16, 18. Ωστόσο, η συγκεκριμένη 

παραγοντική δομή δεν υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα, γιατί αυτή η ανάλυση δεν είχε 

ικανοποιητικά επίπεδα αξιοπιστίας και έτσι, προτιμήθηκε η παραγοντική δομή που πρότειναν 

οι κατασκευαστές της κλίμακας.  

Τα αποτελέσματα από την παρούσα έρευνα φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν 

σε μέτρια επίπεδα πνευματική ευεξία, κάτι που συμφωνεί με έρευνες που έγιναν στο γενικό 

ελληνικό πληθυσμό (Δαρβύρη, 2013) καθώς και με άλλες έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν 

διαφορετικά εργαλεία για να μετρήσουν τη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα. Συγκεκριμένα 

σε έρευνα της Platsidou (2013), σε 238 άτομα χρησιμοποιήθηκε μία αυτοσχέδια κλίμακα η 

οποία κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας η οποία απαρτιζόταν από 20 προτάσεις. 

Βρέθηκε ότι διακρίνεται σε μία υποκλίμακα που περιγράφει την Πίστη στο Θεό όπου οι 

συμμετέχοντες είχαν μέτρια επίπεδα και μια άλλη υποκλίμακα η οποία περιγράφει τη 

Συμμετοχή στις θρησκευτικές πρακτικές, (π.χ. εξομολόγηση, επίσκεψη στην εκκλησία κ.α.) 

στην οποία οι συμμετέχοντες εμφάνισαν πιο χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε ποιοτική έρευνα 

που έγινε σε γυναίκες εκπαιδευτικούς και εξετάζεται η Πνευματική Υπέρβαση στη ζωή τους, 

με προσωπική συνέντευξη που εξέταζε την παρουσία πνευματικότητας στη ζωή και την 

προσωπική σχέση με το Θεό, βρέθηκαν υψηλά επίπεδα πνευματικής υπέρβασης (Δεμαρτινού, 

2012). Η Πνευματική Υπέρβαση χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη έρευνα ως ένας όρος που 

περιλαμβάνει την πνευματικότητα αλλά και την θρησκευτικότητα (Δεμαρτινού, 2012). 

Μια σχετική έρευνα η οποία διεξήχθη από την Ηρακλή (2009) σε 150 ενήλικες και 

στην οποία εξεταζόταν η θρησκευτικότητα/πνευματικότητα με κλίμακα η οποία 

δημιουργήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια. Σύμφωνα με την παραγοντική της ανάλυση 

αποτελείται από τρεις υποκλίμακες (Πνευματικότητα, Σχέση με το Θεό, Θρησκευτικότητα). 

Όσο αφορά την υποκλίμακα της Πνευματικότητας βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες έχουν 

μέτρια επίπεδα, το ίδιο ισχύει για την υποκλίμακα που αφορά τη Σχέση με το Θεό ενώ στην 
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υποκλίμακα της Θρησκευτικότητας είχαν ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, εντοπίζεται μία διαχρονική μελέτη που έγινε σε 

εκπαιδευτικούς στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UCLA) από την Lindholm (2005). Η 

έρευνα αυτή διερευνούσε την πνευματικότητα στους καθηγητές και εξέταζε τις πεποιθήσεις, 

τις στάσεις και τις συμπεριφορές σε περίπου 40.670 μέλη του διδακτικού προσωπικού, σε 421 

κολέγια και πανεπιστήμια. Στη συγκεκριμένη έρευνα περιγράφεται αφενός ποια είναι τα 

πιστεύω των εκπαιδευτικών και αφετέρου ποια είναι η στάση και η συμπεριφορά τους, που 

πηγάζει από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, που υπάρχει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο 

οποίο εργάζονται. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τέσσερεις στους πέντε 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θεωρούσαν πως είχαν υψηλά επίπεδα πνευματικότητας ενώ 

περισσότερα από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι αναζητούν ευκαιρίες για 

πνευματική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι 

πιστεύουν πως είναι σημαντικό να ενσωματώσουν την πνευματική διάσταση στη ζωή τους 

και άρα ίσως θα έπρεπε να διενεργηθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα των 

ακαδημαϊκών σπουδών ώστε να έχουν ελευθερία στο να συζητούν θέματα που αφορούν την 

πνευματικότητα με τους φοιτητές τους (Lindholm, 2005).  

Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι, συμφώνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

στην Ελλάδα, διδάσκεται ακόμα το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, αν και τα 

τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για την κατάργησή του ή για τον 

εμπλουτισμό του μαθήματος με πιο διαθρησκειακό περιεχόμενο (Στογιαννίδης, 2017). Να 

σημειωθεί ότι στην Ελλάδα το διαθρησκειακό περιεχόμενο νοείται από την πλειοψηφία ως η 

διδασκαλία των θρησκειών του κόσμου με ισότιμο και ουδέτερο τρόπο, ωστόσο στην 

Ευρώπη δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, διότι θα ήταν πολύ εξουθενωτικό για τους μαθητές. Κάτι 

τέτοιο εμφανίζεται, συνήθως, σε χώρες που υπάρχει μεγάλος πληθυσμός από μειονότητες 

διαφορετικών θρησκειών (Μητραλέξης, 2016). Στην Ελλάδα, οι γενικοί στόχοι των 

προγραμμάτων σπουδών επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να θίγουν υπαρξιακά και 

πνευματικά ζητήματα μέσα στην τάξη, αλλά επειδή το μάθημα είναι υποχρεωτικής 

ομολογιακής εκπαίδευσης, θίγονται τα θέματα υπό το πρίσμα της επικρατούσας θρησκείας 

(π.χ. Ελλάδα, Ρουμανία), σε αντίθεση με κάποιες άλλες χώρες, στις οποίες το μάθημα δεν έχει 

ομολογιακό περιεχόμενο (π.χ. Αγγλία, Σουηδία) ή είναι ομολογιακό κατ’ επιλογή (π.χ. 

Ισπανία, Τσεχία, Ολλανδία) ή δεν υπάρχει το μάθημα των θρησκευτικών στο πρόγραμμα 

σπουδών τους, ενώ θέματα με θρησκευτικό περιεχόμενο θίγονται μέσω άλλων μαθημάτων 

(π.χ. Γαλλία) (Μητραλέξης, 2016).  



63 

Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για το ελληνικό δημοτικό και γυμνάσιο, οι 

εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη μπορούν να συζητούν μαζί με τους μαθητές τους στο μάθημα 

των θρησκευτικών, θέματα για «…τον προβληματισμό και την έμπρακτη ευαισθητοποίηση 

απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα της εποχής, τα υπαρξιακά ερωτήματα και τα ηθικά 

διλήμματα του ανθρώπου, το σεβασμό του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στη θρησκευτική 

ελευθερία,... τη συνεισφορά του μαθήματος των θρησκευτικών στη διαμόρφωση μαθητών 

που αναπτύσσουν θετική γνώμη και στάση προς τη μάθηση, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 

και ευθύνη για τον κόσμο…» (ΦΕΚ 2104/19-06-2017, τ. Β’ σελ. 21049-21050). Επίσης, 

σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές λυκείου, οι σκοποί του 

μαθήματος των θρησκευτικών επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συζητούν με τους 

μαθητές τους, μεταξύ άλλων, για «την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας, στην οποία 

συντελούν η θρησκευτικότητα και η κριτική κατανόησή της, είτε κάποιος ακολουθεί μία 

θρησκεία, είτε όχι..., για τη θρησκευτική εκπαίδευση η οποία συνιστά γνωριμία με το 

θρησκευτικό φαινόμενο στην πολυμορφία και πολυπλοκότητά του, συζητά κατά βάση τα 

ηθικά και υπαρξιακά ερωτήματα των εφήβων μαθητών/μαθητριών … και … δημιουργεί με 

αποτελεσματικό τρόπο τις κατάλληλες παιδαγωγικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της 

προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας συγχρόνως, λόγω του περιεχομένου και της 

σημασίας της θρησκευτικής γνώσης». (ΦΕΚ 2105/19-06-2017, τ. Β’ σελ. 21155-21156 ) 

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα βιώνουν γενικά 

μέτρια επίπεδα πνευματικής ευεξίας. Τα επίπεδα της Θρησκευτικής Ευεξίας είναι ελαφρώς 

υψηλότερα από αυτά της Υπαρξιακής Ευεξίας, εξαιτίας πιθανώς των αντιλήψεων που 

επικρατούν στην Ελλάδα για την εκκλησία. Οι αντιλήψεις αυτές, ενδεχομένως, προκύπτουν, 

επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει ένα πιο κοσμικό, παρά πνευματικό χαρακτήρα στη 

συνείδηση των Ελλήνων. Αυτό διαμορφώθηκε από το γεγονός ότι η εκκλησία κατέχει νομικά 

και πολιτικά προνόμια, από τη μεγάλη ανάμειξή της στις δημόσιες υποθέσεις και λόγω του 

υποχρεωτικού χαρακτήρα που έχει η θρησκεία στην εκπαίδευση (Leondari & Gialamas, 

2009). Έτσι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη απομάκρυνση του κόσμου 

από την εκκλησία, κάτι που επιβεβαιώνεται και από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Οι 

Έλληνες πολίτες εμφανίζονται, λοιπόν, ως ιδιαίτερα θρησκευόμενοι χωρίς, όμως, να 

συμμετέχουν σε θρησκευτικές πρακτικές, εξηγώντας γιατί διαχωρίζεται στη συνείδηση των 

Ελλήνων η θρησκευτικότητα ανάμεσα στην πίστη που έχει κάποιος στο Θεό και τη 

συμμετοχή του στην εκκλησία και τις θρησκευτικές πρακτικές (Leondari & Gialamas, 2009· 

Platsidou, 2013). Επιπλέον, η θρησκεία επιβάλλει κάποιους περιορισμούς στη συμπεριφορά 
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και προωθεί έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής ο οποίος φαινομενικά έρχεται σε σύγκρουση με τη 

σύγχρονη πραγματικότητα (Platsidou, 2013). Αυτό δημιουργεί στο άτομο την εντύπωση ότι 

δε μπορεί να βρει απαντήσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη συνείδησή του και τη ζωή 

του γενικότερα. Ωστόσο με βάση την έρευνα της Δεμαρτινού (2012) προκύπτει ότι η 

πνευματικότητα και η συναισθηματική επίγνωση επηρεάζουν θετικά την παιδαγωγική σχέση 

και το συμβουλευτικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Επομένως θα ήταν ωφέλιμο για τους 

εκπαιδευτικούς να εντάξουν την πνευματικότητα στη ζωή τους αναζητώντας πιο ενεργά μια 

προσωπική ερμηνεία της εμπειρίας τους (Ivtzan, Chan, Gardner & Prashar, 2013). 

6.2. Διερεύνηση του Νοήματος της Ζωής των Εκπαιδευτικών 

Ο επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του νοήματος στη ζωή των 

εκπαιδευτικών. Αρχικά εξετάστηκε η παραγοντική δομή της κλίμακας, η ανάλυση της οποίας 

συμφωνεί με αυτή του κατασκευαστή της (Steger, 2010). Η παραγοντική ανάλυση εμφάνισε 

δύο διαστάσεις, την Παρουσία Νοήματος και την Αναζήτηση Νοήματος. Επιπλέον η 

παραγοντική ανάλυση συμφωνεί με όλες τις έρευνες που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία 

και εξετάζουν το Νόημα της Ζωής με βάση την κλίμακα του Steger (2010· Allan, Duffy & 

Douglass, 2014· Ivtzan, Chan, Gardner & Prashar, 2013· Pezirkianidis, Galanakis, 

Karakasidou, & Stalikas, 2016· Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006· Steger & Kashdan, 

2007· Steger, Kawabata, Shimai, & Otake, 2008· Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008· 

Steger, & Shin, 2010 κ.α.). Η μόνη διαφορά είναι ότι αφαιρέθηκε η πρόταση 7 (“Πάντα 

αναζητώ αυτό που κάνει τη ζωή μου σημαντική”) από την υποκλίμακα Αναζήτηση 

Νοήματος. Επίσης η αξιοπιστία του εργαλείου στην παρούσα έρευνα είναι μόλις αποδεκτή, 

ενώ η αξιοπιστία των υποκλιμάκων του κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την κλίμακα του Νοήματος της Ζωής έδειξαν 

ότι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα βιώνουν το νόημα της ζωής σε μέτρια επίπεδα. Αυτό το 

εύρημα επιβεβαιώθηκε και από την έρευνα του Pezirkianidi και των συνεργατών του (2016) 

που στόχο είχε τη μετάφραση και προσαρμογή της κλίμακας για το Νόημα της Ζωής σε 

δείγμα 6287 ενήλικων Ελλήνων. Η παραγοντική ανάλυση στην εν λόγω έρευνα συμφωνεί με 

αυτή των κατασκευαστών της και η αξιοπιστία της συνολικής κλίμακας ήταν ικανοποιητική 

(α = .76,) όπως και για την υποκλίμακα της Παρουσίας Νοήματος και Αναζήτηση Νοήματος 

που ήταν α = .83 και α = .82 αντίστοιχα. 

Η πλειοψηφία των ερευνών στην Ελλάδα επικεντρώνεται στο νόημα που αντλούν οι 

εκπαιδευτικοί από την εργασία τους και όχι στο αν βιώνουν νόημα στη ζωή τους ή ποίες είναι 
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οι άλλες πηγές νοήματος για τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, 

αντλούν υψηλή αίσθηση νοήματος από την εργασία τους (Μουτιάγκα, 2016). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η ελληνική έκδοση της συγκεκριμένης κλίμακας (MLQ) είναι πρόσφατη και 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε άλλες έρευνες (Pezirkianidis et al., 2016).  

Ανατρέχοντας στη θεωρία, το άτομο φαίνεται να αντλεί νόημα στη ζωή του από 

διαφορετικές πηγές (Battista & Almond, 1973· Reker & Wong, 2012· Schnell & Becker, 

2006), καθιστώντας το νόημα ζωής έναν από τους σημαντικότερους προστατευτικούς 

παράγοντες για την ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου. Ο εντοπισμός, λοιπόν, των πηγών 

ίσως μπορέσει να εξηγήσει τα μέτρια επίπεδα του νοήματος της ζωής, ώστε να τεθούν 

προτάσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. 

Ακόμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, τα επίπεδα σε παρουσία 

νοήματος και αναζήτηση νοήματος στη ζωή των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι είναι μέτρια, ένα 

εύρημα που συμφωνεί με τα γενικότερα επίπεδα νοήματος της ζωής των Ελλήνων 

(Pezirkianidis et al., 2016), ενώ τα επίπεδα νοήματος από την εργασία είναι ιδιαίτερα υψηλά 

(Μουτιάγκα, 2016). Ενδεχομένως, αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί αν θεωρηθεί ότι η εργασία, 

όπως και τα υλικά αγαθά, ότι είναι κάποιες από τις πηγές από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

αντλούν νόημα στη ζωή τους. Ενώ, γενικά, τα μέτρια επίπεδα νοήματος μαρτυρούν 

ενδεχομένως ότι οι εκπαιδευτικοί αντλούν από διαφορετικές πηγές νόημα στη ζωή τους και 

όχι μόνο από την εργασία τους ή ότι η εργασία έχει πάψει να έχει το χαρακτήρα του 

λειτουργήματος και έχει πλέον αμιγώς βιοποριστικό χαρακτήρα (Nias, 1999). 

Επιπλέον, το εύρημα που δείχνει ότι η Παρουσία Νοήματος είναι μεγαλύτερη από την 

Αναζήτηση Νοήματος θα μπορούσε να αιτιολογηθεί καλύτερα αν υπήρχε σαφέστερη εικόνα 

των πηγών από τις οποίες αντλούν νόημα οι εκπαιδευτικοί. Για τη συγκεκριμένη συνθήκη 

μπορεί να εξαχθεί μία υπόθεση από τα ευρήματα, αλλά δε μπορούν να γίνουν γενικεύσεις 

λόγω του άνισου πλήθους του δείγματος. Ίσως, τα επίπεδα Παρουσίας Νοήματος να είναι 

μεγαλύτερα από την Αναζήτηση Νοήματος, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

έχει μόνιμη σχέση εργασίας, αν υποθέσουμε ότι πρωταρχική πηγή των εκπαιδευτικών του 

συγκεκριμένου δείγματος, από την οποία αντλούν νόημα είναι η εργασία ή τα υλικά αγαθά. 

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, ότι δηλαδή 

τα άτομο που δεν έχουν κάποια μόνιμη σχέση εργασίας έχουν μεγαλύτερα επίπεδα 

αναζήτησης νοήματος από τα άτομα που έχουν κάποια μόνιμη σχέση εργασίας. Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία, τα άτομα μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης του νοήματος της ζωής τους 

όταν κλονίζεται η πραγματικότητά τους από κάποια γεγονότα, εμφανίζοντας χαμηλά επίπεδα 
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ικανοποίησης από τη ζωή (Allan, Duffy & Douglass, 2014· Steger, Kashdan, Sullivan, & 

Lorentz, 2008).  

Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται αν αναλογιστούμε ότι το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού θεωρείται στην Ελλάδα ένα από τα επαγγέλματα που έχει ένα ικανοποιητικό 

εισόδημα και παρέχει ένα σταθερό εργασιακό πλαίσιο. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής 

κρίσης, αυτό το πλαίσιο έχει κλονιστεί και για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με 

αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βιώνουν πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας από το παρελθόν, 

εξηγώντας τα γενικότερα μέτρια επίπεδα του νοήματος της ζωής. Αυτό επιβεβαιώνεται και 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2017, μήνες που 

έτρεχε και η παρούσα μελέτη), σύμφωνα με την οποία, φαίνεται ότι από τα οικονομικά έτη 

του 2015 και 2016 αυξήθηκε η υλική στέρηση στο σύνολο του πληθυσμού από 22,2% σε 

22,4% περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τα έξοδα και άρα, επηρεάζοντας τον τρόπο ζωής 

(όπως ιατρική περίθαλψη, η ασφάλεια, η εκμάθηση, οι διακοπές, τα χόμπι, κ.α.). Αυτή η 

υλική στέρηση οφείλεται στις γενικότερες μειώσεις των μισθών των ατόμων που δουλεύουν 

και ιδιαίτερα αυτών που δουλεύουν για το δημόσιο, σε συνδυασμό με την αύξηση των 

μηνιαίων δαπανών τους είτε υπό τη μορφή των άμεσων είτε υπό τη μορφή των έμμεσων 

φόρων. Έτσι, στο βαθμό που κάποιοι συμμετέχοντες αντλούν νόημα στη ζωή τους από την 

εργασία και τα υλικά αγαθά, λόγω αυτών των συνθηκών, εύλογα έχουν επηρεαστεί τα 

επίπεδα του νοήματος της ζωής τους. 

6.3. Διερεύνηση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των Εκπαιδευτικών 

Ένας άλλος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών. Πρωταρχικά έγινε η παραγοντική ανάλυση της πολυδιάστατης κλίμακας της 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών (Mansfield & Wosnita, 2015). Διαπιστώθηκε ότι 

η εσωτερική δομή της δε συμφωνεί εντελώς με αυτή που προτείνουν οι κατασκευαστές της. 

Οι διαστάσεις που προτείνουν οι κατασκευαστές είναι η Επαγγελματική, Συναισθηματική, 

Κινητήρια και Κοινωνική ενώ αυτές που προέκυψαν από την παρούσα παραγοντική ανάλυση 

είναι η Επαγγελματική και Κινητήρια, η Κοινωνική και Ευελιξίας και η Συναισθηματική.  

Αναλυτικότερα, η Επαγγελματική και Κινητήρια διάσταση, που βρέθηκε στην 

παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει ερωτήσεις που προέρχονται από τις αντίστοιχες διαστάσεις, 

όπως προτείνουν οι κατασκευαστές της κλίμακας, με μεγαλύτερο ποσοστό των προτάσεων να 

προέρχεται από την Κινητήρια διάσταση (3, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20). Η Κοινωνική και 

Ευελιξίας διάσταση περιλαμβάνει προτάσεις που οι κατασκευαστές τις είχαν τοποθετήσει 
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στην Κοινωνική, Επαγγελματική και Κινητήρια διάσταση, με την Κοινωνική διάσταση να 

περιέχεται εντελώς αυτούσια (1, 2, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26). Οι υπόλοιπες προτάσεις, αν και 

προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό από την Επαγγελματική διάσταση, και μία ερώτηση από την 

Κινητήρια διάσταση, νοηματικά όλες αναφερόταν σε δεξιότητες ευελιξίας γι’ αυτό και το 

δεύτερο συνθετικό της υποκλίμακας ονομάστηκε έτσι. Τέλος, η Συναισθηματική διάσταση 

περιλαμβάνει όλες τις προτάσεις από την αντίστοιχη διάσταση που προτείνουν οι 

κατασκευαστές της κλίμακας. Επιπλέον, τραβάει μία πρόταση από την Κινητήρια διάσταση, 

που νοηματικά όμως, συνάδει με τη Συναισθηματική διάσταση (5, 6, 7, 8, 9). Ωστόσο, αν και 

παρουσίασε διαφορετική εσωτερική δομή από αυτή που προτείνουν οι κατασκευαστές της, η 

αξιοπιστία της κλίμακας και των διαστάσεών της κρίθηκε ικανοποιητική. Να σημειωθεί 

ακόμη ότι στη βιβλιογραφία δεν έχει εντοπιστεί αντίστοιχη παραγοντική ανάλυση που να 

εξηγεί τα παραπάνω αποτελέσματα. 

Όσο αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα υπάρχει μια πληθώρα μελετών που εξετάζει 

ποιοι είναι οι προστατευτικοί παράγοντες και ποιοι οι παράγοντες κινδύνου, ωστόσο οι 

μελέτες που διερευνούν ποσοτικά την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών είναι αρκετά 

περιορισμένες (Beltman, Mansfield & Price, 2011). Στην παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ψυχική ανθεκτικότητα σε πολύ καλά επίπεδα εκτός από τη 

Συναισθηματική διάσταση που τα επίπεδά της είναι μέτρια. Στη διερεύνηση της ελληνικής 

βιβλιογραφίας εντοπίστηκε η μελέτη της Botou, Mylonakou-Keke, Kalouri, και Tserga 

(2017). Η έρευνα αυτή μελέτησε την ψυχική ανθεκτικότητα σε 568 δασκάλους δημοτικών 

σχολείων στην Αθήνα. Η κλίμακα που χρησιμοποίησαν ήταν των Wagnild και Young (1993) 

(Scale Resilience, RS) που περιελάμβανε 25 προτάσεις. Τα αποτελέσματα από την εν λόγω 

έρευνα έδειξαν ικανοποιητικά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας στους δασκάλους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχες ποσοτικές έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία 

ώστε να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων.  

Στην παρούσα έρευνα, βρέθηκε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα στην Επαγγελματική και 

Κινητήρια διάσταση είναι μεγαλύτερη από την Κοινωνική και Ευελιξίας και τη 

Συναισθηματική. Επιπλέον η Κοινωνική και Ευελιξίας διάσταση είναι μεγαλύτερη από τη 

Συναισθηματική. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι διαστάσεις που προέκυψαν και οι 

συσχετίσεις που δηλώνουν τα επίπεδα της ψυχικής ανθεκτικότητας στις διαστάσεις 

(Επαγγελματική και Κινητήρια, Κοινωνική και Ευελιξίας, Συναισθηματική) θα μπορούσαν να 

εξηγηθούν αν αναλογιστούμε το πολιτισμικό πλαίσιο και τον τρόπο που δομούνται οι σχέσεις 

στην Ελλάδα, τι κατανοείται ως επαγγελματισμός στην Ελλάδα και την οικονομική κρίση. 
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Έτσι αυτό που ενδεχομένως προκύπτει από αυτές τις σχέσεις είναι ότι οι εκπαιδευτικοί στην 

παρούσα κατάσταση είναι επικεντρωμένοι περισσότερο στη δουλεία τους και πώς θα την 

εξελίξουν, γι’ αυτό και εμφανίζουν καλύτερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας. Επιπλέον, το 

εύρημα αυτό ίσως να οφείλεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο γεγονός ότι βιώνουν ένα 

σχετικά σταθερό επαγγελματικό πλαίσιο. Οι κοινωνικές σχέσεις έχουν γι’ αυτούς δεύτερο 

επίπεδο βαρύτητας ενώ συναισθηματικά ενδεχομένως να βιώνουν τη μεγαλύτερη πίεση γι’ 

αυτό η συναισθηματική διάσταση είναι η χαμηλότερη σε επίπεδα διάσταση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας.  

Επιπλέον, οι κατασκευαστές τοποθετούν την πρόταση 1 και 2 («Στο σχολείο μπορώ 

να λειτουργώ με ευελιξία όταν αλλάζουν οι συνθήκες», «Μπορώ γρήγορα να προσαρμοστώ 

σε νέες συνθήκες στο σχολείο») στην Επαγγελματική διάσταση ενώ με την παραγοντική 

ανάλυση στην παρούσα έρευνα, οι προτάσεις φόρτισαν στη διάσταση που αφορά την 

Κοινωνικότητα και την Ευελιξία των εκπαιδευτικών. Η διάσταση αυτή περιγράφει την 

ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε καταστάσεις. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει 

ενδεχομένως ένα στοιχείο της ελληνικής κουλτούρας όπου εμπλέκεται το προσωπικό στοιχείο 

στις επαγγελματικές σχέσεις, με αποτέλεσμα τα όρια μεταξύ επαγγελματικών και 

προσωπικών σχέσεων να είναι δυσδιάκριτα. Ακόμη επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των 

προτάσεων που αφορούσαν την Κινητήρια διάσταση της κλίμακας συνενώθηκε με την 

Επαγγελματική διάσταση. Το συγκεκριμένο εύρημα ενδεχομένως να δηλώνει ότι τα κίνητρα 

στην ελληνική πραγματικότητα είναι περισσότερο συνυφασμένα με την επαγγελματική 

εξέλιξη και όχι με την προσωπική βελτίωση, για το συγκεκριμένο δείγμα. Ωστόσο, ίσως θα 

έπρεπε να γίνει η περαιτέρω διερεύνηση της κλίμακας για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, 

ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα. 

Τα πορίσματα αυτά έχουν ενδιαφέρον αν συγκριθούν με τα πορίσματα από τη 

συγκριτική έρευνα των Peixoto, Wosnitza, Pipa, Morgan και Cefai (2017 in press), στην 

οποία μελετήθηκε η ψυχική ανθεκτικότητα, με χρήση της πολυδιάστατης κλίμακας της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών (Mansfield, & Wosnita, 2015), σε 764 

νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς σε Γερμανία, Ιρλανδία, Μάλτα και Πορτογαλία. Βρέθηκε 

ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα, η οποία είναι χαρακτηριστικό της Επαγγελματικής 

διάστασης, είναι από τους σημαντικούς προστατευτικούς παράγοντες της ψυχικής 

ανθεκτικότητας σε όλες τις χώρες που μελετήθηκε, αλλά παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε 

Γερμανία και Ιρλανδία. Στην Πορτογαλία και Μάλτα βρέθηκε ότι παίζει πιο σημαντικό ρόλο 

η συναισθηματική ικανότητα ή η προσωπική ζωή, χαρακτηριστικά, δηλαδή, της 
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Συναισθηματικής διάστασης. Φαίνεται ότι στις χώρες του Νότου δίνεται περισσότερη 

βαρύτητα στη Συναισθηματική διάσταση, γι’ αυτό ενδεχομένως στην παρούσα μελέτη η 

ψυχική ανθεκτικότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών, στη Συναισθηματική διάσταση έδειξε 

χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που προέκυψαν για τις άλλες διαστάσεις. Ένας πιθανός λόγος 

είναι ότι αυτό οφείλεται στην οικονομική κρίση, διότι λόγω των δυσκολιών που περνάει η 

χώρα η πλειοψηφία των ατόμων δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει οικονομικά, ενώ το 

επαγγελματικό μέλλον είναι αρκετά αβέβαιο, με αποτέλεσμα αυτό να έχει άμεσο αντίκτυπο 

στην προσωπική ζωή και στα συναισθήματά του ατόμου.  

Ακόμη θα μπορούσαμε να επισημάνουμε το γεγονός, ότι η συναισθηματική διάσταση 

σχετίζεται άμεσα με την προσωπικότητα του ατόμου και άρα επηρεάζει και τον τρόπο που 

λειτουργεί το άτομο στις επαγγελματικές του σχέσεις. Έτσι μια και το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού είναι ένα αμιγώς προσωποκεντρικό επάγγελμα, το γεγονός ότι η 

συναισθηματική διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι σε μέτρια επίπεδα, καθιστά 

σημαντική την ενίσχυσή της. Έτσι στην περίπτωση που το άτομο σημειώνει κάποια αδυναμία 

στη διαχείριση των συναισθημάτων του και ως προσωπικότητα δυσκολεύεται να 

ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις, εγείρονται κάποια ερωτηματικά στον τρόπο που 

εξασφαλίζεται η ψυχολογική του ενίσχυση και κατεπέκταση ο επαγγελματισμός του από τους 

φορείς της εκπαίδευσης.  

6.4. H επίδραση των δημογραφικών παραγόντων των συμμετεχόντων στην ψυχική 

ανθεκτικότητα, το νόημα της ζωής και την πνευματική ευεξία 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δεν έδειξαν σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα όσο 

αφορά την ηλικία και την προϋπηρεσία παρά μόνο στην υποκλίμακα της Παρουσίας 

Νοήματος της κλίμακας του Νοήματος Ζωής, η οποία είχε μία χαμηλή μεν, αλλά θετική 

συσχέτιση. Ο μέσος όρος των συμμετεχόντων κυμαίνονταν στη μέση ηλικία, με αρκετά 

χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και φαίνεται ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει ένας άνθρωπος 

και κατεπέκταση αυξάνονται τα χρόνια προϋπηρεσίας του, τόσο πιο μεγάλη παρουσία 

νοήματος βιώνει στη ζωή του. Ωστόσο, επειδή δεν προσδιορίζονται οι πηγές από τις οποίες 

αντλούν οι εκπαιδευτικοί νόημα στη ζωή τους, είναι δύσκολο να εξάγουμε συμπεράσματα 

στο τι δίνει νόημα στη ζωή τους, παρόλο που φαίνεται ότι βιώνουν παρουσία νοήματος. 

Επιπλέον, η έρευνα δεν έδωσε κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα για την αναζήτηση 

νοήματος. Επιπρόσθετα, σε μερικές μελέτες που έχει χρησιμοποιηθεί η θεωρία της 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του Erikson (1968) υποστηρίζεται ότι η μέση ενηλικίωση μπορεί 
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να είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εποχή στην οποία μπορεί να καλλιεργηθεί νόημα ζωής. 

Κατά τη διάρκεια της μέσης ενηλικίωσης (που ορίζεται από τον Erikson ως ηλικίες οι 40-60), 

ο Erikson υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν έναν τρόπο να συμβάλλουν και 

να δώσουν πίσω στον κόσμο, ώστε αυτός να γίνει καλύτερος και το έργο τους να ωφελήσει 

τις επόμενες γενιές (Allan, Duffy & Douglass, 2014). Με βάση αυτή τη θεώρηση, μελέτες 

έχουν βρει ότι οι ενήλικες στο μέσο της ζωή τους έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους 

νεότερους και ηλικιωμένους να έχουν ανησυχίες και να ενεργοποιούνται (McAdams et al., 

1993). Αυτή η θεώρηση επιβεβαιώνεται σε έρευνες ατόμων ηλικίας πάνω από εξήντα, στις 

οποίες φαίνεται ότι τα άτομα δεν αντλούν νόημα στη ζωή τους από την εργασία, από τα 

επιτεύγματα, ή από την ικανοποίηση βασικών αναγκών και την απόκτηση υλικών 

πραγμάτων, αλλά αντλούν νόημα από τη διατήρηση αξιών και θρησκευτικών πρακτικών 

(Allan, Duffy & Douglass, 2014).  

Επιπρόσθετα όσο αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών στην παρούσα 

έρευνα φαίνεται ότι η ηλικία και η προϋπηρεσία δεν είναι παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Ωστόσο από τη μελέτη της Botou και των συνεργατών της (2017) φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί που είναι πάνω από την ηλικία των 45 ετών έχουν μεγαλύτερα επίπεδα ψυχικής 

ανθεκτικότητας από τους νεότερους. Τα άτομα που έχουν περισσότερη προϋπηρεσία από 29 

έτη έχουν μεγαλύτερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας από τα άτομα που έχουν 

προϋπηρεσία μικρότερη από 20 έτη. Ενδεχομένως, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με κάποια 

χρόνια προϋπηρεσίας, λόγω της εμπειρίας τους έχουν δομήσει κάποιους μηχανισμούς που 

τους βοηθάνε να διατηρούν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και να ανταπεξέρχονται σε 

δύσκολες καταστάσεις. Ενώ, το γνωστικό κεφάλαιο που κατείχαν κάποιοι έμπειροι 

εκπαιδευτικοί χάθηκε όταν κάποιοι από αυτούς (7%) οδηγήθηκαν σε πρόωρη 

συνταξιοδότηση στις αρχές της οικονομικής κρίσης με την ελπίδα των καλύτερων απολαβών 

(Botou & et al., 2017).  

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι, το σχολικό έτος 2011/12 το ποσοστό των 

αναπληρωτών επί των μονίμων εκπαιδευτικών σε όλη την εκπαίδευση ήταν 8% για να 

φτάσουμε σήμερα σχεδόν στο 15% (Κόρδης, 2017). Αυτή η κοινωνική συνθήκη φαίνεται ότι 

επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς, καθώς τα ευρήματα των αναλύσεων της παρούσας έρευνας 

έδειξαν ότι η σχέση εργασίας επιδρά στην αναζήτηση τους νοήματος και μάλιστα τα άτομα 

που έχουν μια πιο προσωρινή σχέση εργασίας (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, παράλληλη 

στήριξη) έχουν πιο αυξημένα επίπεδα στην αναζήτηση νοήματος από τα άτομα που έχουν μια 

πιο μόνιμη σχέση στην εργασία τους. Ακόμη, η εργασιακή σχέση επιδρά και στη 
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Συναισθηματική διάσταση και φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν μια πιο μόνιμη 

εργασιακή σχέση έχουν καλύτερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας από αυτούς που έχουν μια 

πιο προσωρινή εργασιακή σχέση (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, παράλληλη στήριξη). Οι 

διαφορές και στις δύο περιπτώσεις είναι μικρές μεν, αλλά θεωρούνται στατιστικά σημαντικές.  

Η κατάσταση της οικονομικής και εργασιακής ανασφάλειας είναι εύλογο ότι 

επηρεάζει και τα επίπεδα νοήματος που βιώνει το άτομο, αλλά και τα επίπεδα της ψυχικής 

του ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το τρίμηνο 

του Ιουλίου - Σεπτεμβρίου του 2017, (κατά τους μήνες δηλαδή που διεξήχθη η έρευνα), 

φαίνεται ότι το ποσοστό των ατόμων με πλήρη απασχόληση, που κινδυνεύουν να βρεθούν σε 

κατάσταση φτώχειας, από 11,6% που ήταν το 2015 ανέρχεται πλέον σε 12,2% (2016) και το 

ποσοστό των ατόμων με μερική απασχόληση, που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση 

φτώχειας, από 28,2% που ήταν το 2015 ανέρχεται πλέον στο 30,3% (2016). Προκύπτει, 

λοιπόν, ότι τα άτομα που εργάζονται με μερική απασχόληση αυξάνονται, και αυτά είναι που 

κινδυνεύουν περισσότερο να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. Επιπλέον, σχετικά με τις 

αναλύσεις που έγιναν για την εργασιακή σχέση που είχαν οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα 

έρευνα, να σημειωθεί ότι η ερμηνεία των ευρημάτων γίνεται με επιφύλαξη λόγω του άνισου 

πλήθους των ομάδων.  

Όσο αφορά την επίδραση του φύλου στην πνευματική ευεξία και το νόημα της ζωής, 

η παρούσα μελέτη δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αντίθετα σε μελέτη της 

Ηρακλή (2009) οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη θρησκευτικότητα/πνευματικότητα από 

τους άντρες. Το συγκεκριμένο εύρημα φαίνεται να συμφωνεί με μελέτες για την πνευματική 

ευεξία (Hammermeister, Flint, Alayli, Ridnour & Peterson, 2005·Jafaria, Dehshirib, 

Eskandarib, Najafic, Heshmatid, & Hoseinifarb, 2010) που εντοπίστηκαν στη διεθνή 

ερευνητική κοινότητα. Ακόμη, τα αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη δεν έδειξαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο αφορά την παρουσία ή την 

αναζήτηση νοήματος στη ζωή κάτι, που συμφωνεί με τα αποτελέσματα που βρέθηκαν στην 

έρευνα των Steger, Mann, Michels, και Cooper (2009).  

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα εμφανίζουν τους άνδρες πιο 

ψυχικά ανθεκτικούς από τις γυναίκες, μόνο όμως στη Συναισθηματική διάσταση της 

κλίμακας, με μικρή μεν αλλά σημαντική στατιστική διαφορά. Στο σύνολό της η κλίμακα 

καθώς και οι άλλες υποκλίμακες δε σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αντίθετα 

στην έρευνα της Botou και των συνεργατών της (2017) φαίνεται ότι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

έχουν μεγαλύτερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας από τους άντρες. Κατά την Botou και 
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συνεργάτες (2017), σε αυτό το αποτέλεσμα αποδίδεται η αιτιολογία ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί στην Ελληνική κοινωνία, κατέχουν πολλούς ρόλους και καλούνται να λύσουν 

μια ποικιλία προβλημάτων, ενώ προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προσωπική και 

επαγγελματική τους ζωής.  

Στην παρούσα έρευνα σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση η Συναισθηματική 

διάσταση συγκέντρωσε προτάσεις που περιγράφουν τη διαχείριση των συναισθημάτων και 

όχι το πώς διαχειρίζεται γενικότερα ένα άτομο κάποια κατάσταση. Αυτά τα δεδομένα, 

ενδεχομένως, να προκύπτουν λόγω των διαφορετικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη μελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας ανάμεσα στην έρευνα της Botou και των συνεργατών 

της (2017) και στην παρούσα έρευνα, με αποτέλεσμα στην παρούσα έρευνα να φωτιστούν 

καλύτερα κάποιες διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας. Γενικότερα οι γυναίκες φαίνεται 

ότι ανταπεξέρχονται εξίσου με τον ανδρικό πληθυσμό στις δυσκολίες γι’ αυτό και δεν 

υπήρχαν διαφοροποιήσεις στην παρούσα μελέτη στο σύνολο ψυχικής ανθεκτικότητας. Κάτι 

τέτοιο επιβεβαιώνεται και σε έρευνα για τον γενικό πληθυσμό. Ο Wagnild (2016) διαπίστωσε 

ότι οι βαθμολογίες ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες στην ψυχική ανθεκτικότητα δεν 

ήταν σημαντικά διαφορετικές. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα και για το συγκεκριμένο 

δείγμα, φαίνεται ότι οι Ελληνίδες εμφανίζονται με χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής 

ανθεκτικότητας από τους άνδρες, ενδεχομένως, γιατί είναι πιο ευάλωτες στη διαχείριση των 

συναισθημάτων τους.  

Επιπλέον σύμφωνα με τα ευρήματα από τη μελέτη της Botou και συνεργάτες (2017, 

σελ 150) φαίνεται ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των Ελλήνων δασκάλων είναι σε υψηλά 

επίπεδα και ότι αυτοί αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προέκυψαν εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης. Αυτό οφείλεται στις σχέσεις που έχουν με την οικογένειά τους και τους συναδέλφους 

τους. Κάτι τέτοιο συμφωνεί και με τη θεωρία, που αναφέρει ότι οι σχέσεις, είτε κοινωνικές 

είτε οικογενειακές, επιδρούν θετικά και ως προστατευτικός παράγοντας στην ψυχική 

ανθεκτικότητα των ατόμων (Luthar & Brown, 2007· Mansfield et al., 2016· Mansfield et al., 

2012). Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά της θεωρίας, κατά την οποία φαίνεται ότι όταν οι 

σχέσεις έχουν αρνητικό πρόσημο και είναι τοξικές, λειτουργούν ως παράγοντες κινδύνου, 

γιατί αποδυναμώσουν ψυχικά το άτομο και, ενδεχομένως, να το εγκλωβίζουν σε ένα φαύλο 

κύκλο που δεν του δίνει διέξοδο (Jordan, 2006· Κοβέκκη, 2011).  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν ενδιαφέρον, διότι φαίνεται ότι 

συμφωνούν με τη δεύτερη περίπτωση της θεωρίας. Όπως έδειξε η ανάλυση ANOVA οι 

εκπαιδευτικοί που είναι σε κάποιο είδος σχέσης διαθέτουν μικρότερα επίπεδα ψυχικής 
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ανθεκτικότητας σε σχέση με αυτούς που δεν είναι, στην Επαγγελματική και Κινητήρια, στη 

Συναισθηματική διάσταση και στο σύνολο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Αυτό το εύρημα 

προδίδει ένα αρνητικό πρόσημο στις σχέσεις που συγκροτούν οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί της έρευνα. Οι σχέσεις, στην προκειμένη περίπτωση, λειτουργούν αρνητικά για 

την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και όχι αντισταθμιστικά για την ενίσχυσή της 

(Ευθυμίου & συνεργάτες, 2013). Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε ποικιλία παραγόντων, 

που προέρχονται είτε από το εργασιακό περιβάλλον είτε από το οικογενειακό και έτσι, το 

αρνητικό πρόσημο μπορεί να προέρχεται είτε λόγω κάποιων εντάσεων που πηγάζουν από τις 

από τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, με τη σχολική διοίκηση, 

είτε με τους μαθητές τους, είτε ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο (Denz-Penhey & Murdoch, 

2008· Κοβέκκη, 2011).  

Ακόμη, θα μπορούσε να γίνει εκτενέστερα κατανοητό αν αναλογιστούμε γενικότερα 

την ποιότητα των σχέσεων στην ελληνική κοινωνία και την κρίση που περνάει τόσο ο 

οικογενειακός θεσμός όσο και οι σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα. Με την κρίση του 

οικογενειακού θεσμού νοείται «η αυξανόμενη συχνότητα διάλυσης της οικογένειας, της 

συγκατοίκησης χωρίς γάμο, ύπαρξης μονογονεϊκών οικογενειών, τη μείωση του αριθμού 

παιδιών ανά οικογένεια είτε λόγω της υπογεννητικότητας είτε λόγω της μείωσης της 

γονιμότητας, τη συρρίκνωση της οικογενειακής ομάδας, και τις μεταβολές της οικογενειακής 

δομής λόγω των μεταβολών των ρόλων των φύλων και των γενεών» (Μουσούρη, 1999, σελ. 

9). Αυτό που παρατηρείται είναι ότι ολοένα και μεγαλύτερη ένταση προκύπτει στις σχέσεις 

των ανθρώπων λόγω της σύγκρουσης των παραδοσιακών δομών σε σχέση με το σήμερα, κάτι 

που ενισχύεται και από την οικονομική κρίση. Έτσι, οι σχέσεις φαίνεται ότι λειτουργούν 

αγχωτικά και αρνητικά μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, όσο αφορά τα επίπεδα της 

ψυχικής ανθεκτικότητας, λόγω των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που αυτές περιέχουν.  

Τέλος, δε διαπιστώθηκαν σημαντικές στατιστικές διαφορές όσο αφορά τις υπόλοιπες 

ανεξάρτητες μεταβλητές όπως οι τίτλοι σπουδών και η θέση που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί 

στην εκπαίδευση στην πνευματική ευεξία, το νόημα ζωής και στην ψυχική ανθεκτικότητα. 

Άρα τα αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δε δίνουν κάποια διαφοροποίηση.   

6.5. Η σχέση μεταξύ της Πνευματικής Ευεξίας του Νοήματος της Ζωής και της Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας 

Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστώσουμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην 
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πνευματική ευεξία και το νόημα της ζωής με την ψυχική ανθεκτικότητα. Για να επιτευχθεί 

κάτι τέτοιο προβήκαμε στην διεξαγωγή ανάλυσης συσχετίσεων τόσο ανάμεσα στο σύνολο 

των κλιμάκων όσο και ανάμεσα στις υποκλίμακες τους. 

Από τις αναλύσεις φαίνεται ότι το νόημα της ζωής σχετίζεται αρνητικά με την 

πνευματική ευεξία και θετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ η ψυχική ανθεκτικότητα 

σχετίζεται αρνητικά με την πνευματική ευεξία. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των 

ερευνών που εντοπίστηκε, δεν καθίσταται δυνατό να συγκριθούν πλήρως τα ευρήματα. Αυτό 

που μπορεί να παρατεθεί είναι η έρευνα των Ivtzan, Chan, Gardner και Prashar (2013) με 

τίτλο «Σύνδεση της θρησκείας και της πνευματικότητας με την ψυχολογική ευεξία: 

Εξετάζοντας την Αυτοεκτίμηση, το Νόημα Ζωής και την Πρωτοβουλία Προσωπικής 

Ανάπτυξης». Η έρευνα διενεργήθηκε στο Λονδίνο σε 205 ενήλικες και βρέθηκε ότι οι 

συμμετέχοντες που ήταν θρησκευόμενοι αλλά η θρησκευτικότητά τους δε συνοδευόταν από 

πνευματικότητα, εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα στο νόημα της ζωής από αυτούς 

που διέθεταν πνευματικότητα και είτε διέθεταν θρησκευτικότητα (εγγενή θρησκευτικότητα), 

είτε όχι (Ivtzan et. al, 2013). Η θρησκευτικότητα στην συγκεκριμένη έρευνα νοείται ως η 

συμμετοχή σε θρησκευτικές πρακτικές με τυπολατρία αλλά χωρίς εσωτερική αναζήτηση 

(πνευματικότητα) δηλαδή νοείται ως εξωγενής θρησκευτικότητα (McCullough & Larson 

1999). Στη μελέτη του Ivtzan και συνεργατών έγινε χρήση της κλίμακας MLQ για το Νόημα 

της Ζωής του Steger (2010) και φάνηκε ότι το νόημα της ζωής σχετίζεται θετικά με την 

ψυχολογική ευεξία. Αντίστοιχα αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Pezirkianidi και 

των συνεργατών του (2016), καθώς βρήκαν και αυτοί ότι το νόημα της ζωής εμφανίζει 

χαμηλή μεν αλλά θετική συσχέτιση με την ψυχική ανθεκτικότητα. 

Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται, διότι η ψυχολογική ευεξία έχει χαρακτηριστικά 

τα οποία συναντώνται και στις διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα χαρακτηριστικά 

της ψυχολογικής ευεξίας, δηλαδή η αυτοεκτίμηση, το νόημα της ζωής και η θέληση του 

ατόμου για προσωπική ανάπτυξη προσδίδουν στόχους και κίνητρα στο άτομο, ώστε να 

προσαρμοστεί και να μπορέσει να υπερπηδήσει τα εμπόδια να βγει από μια δύσκολη 

κατάσταση. Έτσι, τα χαρακτηριστικά αυτά βοηθούν το άτομο να εξελιχθεί, γιατί 

επικεντρώνεται στη λύση του προβλήματος και όχι στο ίδιο το πρόβλημα. Γι’ αυτό φαίνεται 

σε έρευνες ότι τα άτομα με ψυχολογική ευεξία σχετίζονται αρνητικά με το άγχος και την 

κατάθλιψη (Ivtzan, Chan, Gardner & Prashar, 2013), μια συνθήκη που φαίνεται ότι ισχύει και 

για την ψυχική ανθεκτικότητα.  
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6.6. Παράγοντες πρόβλεψης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

Τέλος στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν όλες οι υποκλίμακες της ψυχικής 

ανθεκτικότητας ως εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές με ανεξάρτητες μεταβλητές τις 

υποκλίμακες της πνευματικής ευεξίας και του νοήματος της ζωής προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν κάποιες από αυτές προβλέπουν την ψυχική ανθεκτικότητα. 

Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης των μεταβλητών έδειξε ότι η Πνευματική 

Ευεξία, προβλέπει μερικώς την Ψυχική Ανθεκτικότητα. Συγκεκριμένα, μόνο η υποκλίμακα 

της Υπαρξιακής Ευεξίας μπορεί να προβλέψει αρνητικά την υποκλίμακα της ψυχικής 

ανθεκτικότητας που αφορά τη Συναισθηματική διάσταση, ενώ η υποκλίμακα της 

Θρησκευτικής Ευεξίας φαίνεται να μην προβλέπει καμία διάσταση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. Ακόμη, να επισημανθεί ότι τα ευρήματα προκαλούν την περιέργεια, καθώς 

αναφορικά με τους μέσους όρους φαίνεται ότι τα επίπεδα της Θρησκευτικής Ευεξίας είναι 

μεγαλύτερα από εκείνα της Υπαρξιακής Ευεξίας. Ένας λόγος που ενδεχομένως η 

Θρησκευτική Ευεξία να μην προβλέπει καμιά διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι 

γιατί η κλίμακα της Πνευματικής Ευεξίας δε διακρίνει αν η σχέση που έχουν οι 

συμμετέχοντες με το Θεό χαρακτηρίζεται από εγγενή ή εξωγενή θρησκευτικότητα (Margetic 

& Margetic, 2005). Καθώς η κλίμακα της Πνευματικής Ευεξίας διακρίνεται στην υποκλίμακα 

της Θρησκευτικής Ευεξίας που περιγράφει το πόσο καλά νιώθει ένα άτομο και πώς 

εκφράζεται αυτό σε σχέση με το Θεό ενώ η υποκλίμακα της Υπαρξιακής Ευεξίας περιγράφει 

την ικανοποίηση που νιώθει το άτομο και το νόημα που έχει η ζωή του. 

Έτσι, αν οι συμμετέχοντες ενδεχομένως διακατέχονται από εξωγενή 

θρησκευτικότητα, ή αν δεν πιστεύουν στο Θεό, οι απαντήσεις τους καταγράφηκαν κατά 

προσέγγιση, γιατί το περιεχόμενο των προτάσεων δε βοηθούσε, ώστε να γίνει ξεκάθαρη η 

τοποθέτησή τους. Έτσι, δεν είναι ξεκάθαρο πώς σχετίζονται τα άτομα με εγγενή ή με εξωγενή 

θρησκευτικότητα με την ψυχική ανθεκτικότητα. Όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία όταν τα 

άτομα εκδηλώνουν τη θρησκευτική τους πίστη μέσω μιας τυπικά δομημένης θρησκείας, με 

καθορισμένη θεολογία και τελετουργίες, η οποία όμως δε φέρει υποκειμενική αναζήτηση ή 

προσωπική εμπειρία, έχει πολύ μικρότερο όφελος για την υγεία του ατόμου (Ivtzan, Chan, 

Gardner & Prashar, 2013). 

Το εύρημα αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία καθώς φαίνεται ότι η 

σχέση ανάμεσα στην πνευματική ευεξία και την ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να είναι 

πολύπλοκη. Για ορισμένους η θρησκευτική πίστη μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα 

αντιμετώπισης αρνητικών γεγονότων της ζωής, ενώ για άλλους, τα αρνητικά γεγονότα της 
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ζωής μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη θρησκευτική πίστη και άρα στην ενίσχυση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας. Ωστόσο για κάποιους τα αρνητικά γεγονότα της ζωής μπορεί να 

οδηγήσουν σε μείωση της ψυχικής ανθεκτικότητας και αύξηση του άγχους (Platsidou, 2013) 

λόγω της θρησκευτικής πίστης, επειδή μπορεί να εκληφθεί από το άτομο ως κάποιο είδος 

τιμωρίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι έρευνες που έχουν γίνει σε ασθενείς που 

νόσησαν από AIDS (Connor, Davidson, & Lee, 2003). Γενικότερα όμως φαίνεται ότι η 

πνευματική ευεξία στο σύνολό της λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας, δρα ενάντια 

στο άγχος και οδηγεί σε υποστηρικτικές συμπεριφορές. Η πνευματική ευεξία συμβάλλει στη 

βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου διότι του δίνει στόχο και νόημα στη ζωή, 

ελπίδα και αισιοδοξία. (Jafaria, Dehshirib, Eskandarib, Najafic, Heshmatid, & Hoseinifarb, 

2010· Lindholm, 2005).  

Έτσι στην παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα 

Υπαρξιακής Ευεξίας προβλέπεται ότι θα έχουν χαμηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας όσο 

αφορά τη Συναισθηματική διάσταση διότι ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί που δε νιώθουν 

ικανοποίηση και νόημα από τη ζωή τους να δυσκολεύονται συναισθηματικά να διαχειριστούν 

κάποιες δύσκολες καταστάσεις, επειδή πιθανώς διακατέχονται από εξωγενή 

θρησκευτικότητα. Ακόμη, αυτή η αρνητική σχέση επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία, κατά 

την οποία υποστηρίζεται ότι οι Έλληνες δε συμμετέχουν στην εκκλησία και στις 

θρησκευτικές πρακτικές, λόγω της εκκοσμικευμένης αντίληψης που έχουν για την εκκλησία, 

αν και δηλώνουν ότι πιστεύουν στο Θεό (Leondari & Gialamas, 2009· Platsidou, 2013). 

Επιπλέον, η αρνητική αυτή στάση μπορεί να υποδηλώνει ότι “οι Έλληνες θεωρούν πως η 

ενεργός συμμετοχή τους σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο 

για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων του ατόμου στη ζωή,.. λόγω των περιορισμών που 

θέτει η θρησκεία” (Platsidou, 2013, σελ. 98).  

Επιπλέον η πολλαπλή παλινδρόμηση των μεταβλητών έδειξε ότι μόνο η μία από τις 

δύο υποκλίμακες της κλίμακας του Νοήματος της Ζωής (MLQ) προβλέπει θετικά συνολικά 

τις υποκλίμακες της ψυχικής ανθεκτικότητας. Αναλυτικότερα, μόνο η υποκλίμακα Παρουσία 

Νοήματος προβλέπει θετικά όλες της διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας 

(Επαγγελματική και Κινητήρια, Κοινωνική κα Ευελιξίας, Συναισθηματική) ενώ η Αναζήτηση 

Νοήματος δεν προβλέπει καμία διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα για 

την Αναζήτηση Νοήματος, ενδεχομένως να δικαιολογούνται, διότι, όπως φαίνεται και από τη 

βιβλιογραφία, η αναζήτηση του νοήματος και η παρουσία νοήματος συσχετίζονται αρνητικά 

(Steger et al., 2006), επειδή τα άτομα που βιώνουν ήδη παρουσία νοήματος στη ζωή τους δε 
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μπαίνουν εύκολα στη διαδικασία αναζήτησης. Έτσι, εφόσον στην παρούσα έρευνα τα επίπεδα 

Παρουσίας Νοήματος στους εκπαιδευτικούς είναι μεγαλύτερα από τα επίπεδα Αναζήτησης 

Νοήματος, άρα και τα αποτελέσματα είναι σχετικά εύλογα. Τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι 

δύσκολο να αιτιολογηθούν πλήρως, καθώς στην παρούσα έρευνα δε διευκρινίζονται οι πηγές 

από τις οποίες αντλεί νόημα το άτομο (Battista & Almond, 1973· Reker & Wong, 2012· 

Schnell & Becker, 2006). Ωστόσο, επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία, που υποστηρίζει ότι τα 

άτομα που βιώνουν παρουσία νοήματος στη ζωή τους έχουν μεγαλύτερη ψυχική 

ανθεκτικότητα (Frankl, 1985· Ryff, & Singer, 1998· Wong, 2011).  
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Κεφάλαιο 7ο  

Συμπεράσματα  

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της πνευματικής ευεξίας και 

του νοήματος ζωής στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Αυτό 

που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι γενικότερα τα επίπεδα της ψυχικής ανθεκτικότητας 

των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι ικανοποιητικά με εξαίρεση τη Συναισθηματική διάσταση 

που είναι σε μέτρια επίπεδα. Ακόμη η μελέτη έδειξε ότι από την κλίμακα της Πνευματικής 

Ευεξίας επιδρά αρνητικά μόνο η υποκλίμακα της Υπαρξιακής Ευεξίας στη Συναισθηματική 

διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας, ενώ η υποκλίμακα της Θρησκευτικής Ευεξίας δεν 

επιδρά καθόλου στην ψυχική ανθεκτικότητα. Επιπλέον, τα ευρήματα έδειξαν ότι μόνο η 

Παρουσία Νοήματος επιδρά στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και μάλιστα 

θετικά, κάτι που συμφωνεί γενικότερα με τη βιβλιογραφία, ενώ η Αναζήτηση Νοήματος 

φαίνεται ότι δεν επιδρά στην ψυχική ανθεκτικότητα. Τέλος, να αναφερθεί ότι δε βρέθηκαν 

κάποια στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ακόμη, η παραγοντική δομή της κλίμακας για την ψυχική ανθεκτικότητα έδωσε 

διαφορετική δομή από αυτή που προτείνουν οι κατασκευαστές της, ενώ η αξιοπιστία της 

βρέθηκε ικανοποιητική. Να σημειωθεί ότι η μετάφραση της συγκεκριμένης κλίμακας είναι 

πρόσφατη και έτσι δεν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Ωστόσο, δε συναντήσαμε και στη διεθνή βιβλιογραφία κάποια έρευνα που να προκύπτει ίδια 

παραγοντική δομή με αυτή που βρήκαμε. Όσον αφορά την επίδραση των δημογραφικών 

στοιχείων (φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η εκπαιδευτική κατάρτιση, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, η σχέση εργασίας), φαίνεται ότι εμφανίζει μικρή μεν, αλλά σημαντική 

στατιστική διαφορά η επίδραση του φύλου, με τους άνδρες να είναι πιο ψυχικά ανθεκτικοί 

στη Συναισθηματική διάσταση από τις γυναίκες. Τα αποτελέσματα στη βιβλιογραφία είναι 

αντικρουόμενα, ωστόσο δε συναντήσαμε σε κάποιο σημείο της βιβλιογραφίας κάποιο 

εύρημα, που να καταρρίπτει εντελώς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επιπλέον, αυτό το 

αποτέλεσμα, ενδεχομένως, να προκύπτει λόγω της δομής του εργαλείου, αναδεικνύοντας ότι 

οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί λόγω του αμιγώς προσωποκεντρικού χαρακτήρα του 

επαγγέλματος εμπλέκονται περισσότερο συναισθηματικά, με αποτέλεσμα να έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητα από τους άντρες. Ακόμη, η οικογενειακή 

κατάσταση επιδρά στο σύνολο της Ψυχική Ανθεκτικότητας, καθώς και στην Επαγγελματική 
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και Κινητήρια διάσταση και στη Συναισθηματική διάσταση, δείχνοντας ότι τα άτομα που 

είναι σε κάποιο είδος σχέσης (σε σχέση, παντρεμένοι, παντρεμένοι με παιδιά), έχουν πιο 

χαμηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας από τα άτομα που δεν είναι (άγαμοι, διαζευγμένοι, 

διαζευγμένοι με παιδιά, χήροι, χήροι με παιδιά). Από τα ευρήματα φαίνεται ότι, ενδεχομένως, 

υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο στις σχέσεις των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου 

δείγματος, κάτι που επιδρά αρνητικά στην ψυχική τους ανθεκτικότητα και μετατρέπει την 

επίδραση της οικογενειακής κατάστασης από προστατευτικό παράγοντα σε παράγοντα 

κινδύνου. Επιπλέον, φαίνεται ότι η εργασιακή σχέση που έχουν οι εκπαιδευτικοί επιδρά στη 

Συναισθηματική διάσταση της ψυχική ανθεκτικότητας δείχνοντας ότι τα άτομα που έχουν 

μόνιμη σχέση εργασίας έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας σε αυτή τη 

διάσταση, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, 

παράλληλη στήριξη). Το συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να εξηγηθεί με επιφύλαξη λόγω του 

άνισου πλήθους του δείγματος, αλλά σίγουρα επιβεβαιώνει μέχρι ένα βαθμό ότι η εργασιακή 

ανασφάλεια και η μείωση του εισοδήματος λόγω της οικονομικής κρίσης σίγουρα έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών. Με την προϋπόθεση, 

βέβαια, ότι η εργασία και τα υλικά αγαθά είναι οι πηγές από τις οποίες αντλούν νόημα ζωής 

οι συμμετέχοντες. 

Όσο αφορά τα ερευνητικά εργαλεία της πνευματικής ευεξίας και του νοήματος ζωής 

παρουσίασαν την ίδια παραγοντική δομή που προτείνουν οι κατασκευαστές τους. Η 

αξιοπιστία της κλίμακας της Πνευματικής Ευεξίας βρέθηκε ότι είναι σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, ενώ του Νοήματος της Ζωής ήταν μόλις αποδεκτή. Η μετάφραση και προσαρμογή 

των συγκεκριμένων κλιμάκων έγινε πρόσφατα για την ελληνική βιβλιογραφία και έτσι δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα 

για τους εκπαιδευτικούς. Επομένως τα αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη διευρύνουν τη 

βιβλιογραφία καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις σε μεταγενέστερες 

έρευνες.  

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ενώ από έρευνες που έχουν γίνει, 

φαίνεται ότι η πνευματική ευεξία είναι ένας σημαντικός προστατευτικός παράγοντας για την 

ψυχική ανθεκτικότητα, στην παρούσα έρευνα προκύπτουν μέτρια επίπεδα της Πνευματικής 

Ευεξίας με αυτά της Θρησκευτικής Ευεξίας να είναι μεγαλύτερα από την Υπαρξιακή Ευεξία. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι μόνο η Υπαρξιακή Ευεξία επηρεάζει την ψυχική ανθεκτικότητα και 

μάλιστα αρνητικά. Στην ελληνική πραγματικότητα, γενικότερα, όπως προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία, η θρησκευτικότητα στη συνείδηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων υπάρχει με 
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μια αρνητική προδιάθεση λόγω της εκκοσμίκευσης της εκκλησίας, αν και οι περισσότεροι 

Έλληνες πιστεύουν σε ένα προσωπικό Θεό. Ίσως, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

πλειοψηφία διακατέχεται από εξωγενή θρησκευτικότητα (Leondari & Gialamas, 2009· 

Margetic & Margetic, 2005· Platsidou, 2013). Γενικότερα, η αμφιλεγόμενη στάση των 

Ελλήνων απέναντι στη θρησκεία και τη θρησκευτικότητα φαίνεται και στη συζήτηση που 

έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια για την κατάργησή του μαθήματος των θρησκευτικών. 

Υπάρχει μια αμφισβήτηση του ρόλου του μαθήματος ως μορφωτικού αγαθού και τη 

φιλοσοφική και την πολιτισμική του αξία, με την αιτιολογία ότι γίνεται χρήση 

εκκλησιαστικών κειμένων με δογματικό περιεχόμενο και ότι παίζει ρόλο προσηλυτιστικό και 

κατήχησης (Στογιαννίδης, 2017). Αντίθετα, από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι η 

υπαρξιακή (ή πνευματική) ευεξία δηλαδή η ικανοποίηση και το νόημα που έχει κάποιος στη 

ζωή του, έχει πρωταρχικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων, διότι η πνευματικότητα βοηθά το 

άτομο να ανακαλύψει τον εαυτό του και να συνδεθεί ομαλά με τους συνανθρώπους και την 

κοινωνία. Έτσι, συζητάται η ένταξη της πνευματικότητας (με την έννοια της υπαρξιακής 

ευεξίας) ακόμα και στους χώρους εργασίας, ώστε να βοηθήσει στην ψυχολογική ενδυνάμωση 

και την σύσφιξη των επαγγελματικών σχέσεων των εργαζομένων και άρα, στην 

επαγγελματική τους ικανοποίηση (Ashmos & Duchon, 2000· Hills et al., 2004). Τέλος, 

φαίνεται ότι τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η 

εκπαιδευτική κατάρτιση, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η σχέση εργασίας) δεν έχουν κάποια 

επίδραση στην πνευματική ευεξία.  

Ακόμη, όσον αφορά στο νόημα ζωής, η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει τα ευρήματα 

της βιβλιογραφίας, που θέλουν το νόημα της ζωής ως έναν προστατευτικό παράγοντα της 

ψυχικής ανθεκτικότητας (Debats et al., 1993· Hicks & King, 2007· Steger, Mann, Michels, & 

Cooper, 2009· Wong, 2011· Zika & Chamberlain, 1992). Γενικότερα, τα επίπεδα Νοήματος 

Ζωής στους Έλληνες εκπαιδευτικούς είναι μέτρια με την Παρουσία Νοήματος να είναι 

μεγαλύτερη από την Αναζήτηση Νοήματος. Από τη διερεύνηση των δημογραφικών 

παραγόντων προκύπτει ότι η ηλικία και η προϋπηρεσία δίνουν στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα στην Παρουσία Νοήματος. Έτσι, φαίνεται ότι ένα άτομο όσο μεγαλώνει και 

όσο περισσότερα χρόνια εργάζεται τόσο περισσότερο νιώθει την Παρουσία Νοήματος στη 

ζωή του. Στη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι τα άτομα βιώνουν ή αναζητούν το νόημα της ζωής 

τους στη μέση ηλικία, ωστόσο δε μπορούμε να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα στο ποιες είναι 

οι πηγές από τις οποίες αντλούν νόημα (Allan, Duffy & Douglass, 2014). Ακόμη, η 

εργασιακή σχέση που έχει ο εκπαιδευτικός με το εκάστοτε σχολείο δίνει στατιστικά 
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σημαντικά αποτελέσματα στην Αναζήτηση Νοήματος. Τα άτομα λοιπόν, που έχουν μια πιο 

προσωρινή σχέση εργασίας (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, παράλληλη στήριξη) φαίνεται να 

έχουν μεγαλύτερα επίπεδα στην Αναζήτηση νοήματος από αυτούς που έχουν μια πιο μόνιμη 

σχέση εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι εύλογα, αλλά δε μπορούν να εξαχθούν 

καθολικά συμπεράσματα λόγω του άνισου πλήθους του δείγματος. Ωστόσο, συμφωνούν με 

τη βιβλιογραφία και φαίνεται ότι τα άτομα που δεν είναι ευχαριστημένα με την 

πραγματικότητά που βιώνουν είναι πιο εύκολα να μπουν σε μια διαδικασία αναζήτησης 

νοήματος (Steger et al., 2006· Steger et al., 2008). Δημιουργούνται, έτσι, ισχυρές υποψίες ότι 

η οικονομική κρίση έχει επιδράσει σημαντικά στα επίπεδα νοήματος της ζωής των 

εκπαιδευτικών γι’ αυτό και όσοι δεν έχουν μια σταθερή εργασιακή σχέση νιώθουν την 

ανάγκη να αναζητήσουν άλλες πηγές από τις οποίες θα αντλήσουν νόημα. 

Η συμβολή της έρευνας κρίνεται σημαντική διότι τόσο η πνευματική ευεξία όσο και 

το νόημα της ζωής μπορούν να επιφέρουν δομικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης του 

ανθρώπου. Επομένως, ίσως να λειτουργήσουν ως μοχλοί ενεργοποίησης για τους 

εκπαιδευτικούς καθώς, όπως εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία, ο άνθρωπος στην ενήλικη φάση 

της ζωής του είναι πολύ δύσκολο να μπει σε διαδικασία αλλαγής, ακόμα και αν αυτή η 

αλλαγή είναι για το καλό του (Rogers, 1999). Άρα η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να εφαρμόζεται άμεσα 

καθώς σύμφωνα με όσα έχουμε δει στην βιβλιογραφία εμφανές γίνεται ότι ένας ενήλικας δε 

μπορεί να αναπτύξει τους προστατευτικούς παράγοντες που ενισχύουν την ψυχική του 

ανθεκτικότητα όταν καλείται να αντιμετωπίσει μία συνθήκη ή μία κατάσταση που είναι σε 

έξαρση.   
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Κεφάλαιο 8ο 

Περιορισμοί - Προτάσεις - Αναμενόμενα Οφέλη  

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της έρευνα συναντήσαμε κάποιους περιορισμούς και με αφορμή τα 

εμπόδια που ανέκυψαν, προέκυψαν και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Ένας από 

τους βασικούς περιορισμούς που συναντήθηκε κατά τη διερεύνηση των δημογραφικών 

στοιχείων ήταν το άνισο ή το ανεπαρκές πλήθος του δείγματος για κάποιες υποομάδες. 

Περισσότερο, δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη στη διερεύνηση της εργασιακής σχέσης που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί με το σχολείο που εργάζονται, καθώς, αν και προέκυψαν κάποια 

σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα, η ερμηνεία τους έγινε με επιφύλαξη. 

Επιπλέον, και κατά τη διεξαγωγή της συζήτηση της έρευνας, δημιουργήθηκαν κάποια 

ερωτηματικά σχετικά με την ερμηνεία κάποιων αποτελεσμάτων, που ενδεχομένως να 

φωτίζονταν καλύτερα αν κατά τη σύσταση του ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνονταν 

κάποιες επιπλέον ερωτήσεις. Αναλυτικότερα, κατά την ερμηνεία του φύλου και την επίδραση 

που είχε στη Συναισθηματική διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας, ενδεχομένως να 

εξάγονταν χρήσιμα συμπεράσματα αν υπήρχε μία επιπλέον ανοιχτή ερώτηση κατά την οποία 

θα ζητούσαμε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν κάποιους παράγοντες, γεγονότα ή 

συμπεριφορές, που τους δημιουργούν ένταση, με αποτέλεσμα να χάνουν την ψυχραιμία τους 

και να θυμώνουν, διαταράσσοντας έτσι τις ισορροπίες. Ο συγκεκριμένος τύπος ερώτησης θα 

εξηγούσε καλύτερα, γιατί στην παρούσα έρευνα οι άντρες φαίνεται να έχουν καλύτερα 

επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας από ότι οι γυναίκες, στη Συναισθηματική διάσταση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας, ένα αποτέλεσμα που δε συναντήθηκε στη μέχρι τώρα διερεύνηση 

της βιβλιογραφία.  

Ακόμη σχετικά με την κλίμακα του Νοήματος της Ζωής όσον αφορά τον ελληνικό 

πληθυσμό θα μπορούσε να διερευνηθεί ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες οι συμμετέχοντες 

αντλούν νόημα στη ζωή τους. Από τη διερεύνηση των πηγών, ίσως, θα εξάγονταν πιο στερεά 

επιχειρήματα στην έρευνα, γιατί η παρουσία νοήματος είναι μεγαλύτερη από την αναζήτηση 

νοήματος. Ακόμη, η συγκεκριμένη διερεύνηση ίσως φώτιζε τη βιβλιογραφία σχετικά με τις 

πηγές από τις οποίες αντλούν νόημα οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σε σχέση με την ηλικία και τα 

έτη προϋπηρεσίας τους, ενισχύοντας και τη βιβλιογραφία με αποτελέσματα που εξηγούν τι 

είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή των ανθρώπων σε συγκεκριμένες περιόδους της ζωής 

τους (Allan, Duffy & Douglass, 2014). Επίσης, κατά τη διερεύνηση της εργασιακής σχέσης 

φαίνεται ότι τα άτομα με μια πιο προσωρινή σχέση εργασίας έχουν μεγαλύτερα επίπεδα 
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αναζήτησης νοήματος από τα άτομα που έχουν μια μόνιμη θέση εργασίας, ωστόσο αυτό το 

εύρημα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι επισφαλή λόγω του άνισου πλήθους του δείγματος 

και χρήζει περεταίρω διερεύνησης (Pezirkianidis et al, 2016).  

Από την παρούσα έρευνα φαίνεται ότι η εργασία και τα υλικά αγαθά είναι κάποιες 

από τις πηγές από τις οποίες αντλούν νόημα στη ζωή τους οι εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, από την 

ενδελεχή διερεύνηση, ίσως να αναδύονταν και άλλες πηγές από τις οποίες αντλούν νόημα. 

Έτσι, ίσως να φωτίζονταν κάποια αποτελέσματα που, ενώ στη βιβλιογραφία τα συναντάμε 

κατεξοχήν ως προστατευτικοί παράγοντες, στην εν λόγω έρευνα φαίνονται να έχουν το ρόλο 

του παράγοντα κινδύνου. Μία υπόθεση είναι ότι αυτό οφείλεται στην κλιμάκωση της 

οικονομικής κρίσης στη ζωή των Ελλήνων εκπαιδευτικών, αλλά τελικά τα αίτια μπορεί να 

είναι πολύπλευρα. Γι’ αυτό ίσως θα έπρεπε να διερευνούνταν πιο διεξοδικά, διότι, αν και η 

οικονομική κρίση συνάδει με την οικονομική ανασφάλεια για την πλειοψηφία του πληθυσμού 

και τη γενικότερη ψυχολογική πίεση που αυτή επιφέρει, φαίνεται ότι λειτουργεί ως 

παράγοντας κινδύνου και επιδρά αρνητικά στην ψυχική τους ανθεκτικότητα. Ωστόσο, 

φαίνεται ότι κάποιοι παράγοντες που μπορούν να έχουν και αντισταθμιστικό ρόλο, όπως οι 

σχέσεις ή υπαρξιακή ευεξία, στην παρούσα έρευνα δεν εκπληρώνουν το ρόλο τους και 

λειτουργούν ως παράγοντες κινδύνου για το συγκεκριμένο δείγμα. Επίσης, θα μπορούσε να 

γίνει προσθήκη κάποιων ερωτήσεων, με τις οποίες ο ερευνητής θα μπορούσε να εντοπίσει τα 

εγγενή και εξωγενή θρησκευόμενα άτομα. Το είδος της θρησκευτικότητα όπως φαίνεται από 

τη μελέτη της Δαρβύρη (2013), επηρεάζει πολύ την υγεία των ατόμων αλλά ως παράμετρος 

δε λαμβάνεται υπόψη στην κλίμακα της Πνευματικής Ευεξίας. Τέλος, στην παρούσα έρευνα 

φαίνεται ότι η Αναζήτηση Νοήματος έχει θετική συσχέτιση με την Υπαρξιακή Ευεξία και 

ίσως θα έπρεπε να γίνει πιο ενδελεχή διερεύνηση αυτού του ευρήματος σε μια μεταγενέστερη 

έρευνα, που να εξετάζει τη σχέση της Πνευματικής Ευεξίας και του Νοήματος Ζωής. 

Τέλος ενδιαφέρον θα είχε μια συγκριτική μελέτη, που θα μελετούσε την επίδραση της 

πνευματικής ευεξίας και του νοήματος της ζωής στην ψυχική ανθεκτικότητα των 

εκπαιδευτικών σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα τους με 

αυτά της Ελλάδας (Peixoto, et al., 2017 in press). Τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή μιας 

τέτοιας έρευνας θα ενίσχυαν τη βιβλιογραφία με χρήσιμες πληροφορίες λόγω των διαφορών 

που υπάρχουν στις χώρες της Ευρώπης, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της θρησκευτικής 

πραγματικότητας αλλά και της επίδρασης που είχε το προσφυγικό κύμα. Όλες αυτές οι 

κοινωνικές συνθήκες επιδρούν ως παράγοντες κινδύνου στις ζωές των εκπαιδευτικών. Έτσι, 

θα μπορούσε να γίνει σύγκριση για τους εκπαιδευτικούς της κάθε χώρας, όσον αφορά το 
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νόημα της ζωής τους και ειδικότερα ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες αντλούν νόημα ζωής 

και τί επίδραση έχει αυτό στην ψυχική τους ανθεκτικότητα, καθώς και να μελετηθούν τα 

επίπεδα της πνευματικής ευεξίας, διακρίνοντας πάντα το είδος της θρησκευτικότητας των 

εκπαιδευτικών και την επίδραση που έχει αυτή στην ψυχική τους ανθεκτικότητα.  

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδωσαν 

χρήσιμες πληροφορίες για την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών στη Ελλάδα. 

Σίγουρα η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια αφορμή για περισσότερες έρευνες που θα 

ενισχύσουν με εμπειρικά δεδομένα τη βιβλιογραφία ώστε να δοθούν περισσότερες 

πληροφορίες για τους προστατευτικούς παράγοντες που επιδρούν στην ενίσχυση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μαθημάτων έχουν κατατεθεί από τις κυβερνήσεις 

μεταρρυθμίσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δοκιμάζοντας εναλλακτικές 

προσεγγίσεις στην κατάρτιση τους και αναπτύσσοντας συγκεκριμένα πρότυπα για τη 

διδασκαλία τους, η ψυχική ανθεκτικότητα αν και μία από τις βασικότερες δεξιότητες ενός 

εκπαιδευτικού δεν περιλαμβάνεται ως στόχος στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να 

υπάρξει σχετική ρύθμιση (Day & Gu, 2014). Η ψυχική ανθεκτικότητα όπως φαίνεται από την 

βιβλιογραφία εκτός από αποτέλεσμα και διαδικασία, είναι και ικανότητα (Mansfield, 

Beltman, Broadley, Weatherby-Fell, 2016) η οποία κάλλιστα μπορεί να αναπτυχθεί και 

μάλιστα κρίνεται απαραίτητο να γίνει για ένα ανθρωποκεντρικό επάγγελμα, όπως είναι αυτό 

του εκπαιδευτικού. (McAllister & McKinnon, 2009). Γι’ αυτό τα ευρήματα αυτά, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θέσπιση προγραμμάτων που ενισχύουν την 

ψυχολογική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και 

ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. 

Επιπλέον, όπως ήδη έχει αναφερθεί, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, δομούνται 

κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου γι’ αυτό και είναι 

καθοριστικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού ώστε να ενισχύσει τις θετικές πτυχές και να 

εξομαλύνει κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά. Ένας εκπαιδευτικός παίζει σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών του γι’ αυτό είναι 

αναγκαίο να δομήσει και να ενισχύσει αρχικά τη δική του ψυχική ανθεκτικότητα. Στην 

περίπτωση των ενήλικων που εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης είναι κρίσιμο να 

επιτευχθεί ένα πλαίσιο κατάρτισης ώστε να μπορέσουν να εξελίξουν την προσωπικότητά τους 

και να βελτιώσουν τη στάση τους απέναντι στα πράγματα και τις καταστάσεις. Αν η ψυχική 

ανθεκτικότητα είναι μια κατάσταση που βοηθάει το άτομο να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες 
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τότε θα μπορούσε ένας ενήλικας να εκπαιδευτεί να είναι ψυχικά ανθεκτικός αντλώντας 

εργαλεία είτε από την πνευματική ευεξία είτε από το νόημα ζωή.  
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Παράρτημα  

1.Φύλο: 

Άνδρας 
 

Γυναίκα 
 

2.Ηλικία: 
   

3. Οικογενειακή Κατάσταση: 

Άγαμος/η Σε σχέση    Έγγαμος/η Έγγαμος/η με 

παιδιά 

Διαζευγμένος/η 

Διαζευγμένος/η   

με παιδιά 

 Χήρος/α     Χήρος/α  

    με παιδιά 

 

4. Εκπαίδευση: 

Απόφοιτος ΑΕΙ 

Κάτοχος δεύτερου πτυχίου 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Κάτοχος Διδακτορικού 

Άλλο 

5. Κατέχετε θέση  

Μόνιμου  

Εκπαιδευτικού 

Αναπληρωτή  

Εκπαιδευτικού 

Ωρομίσθιου 

Εκπαιδευτικού  

Παράλληλης 

Στήριξης 

    Άλλο 

 

6. Είστε εκπαιδευτικός  
 

Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 

 

Πρωτοβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης 

 

Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης που εργάζεται στην Ειδική Εκπαίδευση 
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Δευτεροβάθμιας Γενικής  

 

Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης που εργάζεται στην Ειδική Εκπαίδευση 

 

7. Διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας στη Γενική Εκπαίδευση(εάν υπάρχει παρακαλούμε 

αναφέρετε τα έτη προϋπηρεσίας)         

 

8. Διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας στην Ειδική Εκπαίδευση(εάν υπάρχει παρακαλούμε 

αναφέρετε τα έτη προϋπηρεσίας)        

 

9. Το σχολείο που εργάζεστε βρίσκεται στο νομό     
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ (SWBS1) 

Σημειώστε τον αριθμό που δείχνει πόσο αληθινή είναι για εσάς κάθε πρόταση, µε βάση την εξής διαβάθμιση: 

1=συμφωνώ πολύ, 2=συμφωνώ μέτρια, 3=συμφωνώ, 4=διαφωνώ, 5=διαφωνώ μέτρια, 6=διαφωνώ 

πολύ 

 

10. Δεν ικανοποιούμαι πολύ όταν προσεύχομαι στο Θεό. 1 2 3 4 5 6 

11. Δε γνωρίζω ούτε ποιος/α είμαι, ούτε από που έρχομαι, ούτε που πηγαίνω.  1 2 3 4 5 6 

12. Πιστεύω ότι ο Θεός με αγαπάει και νοιάζεται για εμένα.  1 2 3 4 5 6 

13. Αισθάνομαι ότι η ζωή είναι μια θετική εμπειρία.  1 2 3 4 5 6 

14. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι απρόσωπος και δεν ενδιαφέρεται για όσα συμβαίνουν 

στην καθημερινότητά μου.  

1 2 3 4 5 6 

15. Αισθάνομαι ανασφάλεια για το μέλλον μου.  1 2 3 4 5 6 

16. Η προσωπική μου σχέση με το Θεό είναι γεμάτη νόημα.  1 2 3 4 5 6 

17. Αισθάνομαι πολύ γεμάτος/η και ικανοποιημένος/η με τη ζωή.  1 2 3 4 5 6 

18. Ο Θεός δε μου δίνει πολλή δύναμη και υποστήριξη. 1 2 3 4 5 6 

19. Νοιώθω καλά με το δρόμο που έχει πάρει η ζωή μου.  1 2 3 4 5 6 

20. Πιστεύω ότι ο Θεός νοιάζεται για τα προβλήματά μου.  1 2 3 4 5 6 

21. Δεν απολαμβάνω πολύ τη ζωή μου. 1 2 3 4 5 6 

22. Η σχέση μου με το Θεό δε με ικανοποιεί.  1 2 3 4 5 6 

23. Αισθάνομαι καλά για το μέλλον μου.  1 2 3 4 5 6 

24. Η σχέση μου με το Θεό με βοηθάει να μη νοιώθω μόνος/η.  1 2 3 4 5 6 

25. Αισθάνομαι ότι η ζωή είναι γεμάτη συγκρούσεις και δυστυχία.  1 2 3 4 5 6 

26. Αισθάνομαι να ολοκληρώνομαι όταν είμαι πολύ κοντά στο Θεό.  1 2 3 4 5 6 

27. Η ζωή δεν έχει πολύ νόημα.  1 2 3 4 5 6 

28. Η σχέση μου με το Θεό συντελεί στο να νοιώθω καλά.  1 2 3 4 5 6 

29. Πιστεύω ότι ζω για κάποιο σκοπό. 1 2 3 4 5 6 

                                                
1 Paloutzian RF, Ellison CW. (1982). Loneliness, Spiritual Well-Being and the quality of life. In Peplau LA, & 

Perlman D, Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. New York: Wiley, 224-236 
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ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (MLQ2) 

 

Αφιερώστε λίγο χρόνο να σκεφτείτε τι σας κάνει να αισθάνεστε ότι η ζωή και η ύπαρξή σας είναι σημαντική 

και σπουδαία για εσάς. Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω δηλώσεις όσο μπορείτε πιο ειλικρινά και με 

ακρίβεια και έχετε υπόψη σας ότι οι απαντήσεις είναι υποκειμενικές για τον καθένα και δεν υπάρχουν 

σωστές και λάθος απαντήσεις. Σημειώστε την απάντησή σας με βάση την εξής διαβάθμιση: 

 

1=Απόλυτα Λάθος, 2=Περισσότερο Λάθος, 3=Αρκετά Λάθος, 4=Ούτε σωστό/Ούτε λάθος, 5=Αρκετά 

Σωστό, 6=Περισσότερο Σωστό, 7=Απόλυτα Σωστό 

 

Πόσο αληθές είναι:        

30. Κατανοώ το νόημα της ζωής μου.    1 2 3 4 5 6 7 

31. Αναζητώ κάτι που θα δώσει νόημα στη ζωή μου.  1 2 3 4 5 6 7 

32. Πάντα αναζητώ το σκοπό της ζωής μου. 1 2 3 4 5 6 7 

33. Γνωρίζω ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου.  1 2 3 4 5 6 7 

34. Αντιλαμβάνομαι επαρκώς τι είναι σημαντικό για τη ζωή μου. 1 2 3 4 5 6 7 

35. Έχω ανακαλύψει ένα ικανοποιητικό σκοπό της ζωής μου.  1 2 3 4 5 6 7 

36. Πάντα αναζητώ αυτό που κάνει τη ζωή μου σημαντική. 1 2 3 4 5 6 7 

37. Αναζητώ έναν απώτερο σκοπό για τη ζωή μου. 1 2 3 4 5 6 7 

38. Η ζωή μου δεν έχει κάποιο ξεκάθαρο σκοπό. 1 2 3 4 5 6 7 

39. Αναζητώ το νόημα της ζωής μου.  1 2 3 4 5 6 7 

  

                                                
2 Steger, F. M. (2010). The Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 
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ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ (MTRS) 3 

Σημειώστε τον αριθμό που δείχνει πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την κάθε πρόταση µε βάση την εξής 

διαβάθμιση: 

 

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι σίγουρος/η, 4=Συμφωνώ, 5= Συμφωνώ απόλυτα 

 

40. Στο σχολείο μπορώ να λειτουργώ με ευελιξία όταν αλλάζουν οι συνθήκες. 1 2 3 4 5 

41. Μπορώ γρήγορα να προσαρμοστώ σε νέες συνθήκες στο σχολείο. 1 2 3 4 5 

42. Είμαι πολύ οργανωμένος/η στη δουλειά μου στο σχολείο. 1 2 3 4 5 

43. Σκέφτομαι πάνω στη διδασκαλία μου και τη μάθηση για να κάνω μελλοντικά σχέδια 1 2 3 4 5 

44. Όταν κάτι δεν πάει καλά στο σχολείο δεν το παίρνω πολύ προσωπικά. 1 2 3 4 5 

45. Μετά από σκέψη, συνήθως βρίσκω την αστεία πλευρά των προκλητικών καταστάσεων που 

αντιμετωπίζω στο σχολείο. 

1 2 3 4 5 

46. Όταν νιώθω εκνευρισμό ή θυμό στο σχολείο, μπορώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. 1 2 3 4 5 

47. Εξισορροπώ το ρόλο μου ως εκπαιδευτικός με τις άλλες διαστάσεις της ζωής μου. 1 2 3 4 5 

48. Διατηρώ γενικά αισιόδοξη στάση στο σχολείο. 1 2 3 4 5 

49. Στο σχολείο, επιλέγω να αναπτύσσω τα δυνατά μου σημεία παρά να επικεντρώνομαι στις 

ελλείψεις μου. 

1 2 3 4 5 

50. Όταν κάνω λάθη στο σχολείο, τα βλέπω σαν ευκαιρία για να μάθω. 1 2 3 4 5 

51. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως εκπαιδευτικός, θέτω στόχους και προσπαθώ να τους επιτύχω. 1 2 3 4 5 

52. Έχω ρεαλιστικές προσδοκίες από τον εαυτό μου ως εκπαιδευτικός. 1 2 3 4 5 

53. Πιστεύω ότι, αν βάλω κάτι στο μυαλό μου για το σχολείο, μπορώ να το πετύχω. 1 2 3 4 5 

54. Μπορώ να διατηρώ τον ενθουσιασμό και το κίνητρό μου ακόμα και όταν τα πράγματα στο 

σχολείο γίνονται δύσκολα. 

1 2 3 4 5 

                                                
3 Mansfield, C. & Wosnita, M. (2015). Multidimensional Teacher Resilience Scale. In M. Wosnitza, F. 

Peixoto, S. Beltman, & C. F. Mansfield (eds.), Resilience in Education: Concepts, Contexts and 

Connections. New York: Springer 
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55. Μου αρέσει να μαθαίνω και ο/η ίδιος/α εν ώρα εργασίας. 1 2 3 4 5 

56. Μου αρέσουν οι προκλήσεις στη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

57. Είμαι επίμονος/η στη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 

58. Πιστεύω ότι διατηρώ τον έλεγχο της δουλειάς μου. 1 2 3 4 5 

59. Είναι σημαντικό για μένα να βάζω τα δυνατά μου ώστε να κάνω τη δουλειά μου καλά. 1 2 3 4 5 

60. Όταν δεν είμαι βέβαιος/η για κάτι, ζητάω τη βοήθεια συναδέλφων μου. 1 2 3 4 5 

61. Είμαι καλός/ή στο να δημιουργώ σχέσεις στα νέα σχολεία. 1 2 3 4 5 

62. Είμαι αρκετά επικοινωνιακός/ή ως εκπαιδευτικός. 1 2 3 4 5 

63. Στη δουλειά μου, μπορώ να δω μια κατάσταση από διαφορετικές μεριές, προκειμένου να 

βρω μια λύση.  

1 2 3 4 5 

64. Στη δουλειά, μπορώ να κοιτώ τα πράγματα υπό την οπτική των άλλων ανθρώπων. 1 2 3 4 5 

65. Στη δουλειά, μπορώ γενικά να επιλύω τις όποιες συγκρούσεις με άλλα άτομα. 1 2 3 4 5 
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