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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συνεχής αύξηση περιπτώσεων Αυτισμού που παρατηρείται διεθνώς σε συνδυασμό με 

το δικαίωμα των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος να συμπεριληφθούν στην 

Εκπαίδευση καθιστά επιτακτική την ενασχόληση από Ειδικούς Παιδαγωγούς καθώς και τη 

παροχή φροντίδας και υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό 

καθήκον έχει επωμισθεί το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης, Παράλληλης Στήριξης και Τμημάτων Ένταξης που περιλαμβάνουν μαθητές με 

Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), το οποίο αποτελείται από Εκπαιδευτικούς 

(Δασκάλους) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.). Η καθημερινή επαφή του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού καθώς και οι 

δυσκολίες που προκύπτουν από τη διδασκαλία, την υποστήριξη και τις θεραπευτικές 

παρεμβάσεις που αυτό καλείται να εφαρμόσει, ενδέχεται να διευκολύνει ή να επισπεύδει την 

εμφάνιση και βίωση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης, μίας κατάστασης 

επιβλαβούς σε ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο. 

Στη παρούσα έρευνα γίνεται απόπειρα να διερευνηθεί το επίπεδο βίωσης, οι διαφορές 

στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και η διαφορετικότητα στο βαθμό εμπειρίας του Συνδρόμου 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης τόσο από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό συνολικά όσο και 

συγκριτικά ανάμεσα στους Εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Προς  

διερεύνηση των παραπάνω διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια βασισμένα στο Ερωτηματολόγιο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης (MBI) της Maslach σε ένα συνολικό δείγμα διακοσίων πέντε 

ατόμων (120 Εκπαιδευτικοί και 85 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού). Αυτό που προέκυψε 

είναι ότι οι Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι) βιώνουν την Επαγγελματική Εξουθένωση σε μεγαλύτερο 

βαθμό από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην 

εμπειρία ενός Συνδρόμου Burnout και πως οι εμπειρότεροι και ηλικιακά μεγαλύτεροι 

Εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν επαρκέστερα το σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε 

σχέση με τους νεότερους συναδέλφους τους καθώς και ότι οι Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι) Ειδικής 

Αγωγής βιώνουν εντονότερα τη Συναισθηματική Εξάντληση και Αποπροσωποποίηση 

συγκριτικά με τους συναδέλφους τους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).  

Λέξεις κλειδιά: ΔΑΦ, Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης, Εκπαιδευτικοί, Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
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PROFESSIONAL BURNOUT OF THE EDUCATIONAL STAFF IN SPECIAL 

EDUCATION SCHOOLS, PARALLEL SUPPORT AND INTEGRATION CLASSES 

THAT INCLUDE STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) 

ABSTRACT 

 The ever-growing cases of Autism that have occurred and been observed 

internationally in conjunction with the right of children within the Spectrum of Autistic 

Disorders to be included in Education poses the mandatory need to appoint Special Needs 

Educators as well as to provide care and support by qualified staff. This particularly important 

task has been appointed to the Educational Staff of Special Education and Parallel Education and 

Integration Schools, including pupils with Autism Spectrum Disorder (ASD), which consists of 

Special Education Teachers and Special Educational Staff. The daily basis contact of the 

Educational Staff with children within the Spectrum of Autistic Disorders, as well as the 

difficulties arising from the teaching, support and therapeutic interventions that the Teaching 

Staff is being called upon to implement, may facilitate or expedite the inset and experience of the 

Burnout Syndrome, a condition of psychological and physical hazard. 

 

 In this present study, an attempt is being made to investigate the standard of 

undergoing, the differences in demographic peculiarities and the differentiation of the degree of 

experiencing of Burnout Syndrome by both Educational Staff as a whole and by comparison 

between Teachers and Special Educational Staff. To investigate the above, Maslach 

questionnaires were distributed on a total sample of two hundred and five people (120 Teachers 

and 85 Special Educational Staff). What has emerged is that Teachers are experiencing Burnout 

to a greater extent than the Special Educational Staff, women are more vulnerable to the 

experience of a Burnout Syndrome and that the older, yet most experienced Teachers face 

adequately Burnout Syndrome in relation to their younger colleagues, and that Teachers of 

Special Education are experiencing higher rates of Emotional Exhaustion and Depersonalization 

compared to their Special Teaching Staff colleagues. 

 

Key words: Autistic Spectrum Disorder, Burnout Syndrome, Special Education Teachers, 

Special Educational Staff 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία ραγδαία αύξηση στις καταγεγραμμένες 

περιπτώσεις Αυτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, βάσει μελετών που έχουν διεξαχθεί διεθνώς 

εκτιμάται πως ο επιπολασμός των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών επηρέαζε 1 παιδί στις 

160 γεννήσεις κατά το 2000 ενώ σύμφωνα με έρευνες των Baird και Συνεργάτες (2006), 

Kawamura και συν. (2008) και  Kim και συν. (2011) το εκτιμούμενο ποσοστό είναι δύο ως τρεις 

φορές μεγαλύτερο. Με τη μόνη αναλογική διαφορά ως προς το φύλο σύμφωνα με την οποία 

γεννιούνται 4 αγόρια προς 1 κορίτσι με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, η εθνικότητα και το 

εισόδημα δεν παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της διαταραχής. Σύμφωνα με τη νομοθετική 

κατοχύρωση του δικαιώματος των ατόμων που υπάγονται στο φάσμα της Αυτιστικής 

Διαταραχής στην εκπαίδευση, οι εμπλεκόμενοι στην Ειδική Αγωγή οι οποίοι στελεχώνουν  

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη 

Στήριξη, Εκπαιδευτικοί – Δάσκαλοι και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό –Ε.Ε.Π., με 

ειδικότητες όπως Επαγγελματικών Συμβούλων, Εργασιοθεραπευτών, Θεραπευτών 

Λόγου, Κοινωνικών Λειτουργών, Παιδοψυχίατρων, Σχολικών Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών 

και Ψυχολόγων, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που περιλαμβάνει η σοβαρή και 

εκτεταμένη αυτή αναπτυξιακή διαταραχή. Πέρα από τις δυσκολίες που ενέχει η καθαυτή 

διαχείριση της κατάστασης στον ακαδημαϊκό, επαγγελματικό ή κλινικό τομέα της έκαστης 

ειδικότητας, οι επαγγελματίες των παραπάνω ειδικοτήτων έρχονται επίσης αντιμέτωποι με το 

ενδεχόμενο της βίωσης Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout Syndrome), μίας βραδέως αλλά 

σταθερά εξελισσόμενης κατάστασης που προκαλείται από μακροχρόνια και παρατεταμένη 

έκθεση και εμπλοκή σε καταστάσεις που έχουν συναισθηματικές απαιτήσεις η οποία υπονομεύει 

όχι μόνο τη ψυχική ευμάρεια, σωματική ευρωστία και ομαλή κοινωνικά λειτουργικότητα των 

προαναφερθέντων επαγγελματικών κατηγοριών αλλά κατ’ επέκταση και την ικανοποιητική τους 

απόδοση και ευρυθμία σε επίπεδο οργανισμών. Στη παρούσα έρευνα προσδοκάται να 

αποσαφηνισθεί η επίδραση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

(τόσο μεταξύ των Εκπαιδευτικών – Δασκάλων Ειδικής Αγωγής όσο και του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ε.Ε.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, της Παράλληλης Στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης που περιλαμβάνουν 

μαθητές με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Επιπλέον, γίνεται απόπειρα να 
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διερευνηθεί η συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων των 

προαναφερθέντων επαγγελματικών κατηγοριών.  

Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος, στα 

ιστορικά και επιδημιολογικά στοιχεία που τη σηματοδοτούν, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

παιδιών που υπάγονται σε αυτή καθώς και στα δύο σχετικά με τη Δ.Α.Φ. κύρια Διαγνωστικά 

συστήματα ταξινόμησης, DSM-V και ICD-10. 

Το Δεύτερο Κεφάλαιο αναφέρεται στο Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης, στο 

πως αυτό ορίζεται, την ιστορική εξέλιξη της μελέτης του Συνδρόμου, τα επικρατέστερα μοντέλα 

που ισχύουν καθώς και τις επιπτώσεις του σε ψυχικό, σωματικό και οργανωτικό επίπεδο. 

Το Τρίτο Κεφάλαιο σχετίζεται με τη βίωση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης από τους 

Εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής και την επίδραση του Burnout  σε σχέση με την εργασία 

τους  με παιδιά που υπάγονται στο Φάσμα του Αυτισμού. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το 

απασχολούμενο στην Ειδική Αγωγή Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς και τα συναφή 

καθήκοντα και υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την παροχή των υπηρεσιών τους στους 

αποδέκτες. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στο πως βιώνεται το Σύνδρομο Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης ξεχωριστά κατά κλάδο μέσα από την επαγγελματική ή κλινική τους εμπειρία. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις Προσεγγίσεις Διαχείρισης της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

Στο Έκτο Κεφάλαιο περιγράφεται η Μεθοδολογία Έρευνας και αναφέρονται στοιχεία 

σχετικά με συλλογή των πληροφοριών και των δεδομένων, το δείγμα και το τρόπο διεξαγωγής 

της Έρευνας καθώς και για το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας όπως και για τα Χαρακτηριστικά 

του Δείγματος συμμετοχής της Έρευνας. 

Στο Έβδομο Κεφάλαιο παρουσιάζονται η Στατιστική Ανάλυση και σχετικά 

αποτελέσματα. 
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Στο Όγδοο Κεφάλαιο παρατίθενται τα Συμπεράσματα και η Συζήτηση που προκύπτουν 

από τη βίωση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης από τη κατηγορία των 

Εκπαιδευτικών  και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

 

Στο Ένατο Κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

Έρευνας καθώς και σχετικές προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1.ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

1.1 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ  

Ο Αυτισμός συνιστά μία εκτεταμένη  και σοβαρή  διαταραχή της αναπτύξεως η οποία 

εκδηλώνεται υπό μορφή φάσματος της οποίας ο βαθμός και τα χαρακτηριστικά διαφέρουν από 

άτομο εις άτομο. Ο όρος εκτεταμένη ή διάχυτη αφορά στη σύνθετη φύση της διαταραχής. Κατά 

την αναπτυξιακή φάση του ατόμου πλήττονται και επηρεάζονται τρεις τομείς: α) Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, β) η επικοινωνία, και γ) η φαντασία.  Οι τομείς αυτοί συνιστούν τον πυρήνα 

των κλινικών χαρακτηριστικών του Αυτισμού, Wing και Gould (1979). Σύμφωνα με τη Γενά 

(2002), τα συμπτώματα του αυτισμού μπορεί να ποικίλουν τόσο σε ένταση όσο και σε τρόπο 

εκδήλωσης, ενώ στη συμπεριφορά του ατόμου με αυτισμό μπορεί να διακρίνουμε τόσο ελάχιστα 

όσο και πάρα πολλά αυτιστικά χαρακτηριστικά. Παράγοντες όπως το νοητικό δυναμικό και το 

επίπεδο του λόγου επηρεάζουν καθοριστικά τη μορφή, την ένταση και τη συχνότητα των 

συμπτωμάτων, επίσης τα ελλείμματα που ενδέχεται να προκύψουν είναι συνήθως ποιοτικά παρά 

ποσοτικά. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αυτισμού δεν παρουσιάζουν 

σταθερότητα στο χρόνο αλλά υπόκεινται σε μεταβλητότητα η οποία μπορεί να αποδοθεί σε 

βιολογικούς παράγοντες όπως η νευρολογική ωρίμανση του ατόμου που βρίσκεται στο φάσμα 

του Αυτισμού όπως και σε κοινωνικούς, περιβαλλοντική αλληλεπίδραση, ενδεχόμενη κοινωνική 

διάδραση ή αποδοχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

Ο Αυτισμός περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugene Bleuler to 1912 

στο “American Journal of Insanity” και αρχικά περιελάμβανε τη περιγραφή συμπτωμάτων 

διαφόρων μορφών Σχιζοφρένειας όπως απώλεια της επικοινωνίας, αποξένωση και αδιαφορία 

προς το εξωτερικό περιβάλλον, διαταραχή στην έκταση και στην ένταση της προσοχής, έλλειψη 

πρωτοβουλίας, διαταραχή στην αίσθηση του χρόνου κλπ. Αργότερα, το 1943, ο Leo Kanner 

(ψυχίατρος στη Κλινική Johns Hopkins) περιέγραψε στο περιοδικό “The Nervous Child” μία 

ομάδα 11 παιδιών που πίστευε ότι είχαν γεννηθεί χωρίς τη συνηθισμένη προδιάθεση προς τη 
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κοινωνικότητα. Η περιγραφή του Kanner φαινόταν να έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ακριβής. Η 

παρατήρηση του ανέδειξε δύο βασικά χαρακτηριστικά για τον Αυτισμό: 

(i) Ο Αυτισμός περιλάμβανε αυτό που φαινόταν ως «απορρόφηση» / νοσηρή στροφή προς 

τον εαυτό, και  

(ii)   εμμονή με την ομοιογένεια και ομοιότητα, και προσκόλληση στα άψυχα αντικείμενα 

καθώς και ασυνήθιστη υποκείμενη ανησυχία και δυσκολίες στην αντιμετώπιση της 

αλλαγής.  

 Ο Kanner περιέγραψε πολλά από τα κλινικά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται 

συχνά στον Αυτισμό όπως έντονα προβλήματα επικοινωνίας και δυσκολίες στη χρήση 

προφορικού λόγου. Στα πρώτα συστήματα διάγνωσης, συμπεριλήφθηκαν οι αρχικές αναφορές 

του Kanner για τις διαταραχές και  παρουσίαζαν το σύνδρομο ως μία συνιστώσα διακριτών 

χαρακτηριστικών όπως: υπερβολική «αυτιστική μοναξιά», γλωσσικές ανωμαλίες, υπέρμετρη 

επιθυμία για τη διατήρηση της ομοιότητας, καλές γνωστικές δυνατότητες, υψηλή ευφυΐα, 

φυσιολογική σωματική εξέλιξη και απόμακροι γονείς. Η περιγραφή του Kanner όμως ήταν 

ουσιαστικά γενική και επειδή βασιζόταν σε υποκειμενικά σταθμά τα οποία καθιστούσαν ασαφή 

τη παθολογική σοβαρότητα των περιπτώσεων, αποδείχθηκε μη ικανή να στηριχθεί επαρκώς 

επειδή στερούνταν αντικειμενικών κλινικών κριτηρίων βάση των οποίων θα μπορούσε να γίνει 

διάγνωση (Συριοπούλου 2011).  

 

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, οι ψυχίατροι και οι ψυχαναλυτές 

διατήρησαν τη πεποίθηση ότι τα αυτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αποτελούσαν κάποια μορφή 

Παιδικής Σχιζοφρένειας. Ωστόσο, οι Kanner και Asperger αποδείχθηκαν προνοητικοί στο να 

διαφοροποιήσουν και να διακρίνουν τις διαταραχές που οι ίδιοι είχαν εντοπίσει από τη Παιδική 

Σχιζοφρένεια και διανοητικές αναπηρίες. 

 

 Το 1944, ο Hans Asperger, εν αγνοία των μελετών του Kanner, δημοσίευσε την 

περιγραφή του για μία μικρή ομάδα αγοριών με αυτό που χαρακτήρισε ως «Διαταραχή 

Αυτιστικής Προσωπικότητας» ή ως κατά τη τότε συνήθη μετάφραση «Αυτιστική Ψυχοπάθεια». 

Όπως κι ο Kanner, κατέδειξε τη σημαντικότητα που εντοπίζεται στις κοινωνικές δυσκολίες. Εν 

αντιθέσει όμως με τον Kanner, τόνισε πως ο λόγος που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά εκείνα 

φαινόταν να χρησιμεύει ως «Γραμμές Ζωής» (“lifelines”). Ο Asperger τόνισε επίσης την 
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παρουσία ισχυρών περιορισμένων ενδιαφερόντων που κυριαρχούσαν στη ζωή του παιδιού (και 

συχνά παρατηρούνταν και στην οικογενειακή ζωή) σε σημείο που αυτά παρέμβαιναν στην 

απόκτηση άλλων δεξιοτήτων. Ένα ακόμη σημείο επίσης απόκλισης από την περιγραφή του 

Kanner ήταν για παράδειγμα το ότι ο Asperger πίστευε ότι η διαταραχή έτεινε να κληρονομείται 

σε τέτοιες οικογένειες (ιδιαίτερα στους πατέρες) και τη συνέδεσε με τη κινητική βραδύτητα. Στα 

χρόνια που ακλούθησαν την περιγραφή του Kanner υπήρξε μεγάλη ακαδημαϊκή διαμάχη για το 

πιθανό συσχετισμό του αυτισμού με τη σχιζοφρένεια και άλλες μορφές ψύχωσης, η αιτιολογία 

της πάθησης ήταν επίσης αμφιλεγόμενη λόγω της διάστασης μεταξύ των εμπειριών των 

Κλινικών. Το έργο του Asperger αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Αγγλική Βιβλιογραφία 

ώσπου μία έρευνα της Lorna Wing (1981) επαναπυροδώτησε το Ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για το 

έργο του. 

 

 Κατά τις δεκαετίες του 1940 και 1950 προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τον Αυτισμό και 

επηρεασμένες από το ψυχιατρικό ρεύμα των δεκαετιών εκείνων εισάγονται θεωρίες με 

προφανείς ψυχοδυναμικές επιρροές υποστηρίζοντας πως οι ψυχολογικές διαταραχές είναι 

απόρροια πρώιμων παιδικών εμπειριών και σχέσεων με τους γονείς. Υπήρξαν 

παιδοψυχαναλυτές οι οποίοι αναφερόντουσαν σε «μη-φυσιολογική εξέλιξη του εγώ», αποτυχία 

των πρώτων εμπειριών και στις σχέσεις που επιτρέπουν στην ανάπτυξη ενός φυσιολογικού και 

υγιούς εαυτού, Rank, (1955). Ενώ άλλοι ψυχολόγοι περιέγραψαν τα αυτιστικά παιδιά σαν να 

υποφέρουν από «συμβιωτική ψύχωση» και γι’ αυτό έδωσαν έμφαση στην υπόθεση για 

παθολογική σχέση μητέρας-παιδιού, Malher, (1952). Αποδείχτηκε ότι αυτά τα συστήματα 

κατηγοριοποίησης έχουν περιορισμένη αξία στην τελική κατηγοριοποίηση της διαταραχής 

(Συριοπούλου 2011). 

 

 Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 μέχρι τη δεκαετία του 1960, η αντίληψη του 

αυτισμού ως μία μορφή παιδικής σχιζοφρένειας οδήγησε σε αιτιολογικές υποθέσεις ότι ο 

αυτισμός οφειλόταν σε μια συναισθηματική διαταραχή βαθιά ριζωμένη σε μία μη φυσιολογική 

ψυχοδυναμική γονέα-παιδιού, όπως το ότι η κατάσταση του βρέφους αποτελούσε μία απάντηση 

σε μια συναισθηματικά παγωμένη και απόμακρη μητέρα (ο όρος που προσδόθηκε ήταν 

«μητέρες ψυγεία»). Παρόλα αυτά συνέχισε να υπάρχει ένας μη σταθερός ορισμός του Αυτισμού. 

Οι εσφαλμένες διαγνώσεις ήταν διαδεδομένες και παρά την ύπαρξη συννοσηρότητας σε κάποιες 
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περιπτώσεις, άνθρωποι με Αυτισμό διαγιγνώσκονταν λανθασμένα με νοητικές μειονεξίες και το 

αντίστροφο. Αυτό δημιούργησε το δυστυχές επακόλουθο όπου παιδιά αφέθηκαν σε 

συνωστισμένα και υπο-χρηματοδοτούμενα ψυχιατρικά ιδρύματα χωρίς ποτέ να λάβουν τις 

απαιτούμενες συμπεριφορικές, εκπαιδευτικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και πρόοδο τους. 

 

 Τη δεκαετία του 1960 οι αντιλήψεις για τον γονεϊκό ρόλο ως αιτιολογία του παιδικού 

αυτισμού αναθεωρήθηκαν και άρχισαν να υποχωρούν ενώ αναπτύχθηκαν ποικίλες άλλες 

θεραπείες. Οι πιο διαδεδομένες είχαν συμπεριφορικό προσανατολισμό με κύριο εκπρόσωπο τον 

Lovaas. Παρόλα αυτά καμία από τις υπάρχουσες θεραπείες δεν μπορούσε να καλύψει το σύνολο 

των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μίας 

ποικιλίας θεραπειών που περιλάμβαναν θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης, 

μουσικοθεραπεία, κλπ. Ταυτόχρονα, γιατροί από διάφορες ειδικότητες (παιδίατροι, νευρολόγοι, 

ψυχίατροι κ.λπ.) διεκδικούσαν συμμετοχή στο θέμα των θεραπειών με την παροχή ιατρικών 

συνταγών φαρμάκων, βιταμινών κ.ά. (Συριοπούλου, 2011). Επίσης κατά δεκαετία του 1960 και 

του 1970, οι ψυχογενείς θεωρίες του αυτισμού άρχισαν να φθίνουν, έτσι σύμφωνα με τη 

θεώρηση της εποχής γίνεται αποδεκτό ότι ο αυτισμός δεν αποτελεί ένα είδος ψυχογενούς 

διαταραχής καθώς τα επιστημονικά ευρήματα άρχισαν να αποδίδουν στον Αυτισμό τη 

ταυτότητα μιας νευροβιολογικής βάσης διαταραχή, και αυτό χάριν μελετών πάνω σε ομοζυγότες 

δίδυμους καθώς και το συνεπακόλουθο εντοπισμό αυξημένου επιπολασμού κρίσεων και 

επιληψίας ανάμεσα σε αυτιστικά παιδιά καθώς και στη πλέον ουσιαστική διάκριση ανάμεσα 

στον Αυτισμό και τη Σχιζοφρένεια. Μεταγενέστερες ταυτόχρονες νευροπαθολογικές και 

νευροακτινολογικές έρευνες επιβεβαίωσαν τη σχέση εγκεφαλικών βλαβών με τον Αυτισμό. 

Καθώς νέα δεδομένα προέκυψαν, κατέστη σαφές ότι ο Αυτισμός δεν ήταν μια πρόωρη μορφή 

Σχιζοφρένειας και μέσα από σειρά αποδεικτικών στοιχείων δημιουργήθηκε η πεποίθηση πως 

εμπλέκονται νευροβιολογικοί παράγοντες στην παθογένεση του φαινομένου.  

 

 Ωστόσο, μόνο μετά το 1980, με τη δημοσίευση του DSM-III, ο Αυτισμός θεσπίστηκε  

ως μία αυτούσια κατηγορία διαταραχών. Το DSM-III προέβλεπε ότι για μια διάγνωση του 

Αυτισμού που ονομάζεται Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, η διάγνωση της προϋπέθετε την 

απαραίτητη εμφάνιση πριν από την ηλικία των 30 μηνών, με συμπτώματα όπως έλλειψη 
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ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους, έντονη έκπτωση στην επικοινωνία και παράδοξες 

αντιδράσεις στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και στις αλληλεπιδράσεις.  

 

 Το 1987, η αναθεωρημένη έκδοση του DSM-III-R εξάλειψε τη προαπαιτούμενη ηλικία 

έναρξης και δημιούργησε μια κατηγορία για τα παιδιά που δεν ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια 

για την Αυτιστική Διαταραχή, τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη Προσδιοριζομένη 

Αλλιώς. Το DSM-IV και η αναθεωρημένη έκδοση DSM-IV-TR εισήγαγε μια «ομπρέλα» για τις 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές που περιελάμβαναν πέντε υποκατηγορίες: Αυτιστική 

Διαταραχή, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Μη Διαφορετικά Προσδιορισμένη, Διαταραχή 

Asperger, Διαταραχή Rett και Αποδιοργανωτική Διαταραχή. Το DSM-IV-TR διατήρησε τρία 

κριτήρια για τη διάγνωση της αυτιστικής διαταραχής: προβλήματα στην επικοινωνία, κοινωνικά 

ελλείμματα και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές με περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων. Τον 

Μάιο του 2013 το DSM-IV αντικαταστήθηκε από τη νέα αναθεωρημένη έκδοση DSM – V. 

 

1.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

 

 Έχει παρατηρηθεί παγκοσμίως πως κατά την τελευταία δεκαετία υπάρχει μία αναφορά 

αυξήσεως περιπτώσεων Αυτισμού ο οποίος είναι ανεξάρτητος κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου,  

φυλής και  εθνικότητος των παιδιών, Yeargin-Allsopp και Rice, (2003).  Ειδικοί από το ευρύ 

επιστημονικό πεδίο, Κλινικοί Ιατροί, Εκπαιδευτικοί, Θεραπευτές Λόγου, διάφορες σχετικές 

ειδικότητες όπως και υπηρεσίες σχετικές με την Ανάπτυξη και τις Αναπηρίες καθώς και 

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν επισημάνει αυτή τη ραγδαία αύξηση καταγεγραμμένων 

περιστατικών που έγκεινται στο Φάσμα του Αυτισμού, Croen, Grether, Hoogstrate και Selvin, 

(2002) καθώς και Fombonne, (2003). Μία χρονολογική σύγκριση των επιδημιολογικών μελετών 

από το 1960 ως τη δεκαετία του 2000 είναι επαρκής για να καταδείξει αυτή την σημαντική 

άνοδο στα περιστατικά αυτισμού. Στις 10000 γεννήσεις αναφερόντουσαν 4 ως 5 γεννήσεις 

παιδιών που θα εντάσσονταν στο φάσμα του Αυτισμού κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970. Κατά 

την επόμενη δεκαετία, 1980, το ποσοστό ανήλθε στις 16 περιπτώσεις στις 10000 γεννήσεις και 

το 1990 η αναλογία αφορούσε σε 5 ως 31 περιπτώσεις ανά 10000 γεννήσεις ενώ σύμφωνα με 

τους Gillberg, Steffenburg και Schaumann, (1991) και Gillberg και Coleman, (1992) η  

συχνότητα εμφανίσεως περιστατικών αυτισμού σε επίπεδο γενικού πληθυσμού κυμαινόταν από 
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2 έως 11 γεννήσεις ανά 10.000 άτομα. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της αύξησης 

περιστατικών αυτισμού είναι το γεγονός ότι κατά το 2004 το 1 παιδί στα 150 ως 200 που 

γεννιόντουσαν ανήκε στο Φάσμα του Αυτισμού. Η Αναπτυξιακή Υπηρεσία των Ηνωμένων 

Πολιτειών σύμφωνα με μελέτες του ανέφερε πως στο μεσοδιάστημα των ετών 1988 ως και 1998 

υπήρξε αύξηση κατά 610% σε περιπτώσεις Αυτισμού στη πολιτεία της Καλιφόρνια. Σύμφωνα 

με σχετικές εκτιμήσεις η αύξηση του Αυτισμού στις Η.Π.Α. κυμαίνεται στο 10% ως 17 % 

Fombonne,  (2003). 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2012 από το Center Of Disease Control των Η.Π.Α. η 

συχνότητα περιπτώσεων Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (Δ.Α.Δ.) ανερχόταν στα 1 ανά 88 

άτομα ενώ σύμφωνα με τους Baird και Συν. (2006), οι  επιδημιολογικές έρευνες στη Μεγάλη 

Βρετανία έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους  Huerta και συν. (2012), η 

χρησιμοποίηση των νέων διαγνωστικών κριτήριων, σύμφωνα με το DSM-V, αναμένεται να 

οδηγήσει σε μικρή μόνο μείωση του επιπολασμού της διαταραχής του Αυτιστικού Φάσματος. 

 

Γύρω στο 20-25% των παιδιών τα οποία έγκεινται στο Φάσμα του Αυτισμού θα 

εμφανίσει κάποιου είδους παλινδρόμηση των δεξιοτήτων περίπου στα περίπου 2 έτη κατά τους 

Meilleur και Fombonne (2009), σύμφωνα με τον Canitano, (2007) ανάλογο είναι το ποσοστό 

των παιδιών με Αυτισμό που παρουσιάζει επιληψία. Το 80% των παιδιών με Διαταραχή του 

Αυτιστικού Φάσματος παραλλήλως εμφανίζει και άλλου είδους αναπτυξιακές διαταραχές 

(γλωσσικές, μαθησιακές, γνωστικές, κινητικές) ενώ σύμφωνα με τους Levy και Συν. (2010), 

περισσότερο σπανίως παρατηρείται συννοσηρότητα με χρωμοσωμικές και γενετικές ανωμαλίες, 

νευρολογικής φύσεως διαταραχές και παθήσεις ψυχιατρικού ενδιαφέροντος.  

Σε ότι αφορά στα επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με τη συννοσηρότητα στις 

περιπτώσεις Αυτισμού έχει παρατηρηθεί πως η παρουσία νοητικής καθυστέρησης σε άτομα με 

Αυτισμό υποστηρίζει τη σύνθετη οργανική φύση της διαταραχής αυτής. Ενώ σε ανάλογες 

μελέτες των Gillberg και Coleman (1992) έχει καταγραφεί πως περίπου το 23% ατόμων που 

υπάγονται στο Φάσμα των Αυτιστικών διαταραχών χαρακτηρίζεται από δείκτη νοημοσύνης 

μεγαλύτερο από τον φυσιολογικό. Το υπόλοιπο 77% αυτών έχει και νοητική καθυστέρηση. Ενώ 

κατά τους Mesibov, Adams και  Klinger (1997), το 50% των ατόμων με Αυτισμό έχουν μέτρια 

έως ελαφριά νοητική καθυστέρηση και 27% έχουν βαριά νοητική καθυστέρηση. 
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Ως προς το συσχετισμό του φύλου και του  ποσοστού γεννήσεων σύμφωνα με τους Lord 

και Schopler (1987) αυτό ήταν 3 ως 4 αγόρια προς ένα κορίτσια, μία αναλογία που 

επαληθεύθηκε και με τις έρευνες των Yeargin-Allsopp και Rice (2003). 

Η παραδοχή ότι ο αριθμός των διαγνώσεων παιδιών που εντάσσονται στο Αυτιστικό 

Φάσμα έχει αυξηθεί είναι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία αναμφισβήτητη. Αυτό όμως 

που παραμένει ανοικτό σε κάποιου είδους σαφούς  ερμηνείας είναι το αν αυτή η παρατηρούμενη 

αύξηση σε περιστατικά Αυτισμού μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες όπως η ευαισθητοποίηση 

του κοινού, το Ιατρικό ενδιαφέρον, οι διαχρονικές αλλαγές στη διαγνωστική διαδικασία, η 

προσβασιμότητα που αποκτήθηκε στις υπηρεσίες κ.ά. Παρόλο που σε όλους αυτούς τους τομείς 

έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές, το τι είδους παράγοντες σχετίζονται με την αλματώδη 

αύξηση του Αυτισμού παραμένει άγνωστο σύμφωνα με τους Steyaert και De La Mahre, (2008). 

1.4 ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Τα άτομα που υπόκεινται στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), ενέχουν κάποια 

προεξάρχοντα αναγνωριστικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται από σημαντικές ιδιαιτερότητες 

που πλήττουν σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας τους. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρία – «Εφαρμόζοντας τις αρχές της 

διαφοροποίησης στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής» όπως παρατίθεται ακολούθως, μία 

συστηματοποιημένη περιγραφή σε αυτούς τους τομείς αφορά στις κοινωνικές δεξιότητες και 

συναισθηματικές εκδηλώσεις, στο προφορικό λόγο, στη γνωστική ανάπτυξη, σε στερεοτυπικές 

αντιδράσεις και αισθητηριακή επεξεργασία, σε προβλήματα συμπεριφοράς καθώς και σε άλλες 

δυσκολίες, Γαλάνης, (2015). 

 

1.4.1 Κοινωνικές δεξιότητες και συναισθηματικές εκδηλώσεις  

Σύμφωνα με τον Γαλάνη (2015), η μειονεξία η οποία θεωρείται ως πρωταρχικής 

σημασίας από όλες που σχετίζονται με τη διαταραχή του αυτισμού νοείται αυτή η οποία αφορά 

σε ελλείψεις στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στα άτομα που βρίσκονται  στο 

Αυτιστικό Φάσμα παρατηρείται:  
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Α) Έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους ανθρώπους. Δεν αναζητούν και μάλιστα 

αποφεύγουν την επαφή (βλεμματική και σωματική) και την αλληλεπίδραση τόσο με ενήλικες 

όσο και με συνομήλικα παιδιά. Δεν παίζουν και δεν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη φιλικών 

σχέσεων.  

Β) Απουσία πρωτοβουλιών για αλληλεπίδραση αλλά και απουσία ανταπόκρισης σε 

πρωτοβουλίες των συνομηλίκων ή των ενήλικων που λαμβάνονται με στόχο την κοινωνική 

συναλλαγή.  

Γ) Αδυναμία να μοιραστούν το ενδιαφέρον τους με άλλους, κάνοντας χρήση χειρονομιών (όπως 

για να δείξουν ή να δώσουν κάτι). Συχνά χρησιμοποιούν το σώμα των άλλων ως εργαλείο 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες (π.χ. πιάνουν το χέρι του ενήλικα και με 

αυτό επιχειρούν να ανοίξουν την πόρτα).  

 

Πέρα από τις εμφανείς μειονεξίες σε κοινωνικές δεξιότητες, τα άτομα με Αυτισμό, 

παρουσιάζουν παράδοξες, μη κατάλληλες, υπερβολικές ή ανεπαρκείς, απρόσφορες 

συναισθηματικές αντιδράσεις.  Αν και η συναισθηματική συμπεριφορά συνιστά κατά μεγάλο 

ποσοστό  μέρος της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού μιας και αποτελεί επικοινωνιακή βάση εν 

τούτοις  τα άτομα με Αυτισμό παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες:  

 

Α) Συμπεριφέρονται με τρόπο που δείχνει πως δεν αναγνωρίζουν ή δεν νοιάζονται για τα 

συναισθήματα των άλλων.  

Β) Δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις συναισθηματικές εκφράσεις του προσώπου άλλων 

ανθρώπων, καθώς και το μήνυμα που κάθε έκφραση μεταφέρει για τη συναισθηματική 

κατάσταση του ατόμου.  

Γ) Σπάνια εκφράζουν αυθόρμητα τα συναισθήματά τους, ενώ δυσκολεύονται να τα εκφράσουν 

ακόμα και όταν τους ζητηθεί να το πράξουν, ή να μιμηθούν τις εκφράσεις του προσώπου του 

εκπαιδευτή.  

Δ) Δεν εκφράζουν συμπάθεια και ενδιαφέρον ως αντίδραση στην έκφραση δυσαρέσκειας ή 

λύπης από το άλλο άτομο, ενώ στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως να μοιράζονται 

συναισθήματα, να εκδηλώνουν την αγάπη τους, να βοηθούν και να προσφέρουν ανακούφιση. 
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Ε) Εκδηλώνουν απάθεια ή υπερβολική αντίδραση στον αποχωρισμό από τη μητέρα, παρόλο που 

προς εκείνη εμφανίζουν τη μεγαλύτερη προσκόλληση.  

Ζ) Αντιδρούν με απάθεια σε φοβικά ερεθίσματα ή εκδηλώνουν υπερβολικό φόβο, ακόμα και σε 

ερεθίσματα που συνήθως δεν τον προκαλούν.  

 

1.4.2 Προφορικός λόγος  

Στα άτομα που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα, κατά τον Γαλάνη (2015), ο προφορικός 

λόγος ενδέχεται να εμφανιστεί με σημαντική καθυστέρηση, ή και σε περιπτώσεις να μην 

εμφανιστεί καθόλου άλλοτε, εφόσον υπάρχει μπορεί να είναι ιδιοσυγκρασιακός ή μη-

λειτουργικός. Χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου των παιδιών με ΔΑΦ είναι:  

Α) Ηχολαλία σε ποσοστό περίπου 75%. 

Β) Δυσκολίες στην άρθρωση.  

Γ) Ιδιοσυγκρασιακός λόγος ο οποίος περιέχει νεολογισμούς και επαναλήψεις.  

Δ) Λάθη στη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών.  

Ε) Ασυνήθιστη προσωδία.  

Ζ) Δυσκολίες στην περιγραφή και στη διήγηση ιστοριών.  

Η) Ιδιορρυθμίες και δυσκολίες στη συζήτηση.  

Οι πιο σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα του αυτιστικού φάσματος ως 

προς τη χρήση του λόγου αφορούν τις επικοινωνιακές προθέσεις και σκοπούς, δηλαδή πλήττεται 

ή υστερεί ποιοτικά και ποσοτικά η πραγματολογική έκφανση τόσο της λεκτικής όσο και της μη-

λεκτικής επικοινωνίας. 

Τα άτομα με αυτισμό που καταφέρουν να αναπτύξουν δεξιότητες συζήτησης, συνήθως:  

Α) Επικεντρώνουν το διάλογο σε θέματα περιορισμένου και προσωπικού ενδιαφέροντος.  

Β) Δεν τηρούν τη σειρά του διαλόγου.  

Γ)  Έχουν δυσκολία να εισάγουν, να διατηρήσουν και να αλλάξουν το θέμα της συζήτησης.  

Δ) Έχουν ασυνήθιστη προσωδία και δυσκολία να τη χρησιμοποιήσουν και να την καταστήσουν 

κατανοητή, προς διευκόλυνση του νοήματος της ομιλίας.  

Ε) Δεν κατανοούν το χιούμορ, την ειρωνεία, το σαρκασμό ή τη μεταφορά, εφόσον διαθέτουν 

μόνο έναν κυριολεκτικό τρόπο σκέψης.  

Ζ) Διατυπώνουν κοινωνικώς μη αποδεκτά σχόλια σε μη αρμόζουσες συνθήκες και περιστάσεις.  
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Η) Δεν είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα για τους σκοπούς της επικοινωνίας με τον 

άλλο, ούτε μπορούν να προσαρμόσουν τη συνομιλία τους στις ανάγκες του άλλου.  

 

1.4.3 Γνωστική ανάπτυξη  

Οι τομείς της γνωστικής ανάπτυξης είναι επίσης μερικοί όπου υστερούν τα παιδιά με 

αυτισμό. Το 70% περίπου των παιδιών με Αυτιστική Διαταραχή εμφανίζουν νοητική υστέρηση 

ή το επίπεδο νοητικής λειτουργίας τους είναι οριακό. Παρόλα αυτά, με την πάροδο του χρόνου 

παρατηρείται μια αύξηση στη συχνότητα διαγνώσεων αυτισμού σε παιδιά που δεν έχουν νοητική 

υστέρηση. Χαρακτηριστικό έλλειμμα των παιδιών με ΔΑΦ είναι η δυσκολία αντίληψης της 

«Θεωρίας του Νου» εν αντιθέσει με τους ομηλίκους τους, μιας και είναι αδύνατον το να 

«διαβάσουν το μυαλό» τους και το «μυαλό» των άλλων (“mind reading”). Κατ’ αυτή τη 

συνθήκη η αναγνώριση προθέσεων, κατανόηση ψυχικών διαθέσεων και νοητικές 

αναπαραστάσεις όπως συμβαίνουν στα πλαίσια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων είναι 

ανέφικτες, Γαλάνης, (2015). 

1.4.4 Στερεοτυπικές αντιδράσεις και αισθητηριακή επεξεργασία  

Όπως αναφέρει ο Γαλάνης (2015), οι στερεοτυπικές, επαναληπτικές και τελετουργικές 

αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κινητικών στερεοτυπιών και μανερισμών παρόλο 

που δεν αποτελούν αποκλειστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των αυτιστικών ατόμων, 

εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα και σοβαρότητα στα άτομα αυτά. 

Α) Οι στερεοτυπικές αντιδράσεις παρατηρούνται στην ομιλία, την οσμή, τη γεύση, την αφή και 

την κίνηση.  

Β) Τα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να παρουσιάζουν ιδιόμορφη επεξεργασία οπτικών ερεθισμάτων, 

αδιαφορία ή υπερβολική αντίδραση σε ακουστικά ή/και απτικά ερεθίσματα, υπερευαισθησία σε 

ορισμένες γεύσεις και οσμές.  

Γ) Τα ενδιαφέροντά τους είναι περιορισμένα, ενώ για πολλά αντικείμενα το ενδιαφέρον τους δεν 

είναι λειτουργικό, αλλά επικεντρώνεται μόνο στα αισθητηριακώς προσλαμβανόμενα 

χαρακτηριστικά τους.  

Δ) Εκδηλώνουν σύνθετες τελετουργίες και έντονη αντίσταση στην αλλαγή.  
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1.4.5 Προβλήματα συμπεριφοράς  

Τα προβλήματα συμπεριφοράς δε στερούνται συχνότητας, στις πιο έντονες εκφράσεις 

τους εκδηλώνονται με εκρήξεις θυμού, ανυπακοής, επιθετικότητας, αλλά και με 

αυτοτραυματιστική συμπεριφορά. Θεωρείται πως τέτοιου είδους προβληματική συμπεριφορά 

παιδιών με ΔΑΦ,  δεν είναι εγγενής αλλά επίκτητη όπως και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 

συνιστά προϊόν μάθησης, αφού το παιδί μέσω αυτής δρα χειριστικά προς το περιβάλλον του 

τείνοντας να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Αυτή η συμπεριφορά όπως έχει περιγράψει ο 

Γαλάνης  (2015), προσβλέπει στην:  

1. Απόσπαση της προσοχής.  

2. Απόσπαση-διατήρηση επιθυμητών αντικειμένων/δραστηριοτήτων.  

3. Αποφυγή ή διαφυγή από δυσάρεστες συνθήκες (π.χ. τη μαθησιακή διαδικασία).  

4. Λήψη ενίσχυσης μέσω αισθητηριακών πηγών.  

 

1.4.6 Άλλες δυσκολίες  

Σημαντικές μειονεξίες στους τομείς μίμηση,  προσοχή και  παιχνίδι.  

Α) Μίμηση: Τα παιδιά με Αυτισμό εμφανίζουν σημαντικές μειονεξίες σε δεξιότητες όπως η 

μίμηση κινήσεων του σώματος, η μίμηση κινήσεων της στοματικής κοιλότητας, καθώς και 

εκφράσεων του προσώπου. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, του παιχνιδιού και του προφορικού λόγου.  

Β) Προσοχή: Η προσοχή τους συχνά στρέφεται επιλεκτικά σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά των 

ερεθισμάτων (υπερεπιλεκτικότητα), με αποτέλεσμα να τα επεξεργάζεται αποσπασματικά. 

Εξαιτίας της υπερεπιλεκτικότητας τα παιδιά με Αυτισμό δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τη 

προσοχή τους, να ξεχωρίσουν τις σημαντικές πληροφορίες και να γενικεύσουν δεξιότητες . 

Γ) Παιχνίδι: Το παιχνίδι των παιδιών με Αυτισμό χαρακτηρίζεται από επαναληπτική - 

ιδιόρρυθμη και όχι λειτουργική, χρήση των αντικειμένων-παιχνιδιών. Σημαντικό έλλειμμα 

παρατηρείται στο συμβολικό παιχνίδι, το οποίο είτε δεν αναπτύσσουν καθόλου είτε το κάνουν 

με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, τα παιδιά με 

Αυτισμό απέχουν από το δυαδικό ή το ομαδικό παιχνίδι με συνομηλίκους, ενώ εμφανίζουν 

υπερβολική προσκόλληση σε ορισμένα αντικείμενα και παιχνίδια (Γαλάνης, 2015). 
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1.5 ΤΟ DSM V. 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders -V) τα διαγνωστικά κριτήρια των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος είναι τα εξής:  

Α. Επίμονα ελλείμματα στη κοινωνική επικοινωνία και τη κοινωνική αλληλεπίδραση σε 

πληθώρα πλαισίων (εκδηλώνονται με συμπτώματα 3 στα 3 στις ακόλουθες κατηγορίες): 

1. Ελλείμματα στη κοινωνική και συναισθηματική αμοιβαιότητα που κυμαίνονται από την 

αδεξιότητα κατά τη κοινωνική προσέγγιση και την αποτυχία στη διαχείριση του «πάρε  - δώσε» 

της συνομιλίας μέχρι τα περιορισμένα ενδιαφέροντα, τη περιορισμένη εκδήλωση 

συναισθημάτων και την αποτυχία στην έναρξη ή ανταπόκριση στις κοινωνικές αλλαγές. 

2. Ελλείμματα στη μη-λεκτική επικοινωνία που χρησιμοποιείται κατά τη κοινωνική 

αλληλεπίδραση τα οποία κυμαίνονται από τη φτωχή μη-λεκτική επικοινωνία και το 

περιορισμένο λόγο, μέχρι την έλλειψη βλεμματικής επαφής, την έλλειψη της γλώσσας του 

σώματος, τα ελλείμματα στη κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας και τη παντελή έλλειψη 

έκφρασης του προσώπου ή χειρονομιών. 

3. Ελλείμματα στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη κατανόηση των σχέσεων που κυμαίνονται 

από τις δυσκολίες προσαρμογής της συμπεριφοράς ανάλογα με τη περίσταση και το περιβάλλον, 

τις δυσκολίες στο να μοιράζεται παιχνίδι φαντασίας, τη δημιουργία φίλων μέχρι την απουσία 

ενδιαφέροντος για τους συνομηλίκους. 

Β. Περιορισμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες 

(εκδηλώνονται με τουλάχιστον 2 από τα 4 συμπτώματα στις ακόλουθες συμπεριφορές): 

1. Στερεότυπη ή επαναλαμβανόμενη ομιλία, κίνηση ή χρήση αντικειμένων (όπως ηχολαλία, 

απλές κινητικές στερεοτυπικές ή επαναλαμβανόμενη χρήση αντικειμένων). 

2. Υπερβολική προσκόλληση σε ρουτίνες, τελετουργικά πρότυπα λεκτικής ή μη-λεκτικής 

συμπεριφοράς, υπερβολική αντίσταση στην αλλαγή (όπως κινητικές τελετουργίες, επιμονή στην 

ίδια διαδρομή ή διατροφικές συνήθειες, επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις ή ακραία δυσφορία σε 

μικρές αλλαγές). 
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3. Εξαιρετικά περιορισμένα, σταθερά ενδιαφέροντα, έντονη προσκόλληση ή ενασχόληση με 

ασυνήθιστα αντικείμενα. 

4. Υπέρ ή Υπό διέγερση σε αισθητηριακά ερεθίσματα ή ασυνήθιστα ενδιαφέροντα σε 

αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος (όπως αδιαφορία στο πόνο, στη ζέστη, στο κρύο, 

δυσφορία σε ήχους ή υφές τροφών). 

Γ. Τα συμπτώματα πρέπει να εμφανίζονται κατά τη πρώιμη παιδική ηλικία. 

Δ. Τα συμπτώματα περιορίζουν και παρεμποδίζουν τη καθημερινή λειτουργία. 

Η νέα αναθεωρημένη έκδοση του DSM–V (Diagnostic and Statistic Manual V) το οποίο εισήχθη 

την Άνοιξη του 2013 και αντικατέστησε τη προηγούμενη έκδοση DSM-IV επέφερε αλλαγές ως 

προς τα διαγνωστικά κριτήρια όπως:  

 

• Ο γενικός όρος «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές»  αντικαταστάθηκε από τον όρο 

«Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ) 

• Η ΔΑΦ θεωρείται τώρα ως μία διαγνωστική κατηγορία με μία ομάδα συμπτωμάτων. 

• Οι διαγνωστικές υποκατηγορίες (Αυτισμός, Σύνδρομο Άσπεργκερ και ΔΑΔ Μη Αλλιώς 

προσδιοριζόμενη) απαλείφθηκαν. 

• Η βαρύτητα εκδήλωσης των συμπτωμάτων χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες (μετρούμενες με 

σχετικούς δείκτες):  

• Επίπεδο 3: «ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης» (σοβαρές δυσκολίες στη 

κοινωνικοποίηση και στην ευελιξία). 

• Επίπεδο 2:  «ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης» (αξιοσημείωτες δυσκολίες). 

• Επίπεδο 1: «ανάγκη υποστήριξης» (δυσκολίες στα παραπάνω). 

 

Άλλες αλλαγές που περιέχονται στο DSM – V είναι οι εξής: 

Οι δυσκολίες στην κοινωνική επαφή και στην επικοινωνία ενοποιήθηκαν σε μία ομάδα 

που τώρα ονομάζεται προβλήματα στην κοινωνική επικοινωνία. 

 



26 
 

Η υπερευαισθησία και η υποευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα τώρα αποτελούν 

μέρος της ομάδας των στερεοτυπικών και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. 

 

  Όταν ένα άτομο παρουσιάζει δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία αλλά δεν εμφανίζει 

στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα θα 

λαμβάνει πλέον διάγνωση «Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας». 

 

  Το DSM – V πλέον ορίζει ότι τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί μέχρι την 

ηλικία των 3 ετών. Επιπλέον ορίζει ότι τα συμπτώματα πρέπει  είναι φανερά κατά την πρώιμη 

παιδική ηλικία αλλά οι σχετιζόμενες με αυτά λειτουργικές διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν 

αργότερα. 

 

  Κάθε διάγνωση συνοδεύεται από «επιμέρους δείκτες» για να παρέχεται μια πιο πλήρης 

εικόνα για τις δυσκολίες και τις ικανότητες του κάθε ατόμου. Τέτοιοι δείκτες για παράδειγμα 

είναι: εάν το άτομο με αυτισμό έχει και νοητική υστέρηση, επιληψία ή κάποια άλλη ιατρική 

κατάσταση. Άλλοι δείκτες δηλώνουν πότε εμφανίστηκαν τα αυτιστικά συμπτώματα ή εάν το 

παιδί φαινόταν να αναπτύσσεται κανονικά και μετά οπισθοχώρησε. 

 

1.6 ΤΟ ICD - 10 

   Ενώ το DSM – V εφαρμόζεται ως διαγνωστικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

στην Ευρώπη εφαρμόζεται κυρίως το Διαγνωστικό Σύστημα I.C.D. (International 

Classification of Diseases) με πιο πρόσφατη έκδοση αυτή του I.C.D.-10 αλλά και αυτό μπορεί 

να εφαρμοστεί εναλλακτικά με το D.S.M.-V. Σύμφωνα με το ICD – 10 οι Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές ορίζονται ως: «Ομάδα διαταραχών χαρακτηριζόμενη από ποιοτικές 

ανωμαλίες στις κοινωνικές συναλλαγές και στους τρόπους επικοινωνίας, και από 

περιορισμένες στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Αυτές 

οι ποιοτικές ανωμαλίες είναι ένα κυρίαρχο διάχυτο χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας του 

ατόμου σε όλες τις περιστάσεις». 

 

Ανατρέχοντας κάποιος στο ICD-10 σε σχέση με τον Αυτισμό θα συναντήσει τα εξής 

διαγνωστικά κριτήρια: 
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Αυτισμός της παιδικής ηλικίας 

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που ορίζεται από: (α) την παρουσία 

παθολογικής ή διαταραγμένης ανάπτυξης που εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των τριών ετών, 

και (β) τoν χαρακτηριστικό τύπο παθολογικής λειτουργικότητας που εκδηλώνεται ταυτόχρονα 

σε τρεις περιοχές: την κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία και την περιορισμένη, 

στερεότυπη, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Επιπλέον αυτών των ειδικών διαγνωστικών 

χαρακτηριστικών, άλλα μη ειδικά προβλήματα είναι συχνά, όπως φοβίες, διαταραχές του ύπνου 

και της λήψης τροφής, εκρήξεις οργής και επιθετικότητα (που στρέφεται κατά του ίδιου του 

ατόμου). 

 

Άτυπος αυτισμός 

Τύπο διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που διαφέρει από τον Αυτισμό της παιδικής 

ηλικίας είτε ως προς την ηλικία έναρξης είτε στο ότι δεν πληροί και τα τρία διαγνωστικά 

κριτήρια. Αυτή η υποκατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει παθολογική ή 

μειονεκτική ανάπτυξη η οποία εμφανίζεται μόνο μετά την ηλικία των τριών ετών, ή όταν δεν 

υπάρχουν αρκετές αποδείξιμες ανωμαλίες στο ένα ή τα δύο από τα τρία πεδία της 

ψυχοπαθολογίας, που απαιτούνται για τη διάγνωση του αυτισμού (δηλαδή, στην αμοιβαία 

κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία, και την περιορισμένη, στερεότυπη, επαναλαμβανόμενη 

συμπεριφορά), αν και μπορεί να υπάρχουν χαρακτηριστικές ανωμαλίες στον άλλον(ους) τομείς. 

Ο άτυπος αυτισμός εμφανίζεται πολύ συχνότερα σε άτομα με βαριά καθυστέρηση και σε άτομα 

με σοβαρή ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της γλώσσας αναπτυξιακού τύπου. 

 

Σύνδρομο Rett 

Κατάσταση, η οποία με τα έως τώρα δεδομένα απαντάται μόνο σε κορίτσια, και στην 

οποία η προφανώς φυσιολογικής αρχική ανάπτυξη ακολουθείται από μερική ή ολική απώλεια 

της ομιλίας και των δεξιοτήτων λεπτών κινητικών χειρισμών, μαζί με επιβράδυνση στην 

ανάπτυξη του κρανίου. Συνήθως η έναρξη παρατηρείται μεταξύ του 7ου και 24ου μηνός της 

ζωής. Χαρακτηριστικά παρατηρούνται απώλεια των σκόπιμων κινήσεων των χεριών, 

στερεοτυπικές κινήσεις συστροφής των χεριών και υπεραερισμός. Η κοινωνική ανάπτυξη και η 

ανάπτυξη ικανοτήτων παιχνιδιού ανακόπτονται, το κοινωνικό ενδιαφέρον όμως τείνει να 

διατηρείται. Αταξία του κορμού και απραξία αρχίζουν να αναπτύσσονται έως την ηλικία των 
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τεσσάρων ετών ενώ οι χορειαθετωσικές κινήσεις συχνά ακολουθούν. Η τελική κατάληξη είναι 

σχεδόν πάντα η σοβαρή νοητική καθυστέρηση. 

 

Διαταραχή υπερδραστηριότητας συνδεόμενη με νοητική καθυστέρηση και στερεότυπες 

κινήσεις 

Ασαφώς καθορισμένη διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει μια ομάδα παιδιών με σοβαρή νοητική καθυστέρηση (δείκτης νοημοσύνης IQ 

κάτω από το 50) τα οποία εμφανίζουν μείζονα προβλήματα υπερδραστηριότητας και 

απροσεξίας, καθώς και στερεότυπες συμπεριφορές. Τα παιδιά αυτά τείνουν να μην ωφελούνται 

από τη θεραπεία με ψυχοδιεγερτικά φάρμακα (αντίθετα με τα παιδιά με δείκτη νοημοσύνης 

εντός των φυσιολογικών ορίων) και μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρή δυσφορική αντίδραση 

(μερικές φορές με ψυχοκινητική επιβράδυνση) όταν τους χορηγηθούν διεγερτικά φάρμακα. Στην 

εφηβεία, η υπερδραστηριότητα τείνει να αντικαθίσταται από υποδραστηριότητα (ένας τύπος 

συμπεριφοράς που δεν είναι συνήθης σε υπερκινητικά παιδιά με φυσιολογικό δείκτη 

νοημοσύνης). Το σύνδρομο αυτό επίσης σχετίζεται συχνά με μια ποικιλία είτε ειδικών, είτε 

γενικευμένων καθυστερήσεων της ανάπτυξης. Δεν είναι γνωστός ο βαθμός στον οποίο ο τύπος 

αυτός της συμπεριφοράς είναι λειτουργία του χαμηλού δείκτη νοημοσύνης ή κάποιας οργανικής 

βλάβης του εγκεφάλου. 

 

Σύνδρομο Asperger 

Διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας, που χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τύπο 

ποιοτικών διαταραχών της αμοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής όπως στον Αυτισμό, μαζί με ένα 

περιορισμένο, στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. 

Διαφέρει από τον Αυτισμό κυρίως στο ότι δεν υπάρχει γενική επιβράδυνση ή καθυστέρηση στη 

γλωσσική ανάπτυξη ή στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών. Αυτή η διαταραχή συχνά 

σχετίζεται με μεγάλη αδεξιότητα. Υπάρχει ισχυρή τάση για ανωμαλίες που επιμένουν στην 

εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Ψυχωσικά επεισόδια συμβαίνουν περιστασιακά κατά τα πρώτα 

χρόνια της ενήλικης ζωής. 
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 Πρέπει να αναφερθεί ότι και τα δύο Διαγνωστικά Συστήματα ορίζουν την ίδια τριάδα 

διαγνωστικών συμπτωμάτων για τα άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού: 

 

• Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

• Δυσκολίες στην επικοινωνία 

• Στερεοτυπικές επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. 

 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει μία συγκριτική εικόνα στις βασικές αλλαγές και διαφορές 

ανάμεσα στο DSM – IV, DSM - 5 και  ICD – 1 

 

Πίνακας 1.  αλλαγές και διαφορές ανάμεσα στο DSM – IV, DSM - 5 και  ICD – 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2 ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ - BURNOUT SYNDROME 

Ο όρος «burn out» είναι αποτέλεσμα συνδυασμού δύο Αγγλικών λέξεων, «burn» και 

«out» και μπορεί να αποδωθεί ως «αναλώνομαι προοδευτικά εκ των ένδον μέχρι του σημείου 

απανθράκωσης» (Maslach & Jackson, 1984), εννοιολογικά γίνεται αντιληπτός ως η ολοσχερής 

καύση των διαθέσιμων πηγών μέχρι εξουθενώσεως, ουσιαστικά το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης εκφράζει την ψυχική καθώς και σωματική καταπόνηση του 

εργαζομένου και την εξάντληση όλων των προσωπικών του ψυχικών αποθεμάτων στην 

προσπάθεια του να ανταποκριθεί στις καθημερινές δυσκολίες που σχετίζονται με την εργασιακή 

του ρουτίνα καθώς και την επαγγελματική του πρακτική. Σύμφωνα με τον Cherniss (1980), η 

ψυχολογική αποστασιοποίηση του ατόμου από την εργασία του και οι αρνητικές προσωπικές 

αλλαγές που αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου λόγω των ματαιώσεων που βιώνει, ή 

λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων, αποτελούν ένα γενικό ορισμό της έννοιας burnout. 

Σύμφωνα με τους Maslach & Schaufeli (1993), η αδυναμία προσαρμογής του ατόμου στις 

εργασιακές του απαιτήσεις λόγω χρόνιου και επίπονου επαγγελματικού άγχους, το οποίο 

ξεπερνά τα όρια αντοχής του, οδηγεί στην επαγγελματική του εξουθένωση. Είναι μια κατάσταση 

συναισθηματικής, ψυχικής αλλά και σωματικής εξάντλησης που προκαλείται από μακροχρόνια 

και παρατεταμένη έκθεση και εμπλοκή σε καταστάσεις που έχουν συναισθηματικές απαιτήσεις. 

Εμφανίζεται ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τον άνθρωπο. 

 

 Ίσως ο πιο ευρέως διαδεδομένος ορισμός της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αυτός 

της ψυχολόγου Christine Maslach (1982), το όνομα της οποίας έχει από πολύ νωρίς συνδεθεί με 

το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, σύμφωνα με την ίδια μία πρώιμη απόπειρα 

περιγραφής του Συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, αυτό συνοψίζεται ως εξής: «Η 

απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους κάποιος εργάζεται, 

συμπεριλαμβανομένης της σωματικής εξάντλησης και χαρακτηρίζεται από συναισθηματική 

εξάντληση όπου ο επαγγελματίας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή 

σεβασμού για τους πελάτες ή ασθενείς», Βλάχου, (2016). 
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2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

 

 Παρόλο που ο όρος «Επαγγελματική Εξουθένωση», «σύνδρομο Burnout» ή απλά 

«Burnout» έγινε δημοφιλής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, οφείλουμε να 

συμπεριλάβουμε τη παραδοχή ότι είχε προϋπάρξει η αναφορά σε αυτή τη κατάσταση 

προγενέστερα και προς έκπληξη όχι αμιγώς μέσα από το στενό ακαδημαϊκό ή ερευνητικό χώρο 

αλλά μέσα από τη διεθνή λογοτεχνία. Συγκεκριμένα η περιγραφή του Thomas Mann για τον 

πρωταγωνιστή του βιβλίου με τίτλο «Buddenbrooks» (1922) περιλαμβάνει κάποια από τα πιο 

βασικά χαρακτηριστικά της εξουθένωσης όπως η ακραία κόπωση και η απώλεια του ιδεαλισμού  

και του πάθους για τη δουλειά. Ομοίως, χρόνια αργότερα γίνεται επίσης κάποιου είδους 

αναφορά σε μία κατάσταση βιωμένης υπερβολικής κόπωσης, απώλειας ιδεαλισμού και 

εξάντλησης του πάθους για τη δουλειά όπως απαντάται στη νουβέλα του Grahame Greene με 

τίτλο «A Burnt-Out Case» (1961) όπου ένας πνευματικά ταλαιπωρημένος αρχιτέκτονας 

παραιτείται από τη δουλειά του και αποχωρεί στην αφρικανική ζούγκλα. Σύμφωνα με μία άλλη 

εκδοχή ο δόκιμος τότε όρος προέκυψε από τους εργαζόμενους Συμβούλους και θεραπευτές 

ναρκομανών και χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, όρος ο οποίος περιέγραφε τη δική τους 

ψυχολογική φθορά και άγχος σύμφωνα με τον Freudenberger, (1974). Κατέστη όμως προφανές 

πως ο όρος αυτός εξαπλωνόταν και σε άλλους τομείς υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών και 

στους εκεί εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποίησαν το "Burnout" για να περιγράψουν τις 

ψυχολογικές δυσκολίες με τη δουλειά τους όπως ισχυρίστηκε η Maslach (1976). Δεδομένων των 

προγενέστερων αναφορών στις καταστάσεις που χαρακτήριζαν το φαινόμενο, δημιουργείται 

ενδεχομένως η απορία γιατί το σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης δεν προσέλκυσε τη 

προσοχή του κόσμου παρά μόνο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Αρκετοί συγγραφείς 

όπως ο Farber επισημαίνουν έναν συγκεκριμένο συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και 

ιστορικών παραγόντων. Ο Farber ισχυρίστηκε ότι οι Αμερικανοί εργαζόμενοι είχαν γίνει ολοένα 

και πιο αποσυνδεδεμένοι και αποξενωμένοι από τις κοινότητές τους λόγω της αυξημένης 

επιμονής για την επίτευξη προσωπικής ολοκλήρωσης και ικανοποίησης από την εργασία τους. Ο 

συνδυασμός αυτών των δύο τάσεων παρήγαγε εργαζόμενους με υψηλότερες προσδοκίες για την 

επαγγελματική αποτελεσματικότητα αλλά ταυτόχρονα και εργαζόμενους με χαμηλά αποθέματα 

αντιμετώπισης της εξουθένωσης και ματαίωσης, - «μια τέλεια συνταγή για εξουθένωση» (1983), 
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σύμφωνα με τα λεγόμενα του. Ο ίδιος επίσης επισήμανε μια προβληματική εξέλιξη στις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες. Ενώ αυτές αρχικά βασίζονταν στην κοινότητα, μετά τη λήξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου η εργασία έγινε πιο επαγγελματική, γραφειοκρατική, κατευθυνόμενη 

στην ανταμοιβή και απομονωμένη. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν όπως και οι 

ανάγκες των αποδεκτών αυτών των Κοινωνικών Υπηρεσιών οι οποίοι έκανα πλέον συχνότερα 

χρήση του δικαιώματος τους προς τις υπηρεσίες αυτές. Κατά συνέπεια, έγινε πιο δύσκολο για 

τους εκεί εργαζόμενους να βρουν επαγγελματική εκπλήρωση στην εργασία τους με συνέπεια η 

απογοήτευση και η εξουθένωση να αυξάνονται.  

 

Ο αμερικανός ψυχίατρος Herbert Freudenberger θεωρείται αν όχι ο πρωτοπόρος της 

θεμελίωσης του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης ως ο άνθρωπος που επέδωσε έναν 

πρώιμο ικανοποιητικό ορισμό του Συνδρόμου. Ο Freudenberger εργαζόταν εθελοντικά σε ένα 

θεραπευτικό κέντρο με νεαρούς αλκοολικούς και τοξικομανείς όπου το προσωπικό αποτελούσαν 

νεαροί ιδεαλιστές εθελοντές. Παρατήρησε, λοιπόν, ότι πολλοί από αυτούς τους εθελοντές 

βίωναν μια βαθμιαία μείωση της ενεργητικότητας τους και μία έλλειψη κινήτρων και 

δεσμεύσεων απέναντι στην εργασία τους, η οποία συνοδευόταν από μία σειρά ψυχικών και 

σωματικών συμπτωμάτων. Για να επισημάνει αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία της εξάντλησης 

που βίωναν οι εθελοντές ένα χρόνο μετά από την έναρξη της εργασίας τους, διάλεξε έναν όρο 

πού συνήθως χρησιμοποιείτο για τις συνέπειες της χρόνιας χρήσης ναρκωτικών το «Burnout». Η 

μελέτη αυτή αποτέλεσε την βάση για τη μελλοντική χρήση του όρου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε επιστημονικό πλέον επίπεδο. Ο Freudenberger (1974) όρισε ως επαγγελματική 

εξουθένωση το βίωμα της αποτυχίας και της εξάντλησης που παρατήρησε στους εργαζόμενους 

μετά από ένα χρόνο ενασχόλησης μαζί τους στα ιδρύματα αυτά, ως αποτέλεσμα των 

υπέρμετρων απαιτήσεων της δουλειάς τους για ενέργεια και προσπάθεια. 

 

2.3 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

  

 Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές τα αποτελέσματα του Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης αποτελούν αποτέλεσμα δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμου και 

περιβάλλοντος (Χατζηπέμου, 2016). Τα χαρακτηριστικά των εργασιακών και των κοινωνικών 
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συνθηκών, τα μοναδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων και οι επαγγελματικές 

προσδοκίες από το εργασιακό και επαγγελματικό τους περιβάλλον όσο και η αυτοαντίληψη τους 

και απαιτήσεις από τον εαυτό τους δείχνουν αυτή την αλληλεπίδραση. 

  

Τα θεωρητικά μοντέλα της Επαγγελματικής Εξουθένωσης που έχουν διαχρονικά 

διατυπωθεί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: 

 

Α) Τα ατομικά θεωρητικά μοντέλα. 

Σύμφωνα με αυτά, η Επαγγελματική Εξουθένωση προκύπτει όταν ο επαγγελματίας 

βιώνει μία ενδοπροσωπική συγκρουσιακή κατάσταση λόγω των απαιτήσεων της ρεαλιστικής 

εργασιακής πραγματικότητας οι οποίες είναι αντίθετες προς τα ατομικά του κίνητρα ασυνείδητα 

ή συνειδητά, φιλοδοξίες, προσδοκίες, στόχους στα οποία είχε επενδύσει . Τα μοντέλα των Meier 

(1983, 1984) και της Pines (1986, 1993) θεωρούνται ως ατομικά θεωρητικά μοντέλα. 

 

Β) Τα δυναμικά θεωρητικά μοντέλα. 

Σύμφωνα με αυτά, η Επαγγελματική Εξουθένωση προκύπτει όταν υπάρχει σημαντική 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εργαζόμενο και στο εργασιακό περιβάλλον καθώς υφίσταται μία 

διαρκής διαντίδραση ανάμεσα στα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου και των συνθηκών 

εργασίας. Τα μοντέλα των Buunk και Schaufeli (1993) Maslach και Jackson (1981), Leiter 

(1991) και του Cherniss (1980) ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. 

 

2.3.1 Το μοντέλο Του Meier  

Σύμφωνα  με τον Χατζηπέμου (2016), ο Meier (1983, 1984), διατύπωσε ότι η 

Επαγγελματική Εξουθένωση προκύπτει όταν ο εργαζόμενος έχει εσφαλμένες προσδοκίες οι 

οποίες δεν ανταποκρίνονται στην ρεαλιστική κατάσταση της εργασίας του. Αυτού του είδους 

προσδοκίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρία είδη: 

  

Προσδοκίες Ενίσχυσης: οι προσδοκίες ενίσχυσης σχετίζονται με το αν τα εργασιακά 

αποτελέσματα ενδέχεται να ανταποκριθούν ή όντως ανταποκρίνονται στους στόχους του ατόμου 

και είναι διαφορετικά ως προς το νόημα και την αξία στις οποίες το άτομο προσδίδει. 
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Προσδοκίες Αποτελέσματος:  οι προσδοκίες αποτελέσματος αποτελούν περιγραφικό χαρακτήρα 

των συμπεριφορών που οδηγούν προς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή ενώ οι προσδοκίες 

ενίσχυσης αναφέρονται στο αν τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στους στόχους που το άτομο 

έχει θέσει, οι προσδοκίες αποτελέσματος αναφέρονται σε περιγραφή των συμπεριφορών που 

απαιτούνται για να υπάρξουν αυτά τα αποτελέσματα. 

 

Προσδοκίες Επάρκειας: οι προσδοκίες επάρκειας σχετίζονται με τις προσωπικές ικανότητες των 

ατόμων προς την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Θεωρείται πως οι επαρκείς 

ατομικές ικανότητες μέσω της ανάλογης συμπεριφοράς θα προάγουν το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα. Οι προσδοκίες επάρκειας είναι επίσης καθοριστικές για την επιλογή των 

δραστηριοτήτων των οποίων η επιλογή θα καθορίσει την εμπλοκή του ατόμου.  

 

Η Επαγγελματική Εξουθένωση είναι αποτέλεσμα αθροιστικών και επαναλαμβανόμενων 

εμπειριών και επέρχονται όταν: 

 

i. Το άτομο διακατέχεται από χαμηλές προσδοκίες σε σχέση με τη παρουσία θετικής 

ενίσχυσης και αντίστοιχα έχει υψηλές προσδοκίες σε σχέση με τιμωρητικό εργασιακό 

περιβάλλον. 

ii. Το άτομο έχει χαμηλές προσδοκίες σε σχέση τρόπους ελέγχου των διαθέσιμων 

ενισχυτών.  

iii. Το άτομο χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο χαμηλών προσδοκιών προσωπικής επάρκειας 

σε συμπεριφορές οι οποίες  απαιτούνται για τον έλεγχο της ενίσχυσης (Meier, 1984).  

 

Το βίωμα αρνητικών συναισθημάτων όπως φόβος ή στρες καθώς και αποφυγή του 

απαιτούμενου έργου και εργασιακή φυγοπονία αποτελούν παράγωγο των χαμηλών προσδοκιών 

των ατόμων. Το μοντέλο του Meier υπόκειται στη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών και 

εμπειριών, μια διαδικασία ανθρώπινης πληροφόρησης η οποία λαμβάνει χώρο σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο, διαδικασία η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στο πως αυτές οι προσδοκίες υπόκεινται 

σε εκμάθηση και αλλαγή. Αυτού του είδους έννοια γνωστικής επεξεργασίας στηρίζεται στη 

θεωρία του Bandura (1999) που διατείνεται ότι το άτομο επεξεργάζεται γνωστικά τις προσδοκίες 

αποτελεσματικότητας. Αυτή η γνωστική επεξεργασία αποτελεί ίσως δομικό στοιχείο του 
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μοντέλου του Meier, μιας και προσβλέπει στο να επεξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι μαθαίνουν, διατηρούν και τροποποιούν τις προσδοκίες τους. 

 

2.3.2 Το μοντέλο Της Pines  

Η Pines και οι συνεργάτες της, κατά τον Χατζηπέμου (2016), ορίζουν την 

Επαγγελματική Εξουθένωση ως μία κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής 

εξάντλησης που προκαλείται από την μακροχρόνια έκθεση σε συναισθηματικά απαιτητικές 

συνθήκες (Pines και Aronson, 1988). Ωστόσο, δεν περιορίζουν την εφαρμογή της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας, όπως είχε προταθεί αρχικά, αλλά 

αντίθετα την διερεύνησαν και σε τομείς όπως οι οικογενειακές σχέσεις (Pines και Aronson, 

1996) και οι πολιτικές συγκρούσεις (Pines, 1993). Το μοντέλο της Pines (1986, 1993) βασίζεται 

στη βιωμένη αίσθηση υπαρξιακής αξίας των επαγγελματιών όπως αυτή προκύπτει μέσα από την 

εργασία τους. Η Pines θεωρεί πως υπάρχει άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην εμφάνιση του 

συνδρόμου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης και τον τρόπο με το οποίον οι άνθρωποι 

ταυτίζουν τη προσωπικότητα τους με τον επαγγελματικό τους ρόλο.  

 

Σύμφωνα με την Pines, το προσωπικό κίνητρο για την εργασία τους αποτελεί εσωτερική 

ανάγκη για να προσδώσουν νόημα στη ζωή τους δια μέσω της εργασίας αυτής. Καθώς επέρχεται 

η αντίληψη πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και ότι η εργασία τους είναι περισσότερο τυπική 

παρά ουσιαστική, τότε ο κίνδυνος εμφάνισης του συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

γίνεται ορατός. Όπως αναφέρεται από τον Χατζηπέμου (2016), κατά την Pines (1986, 1993), το 

χαμηλό επίπεδο αφοσίωσης στην εργασία, η μη συναισθηματική εμπλοκή στο έργο και το 

ελάχιστο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους συνδέεται με μικρές πιθανότητες εμφανίσεως της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Τα χαμηλά κίνητρα ενδέχεται να επιφέρουν τη βίωση άγχους, 

κατάθλιψης ή απομόνωσης αλλά δε συνεπάγονται Επαγγελματική Εξουθένωση. Κάτι τέτοιο 

καθιστά το υπαρξιακό μοντέλο ένα μοντέλο κινήτρων.  

 

Σύμφωνα με το υπαρξιακό μοντέλο της Pines, υπάρχουν τριών ειδών κίνητρα:  

 

1. Καθολικά κίνητρα:  Τα καθολικά κίνητρα τα οποία είναι ίδια για όσους βρίσκονται στη 

εκκίνηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Τα κίνητρα αυτά περιλαμβάνουν 
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προσδοκίες και στόχους όπως η επιρροή προς τρίτους, ή απολαβή εκτίμησης και η 

επίτευξη της επιτυχίας. 

 

2. Κίνητρα που σχετίζονται με συγκεκριμένο επάγγελμα: τα κίνητρα τα οποία  έχουν σχέση 

με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα αντανακλούν ένα συγκεκριμένο είδος προφίλ το οποίο 

χαρακτηρίζει ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό τομέα. Ένα τέτοιο προφίλ 

αποτελεί αποτέλεσμα δύο διαδικασιών οι οποίες έχουν σχέση αλληλεπίδρασης, αυτές της 

επιλογής και της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης. Άνθρωποι με συγκεκριμένα κίνητρα 

ελκύονται και επιλέγουν μία δουλειά ανάλογα με τη φύση αυτής. Με την έναρξη της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας μέσω της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης διδάσκονται 

συμπεριφορές και αξίες που φαίνονται να είναι κατάλληλες για το δικό τους 

συγκεκριμένο επαγγελματικό ρόλο. 

 

3. Προσωπικά και μοναδικά κίνητρα: τα προσωπικά και μοναδικά κίνητρα για έκαστο 

επαγγελματία βασίζονται σε κάποια εσωτερικευμένη, εξιδανικευμένη και ρομαντική 

εικόνα της εργασίας, που είναι φτιαγμένη κατά το πρότυπο κάποιου σημαντικού 

προσώπου ή έχει βασιστεί πάνω σε κάποιο σημαντικό γεγονός. 

 

Τα τρία είδη αυτά κινήτρων σε συνδυασμό συνιστούν μια προσδοκία για σημαντικότητα 

και αναγνώριση την οποία επιδιώκει και στην οποία προσβλέπει  ο εργαζόμενος στον εργασιακό 

του χώρο. Η εκπλήρωση αυτών εξαρτάται από το εργασιακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να 

είναι υποστηρικτικό ή στρεσογόνο. Στη περίπτωση που το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα 

υποστηρικτικό πλαίσιο, ο εργαζόμενος μπορεί να πετύχει τους στόχους και τις προσδοκίες. Ένα 

τέτοιο εργασιακό περιβάλλον περιέχει θετικά στοιχεία και παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να 

υλοποιήσει τους καθορισμένους στόχους του χάριν της αυτονομίας και την υποστήριξης που 

χρειάζεται. Αντιθέτως όταν το εργασιακό περιβάλλον διακατέχεται από αρνητικά στοιχεία, το 

άτομο δε νιώθει την ελευθερία να λειτουργήσει, στερείται συναδελφικής ή και προϊσταμενικής 

υποστήριξης με συνέπεια την απώλεια ευκαιριών για την υλοποίηση των στόχων του. Κάτι 

τέτοιο οδηγεί σε υποκειμενική βίωση της αποτυχίας. Συν τοις άλλοις, τα κίνητρα για τον 

εργαζόμενο δεν είναι πλέον τόσο ισχυρά και το ενδιαφέρον του για δουλειά αρχίζει να φθίνει. 

Το μοντέλο της Pines αρχικά εφαρμόστηκε μόνο σε επαγγελματίες υγείας, εν κατακλείδι όμως 
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εφαρμόστηκε και σε άλλους τομείς, όχι μόνο επαγγελματικούς, αλλά κοινωνικούς όπως οι 

οικογενειακές σχέσεις, Pines, (1996) ή οι πολιτικές συγκρούσεις, Pines, (1993). Το μοντέλο της 

Pines εμφανίζει ως κύριο παράγοντα της δημιουργίας του συνδρόμου τον ίδιο τον επαγγελματία 

αφού θεωρεί ότι οι προσωπικές του προσδοκίες και στόχοι τον οδηγούν στην Επαγγελματική 

του Εξουθένωση. Αν και γίνεται αναφορά και στις εργασιακές συνθήκες αυτές δεν θεωρούνται 

βασικές, καθώς διαμορφώνονται από τις εκάστοτε προσωπικές προσδοκίες των ατόμων. Με 

άλλα λόγια, το βασικό στοιχείο του μοντέλου της Pines είναι οι προσδοκίες και οι στόχοι που 

θέτει ο ίδιος ο επαγγελματίας και η δυνατότητα υλοποίησης τους σε σχέση με το περιβάλλον 

εργασίας. Αν ο επαγγελματίας θέτει ρεαλιστικούς στόχους και όχι ιδιαίτερα υψηλούς, η σημασία 

του εργασιακού περιβάλλοντος αναιρείται. Τέτοιου είδους ρεαλιστικοί στόχοι του επιτρέπουν σε 

ένα ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον να είναι απλώς αποτελεσματικός και ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός σε ένα επαρκέστερο εργασιακό πλαίσιο. 

 

2.3.3 Το μοντέλο του Cherniss  

Ο Cherniss (1980) κατά τον Χατζηπέμου (2016), υποστηρίζει ότι η Επαγγελματική 

Εξουθένωση αποτελεί ένα είδος διαδικασίας, διαδικασία κατά την οποία η επαγγελματική στάση 

και η συμπεριφορά μεταβάλλεται αρνητικά ως αντίδραση στη πίεση που δέχεται το άτομο στην 

εργασία του. Ο νεοεισερχόμενος έρχεται στον εργασιακό κόσμο έχοντας στόχους, ιδανικά και 

αγαθές προθέσεις αλά όταν εισέρχεται στην εργασιακή πραγματικότητα βιώνει ένα είδος σοκ 

(“reality shock”), ως επακόλουθο, η εξιδανικευμένη εικόνα που είχε για την εργασία του έρχεται 

σε αντιδιαστολή με την εργασιακή πραγματικότητα και σταδιακά οδηγείται στην απογοήτευση, 

στην απώλεια του ζήλου για εργασία και την απόσυρση. Επιπροσθέτως, αρνητικές αλλαγές στη 

συμπεριφορά του ατόμου που είναι τυπικές του συνδρόμου περιλαμβάνουν περιορισμένους 

εργασιακούς στόχους, συναισθηματική αποστασιοποίηση, μείωση της ενέργειας, μειωμένη 

προσωπική υπευθυνότητα για τα αποτελέσματα της δουλειάς του, μειωμένο ιδεαλισμό, 

αποξένωση από την εργασία και αύξηση ενδιαφέροντος για τον εαυτό. 

 

Ο ίδιος θεωρεί ότι ο εργασιακός χώρος χαρακτηρίζεται από οκτώ κρίσιμους και 

σημαντικούς παράγοντες  που δημιουργούν εργασιακό στρες και ενδέχεται στη συνέχεια να 

επιφέρουν Επαγγελματική Εξουθένωση. Οι παράγοντες αυτοί είναι κατά τον Cherniss (1980): 

α) ο ελλιπής εργασιακός προσανατολισμός,  
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β) ο μεγάλος φόρτος εργασίας,  

γ) η έλλειψη αυτονομίας,  

δ) η αντίθεση ως προς τους καθιερωμένους στόχους,  

ε) το είδος της επαφής με τους πελάτες,  

στ) η ρουτίνα και η έλλειψη ενδιαφέροντος,  

ζ) η ανεπαρκής ηγεσία και εποπτεία, 

η) η κοινωνική απομόνωση 

 

Ως μέρος της Θεωρίας του διατύπωσε πως η εμφάνιση Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με συγκεκριμένα προφίλ του εργαζομένου και σχετίζονται στενά με 

τα είδη καριέρας που θέλει να ακολουθήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτά τα προφίλ είναι: 

 

α) ο κοινωνικά δραστήριος (social activist), ο οποίος συνήθως έχει τη πρόθεση να κάνει 

περισσότερα από μία απλή εξυπηρέτηση για τους πελάτες του και επιθυμεί αλλαγές σε 

οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο, 

β) ο τεχνίτης (artisan), ο οποίος υποκινείται εσωτερικά και έχει υπερεπενδύσει στην 

επαγγελματική του εξέλιξη, 

γ) ο καριερίστας (careerist), ο οποίος προσβλέπει στο σεβασμό, το κύρος και την οικονομική 

άνεση που θα του εγασφαλίσει η επιτυχία, 

δ) ο αυτοεπενδυτής (self-investor), ο οποίος ενδιαφέρεται κυρίως για την προσωπική του ζωή 

έξω από τα πλαίσια της εργασίας του. 

Από τα προαναφερθέντα προφίλ, αυτά τα οποία διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν 

το σοκ της πραγματικότητας και να εμφανίσουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

είναι  ο κοινωνικά δραστήριος και ο τεχνίτης. 

Τέλος σύμφωνα με τον Χατζηπέμου (2016), κατά τον Cherniss, η Επαγγελματική 

Εξουθένωση αποτελεί περισσότερο μία διαδικασία όπως προαναφέρθηκε παρά ένα μεμονωμένο 

συμβάν η οποία ακολουθεί τρία στάδια: 

  

I.Φάση του «εργασιακού στρες»: Πρόκειται για μία διατάραξη ανάμεσα στους απαιτούμενους 

και τους διαθέσιμους πόρους. Το εργασιακό στρες είναι το αποτέλεσμα της διατάραξης αυτής 

στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του εργαζόμενου, η οποία δημιουργείται όταν οι 
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διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν με κατάλληλο τρόπο τους προσωπικούς 

στόχους και τα αιτήματα που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η διατάραξη της 

ισορροπίας μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, χωρίς να οδηγήσει απαραίτητα σε 

Επαγγελματική Εξουθένωση 

  

II.Φάση «εξάντλησης»: Πρόκειται για τη συγκινησιακή ανταπόκριση στην προηγούμενη 

διατάραξη της ισορροπίας, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή συναισθηματικής εξάντλησης, 

στρες, κόπωσης, ανίας, έλλειψης ενδιαφέροντος και απάθειας. Ο εργασιακός χώρος αποτελεί για 

τον εργαζόμενο πηγή εξάντλησης, ενώ η προσοχή του στρέφεται περισσότερο σε 

γραφειοκρατικές πλευρές παρά σε κλινικές παραμέτρους. Ο εργαζόμενος βρίσκεται σε μία 

κατάσταση συνεχούς έντασης που, αν δεν καταφέρει να τη διαχειριστεί σωστά, ενδέχεται να 

οδηγήσει σε απογοήτευση και παραίτηση.   

 

III.Φάση «αμυντικής κατάληξης»: Πρόκειται για το στάδιο όπου πραγματοποιούνται αλλαγές 

στη στάση και τη συμπεριφορά του εργαζομένου, ο οποίος σταδιακά αποεπενδύει 

συναισθηματικά την εργασία του και εκδηλώνει κυνισμό και απάθεια για τους άλλους. Οι 

αλλαγές αυτές συμβάλλουν στη μείωση των σωματικών και ψυχολογικών συνεπειών που 

επέρχονται, με την ελπίδα να μπορέσει ο εργαζόμενος να επιβιώσει επαγγελματικά. 

 

2.3.4 Το μοντέλο των Edelwich και Brodsky  

Οι Edelwich & Brodsky (1980) περιέγραψαν μία σειρά από τέσσερα στάδια ανάπτυξης 

της Επαγγελματικής Εξουθένωσης, τα οποία ακολουθεί ο εργαζόμενος από την αρχή της 

καριέρας του, συγκεκριμένα: 

 

Στάδιο του Ενθουσιασμού. Ο εργαζόμενος ξεκινάει την καριέρα του με ενθουσιασμό. Μόλις 

έχει μπει στον επαγγελματικό στίβο και έχει υπερβολικά υψηλούς στόχους και συχνά μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες. Στο στάδιο αυτό ο εργαζόμενος υπερεπενδύει στην εργασία του, 

αφιερώνοντας το χρόνο και την ψυχή του, ενώ επίσης υπερεπενδύει στις σχέσεις που αναπτύσσει 

με τους ασθενείς. Καθώς, όμως, διαπιστώνει ότι το έργο που παράγει δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του, απογοητεύεται. 
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Στάδιο της Αμφιβολίας και Αδράνειας. Τότε, λοιπόν, περνάει στο δεύτερο στάδιο, αυτό της 

αμφιβολίας και αδράνειας. Η εργασιακή καθημερινότητα διαψεύδει τις προσδοκίες του, με 

αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες του μέσα από την εργασία του. Ο εργαζόμενος 

κατηγορεί τον εαυτό του για την αποτυχία και προσπαθεί ακόμη περισσότερο να επενδύσει στο 

επάγγελμά του, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, σταδιακά αποϊδανικοποιεί την εργασία 

του, μη έχοντας όμως ακόμα αναθεωρήσει τις προσδοκίες του. 

 

Στάδιο της Απογοήτευσης και Ματαίωσης. Την Αμφιβολία και Αδράνεια διαδέχονται η 

απογοήτευση και ματαίωση. Ο εργαζόμενος βλέπει ότι οι προσπάθειές του να ολοκληρωθεί 

μέσα από την εργασία του ματαιώνονται και οδηγείται στην αποθάρρυνση και την απογοήτευση. 

Για να ξεφύγει από το αδιέξοδο πρέπει είτε να αναθεωρήσει τελικά τις προσδοκίες του είτε να 

απομακρυνθεί από τον εργασιακό του χώρο, από την πηγή δηλαδή του στρες. 

 

Στάδιο της Απάθειας. Στο τελευταίο στάδιο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης, που 

περιγράφεται ως Απάθεια, ο εργαζόμενος αποφεύγει κάθε υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους, 

ενώ προσπαθεί να καταπολεμήσει την απογοήτευση και τη ματαίωση που του προκαλεί το 

επάγγελμά του. Ουσιαστικά συνεχίζει να εργάζεται για βιοποριστικούς λόγους, ενώ επενδύει 

ελάχιστη ενέργεια στα καθήκοντά του και αγνοεί τις ανάγκες των ασθενών/πελατών του, για να 

καλύψει την ανεπάρκεια που νιώθει απέναντί τους. 

 

2.3.5 Το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach 

Σύμφωνα με μοντέλο των τριών διαστάσεων των Maslach και Jackson (1981), η 

επαγγελματική εξουθένωση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του εργαζόμενου με το 

εργασιακό περιβάλλον. Όπως αναφέρεται από τον Χατζηπέμου (2016), η επαγγελματική 

εξουθένωση αποδίδεται ως αντίδραση σε χρόνιους συναισθηματικούς και διαπροσωπικούς 

στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία. Είναι μία εμπειρία που λαμβάνει 

χώρα σε ένα σύνθετο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων και επηρεάζεται από τις αντιλήψεις του 

ατόμου σχετικά με τον εαυτό και τους άλλους. Κατά τους Maslach και Jackson, ο εργαζόμενος 

που έχει επενδύσει συναισθηματικά στην εργασία του όταν έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες που 

προκύπτουν από το εργασιακό του περιβάλλον όπως ο φόρτος εργασίας και οι συγκρούσεις με 

τους συναδέλφους, χρειάζεται να έχει ανεπτυγμένες στρατηγικές αντιμετώπισης δυσκολιών, ένα 
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δυνατό υποστηρικτικό πλαίσιο (κοινωνική υποστήριξη) και ενεργό ατομικό ρόλο (συμμετοχή 

στις αποφάσεις, αυτονομία και να μπορεί να κάνει χρήση των δεξιοτήτων του). Οι 

υποστηρικτικές αυτές πηγές βοηθούν τον εργαζόμενο να αντιμετωπίζει με ευχέρεια τα 

προβλήματα, να επαναπλαισιώνει τα εργασιακά προβλήματα ενώ τον βοηθούν να διατηρεί την 

αυτοεκτίμησή του. Στην περίπτωση που έχει μειωμένες στρατηγικές αντιμετώπισης δυσκολιών 

και υπάρχουν αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις επέρχεται η Επαγγελματική Εξουθένωση για 

τον εργαζόμενο. Αρχίζει λοιπόν να θεωρεί τους αποδέκτες των υπηρεσιών ως πηγή των 

προβλημάτων του και παύει να ενδιαφέρεται γι’ αυτούς, μπορεί να γίνει πιο κυνικός, καθώς 

θεωρεί ότι το ενδιαφέρον είναι αυτό που τον οδήγησε σε δύσκολη θέση. Ως συνέπεια των 

παραπάνω είναι να γίνει λιγότερο αποτελεσματικός και να μειώσει κατά πολύ τα εργασιακά του 

επιτεύγματα. Σταδιακά φαίνεται να αποστασιοποιείται από τον οργανισμό (εργασιακό του 

πλαίσιο), αποσύρεται από τη δουλειά του (μειωμένη συμμετοχή, μη ικανοποίηση από αυτή, 

απουσίες), δυσλειτουργεί (ασθένειες, αδιαθεσίες) και αναπτύσσει τεχνικές απομάκρυνσης από 

τους ασθενείς για να μπορέσει να διασφαλισθεί ο ίδιος (Maslach και Goldberg, 1998). Είναι 

δυνατόν δε, η Επαγγελματική Εξουθένωση να οδηγήσει στον αλκοολισμό, στην απελπισία, 

ακόμη και σε αυτοκτονικό ιδεασμό. Στην παραπάνω διαδρομή περιγράφεται η σταδιακή 

εμφάνιση των τριών διαστάσεων του συνδρόμου, δηλαδή της Συναισθηματικής Εξάντλησης, της 

Αποπροσωποποίησης και του Αισθήματος μειωμένων Προσωπικών Επιτευγμάτων. Στο μοντέλο 

συνυπάρχουν και οι τρεις διαστάσεις και η πορεία που εμφανίζονται είναι εξελικτική, καθώς η 

ύπαρξη μίας διάστασης προϋποθέτει την ύπαρξη μίας άλλης. 

 

Στάδιο της Συναισθηματικής Εξάντλησης (Emotional Exhaustion): το στάδιο αυτό αναφέρεται 

στην ψυχική κόπωση που αισθάνεται ο επαγγελματίας υγείας, γεγονός που τον καθιστά αδύνατο 

να συγκεντρωθεί και να ανταποκριθεί στα εργασιακά του καθήκοντα.  

Στάδιο Αποπροσωποποίησης (Depersonalization): στο στάδιο αυτό ο επαγγελματίας υγείας 

αναπτύσσει ουδέτερα και αρνητικά συναισθήματα ή ακόμη και κυνισμό απέναντι στον ασθενή 

και οδηγείται τελικά σε απομάκρυνση από τον ίδιο τον ασθενή, θεωρώντας τον πλέον 

αντικείμενο και όχι άνθρωπο.  

Αίσθημα Μειωμένης Προσωπικής Επίτευξης (Loss of Personal Accomplishment): ο 

επαγγελματίας υγείας πλέον έχει μειωμένο επιθυμητό και επιδιωκόμενο αίσθημα ικανοποίησης 
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από την εργασία του και αποτραβιέται από αυτήν μειώνοντας ταυτόχρονα και την απόδοσή του. 

Παράλληλα, οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας μπορεί να αισθάνονται αποτυχημένοι, όχι 

μόνο στην επιτέλεση του επαγγελματικού τους ρόλου αλλά στην προσωπική ζωή τους ζωή 

επίσης, ακόμη και να εμφανίσουν καταθλιπτική διάθεση. 

 

Σε βάθος χρόνου περεταίρω έρευνες όπως των Maslach, Schaufeli και Leiter (2001) 

καθώς και των Schaufeli, Salanova, González-Romá και Bakker (2002), επέφεραν σταδιακά 

τροποποιήσεις του ορισμού σε δύο από τις τρεις διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος 

ορισμός ο οποίος τροποποιήθηκε ήταν αυτός της Αποπροσωποποίησης (Depersonalization):  που 

ονομάστηκε «Κυνισμός» (Cynicism). Αν και η αλλαγή αυτή δεν επεκτάθηκε και στα 

συμπτώματα, εν τούτοις ο νέος αυτός ορισμός δημιούργησε νέα ζητήματα καθώς δεν 

αποσαφηνίζεται το αν ο Κυνισμός που σχετίζεται με την Επαγγελματική Εξουθένωση ταυτίζεται 

με αρνητικές στάσεις που περιλαμβάνουν απογοήτευση, διάλυση των ψευδαισθήσεων και την 

έλλειψη εμπιστοσύνης σε οργανώσεις, ανθρώπους, ομάδες ή αντικείμενα, (εργασιακός 

κυνισμός), έτσι κατά τον Αντωνίου (2008), η χρήση του όρου «Κυνισμός» εγκαταλείφτηκε. Ο 

άλλος όρος ο οποίος επίσης τροποποιήθηκε ήταν αυτός του Αισθήματος μειωμένης Προσωπικής 

Επίτευξης (loss of Personal Accomplishment) που ονομάστηκε «μειωμένη αποτελεσματικότητα» 

ή «αναποτελεσματικότητα». Η τροποποίηση αυτή αποσκοπούσε στο να συμπεριλάβει εκτός από 

την χαμηλή επίτευξη και την έλλειψη παραγωγικότητας, την ανικανότητα και την χαμηλή 

αυτοαποτελεσματικότητα. Σε αυτό όμως το νέο ορισμό και στις νέες έννοιες που υποδηλώνει 

εκφράσθηκε ότι υπάρχουν ασάφειες. 

 

2.3.6 Το μοντέλο του Leiter 

Ο Leiter (1991) πραγματοποίησε μια σειρά ερευνών για την Επαγγελματική Εξουθένωση 

έχοντας επηρεαστεί από στη θεωρητική προσέγγιση της Maslach (1986) και τη διατύπωση της 

σχετικά με το μοντέλο των τριών διαστάσεων. Ο Leiter υποστήριξε πως η Συναισθηματική 

Εξάντληση, η Αποπροσωποποίηση και η Αίσθηση Μειωμένης Επίτευξης σχετίζονται με 

επιδραστικούς παράγοντες όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η ανία που επιφέρει η 

εργασιακή ρουτίνα, οι ενδοπροσωπικές συγκρούσεις, η ελλιπής υποστήριξη των προϊσταμένων 

και των συναδέλφων, η συνεργατική ή μη διάθεση των πελατών, η απόκτηση ικανοτήτων και η 

επαρκής δυνατότητα του ανταπεξέρχεσαι και η αυτονομία καθώς και η συμμετοχή στη λήψη 
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αποφάσεων. Σύμφωνα με έρευνες τους αποδείχθηκε ότι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και οι 

ενδοπροσωπικές συγκρούσεις οδηγούν σε Συναισθηματική Εξάντληση και σταδιακά στην 

Αποπροσωποποίηση ενώ η απουσία έλλειψης υποστήριξης στο εργασιακό πλαίσιο και η 

απουσία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων οδηγεί στην Αποπροσωποποίηση και στην Αίσθηση 

Μειωμένης Προσωπικής Επίτευξης. 

 

2.3.7 Το μοντέλο των Buunk και Schaufeli   

Κατά τον Χατζηπέμου (2016), οι Buunk και Schaufeli εστίασαν κυρίως στη φύση του 

ίδιου του επαγγέλματος. Παρατήρησαν πως στα επαγγέλματα υγείας, η επαγγελματική σχέση 

μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι εξ ορισμού μια σχέση τύπου «δούναι» και «λαβείν». 

Ο θεραπευτής παρέχει βοήθεια και ο θεραπευόμενος λαμβάνει τις υπηρεσίες του πρώτου. Παρ’ 

όλα αυτά και ο θεραπευτής προσδοκεί να ανταμειφθεί για αυτήν του την προσφορά. Βέβαια η 

αντιπαροχή αμοιβής δε θεωρείται πάντα συνεπαγόμενη, παρά τη παροχή υπηρεσιών του. Συν τω 

χρόνω συνεπώς, κατά τους Firth-Cozens και Payne (1999), ενδέχεται να βιωθεί το αίσθημα 

έλλειψης ανταπόδοσης, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα ο επαγγελματίας να αποκτήσει την 

αίσθηση ότι δίνει περισσότερα από αυτά που λαμβάνει μέσα από αυτή τη διαπροσωπική σχέση 

με τους πελάτες του. Σύμφωνα με τους Buunk και Schaufeli (1993), αυτή η αντιλαμβανόμενη 

έλλειψη ανταποδόσεως οδηγεί στη Συναισθηματική Εξάντληση αφού πρωτίστως έχει μειώσει τα 

ψυχικά αποθέματα του επαγγελματία. Ως αποτέλεσμα ο εργαζόμενος σταματάει να επενδύει στη 

σχέση του με τον ασθενή – αποδέκτη των υπηρεσιών του προκειμένου να διαχειρισθεί την 

υποκειμενική αυτή αίσθηση ελλιπούς ανταπόδοσης και πλέον διατηρεί μία απρόσωπη και 

απόμακρη στάση. Σύμφωνα με τα παραπάνω η συναισθηματική αποξένωση και η 

αποπροσωποποίηση αποτελούν πλέον μία αντισταθμιστική στρατηγική στην αίσθηση της 

έλλειψης ανταπόδοσης που βιώνει ο επαγγελματίας. Αυτές οι διαδικασίες κοινωνικής 

συναλλαγής κατά τους Buunk και Schaufeli (1993), αφορούν στη σχέση που αναπτύσσει ο 

επαγγελματίας με τον ασθενή του. Η πιθανότητα βιώματος αίσθησης έλλειψης ανταπόδοσης από 

τον επαγγελματία είναι μεγαλύτερη από τη στιγμή που οι προσωπικές προσδοκίες για τη φύση 

της συναλλαγής με την εργασία του δεν αντιστοιχούν με τις υποκειμενικές απαιτήσεις που έχει 

θέσει ο ίδιος. Τέτοιου είδους αναντιστοιχία προσδοκιών ενδέχεται να μεταφερθεί και στη σχέση 

του με τον αποδέκτη των υπηρεσιών του. 
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2.3.8 Το Μοντέλο Διατήρησης Πόρων (Conservation Of Resources – COR) του Hobfoll 

Η θεωρία της διατήρησης πόρων ή πηγών (Conservation of Resources – COR) αποτελεί  

μία θεωρία που σχετίζεται με την Επαγγελματική Εξουθένωση. Σύμφωνα με αυτήν, οι άνθρωποι 

διακατέχονται από κίνητρα να διατηρούν, να προστατεύουν και να αποκτούν νέους πόρους. 

Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν αντικείμενα, προσωπικά χαρακτηριστικά, συνθήκες ή ενέργειες 

Hobfoll, (1989). Παραδείγματα τέτοιων πόρων είναι: εργασιακή ασφάλεια, ανταμοιβές, 

ενισχύσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις, αίσθηση ελέγχου, αυτονομία, συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, αυτοεκτίμηση, αυτο-αποτελεσματικότητα, ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, 

ψυχική ανθεκτικότητα, κοινωνική υποστήριξη, ελεύθερος χρόνος μακριά από την εργασία, 

απόκτηση εμπειριών, συναισθηματική νοημοσύνη, συνείδηση, συναισθηματική σταθερότητα, 

φιλικό εργασιακό περιβάλλον. 

 

Οι άνθρωποι βιώνουν άγχος όταν οι πόροι που εκτιμούν ως έννοιες προσωπικής αξίας 

χάνονται ή απειλούνται, ή όταν η αρχική επένδυση στους πόρους αυτούς δεν επιφέρει 

μελλοντικά κέρδη ή οφέλη. Αυτές οι καταστάσεις οδηγούν τα άτομα να ασχοληθούν με 

προσπάθειες αντιμετώπισης με στόχο την αποτροπή περαιτέρω ζημιών ή την αναπλήρωση των 

χαμένων πόρων. Η αποτυχία να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η απώλεια πόρων ή η απειλή 

απώλειας πόρων μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογική δυσφορία, δυσλειτουργία και ευαλωτότητα 

σε σωματικές παθήσεις. Οι Hobfoll και Shirom (2000) θεωρούν πως οποιαδήποτε προσπάθεια 

να αναπληρωθούν αυτοί οι πόροι επιφέρει χρόνιο στρες και ενδέχεται να οδηγήσει σε 

Επαγγελματική Εξουθένωση. 

 

2.3.9 Το μοντέλο των Shirom και Melamed 

 Οι Arie Shirom και Shmuel Melamed (1989) επηρεάστηκαν τόσο από τα μοντέλα της 

Maslach και των συνεργατών της όσο και από το μοντέλο του Hobfoll περί διατήρησης των 

πόρων. Το μοντέλο τους αν και επηρεασμένο από αυτά των παραπάνω διακρίνεται από τη θέση 

τους ότι το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης είναι απόρροια της σταδιακής και 

συσσωρευμένης  φθοράς που υπόκειται ο εργαζόμενος εξ αιτίας τριών συνιστωσών ή 

παραγόντων οι οποίες δρουν συνδυαστικά στο άτομο και επιφέρουν εξάντληση των πόρων του 

και κατά συνέπεια οδηγούν στην Εξουθένωση. Το Burnout δηλαδή είναι αποτέλεσμα από έναν 
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συνδυασμό σωματικής κόπωσης, συναισθηματικής εξάντλησης και γνωστικής κόπωσης, τρεις 

στενά αλληλοσυνδεόμενους παράγοντες. 

 

Οι τρεις αυτές συνιστώσες είναι:  

 

1) Σωματική Κόπωση: Η σωματική κόπωση αναφέρεται στο βιωμένο αίσθημα της κούρασης και 

των χαμηλών επιπέδων ενέργειας κατά την εκτέλεση καθημερινών εργασιών στη δουλειά. 

 

2) Συναισθηματική Εξάντληση: Η συναισθηματική εξάντληση αναφέρεται στην αίσθηση ότι 

είναι αδυναμίας του επαγγελματία να δείξει την ενσυναίσθηση προς στους πελάτες ή τους 

συναδέλφους και να μην έχει την απαραίτητη ενέργεια για να επενδύσει σε σχέσεις με άλλους 

ανθρώπους στην εργασία. 

 

3) Γνωστική Κόπωση: Η γνωστική κόπωση αναφέρεται σε συναισθήματα αργής σκέψης και 

μειωμένης νοητικής ευελιξίας. 

 

Κάθε ένας παράγοντας από τους παραπάνω κατά τους Hobfoll και Shirom, (2000), 

περιλαμβάνει το «στέγνωμα» και την εξάντληση των διαθέσιμων πηγών ενέργειας του 

επαγγελματία πριν την έναρξη του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

 

2.3.10 Το μοντέλο της Κοπεγχάγης  

Τα μοντέλο της Κοπεγχάγης εισήχθη το 2005 από τους Kristensen, Borritz, Villadsen, 

και Christensen, (οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει και σταθμίσει το ομώνυμο εργαλείο μέτρησης) 

και αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα που πραγματεύονται το Σύνδρομο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο ίσως μπορεί να θεωρηθεί ως το 

αντίπαλο δέος του MBI της Maslach και των συνεργατών επειδή οι Kristensen και συνεργάτες 

άσκησαν δριμεία κριτική προς αυτό. Τα κυριότερα σημεία κριτικής των δημιουργών του 

μοντέλου της Κοπεγχάγης εντοπίζονται στα εξής: 

-Ως Επαγγελματική Εξουθένωση θεωρείται αυτό που μετράει το MBI και το MBI μετράει αυτό 

που θεωρεί ότι είναι Επαγγελματική Εξουθένωση. 

-Το MBI είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μετρά την Επαγγελματική Εξουθένωση αποκλειστικά σε 

τομείς επαγγελμάτων όπου υπάρχει μόνο συναναστροφή του επαγγελματία με ανθρώπους. 
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-Το MBI μετρά την Επαγγελματική Εξουθένωση σε τρεις συνιστώσες Συναισθηματικής 

Εξάντλησης, Αποπροσωποποίησης και Αίσθημα Μειωμένης Προσωπικής Επίτευξης τις οποίες 

θεωρεί αναπόσπαστα χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης και 

ισχυρίζονται ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της Επαγγελματικής Εξουθένωσης και όχι μέρη που 

συνιστούν το Σύνδρομο. 

-Οι δημιουργοί του C.B.I. θεωρούν πολλές από τις δηλώσεις του M.B.I. από ασύμβατες για 

διαπολιτισμική εφαρμογή ως απαράδεκτες.  

 

 Ως απάντηση δημιούργησαν ένα νέο ερωτηματολόγιο το οποίο εμπεριείχε τρία μέρη. 

Πρώτα είχε ερωτήσεις σε σχέση με την προσωπική εξουθένωση, μετά με την επαγγελματική και 

τέλος με την εξουθένωση που έχει σχέση με τους συναδέλφους και γενικότερα την επαφή με 

τους ανθρώπους. Πρέπει να σημειωθεί πως το μοντέλο του Kristensen βασίστηκε πάνω στη θέση 

των Schaufeli και Greenglass (2001), σύμφωνα με τους οποίους η εξουθένωση νοείται ως 

«κατάσταση φυσικής, συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης η οποία είναι αποτέλεσμα 

μακροχρόνιας συμμετοχής σε καταστάσεις εργασίας που είναι συναισθηματικά απαιτητικές ». 

 

2.4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Σωματικά – Φυσιολογικά –Ψυχικά προβλήματα από το Σύνδρομο Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης  

Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα, ελλείψει παρέμβασης, η Επαγγελματική Εξουθένωση 

μπορεί να είναι αξιοσημείωτα σταθερή με την πάροδο του χρόνου, μπορεί ακόμη να διαρκέσει 

και σε χρονικά διαστήματα που εκτείνονται μέχρι οκτώ χρόνια σύμφωνα με τους Melamed και 

Συνεργάτες (2006). Επιπλέον, όπως έχουν επισημάνει οι Maslach, Schaufeli και Leiter (2001), 

το Σύνδρομο  Burnout έχει δυνητικό αντίκτυπο στην υγεία των επαγγελματιών το οποίο 

εκφράζεται δια μέσω μίας ποικιλίας σημαντικών και δυνητικά επιβλαβών επιπτώσεων. Οι 

επιπτώσεις αυτές γίνονται εμφανείς κυρίως στους τομείς της σωματικής υγείας και φυσιολογίας, 

σε γνωστικούς και ψυχικούς τομείς καθώς και σε εργασιακούς και οργανωτικούς. 
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Επιπτώσεις που σχετίζονται με την σωματική υγεία.  

 Η σχέση Επαγγελματικής Εξουθένωσης με τη σωματική υγεία σύμφωνα τους Shirom, 

(2010) όπως και Melamed και Συν. (2006) καθώς και Ahola και Hakanen, (2014), εκδηλώνεται 

τόσο με παροδικά προβλήματα υγείας όπως επαναλαμβανόμενες κοινές λοιμώξεις, όσο και με 

χρόνια προβλήματα υγείας όπως καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD), διαβήτης, μυοσκελετικός 

πόνος, κακή υγεία (όπως προκύπτει μέσω αυτοαξιολόγησης), προβλήματα ύπνου, επιταχυνόμενο 

ποσοστό βιολογικής γήρανσης και τελικά σε πρώιμη θνησιμότητα. 

 

Επιπτώσεις που σχετίζονται με Γνωστικές και συναισθηματικές καταστάσεις 

 Σύμφωνα με νευροψυχολογικές μελέτες των Diestel, Cosmar και Schmidt, (2013), 

καθώς και των Deligkaris, Panagopoulou, Montgomery, και Masoura, (2014), έχει βρεθεί ότι 

υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στην Επαγγελματική Εξουθένωση και σε βλάβες των 

γνωστικών μηχανισμών καθώς και προβλήματα σχετικά με την ικανότητα συγκέντρωσης. 

Επιπλέον, μελέτες των Hillhouse, Adler, και Walters (2000), έχουν καταδείξει ότι η 

Επαγγελματική Εξουθένωση σχετίζεται με την ανάπτυξη διαταραχών της διάθεσης ενώ 

σύμφωνα με τους Toker και Biron, (2012) καθώς και  Ahola και Hakanen, (2014), σχετίζεται με 

κατάθλιψη και συμπτώματα άγχους. Οι Kim, Ji, και Kao, (2011) επίσης απέδωσαν παράπονα 

που αφορούν τη προσωπική υγεία στην Επαγγελματική εξουθένωση. Οι επιπτώσεις αυτές 

ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα και να μειώσουν την ικανότητα εργασίας. 

 

Οργανωτικές επιπτώσεις και εργασιακή δυσλειτουργία. 

 Το Burnout έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τις εργασιακές ικανότητες των ατόμων, όπως 

αποδεικνύεται από πολλαπλούς δείκτες όπως δείκτης χαμηλής εργασιακής ικανότητας κατά τους 

Glise, Hadzibajramovic και Josdottir (2010), απουσία από την εργασία λόγω ασθενείας, πρόθεση 

αποχώρησης από την εργασία, πρόωρη συνταξιοδότηση και αιτήματα σύνταξης αναπηρίας 

Ahola και Hakanen (2014), και Swider και Zimmerman (2010). Πρόσθετα στοιχεία 

καταδεικνύουν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

όπως  μειωμένη παραγωγικότητα, μειωμένη απόδοση στους επαγγελματικούς ρόλους, μειωμένη 

συμμετοχή στο ρόλο ως πολίτης, χαμηλά επίπεδα αφοσίωσης στην εργασία και μειωμένη 

συνεργατική πρόθεση σύμφωνα με τους Swider και Zimmerman, (2010), τους Taris (2006) και 

Cole, Walter, Bedeian, και O'Boyle, (2012). 



48 
 

 

Το 1980 ο Unger στην έρευνά του "Superintendent Burnout: Myth or Reality", παρουσίασε τα 

συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης, τα οποία παρουσιάζονται στο κάτωθι πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2. Συμπτώματα της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

 

Σωματικά 

 

 

Ψυχολογικά 

 

 

Συμπεριφορικά 

 

Σωματική εξάντληση/κούραση  

 

Κατάθλιψη  

 

Αϋπνία ή Υπερυπνία 

 

Πονοκέφαλοι  

 

Γαστρεντερικά προβλήματα/ 

έλκος  

 

Παρατεταμένη ασθένεια / συχνές 

ασθένειες /κρυολογήματα 

  

Αύξηση ή μείωση βάρους  

 

Αναπνευστικά προβλήματα  

Υπερένταση  

 

Αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης 

  

Στεφανιαία νόσος  

 

Διαταραχές ομιλίας  

 

Σεξουαλική δυσλειτουργία  

 

 

Δυσκαμψία στις αλλαγές/ έλλειψη 

ελαστικότητας  

 

Έλλειψη ενδιαφέροντος και 

Συναισθημάτων / απάθεια  

 

Κυνισμός/αρνητική διάθεση  

Συναισθηματική εξάντληση/ έλλειψη 

συναισθηματικού ελέγχου  

 

Χαμηλό «ηθικό»/ αίσθηση ματαιότητας  

 

Έλλειψη υπομονής/ Ευερεθιστικότητα  

 

Αδυναμία αντιμετώπισης ανεπιθύμητων 

καταστάσεων 

  

Στρες  

 

Ανία 

  

Μειωμένη αυτοπεποίθηση 

  

Αποπροσωποποίηση ασθενών  

Εκνευρισμός 

  

Αδυναμία λήψης αποφάσεων  

 

Αισθήματα αδυναμίας 

 

Καχυποψία  

 

Αισθήματα ενοχής / αποτυχίας  

Κατάθλιψη  

 

Αποξένωση  

 

Αυξημένη ανησυχία  

 

Υπερβολική αυτοπεποίθηση / λήψη 

ασυνήθιστα υψηλών ρίσκων  

 

Αποτελμάτωση 

 

 

Χαμηλή εργασιακή απόδοση/ χαμηλή 

εργασιακή ικανοποίηση 

 Μειωμένη επικοινωνία /παραίτηση  

 

Υψηλά επίπεδα παραίτησης 

  

Αυξημένα επίπεδα απουσιασμού 

  

Έλλειψη ενθουσιασμού για την εργασία 

  

Αυξημένη χρήση Φαρμάκων 

  

Αυξημένες οικογενειακές συγκρούσεις  

 

Υπερβολική χρήση Αλκοόλ  

 

Αδυναμία συγκέντρωσης / αδυναμία 

καθορισμού στόχων και 

προτεραιοτήτων  

 

Ροπή σε ατυχήματα 

  

Αυξημένα παράπονα για την εργασία  

 

Εργασιομανία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.ΕΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

  

3.1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο «ειδική αγωγή» εννοούμε τους ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και 

εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα ιδιαίτερα παιδαγωγικά σχήματα, με τα οποία 

ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των νέων αυτών ατόμων. Σκοπός της ειδικής 

αγωγής είναι να υποβοηθήσει, να υποστηρίξει και να βελτιώσει τη σωματική, τη 

συναισθηματική, την πνευματική και την κοινωνική κατάσταση αυτών των παιδιών, καθώς και 

των εφήβων. Σύμφωνα με τον Kirk, (1973), βασική επιδίωξη της ειδικής αγωγής είναι η 

επαγγελματική αποκατάσταση και η κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των παιδιών. Κατά τους 

Κρουσταλάκη και  Κόμπου (1992) το έργο της ειδικής αγωγής δεν περιορίζεται σε μια απλή 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά αποτελεί μια συνολική βοήθεια ζωής. Η Ειδική Αγωγή 

παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το νομικό πλαίσιο, 

ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε με τον νόμο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με 

την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 

ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα κοινά σχολεία. Έχουν επίσης, 

δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δομές, όπως για παράδειγμα τα Τμήματα 

Ένταξης μέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για διάφορες κατηγορίες 

μαθητών με ειδικές ανάγκες, τα Προγράμματα Συνεκπαίδευσης, τα Εργαστήρια Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα TEE Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα Διάγνωσης, 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες, κλπ. Ακόμα έχουν 

υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με 

διαφορετικές ειδικές ανάγκες. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 ορίζεται σαφώς ο σκοπός και η έννοια της  Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των 

παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία 
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δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας 

παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, 

ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Η πολιτεία 

αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργοί του Κράτους οφείλουν να αναγνωρίζουν την 

αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό 

φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή. 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα καθήκοντα των Εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής 

σύμφωνα με την «Υπουργική Απόφαση 27922/Γ6/2007 - ΦΕΚ449/Β/03-4-2007 «Καθορισμός 

των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που 

υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής 

(παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). Β) Του ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες 

ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και  τις διατάξεις του άρθρου 

35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 

78/τ.Α/14.3.2000) «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» με την οποία 

εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των σχολείων ειδικής 

αγωγής και του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), 

του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α/20.11.2003.) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων 

και άλλες διατάξεις» και την υπ’ αριθμ. 1/27.1.2005 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με 

την οποία εισηγείται τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού των σχολείων ειδικής 

αγωγής», αυτά καθορίζονται ως ακολούθως: 
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3.1.1  Εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων 

1. Οργανώνουν, καταρτίζουν και υλοποιούν σε συνεργασία με το Ε.Ε.Π. το εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών της τάξης τους. 

2. Καθοδηγούν τους γονείς σε θέματα αγωγής και βοήθειας στο σπίτι και προτείνουν 

δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών τους. 

3. Συνεργάζονται με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση των ατομικών 

αναγκών των μαθητών τους. 

4. Ενημερώνονται για τα προγράμματα αποκατάστασης των μαθητών τους, τα οποία 

υλοποιούνται εκτός του σχολείου και συνεργάζονται με τους ειδικούς επιστήμονες. 

3.1.2  Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) 

1. Αξιολογούν τους μαθητές για τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τις 

προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων από τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς των τάξεων.  Προκειμένου να εντάξουν τους μαθητές στο Τ.Ε., λαμβάνουν 

υπόψη: 

• τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, 

• την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

• την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι να παρακολουθήσουν το Τ.Ε., 

• τον αριθμό των μαθητών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και 

προτείνουν αυτούς που θα υποστηριχθούν από το τμήμα ένταξης με τεκμηριωμένη εισήγηση. 

2. Ενημερώνουν, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και κηδεμόνες του 

μαθητή σχετικά με τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για να φοιτήσει στο Τ.Ε. 

Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν οι γονείς του επιθυμούν τη 

φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν και δεν έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές 

υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί σχετική εισήγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής 

αγωγής. 
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3. Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού 

και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του 

(π.χ. συνδιδασκαλία). Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. 

4. Ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του Τ.Ε. στο κοινό σχολικό περιβάλλον, 

με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής 

ζωής. 

5. Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή, ο οποίος 

φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου. 

Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιέχει: 

• συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, 

• γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες του 

μαθητή, 

• εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) ενημερώνεται η 

διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας. 

6. Πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής 

αγωγής και συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους της περιφερείας τους και με το 

προσωπικό του οικείου ΚΔΑΥ (Τα ΚΔΑΥ σταδιακά αντικαταστάθηκαν από τα ΚΕΔΔΥ τα 

οποία με τη σειρά τους αντικαταστήθηκαν από τα ΚΕΣΥ το 2019). 

7. Συντάσσουν και υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής το 

εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας 

του Τ.Ε.. 

8. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα 

παράλληλης στήριξης όμορου σχολείου ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής 

αγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολείο. 
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3.1.3  Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης 

1. Ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του μαθητή, για τον 

οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη ύστερα από σχετική πρόταση του ΚΔΑΥ ή των 

πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών και εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής 

αγωγής. 

2. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και συντάσσουν εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΔΑΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. 

Για την υλοποίηση του συνεργάζονται με το διευθυντή, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του 

τμήματος και τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την ενιαία αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του συγκεκριμένου μαθητή. 

3. Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι 

συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, 

εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής. 

4. Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και τα ΚΔΑΥ στις περιπτώσεις 

μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα. 

5. Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων του μαθητή και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύμβουλο 

ειδικής αγωγής, ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρμογή του. 

6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που 

χρειάζονται παράλληλη στήριξη ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής 

και του Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

7. Καταρτίζουν το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο 

ειδικής αγωγής και το ΚΔΑΥ, με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις 

δυνατότητες ένταξης στην τάξη του. 
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3.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

  

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ειδικότερα ο ρόλος  του εκπαιδευτικού στην Ειδική 

Αγωγή είναι από τους πιο απαιτητικούς, στρεσογόνους και βαθιά συνδεδεμένος με τη 

πιθανότητα εκδήλωσης και βίωσης Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Σύμφωνα με τον Κόκκινο 

(2007) τόσο περιβαλλοντικές μεταβλητές που σχετίζονται με το επάγγελμα όσο και οι 

προσωπικοί παράγοντες της ιδιοσυγκρασίας του Εκπαιδευτικού αποτελούν τους βασικούς 

συντελεστές βίωσης του Burnout. Προς αυτή τη σημαντική διατύπωση συνηγορούν και οι 

έρευνες των Schaufeli (1993), των Kokkinos και Davazoglou (2005) όσο και των Cano-Garcıa 

και Συνεργατών (2005). Οι έρευνες των παραπάνω ανέδειξαν πως η Συναισθηματική Εξάντληση 

και η Αποπροσωποποίηση σχετίζονται περισσότερο με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως 

το εργασιακό κλίμα, συνθήκες εργασίας και το είδος των επαγγελματικών σχέσεων, ενώ το 

Αίσθημα προσωπικής ολοκλήρωσης σχετίζεται με τις μεταβλητές των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας των Εκπαιδευτικών. 

 

3.2.1  Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Παρόλο που γίνονται απόπειρες να χαρτογραφηθεί η κατάσταση αυτού του 

υπονομευτικού για τη ψυχική και σωματική υγεία των Εκπαιδευτικών και στο χώρο της Ειδικής 

Αγωγής, η μελέτη του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης έχει εστιαστεί κυρίως στους 

Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης. Η Επαγγελματική Εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

κατά τον Κυριακού (1978) είναι ένα σύνδρομο που δημιουργείται από παρατεταμένο στρες και 

χαρακτηρίζεται από σωματική και συναισθηματική εξάντληση και αλλαγή συμπεριφοράς. Η 

σύγχρονη έρευνα στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη έχει καταδείξει ότι το φαινόμενο 

της Επαγγελματικής Εξουθένωσης αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό πρόβλημα 

στους δασκάλους και στους καθηγητές. Σύμφωνα με τους McGee-Cooper, Trammell και Lau 

(1990) οι εκπαιδευτικοί γενικώς που πάσχουν από Επαγγελματική Εξουθένωση διακατέχονται 

από μειωμένο ενθουσιασμό, αισθάνονται ατονία, χάνουν το χιούμορ τους, παρουσιάζουν 

δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής και χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοπεποίθηση. Έτσι, 

επιδρούν αρνητικά στον εαυτό τους, στους μαθητές τους και στο εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει, 

Hughes, (2001). Αίτια για την εμφάνισή της όπως υποστηρίζουν οι Van Horn και Συνεργάτες 
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(1997), μπορούν να θεωρηθούν η αλληλεπίδραση με τους μαθητές (προβλήματα πειθαρχίας, 

μειωμένη παρακίνηση), ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης των σχολείων καθώς και έλλειψη 

διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης. Σε μία άλλη μελέτη ο Κυριακού (1987) και ο 

Trendall (1989) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ήταν λιγότερο αγχωμένοι σε σχέση με τους συναδέλφους τους της γενικής εκπαίδευσης, τα 

πορίσματα άλλων μελετών καταλήγουν στο ότι το άγχος και η εξουθένωση αποτελούν τους 

κυριότερους λόγους φθοράς στους εκπαιδευτικούς των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

σύμφωνα με τον Billingsley (1993) και ότι η Επαγγελματική Εξουθένωση κατά τους Wisniewski 

και Gargiulo, (1997) είναι μεγαλύτερη από αυτή των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε 

σημείο που να αναγκάζει πολλούς από αυτούς να μετακινούνται στη γενική εκπαίδευση κάτι που 

είναι σύμφωνο και με τους Boe, Bobbit και Cook (1997). Έρευνες των Schaufeli, Daamen και 

Συν. (1994)  έχουν δείξει ότι ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών βιώνουν συναισθήματα 

κόπωσης κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού τους βίου, σε παρόμοια ευρήματα κατέληξαν και οι 

Burke και Συν. (1995) και Friedman (1996). Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι το 15 - 25% των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες 

νιώθουν εξουθένωση σε κάποια στιγμή της καριέρας τους σύμφωνα με τον Farber (1991). 

Διεθνείς έρευνες επίσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συχνά αναφέρουν ότι 

αυτοί νιώθουν εξουθενωμένοι, με σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοσή τους, στη διδακτική 

τους ικανότητα και στην ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών τους (Blandford και Grundy, 2000). 

Στην Ελλάδα έρευνα των Koustelios και Kousteliou (1998) καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί 

είναι αρκετά ευχαριστημένοι με την εργασία τους ενώ σε άλλη, των Λεοντάρη, Κυρίδη και Συν. 

(1996), σε δείγμα με 370 εκπαιδευτικούς βρέθηκε ότι το ¼ περίπου δεν ήταν καθόλου 

ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους, ενώ το 13% περίπου αυτών ήταν εξαιρετικά 

ευχαριστημένοι. Στη διεθνή συγκριτική έρευνα των Kantas και Vassiliaki (1997) με 

εκπαιδευτικούς που σκόπευε στη διακρίβωση ή μη της Επαγγελματικής Εξουθένωσής τους, 

βρέθηκε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο εξουθενωμένοι από τους συναδέλφους 

τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι Κολιάδης και Συν. (2000), οι οποίοι ερεύνησαν το 

σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας Γενικής 

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, διαπίστωσαν την ύπαρξή του με αυξημένο τον παράγοντα της 

Αποπροσωποποίησης στους άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες, ενώ η έρευνα των 

Παγοροπούλου, Κουμπιά και Γιαβρίμη (2002) σε ένα δείγμα 411 εκπαιδευτικών οι οποίοι 
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υπηρετούσαν σε δημόσια και εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

Αττικής κατέδειξε ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί βίωναν την Επαγγελματική Εξουθένωση. 

Όπως αναφέρεται από τους Näring και Συν. (2006), οι εκπαιδευτικοί έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να εκδηλώσουν συμπτώματα υψηλής Επαγγελματικής Εξουθένωσης στη διάρκεια 

του επαγγελματικού τους βίου, στην προσπάθειά τους να διδάξουν, να κινητοποιήσουν τους 

μαθητές και να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής ομάδας. Κατά τον 

Κυριακού (1987) η εκδήλωση τέτοιων συμπτωμάτων περιλαμβάνει: α) συναισθηματικές 

αντιδράσεις (οξυθυμία, διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, προβλήματα στις οικογενειακές σχέσεις), 

β) γνωστικές αντιδράσεις (δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην ανάκληση πληροφοριών, στη 

λήψη αποφάσεων), γ) συμπεριφορικές αντιδράσεις (κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, 

οινοπνευματωδών, τάσεις αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς), δ) εκδηλώσεις Συναισθηματικής 

Εξάντλησης, χαμηλής Επίτευξης Προσωπικών Επιτευγμάτων, παραίτησης και 

Αποπροσωποποίησης. Όπως υποστηρίζουν οι Mukundan και Khandehroo (2010), στο στάδιο 

της Συναισθηματικής Εξάντλησης, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι: α) δεν έχουν εκπληρωθεί οι 

αρχικές προσδοκίες τους σχετικές με την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, β) οι επαγγελματικές 

απαιτήσεις ξεπερνούν τα όρια των δυνατοτήτων τους, γ) η καθημερινή εργασιακή ενασχόληση 

και τριβή εξαντλεί τα αποθέματα της συναισθηματικής τους διάθεσης για προσφορά και 

υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. Στο στάδιο της Προσωπικής Επίτευξης, 

σύμφωνα με τους Ryan και Deci (2000), οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη αυτοεκτίμηση και 

χαμηλά κίνητρα για επάρκεια, αυτονομία και αποτελεσματικότητα, αφού νιώθουν ότι δεν 

διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους έργο και να ελέγξουν 

το εργασιακό τους περιβάλλον. Τέλος σύμφωνα με τους Van Horn και Συν. (1997), στο στάδιο 

της Αποπροσωποποίησης οι εκπαιδευτικοί αποστασιοποιούνται, αποξενώνονται συναισθηματικά 

και αναπτύσσουν αρνητικές στάσεις έναντι των υπολοίπων μελών της σχολικής κοινότητας. 

Συνακόλουθα δεν δείχνουν ενδιαφέρον και έγνοια για να φροντίσουν να ικανοποιήσουν τις 

τρέχουσες ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των ατόμων που παρέχουν τις 

εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές τους υπηρεσίες, Hidi (2006). 

 

Οι αιτίες για την εκδήλωση της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών έχουν μελετηθεί σε 

συνάρτηση με: α) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση), β) τις συνθήκες εργασίας (οργανωτικά χαρακτηριστικά του επαγγέλματος, 
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εργασιακό περιβάλλον), γ) τους ατομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον εργαζόμενο (π.χ. 

προσωπικότητα) και τέλος δ) την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις πιο πάνω παραμέτρους, η οποία 

μπορεί να διευκολύνει ή να εμποδίσει την εκδήλωση του φαινομένου. Και ενώ τα ευρήματα 

σχετικά με την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην 

εμφάνιση συμπτωμάτων Εξουθένωσης είναι αντιφατικά, τα αντίστοιχα που αφορούν στην 

επίδραση των οργανωτικών χαρακτηριστικών και των συνθηκών εργασίας φαίνεται να 

συγκλίνουν. Έτσι, σύμφωνα με τους Karr και Landerholm, (1991) αλλά και με τους Wisniewski 

και Gargiulo (1997), οι αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις, η γραφειοκρατία, η απειθαρχία και η 

διαταρακτική συμπεριφορά των μαθητών, η έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς, οι 

δυσλειτουργικές συναδελφικές σχέσεις και οι υπεράριθμες σχολικές τάξεις, σε συνδυασμό με 

την έλλειψη κατάλληλης και επαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και οι δυσκολίες που 

ανακύπτουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΜΕΑ, έχουν εντοπιστεί στην 

έρευνα ως πιθανές πηγές εργασιακού στρες. 

 

Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του Βurnout στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκδηλώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης όπως έχουν καταδείξει οι Maslach, Schaufeli, και Leiter (2001), επειδή χρειάζεται 

να διαχειριστούν: α) τις υψηλές απαιτήσεις και κοινωνικές προσδοκίες των μαθητών, των 

γονέων και των μελών της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας σύμφωνα με τον Κάντα (1996), β) 

τις δυσλειτουργικές προσωπικές θεωρήσεις, πρακτικές και εκδηλώσεις των συναισθημάτων τους 

κατά τους Brotheridge και Grandey (2002). Ως συνέπεια οι εκπαιδευτικοί έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να μην νιώθουν ικανοποίηση από την άσκηση των παιδαγωγικών - διδακτικών τους 

καθηκόντων και των θεσμικών αρμοδιοτήτων τους, αφού συχνά αισθάνονται ότι παρ’ όλες τις 

κοπιώδεις, αγχώδεις και συνεχείς τους προσπάθειες, δεν επιτυγχάνουν να ικανοποιήσουν στο 

μέγιστο βαθμό τόσο τους προσωπικούς όσο και τους συλλογικούς στόχους των υπολοίπων 

μελών της σχολικής τους τάξης και της σχολικής τους μονάδας, Koustelios (2001). 

 

Βέβαια, κανείς δε μπορεί να αρνηθεί ότι μερικές φορές τα σχετικά συναγόμενα μεταξύ  

μελετών δεν χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα. Συγκεκριμένα, οι Κόκκινος, και Δαβάζογλου 

σε μία της έρευνα του 2006 στην οποία συμμετείχαν 745 εκπαιδευτικοί (430 από τη γενική και 

315 από την ειδική εκπαίδευση) της οποίας σκοπός ήταν να συγκρίνει το βαθμό της 
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Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και να 

μελετήσει την επίδραση του φύλου, των ετών υπηρεσίας και της περιοχής του σχολείου στις 

τρεις επιμέρους διαστάσεις του συνδρόμου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής εκπαίδευσης δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα Συναισθηματικής Εξάντλησης και 

Αποπροσωποποίησης και υψηλότερο Αίσθημα Προσωπικής Επίτευξης σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους της γενικής. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα αντίστοιχα των 

Κολιάδη και Συν. (2003), οι οποίοι βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα Συναισθηματικής Εξάντλησης και Αποπροσωποποίησης σε 

σχέση με τους συναδέλφους τους της ειδικής εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει λοιπόν, οι 

εκπαιδευτικοί των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δηλώνουν ότι εργάζονται 

σκληρότερα από τους συναδέλφους τους της γενικής, ενώ συγχρόνως μοιάζουν να αισθάνονται 

ότι έχουν κατορθώσει περισσότερα αξιόλογα πράγματα στην εργασία τους από αυτούς. Το 

εύρημα αυτό πιθανόν να αντανακλά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί των ΑΜΕΕΑ έχουν 

συνειδητά επιλέξει να εργαστούν στο χώρο της ειδικής αγωγής και ότι παρά τις αντιξοότητες 

που συναντούν να καταφέρνουν να αντλούν αυξημένο Αίσθημα Προσωπικής Επίτευξης.  

 

 Συμπερασματικά, το Burnout επηρεάζει αρνητικά την προσωπική ζωή των 

εκπαιδευτικών και προκαλεί προβλήματα στην εργασία τους. Για παράδειγμα, η Επαγγελματική 

Εξουθένωση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα άτομα σε επίπεδο ψυχικό, σωματικής 

εξάντλησης και οικογενειακών προβλημάτων. Επίσης, κατά τους Maslach, Jackson, και Leiter, 

(1996), επηρεάζει τους οργανισμούς στους οποίους αυτοί υπάγονται δεδομένου ότι οδηγεί σε 

μείωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και στην αύξηση των ποσοστών παραίτησης 

των εκπαιδευτικών υπαλλήλων. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές όπως οι Maslach (1993) και  

Lackritz (2004), θεωρούν την Επαγγελματική Εξουθένωση πέρα από τα σωματικά ή 

επαγγελματικά ζητήματα και κοινωνικό πρόβλημα. Το Burnout που βιώνουν οι δάσκαλοι έχει 

επίσης συνέπειες πέρα από το ατομικό και σε οργανωτικό επίπεδο. Καθώς οι εκπαιδευτικοί 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος  των κοινωνιών, το Σύνδρομο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης που οι ίδιοι βιώνουν μπορεί να προκαλέσει δομικά προβλήματα 

στην κοινωνία. 
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3.2.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (Δ.Α.Φ.)  

 

 Σύμφωνα με την Myles και Συν. (1991), το άγχος και εξάντληση που σχετίζεται με την 

εργασία εκπαιδευτικών μαθητών με Αυτισμό είναι κάτι που έχει μελετηθεί και αποδειχθεί. Η 

εκπαίδευση των παιδιών με Δ.Α.Φ. μπορεί να λάβει χώρα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα: σε κανονικές τάξεις, σε εξειδικευμένες τάξεις μέσα σε ένα κανονικό σχολείο ή σε 

ειδικό σχολείο. Οι εκδηλώσεις της Δ.Α.Φ. ποικίλλουν σε ένταση, κάτι που καθιστά το έργο των 

εκπαιδευτικών δυσχερέστερο. Οι πιο συχνές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε 

σχολεία τυπικής εκπαίδευσης και σε ειδικά σχολεία όσον αφορά τα παιδιά με Δ.Α.Φ. αφορά στη 

περιορισμένη ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσή τους και στην απουσία ευκολίας 

ενσωμάτωσής τους με άλλα παιδιά όπως υποστηρίζεται από τους Rattaz και Συν. (2013). Στην 

πραγματικότητα, λόγω της διαταραχής, παιδιά με Δ.Α.Φ. συνήθως αποσύρονται από κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (π.χ. μειωμένες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για αλληλοδιάδραση, δυσκολία 

αποκωδικοποίησης των συναισθημάτων των άλλων ή πλήρης απουσία ενδιαφέροντος για τους 

συνομηλίκους σε βαθμό  που μερικές φορές δίνουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν άλλοι γύρω 

τους). Αυτού του είδους καταστάσεις δυνητικά μπορεί να έχουν πέρα από προσωπικό και  

αντίκτυπο στις σχέσεις με τους συναδέλφους τους αφού επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς 

συναισθηματικά. Οι εκλαμβανόμενες ως προκλητικές συμπεριφορές αποτελούν επίσης πηγές 

άγχους για τους δασκάλους, σύμφωνα με τους Nistor και Chilin (2013) ιδιαίτερα οι επιθετικές 

συμπεριφορές είναι οι πιο δύσκολα διαχειρίσιμες για τους ίδιους και σχετίζονται με υψηλά 

επίπεδα στρες. Το επίπεδο άγχους των εκπαιδευτικών που εργάζονται με παιδιά με Δ.Α.Φ. 

συσχετίζεται θετικά με τους παράγοντες της Συναισθηματικής Εξάντλησης και της 

Αποπροσωποποίησης, αλλά έχει βρεθεί ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση με το παράγοντα της  

Αίσθησης Προσωπικής Επίτευξης  σύμφωνα με έρευνα των Ruble και Συν. (2013). 

 

 Οι ίδιοι ερευνητές επίσης διαπίστωσαν ότι η Συναισθηματική Εξάντληση σχετίζεται 

αρνητικά με την υποστήριξη της σχολικής διεύθυνσης. Έτσι, συνιστούν αυξημένη κοινωνική 

στήριξη για τους δασκάλους προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις του στρες και της 

Εξάντλησης που συνδέεται με την ύπαρξη μαθητών με πολλαπλές μαθησιακές ανάγκες, όπως 

και αυτών με Δ.Α.Φ. Σύμφωνα με τους Coman και συν. (2013) όπως και Jennett και Συν. (2003), 
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Δάσκαλοι με υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης βιώνουν σπανιότερα ή ηπιότερα επίπεδα 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης από την εργασία τους με μαθητές που βρίσκονται στο Φάσμα του 

Αυτισμού. Ακόμη, σε σχετικές μελέτες των Hastings και Brown (2002) όπου το δείγμα 

αποτελούνταν από εκπαιδευτικό προσωπικό με υψηλότερη εκπαίδευση, αναφέρθηκαν λιγότερες 

έντονες αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις από παιδιά με 

Δ.Α.Φ. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της παροχής υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης που προωθούσε τη δέσμευση των εκπαιδευτικών στο διδακτικό έργο και αυτό θα 

μπορούσε να συνδεθεί με την άμβλυνση των συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών και στη βελτίωση της λειτουργικότητας των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

 

 Γενικώς θεωρείται πως οι εκπαιδευτικοί κατά την είσοδο τους στην ειδική εκπαίδευση 

δεν είναι πλήρως προετοιμασμένοι και λόγω του ότι η εξειδίκευση είναι μη υποχρεωτική, η 

απόκτηση εξειδικευμένης κατάρτισης επιτυγχάνεται μόνο με δική τους πρωτοβουλία.  

 

 Ως επακόλουθο της μη απόκτησης εξειδικευμένης κατάρτισης, για τους Blacher και 

συν. (2014), οι εκπαιδευτικοί  έρχονται συχνά αντιμέτωποι με συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ 

συναδέλφων δασκάλων και οι σχέσεις τους προς τους μαθητές είναι φτωχότερες σε ποιότητα.  

 

 Επιπλέον αθροιστικός παράγοντας προς την έλευση του Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς της ειδικής εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι πρέπει να 

ασχοληθούν πιο συχνά με τα παιδιά που δεν επιτυγχάνουν εκπαιδευτικούς στόχους κατάλληλους 

για την ηλικία τους. Ακόμη, η διδασκαλία δε προσαρμόζεται πάντα σωστά και επιπροσθέτως η 

έλλειψη ταύτισης επιτεύξιμων στόχων με τους γονείς, των οποίων η απογοήτευση μπορεί να 

είναι έντονη, ενδέχεται να οδηγήσει σε Burnout . 

 

 Σε συνδυασμό με την έλλειψη υποστήριξης από τους προϊσταμένους τους, όπως 

υποστηρίζουν οι Monsen και Συν. (2014),  οι εκπαιδευτικοί της ειδικής εκπαίδευσης σε σχολεία 

τυπικής εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να προβούν σε διακρίσεις και αρνητικές 

στάσεις απέναντι στα παιδιά και μπορεί να γίνουν λιγότερο επιρρεπείς στην παροχή 

εκπαιδευτικού έργου εντός προσαρμοσμένων μαθησιακών περιβαλλόντων. Ο Curchod-Ruedi 

και συνεργάτες (2013) μελέτησαν το αν έχοντας ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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στην τάξη τυπικής εκπαίδευσης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την Επαγγελματική 

Εξουθένωση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Βασίσθηκαν επίσης σε μια μελέτη του Friedman (2003) 

του οποίου η έρευνα απέδειξε ότι αυτοί οι δάσκαλοι κινδυνεύουν περισσότερο από το Burnout, 

ειδικά αν δεν έχουν ενημερωθεί για τις ατομικές ανάγκες του παιδιού ή την κατάσταση του και 

αν δεν λαμβάνουν στήριξη από το περιβάλλον τους. Στη περίπτωση όπου ένα παιδί με Δ.Α.Φ. 

συμπεριλαμβάνεται σε μία τάξη των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, είναι δύσκολο για τον δάσκαλο 

να παρέχει ειδική προσοχή στο παιδί με αναπηρία καθώς πρέπει να λαμβάνει συνεχώς υπόψη το 

υπόλοιπο της τάξης. Ευτυχώς, πολλά από αυτά τα παιδιά επωφελούνται από ένα εξειδικευμένο 

βοηθό στην τάξη. 

 

Ο Brackenreed (2011) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί (προκειμένου να αποφευχθεί η 

Επαγγελματική Εξουθένωση) γενικά χρειάζονται εμπειρία ή οποία θα μπορούσε να εφαρμοσθεί 

ως αποτελεσματικότερη στρατηγική αντιμετώπισης σε συνδυασμό με ένα προσχεδιασμένο 

σχέδιο δράσης. Ο Lecavalier και Συν. (2006) προέβαλε τη θέση ότι η προηγούμενη εκπαιδευτική 

εμπειρία συγκεκριμένα στη διδασκαλία των παιδιών με Δ.Α.Φ. συσχετίζεται αρνητικά με ένα 

σύνολο υψηλής βαθμολογίας άγχους μεταξύ των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον Brackenreed 

(2011), μπορεί να προκύψουν αυξημένα επίπεδα στρες των εκπαιδευτικών από την ένταξη των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες σε σχολεία τυπικής ανάπτυξης, επειδή οι αυξημένες δυσκολίες 

καταδεικνύουν τις ανεπαρκείς στρατηγικές αντιμετώπισης. Επειδή αυτοί οι δάσκαλοι, κατά τους 

Blacher και Συν. (2014), είναι λιγότερο καλά εκπαιδευμένοι ή μη εκπαιδευμένοι, αγνοούν σε τι 

είδους προσαρμογές πρέπει να προβούν έτσι ώστε να δημιουργήσουν αποτελεσματικές 

μαθησιακές συνθήκες για ένα παιδί με Δ.Α.Φ, ούτε όμως γνωρίζουν το πώς να ενθαρρύνουν τη 

δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στις δύο κατηγορίες μαθητών. Επιπλέον, συνήθως δε 

γνωρίζουν τις μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες της κοινωνικής και συμπεριφορικής 

ανεπάρκειας των παιδιών με Δ.Α.Φ. στα πλαίσια του σχολείου. Συμπερασματικά, η απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας σε συνδυασμό με εξειδίκευση και κατάρτιση, οι οποίες προφανώς θα 

εκτοπίσουν την εξιδανικευμένη εικόνα που έχει ο νεοεισερχόμενος στο χώρο της ειδικής 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ενδέχεται να αποτελέσουν παράγοντα προφύλαξης από το 

Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης όσων εκπαιδευτικών εργάζονται με μαθητές που 

βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού. 

 



62 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

4.Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

4.1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) 

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Ε.Π. αποτελείται από επαγγελματίες ειδικοτήτων 

των Κοινωνικών Επιστημών και των Επαγγελμάτων Υγείας (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, Θεραπευτές Λόγου, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Σχολικοί Νοσηλευτές, 

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι) οι οποίοι  παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο των Δασκάλων 

απασχολούνται σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ανάλογα με τον 

επιστημονικό τους κλάδο. Τα μέχρι προσφάτως ΚΕΔΔΥ (πλέον ΚΕΣΥ) στελεχώνονται από την 

ειδικότητα του Παιδοψυχιάτρου. 

 

Το Ελληνικό Κράτος έχει  εισηγηθεί τη συμπερίληψη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού σύμφωνα με το σχετικό για την ειδική Αγωγή  Άρθρο 17, νόμος 3699/2008 - ΦΔΚ 

199/Α’/2.10.2008 το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Για τη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ προβλέπεται Ε.Ε.Π. Η άσκηση των 

καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών 

ΣΜΕΑΕ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των 

σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων τους γίνεται με 

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο 

οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου της ΕΑΕ ή 

του σχολικού συμβούλου ΕΕΠ της αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Οι ανήκοντες στους κλάδους ΕΕΠ και το ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ δύνανται να 

αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ισχύουσα κάθε φορά για το εκπαιδευτικό προσωπικό 

διαδικασία.  
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Οι Κλάδοι του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους έχουν ως 

εξής: 

Κλάδος ΠΕ21 και ΠΕ 26 Θεραπευτών Λόγου 

Κλάδος ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων 

Κλάδος ΠΕ23 Ψυχολόγων 

Κλάδος ΠΕ24 Παιδοψυχίατρων 

Κλάδος ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών 

Κλάδος ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών 

Κλάδος ΠΕ29 Εργοθεραπευτών 

Κλάδος ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών 

Ενώ αναφέρεται και ο κλάδος μη Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού: 

Κλάδος ΠΕ31 εξειδικευμένου: 

α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών, 

β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των 

Τυφλών και 

γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών 

4.2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ 

Σε ότι αφορά στα τα ιδιαίτερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, παράλληλα με αυτά των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με την 

«Υπουργική Απόφαση 27922/Γ6/2007 - ΦΕΚ449/Β/03-4-2007 «Καθορισμός των ιδιαίτερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές 

μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά 

σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και 

παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). Β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού 

βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και  τις διατάξεις: του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 

τ.Α) «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις», της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α/14.3.2000) 
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«Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» με την οποία εξουσιοδοτείται ο 

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης 

αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού 

εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής και του 

προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), του άρθρου 2 

του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α/20.11.2003.) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες 

διατάξεις» και την υπ’ αριθμ. 1/27.1.2005 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με την οποία 

εισηγείται τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής», 

αυτά καθορίζονται ως εξής:  

1. Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες 

του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί. Δεν απαλλάσσεται από 

τα γενικά και ειδικά καθήκοντα του προσωπικού του σχολείου και από την ανάληψη εργασιών 

που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους αναθέσει. 

2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των 

συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΑ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον 

έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των 

καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από 

πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του 

σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και της αντίστοιχης ειδικότητας, 

3. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους γονείς για 

την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου. 

4. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο 

χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν. 

5. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες 

συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο 

διατάξεις, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν.1143/1981. 
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6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους και 

σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. 

7. Υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής 

αγωγής, με την έναρξη του σχολικού έτους σε τρία αντίτυπα, μέσω του διευθυντή του σχολείου 

και τον ενημερώνουν για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που 

ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του. 

8. Διευκολύνουν την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της 

ειδικότητάς τους, τους οποίους δέχεται το σχολείο σε συνεννόηση με το διευθυντή και το 

προσωπικό της αντίστοιχης ειδικότητας, ύστερα από σχετική έγκριση του ΥΠΕΠΘ. 

9. Τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, 

εντάσσονται στο πλαίσιο του ωραρίου τους. 

10. Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου. 

Ειδικά κατά κλάδο: 

4.2.1 Ψυχολόγοι 

1. Αξιολογούν τους μαθητές του σχολείου, όπου υπηρετούν, χρησιμοποιώντας επιστημονικές 

μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του 

σχολείου, ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη 

ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του μαθητή και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες του. 

2. Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και 

στο κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα. 

3. Παρέχουν, στο πλαίσιο του ωραρίου τους, συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του 

σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων του μαθητή. 
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4. Προγραμματίζουν και παρέχουν το υποστηρικτικό τους έργο ανάλογα με τις ανάγκες των 

μαθητών και των οικογενειών τους. 

5. Αναλαμβάνουν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την υποστηρικτική, συμβουλευτική ή 

θεραπευτική διαδικασία, ατομική ή ομαδική των μαθητών, η οποία κρίνεται υποχρεωτική κατά 

την αξιολόγηση. Για τους ενήλικες μαθητές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους και, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, η συγκατάθεση της οικογένειας. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής δέχεται 

ψυχοθεραπευτική αγωγή εκτός σχολείου, δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής 

διαδικασίας εντός αυτού. 

6. Αξιολογούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και τις 

απαραίτητες ανάγκες των μαθητών που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν. 

7. Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία περιλαμβάνει: 

•   ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης, 

•   εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων − παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι 

•   συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας, 

•   καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και 

μεθόδων αποκατάστασης. 

8. Συντάσσουν τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών τους κατόπιν γραπτών αιτημάτων των 

γονέων ή υπηρεσιών. Την ευθύνη της ανακοίνωσης του περιεχομένου των ψυχολογικών 

εκθέσεων προς τρίτους έχουν οι ίδιοι οι ψυχολόγοι. 

9. Συνεργάζονται με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τους σχολικούς συμβούλους, τα ΚΔΑΥ, τις 

ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, τις διευθύνσεις άλλων σχολείων και με φορείς που παρέχουν 

ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές. 
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4.2.Κοινωνικοί Λειτουργοί 

1. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ του σχολείου της οικογένειας, και των άλλων 

κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με το παιδί, την οικογένεια και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν. 

2. Συντάσσουν το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, που πρόκειται να ενταχθεί στη σχολική 

μονάδα, σε συνεργασία με τους γονείς. Εισηγούνται τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης για 

την καλύτερη προσαρμογή του μαθητή και της οικογένειας του στο σχολικό πλαίσιο. 

3. Στηρίζουν συστηματικά και προγραμματισμένα, σε ατομική και ομαδική βάση, τους μαθητές, 

που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή άλλου είδους προβλήματα. 

4. Προετοιμάζουν αυτούς που πρόκειται να αποφοιτήσουν και συνεργάζονται με τον 

επαγγελματικό σύμβουλο και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κοινωνική ή εργασιακή 

αποκατάσταση, ενισχύοντας τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. 

5. Συνεργάζονται με την οικογένεια (γονείς, αδέλφια, ευρύτερη οικογένεια), με στόχο τη θετική 

τους στάση στο πρόβλημα του μαθητή, τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής συμβίωσης 

και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης. Για την επίτευξη των 

σκοπών αυτών χρησιμοποιούν και τις τρεις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, με άτομα, ομάδες 

και κοινότητα. 

6. Συνεργάζονται με σχολικούς συμβούλους, ΚΔΑΥ, άλλα σχολεία, ιατροπαιδαγωγικές 

κοινωνικές υπηρεσίες, και με κάθε φορέα που υποστηρίζει το κοινωνικό τους έργο. 

7. Εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδομή που κρίνεται αναγκαία για το έργο τους. 

8. Διοργανώνουν συγκεντρώσεις γονέων, σε συνεργασία με το διευθυντή και τα άλλα μέλη του 

προσωπικού του σχολείου και τους ενημερώνουν για κάθε είδους παροχές που δικαιούνται. 

9. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προγραμματισμένες επισκέψεις στις οικογένειες των 

μαθητών, να συνοδεύουν τους γονείς σε διάφορες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο, πάντοτε 
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στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας, και σε συνεργασία με το διευθυντή, αφού, λόγω της 

ιδιομορφίας του έργου τους, η αποστολή τους δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του σχολείου. 

10. Συντάσσουν εκθέσεις που αναφέρονται σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όταν ζητηθεί από 

τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και τις παραδίδουν στο διευθυντή για τη διεκπεραίωσή τους. 

4.2.3 Θεραπευτές Λόγου 

1. Αναλαμβάνουν την περιοδική αξιολόγηση των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα 

επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής (με ομιλία ή με εναλλακτικές μεθόδους) Σχεδιάζουν και 

υλοποιούν προγράμματα αποκατάστασης. 

2. Συνεργάζονται με τους γονείς και τους καθοδηγούν πώς να χειρίζονται τα προβλήματα 

επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας και φωνής του παιδιού τους. 

3. Αναλαμβάνουν την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου, σε θέματα λόγου και 

επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των δυσκολιών στο πλαίσιο του διδακτικού 

και θεραπευτικού λόγου. 

4. Ασκούν το έργο τους σε ιδιαίτερο χώρο, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, και, όταν κρίνεται 

απαραίτητο για τον ίδιο το μαθητή, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, μέσα στην 

τάξη. 

4.2.4 Φυσικοθεραπευτές 

1. Αξιολογούν τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών, προσδιορίζουν τις 

ανάγκες τους και καθορίζουν τους θεραπευτικούς στόχους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν 

ειδικές μεθόδους και μέσα εκπαιδεύοντας τους μαθητές, σε ατομική ή ομαδική βάση, όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο από τους ίδιους, στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου ή σε άλλους 

κατάλληλους χώρους, εντός και εκτός σχολείου. 

2. Παρακολουθούν και αξιολογούν περιοδικά την κινητική εξέλιξη των μαθητών και 

ενημερώνουν τον ατομικό τους φάκελο. 
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3. Συνεργάζονται με τις συναφείς ειδικότητες του σχολείου (εργοθεραπευτή − εκπαιδευτικό 

φυσικής αγωγής), χωρίς να τους υποκαθιστούν στο έργο τους καθώς και με το Ε.Β.Π. και 

ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου για θέματα της 

αρμοδιότητάς τους. 

4. Ενημερώνουν την οικογένεια για την κινητική εξέλιξη του μαθητή και εισηγούνται, σε 

συνεργασία με τους εργοθεραπευτές, τις όποιες εργονομικές διευθετήσεις κρίνονται 

απαραίτητες. 

5. Εισηγούνται, συνεργαζόμενοι με τους εργοθεραπευτές, στο διευθυντή του σχολείου τις 

αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις για την ανεμπόδιστη παραμονή των μαθητών στο χώρο του 

σχολείου και την απρόσκοπτη μετακίνηση τους. Προτείνουν την προμήθεια βοηθημάτων για τη 

διευκόλυνση της κινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών. 

4.2.5 Εργοθεραπευτές 

1. Αξιολογούν τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των μαθητών, 

με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές. 

2. Προσδιορίζουν τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζουν τους στόχους αποκατάστασης των 

διαφόρων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων (κινητικών, αντιληπτικών, κ.α.) που 

βοηθούν το μαθητή στη σχολική και κοινωνική προσαρμογή. 

3. Παρακολουθούν και εξετάζουν περιοδικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και 

ενημερώνουν τους γονείς για την εξέλιξή τους και για το πρόγραμμα εργοθεραπείας που 

εφαρμόζουν. Δίνουν τις απαραίτητες συμβουλές, προκειμένου να έχει ο μαθητής την καλύτερη 

υποστήριξη στο σπίτι 

4. Συνεργάζονται με τους φυσικοθεραπευτές και εισηγούνται στο διευθυντή του σχολείου τις 

αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις. Προτείνουν την προμήθεια βοηθημάτων για τη 

διευκόλυνση της ψυχοκινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών, 

ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες τους. Προτείνουν 
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λειτουργικούς χειρισμούς, συνεργαζόμενοι με το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και τους γονείς, 

σε θέματα δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης των μαθητών. 

5. Αναλαμβάνουν την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου και των γονέων, σε θέματα 

απόκτησης δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση 

στο χώρο του σχολείου και στο σπίτι.. 

6. Το πρόγραμμα εργοθεραπείας γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ατομική βάση ή σε 

μικρές ομάδες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εργοθεραπευτή. 

4.2.6 Σχολικοί Νοσηλευτές 

1. Ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε κανόνες ατομικής υγιεινής και προφύλαξης από κινδύνους. 

Έχουν ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας, με σκοπό τη διατήρηση και 

βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό. 

2. Συμμετέχουν στον έλεγχο και την παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης του σχολικού 

περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), και συνιστούν στους εμπλεκόμενους, 

τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών. 

3. Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά του σχολείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες 

αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια 

σχολικών δραστηριοτήτων. 

4. Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθητών (φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) σε συνεργασία με 

το σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, με τη συναίνεση του γονιού. 

5. Είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της οικογένειας και, σε περίπτωση ατυχήματος, 

συνοδεύουν το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε αυτό 

μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα. 

6. Ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και προτείνουν ειδικούς χειρισμούς στο ειδικό βοηθητικό 

προσωπικό, στα θέματα ατομικής υγιεινής των μαθητών και συνεργάζονται με όλο το 

προσωπικό του σχολείου και τις υγειονομικές υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητας τους. 
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7. Εργάζονται εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες στο γραφείο ή το εργαστήριο αγωγής υγείας, 

αν διαθέτει η σχολική μονάδα. 

8. Παρέχουν συμβουλευτική στους γονείς σε θέματα υγείας και διοργανώνουν σεμινάρια 

παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης. 

4.2.7 Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 

1. Διερευνούν την αυτοεκτίμηση, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών με στόχο την 

καλύτερη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας. 

2. Ενημερώνουν τους μαθητές και τις οικογένειες τους για τις αλλαγές που επιτελούνται στην 

αγορά εργασίας, (νόμοι, επαγγέλματα, θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) και 

υποστηρίζουν την προσαρμογή τους στους εργασιακούς χώρους. 

3. Στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται η διερεύνηση της αγοράς εργασίας εκτός σχολείου και η 

συμβουλευτική γονέων στο χώρο του σχολείου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτός αυτού. 

4. Εργάζονται εντός του σχολείου με τους μαθητές σε ατομική ή ομαδική βάση και συνοδεύουν 

τους μαθητές σε προγράμματα πρακτικής άσκησης εκτός σχολείου. 

Συμπληρωματικά, ως προς το έργο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνεπικουρούν οι 

εξής ειδικότητες: 

Ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών μαθητών. 

1. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π. για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων 

των μαθητών. Τους στηρίζουν στη μαθησιακή διαδικασία και μετέχουν ενεργά στην κατάρτιση 

και υλοποίηση ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού για 

μαθητές με προβλήματα όρασης. 

2. Χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση των μαθητών με 

προβλήματα όρασης, από τα οποία προκύπτουν στοιχεία για κλίσεις και δεξιότητες που 
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διαθέτουν, με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση του εξατομικευμένου προγράμματος 

επαγγελματικού προσανατολισμού. 

3. Ερευνούν την πρόσβαση των μαθητών στα διάφορα επαγγέλματα και προτείνουν 

εναλλακτικές επαγγελματικές λύσεις (εργασία στο σπίτι, νέα επαγγέλματα κλπ) Ενεργοποιούν 

τους γονείς των τυφλών μαθητών και τους υποδεικνύουν επαγγελματικές κατευθύνσεις και 

επαγγελματικές επιλογές για τα παιδιά τους, που πρέπει να κινούνται στη βάση ρεαλιστικών 

στόχων. 

4. Εισηγούνται τις κατάλληλες εργονομικές διευθετήσεις στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία 

με τους ειδικούς στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης. 

5. Παρέχουν συμβουλευτική στις οικογένειες των μαθητών με προβλήματα όρασης σε θέματα 

επιλογών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα 

νομοθεσία. 

6. Στο υποστηρικτικό τους έργο, συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση της αγοράς εργασίας εκτός 

σχολείου, η στήριξη των μαθητών προκειμένου να προσαρμοστούν στο χώρο της εργασίας και η 

συμβουλευτική των γονέων. Οι δραστηριότητες αυτές προγραμματίζονται με τη σύμφωνη 

γνώμη του διευθυντή του σχολείου. 

Ειδικοί στη νοηματική γλώσσα των κωφών μαθητών. 

1. Συνεργάζονται και υποστηρίζουν το ΕΕΠ και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε θέματα 

που αφορούν την ειδικότητα τους. Βασική τους υποχρέωση είναι να εκτελούν χρέη διερμηνέα 

νοηματικής μέσα και έξω από το σχολείο. 

2. Συνεργάζονται με τις επιστημονικές ομάδες και τους γονείς των κωφών μαθητών σε θέματα 

που αφορούν τη χρησιμοποίηση της νοηματικής. 
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Ειδικοί στον προσανατολισμό, την κινητικότητα και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των 

τυφλών μαθητών. 

1. Συμπράττουν με τους εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π. και αξιολογούν, με ειδικά μέσα και 

μεθόδους, τις ανάγκες των μαθητών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης. 

2. Υλοποιούν εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης στο χώρο του σχολείου ή σε άλλους 

χώρους, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και βοηθήματα. 

3. Παρακολουθούν και αξιολογούν την πορεία του μαθητή ως προς το πρόγραμμα κινητικότητας 

και προσανατολισμού και ενημερώνουν τον ατομικό του φάκελο. Σε περίπτωση που κρίνεται 

αναγκαίο, εισηγούνται στη διεπιστημονική ομάδα αλλαγές στο εξατομικευμένο πρόγραμμα. 

4. Συνεργάζονται με τους γονείς των μαθητών και τους παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση για 

θέματα κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης στο σπίτι. 

5. Εισηγούνται τις κατάλληλες εργονομικές διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν στο σχολείο και 

το σπίτι και τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, βοηθήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τους μαθητές. 

6. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, ενημερώνουν τους γονείς για τις 

εργασίες των μαθητών στο σπίτι, υποστηρίζοντας τους σ’ αυτή την προσπάθεια. 

7. Συνοδεύουν, καθοδηγούν και προφυλάσσουν τους τυφλούς μαθητές στο χώρο του σχολείου, 

σε συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς και το Ε.Β.Π. 

8. Καταρτίζουν και υλοποιούν προγράμματα ενημέρωσης σε θέματα της ειδικότητας τους για 

εκπαιδευτικούς και γονείς, με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση των μαθητών στον 

προσανατολισμό και την κινητικότητα, εντός και εκτός σχολείου. 

 



74 
 

4.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) 

Μέχρι στιγμής η επίδραση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης στις 

ειδικότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που στελεχώνει Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δεν έχει συμπεριληφθεί επαρκώς σε μία 

συγκεντρωτική και ενιαία έρευνα καθιστώντας κατά αυτόν το τρόπο τη σχετική βιβλιογραφία 

ανεπαρκή. Ως αντιστάθμισμα προς αυτή την έλλειψη συγκεντρωτικής σχετικής βιβλιογραφίας 

της βίωσης του Συνδρόμου Burnout από τους επαγγελματίες των Κλάδων του Ε.Ε.Π. σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε, στη Παράλληλη Στήριξη και σε Τμήματα Ένταξης, η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε 

ξεχωριστές και κατά Επαγγελματικό Κλάδο βιβλιογραφικές αναφορές, σχετικές με το πως η 

Επαγγελματική Εξουθένωση επιδρά στις ειδικότητες αυτές και πως αυτή εκδηλώνεται μέσα στα 

αμιγώς σχετικά πεδία ασκήσεως του επαγγέλματος τους παρά μέσα σε δομές ειδικών σχολείων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ειδικότητα των Παιδοψυχιάτρων απαντάται σχεδόν αποκλειστικά 

στα ΚΕΔΔΥ (πλέον ΚΕΣΥ) ενώ ο κλάδος των Επαγγελματικών Συμβούλων στην Ειδική 

Εκπαίδευση έχει υποεκπροσωπηθεί με αποτέλεσμα σχετική βιβλιογραφία που απαιτεί 

εμπλουτισμό. 

4.3.1  ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Οι Ψυχολόγοι καθώς και οι άλλες κατηγορίες  επαγγελματιών ψυχικής υγείας υπόκεινται 

επίσης στους κινδύνους ορισμένων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία, 

συμπεριλαμβανομένου εκτός από το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout) και  

του Συνδρόμου Εξάντλησης από Συναισθηματική Εμπλοκή (“compassion fatigue syndrome”) 

κατά τον Figley, (2002) καθώς και από Δευτερογενή Μετατραυματική Διαταραχή (“secondary 

post-traumatic stress disorder”)  σύμφωνα με τον Canfield (2005). 

 Το Burnout σύμφωνα με έρευνα των Pope και Tabachnick (1994) και Gilroy και 

Συνεργάτες (2002) έχει συσχετιστεί με την κατάθλιψη τόσο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 

ψυχολογίας όσο και σε άλλα επαγγέλματα κατά τους Hakanen και Schaufeli (2012). Επίσης 

φαίνεται να παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο υποκειμενικά βιωμένο στρες και τη 

κατάθλιψη. Σύμφωνα με έρευνες των Welp και Συνεργάτες (2015), οι Ψυχολόγοι βιώνουν 

χαμηλότερα αισθήματα ασφάλειας και αυξημένη Συναισθηματική Εξάντληση.  
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 Επιπροσθέτως ταυτόχρονα όπως συνιστούν οι Rupert και Συνεργάτες (2015), με το 

κίνδυνο του Burnout που προκύπτει για τον ίδιο το Ψυχολόγο ενδέχεται να επηρεασθούν 

ακούσια και οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του λόγω των υψηλών απαιτήσεων εργασίας και 

της μειωμένης επαγγελματικής λειτουργικότητας, σε συνδυασμό με μειωμένη ικανότητα που 

προκύπτουν από την Επαγγελματική Εξουθένωση. Η προαναφερθείσα αλληλουχία ερμηνεύεται 

ως εξής, σύμφωνα με τη Maslach (2003), όταν κάποιος απομακρυνθεί από το ρόλο του δεν θα 

προσπαθήσει να αποδώσει τα μέγιστα και αντιθέτως μπορεί να κάνει τις ελάχιστες προσπάθειες 

για ανταπεξέλθει ο ίδιος με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ευμάρεια όσων 

εξαρτούνται από αυτόν. 

 

 Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους Ψυχολόγους μπορεί επίσης να 

εγείρει ανησυχίες ηθικού ενδιαφέροντος κατά τους Rupertet και Συνεργάτες (2015), που 

απορρέουν από την αδυναμία να συνεχιστεί επαρκώς και ανεπηρέαστα το έργο τους.  

 

 Σε κάποια φάση της σταδιοδρομίας τους, οι Ψυχολόγοι ενδέχεται να έλθουν 

αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να φθάσουν στα όρια τους και παρόλα αυτά ακόμη θα πρέπει να 

εργάζονται μέσα στο Κώδικα Δεοντολογίας, Koocher και Keith-Spiegel (2008). Σύμφωνα με τον 

Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (A.P.A.) του 2016, 

ένας Ψυχολόγος πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα του μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του και 

πρέπει να συμμετέχει συνεχώς στην ανάπτυξη και διατήρηση της των ικανοτήτων αυτών. 

Επίσης, πρέπει να έχει την αυτεπίγνωση των προσωπικών προβλημάτων που ενδέχεται να 

επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στο έργο του και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την 

αντιμετώπισή τους. 

 

 Σε ένα ακόμη παράδειγμα, ο Καναδικός Κώδικας Δεοντολογίας για τους Ψυχολόγους 

δηλώνει ρητά ότι οι Ψυχολόγοι οφείλουν να εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες προάγουν 

την αυτοφροντίδα τους και συνδράμουν στην αποφυγή επιβλαβών καταστάσεων όπως Burnout, 

καταφυγή σε χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, κ.λπ. οι οποίες θα επέσυραν επισφαλή κριτική 

ικανότητα και θα είχαν αποτέλεσμα τη βλάβη και όχι τη προστασία των άλλων σύμφωνα με τους 

Koocher και Keith-Spiegel (2008). 
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 Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

αντιπροσωπεύει ένα πιθανό προσωπικό πρόβλημα των Ψυχολόγων που μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την επαγγελματική τους ικανότητα δημιουργώντας έτσι τη δεοντολογική δέσμευση να 

το γνωστοποιήσουν.  

 

4.3.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

 Η δουλειά του / της Κοινωνικού λειτουργού ως μέρος της κατηγορίας των κοινωνικών 

επιστημών είναι ένα επάγγελμα που στοχεύει βελτίωση της εύρυθμης κοινωνικής λειτουργίας 

δια μέσω της παροχή πρακτικής υποστήριξης και ενίοτε ψυχολογικής βοήθειας προς τους 

ανθρώπους σε ανάγκη. Σύμφωνα με τις απόψεις των Jones & Novak, (1993) η κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική κατάσταση σε κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε κρίση εγείρει 

πολλές δυσκολίες για τους ωφελούμενους των Κοινωνικών Λειτουργών που υπόκεινται σε αυτή 

τη κατηγορία, που εντός αυτού του πλαισίου αναφοράς παρουσιάζουν αυξημένες προσδοκίες για 

λήψη υπηρεσιών κοινωνικής υφής. Αυτή λοιπόν η πιεστική αλληλουχία οδηγεί σε διάσταση 

ανάμεσα στον εξιδανικευμένο ρόλο που έχουν για το ρόλο τους οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και 

την αναμενόμενη απόδοση τους.  

 

 Καθοριστικοί παράγοντες που έχουν εντοπιστεί ότι συμβάλουν  στη διαδικασία 

εξουθένωσης για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς περιλαμβάνουν την ασάφεια ρόλου, τη 

σύγκρουση ρόλων, τη πρόκληση του είδους της εργασίας και την έλλειψη αυτονομίας στη 

δουλειά. Ιδιαίτερα ο βαθμός ασάφειας του ρόλου και η σύγκρουση ρόλων αποτελούν για τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς παράγοντα υψηλού βαθμού στρες. Οι διαρκείς αλλαγές στις 

οργανωτικές δομές επίσης  φαίνεται να επιβαρύνουν την όλη αρνητική κατάσταση  που βιώνουν 

οι Κοινωνικοί Λειτουργοί λόγω του ότι καθίστανται ανίκανοι να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που 

έχουν διδαχθεί λόγω των αντιφατικών προσδοκιών των άλλων από το ρόλο τους. Οι ίδιοι 

θεωρούν πως η έννοια του επαγγελματικού τους λειτουργήματος υπονομεύθηκε και έχουν να 

αντιμετωπίσουν διαρκή ηθικά διλήμματα για το πώς αναμένεται από αυτούς να ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχών μεταρρυθμίσεων και 

αλλαγών συν τη παραδοχή ότι αισθάνονται μειωμένη εργασιακή αυτονομία και εξάντληση 
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πόρων. Κατά συνέπεια δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι έχει βρεθεί στο επάγγελμα τους ένας 

υψηλός βαθμός Εξουθένωσης σε σχέση με τη Διάσταση που μετρά την Αίσθηση της 

Προσωπικής Επίτευξης. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί απασχολούμενοι στην ψυχική υγεία 

θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν χαμηλότερα επίπεδα Burnout από ότι οι συνάδελφοι τους των 

νοσοκομείων ή Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται σε δομές πρόνοιας. Ωστόσο, αυτό δεν 

είναι μια άκρως αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης επειδή έχουν γίνει λίγες συγκριτικές 

μελέτες. Ένας ακόμη επιβαρυντικός εκλυτικός παράγοντας βίωσης Burnout από τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς που ασκούν το έργο τους σε ιατρικώς, κυρίως, σχετιζόμενα 

εργασιακά περιβάλλοντα, είναι η εφαρμογή του ιατρικού μοντέλου από το εκεί προσωπικό, μία 

πραγματικότητα που ενέχει μία σύγκρουση status η οποία προέρχεται από τις απαιτήσεις που 

επιβάλλονται στους Κοινωνικούς Λειτουργούς από ιατρικά επαγγέλματα που συχνά βρίσκονται 

σε αντιπαράθεση με τις αξίες της κοινωνικής εργασίας. 

 

 Οι θέσεις των Whitaker, Weismiller, και Clark, (2006) σε σχέση μα τα αίτια βίωσης 

επαγγελματικής εξουθένωσης από τη κατηγορία των Κοινωνικών Λειτουργώναντιπροσοπεύουν 

τις παραπάνω παραδοχές. Επιπλέον, σύμφωνα με αυτούς oι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρέχουν 

ένα ευρύ φάσμα ζωτικής σημασίας υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 

στην διασφάλιση της υγείας και της ευμάρειας των κοινωνικών ομάδων με πιο ευάλωτα μέλη. 

Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό απαιτήσεων που είναι συνυφασμένο με τη παροχή των υπηρεσιών 

τους - σε συνδυασμό με όλο και περισσότερο μείωση των πόρων ενδέχεται να αποτελέσει 

σημαντική πρόκληση για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Οι ίδιοι σύμφωνα με μια μελέτη 

υποστηρίζουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενα επίπεδα γραφειοκρατίας 

στο έργο τους και ανεπαρκή εποπτεία στη δουλειά τους, περιβαλλόμενοι από πεπαλαιωμένο 

προσωπικό και υψηλό ποσοστό παραίτησης από τη δουλειά, έτσι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί 

τείνουν να βιώνουν αισθήματα ματαίωσης ενώ ταυτόχρονα καλούνται συχνά να διαχειριστούν 

σοβαρές υποθέσεις. Δεδομένων των μεγάλων απαιτήσεων που τους επιβάλλονται, δεν προκαλεί 

έκπληξη το γεγονός ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί συχνά καταλήγουν στο να βιώνουν έντονες 

εμπειρίες ψυχολογικής δυσφορίας, και τελικά, υψηλά επίπεδα Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης. 
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 Κατά τους Maslach και Συν. (2001) η εμφάνιση Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης είναι πιο πιθανή για τους επαγγελματίες που βρίσκονται στην αρχή της 

σταδιοδρομία τους συμπεριλαμβανομένων και όσων εργάζονται στον τομέα των ανθρώπινων 

υπηρεσιών όπως οι Κοινωνικοί Λειτουργοί. Επιπλέον, σε σχέση με αυτήν τη σε πρώιμο στάδιο 

της έναρξης της επαγγελματικής καριέρας εμφάνιση του Burnout, οι Schaufeli και Enzmann 

(1998) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το Burnout, αν δεν αντιμετωπιστεί νωρίς, τείνει να 

επιμείνει. Ομοίως, οι Poulin και Walter (1993) διεξήγαγαν μια διαχρονική έρευνα σε ένα δείγμα 

879 Κοινωνικών Λειτουργών και εργαζομένων σε κοινωνικές υπηρεσίες διαπίστωσε ότι η 

Επαγγελματική Εξουθένωση είναι ένα σταθερό φαινόμενο μεταξύ των επαγγελματιών αυτού του 

κλάδου. Ο Siebert (2005) με βάση ένα ερευνητικό δείγμα 751 κοινωνικών λειτουργών, 

διαπίστωσε ότι περίπου τα τρία τέταρτα ανέφεραν ότι παρουσίασαν προβλήματα εκδήλωσης 

Burnout κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 

 

 Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης των κοινωνικών λειτουργών είναι ένα 

σοβαρό πρόβλημα επειδή μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα και τη σταθερότητα των 

κοινωνικών υπηρεσιών που οι ίδιοι παρέχουν στους εξαρτώμενους από αυτούς. Σύμφωνα με 

τους Evanset και Συν. (2006) καθώς και Siebert (2004) όπως και Stanley, Manthorpe και White, 

(2007), οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που αντιμετωπίζουν Εξάντληση έχουν αυξημένο κίνδυνο 

ψυχολογικών συμπτωμάτων, όπως κατάθλιψη, η οποία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε 

εγκατάλειψη της θέσεως εργασίας, θέση με την οποία συντάσονται  τόσο οι Kim και Stoner 

(2008) όσο και οι Barak, Nissly και Levin (2001). Αν και ένας σημαντικός αριθμός από 

ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει τις αρνητικές επιπτώσεις του Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης πάνω στην επαρκή άσκηση του επαγγέλματος των Κοινωνικών Λειτουργών οι 

επιπτώσεις του Burnout είναι  λιγότερο κατανοητές στη σχέση του με τη σωματική τους υγεία. 

Προσπαθώντας να καταδείξουν αυτή την αλληλεπίδραση, οι Peterson και Συν. (2008) 

μελέτησαν τη σχέση μεταξύ Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης και φυσικής ασθένειας 

σε όσους εργάζονται στις Σουηδικές Υγειονομικές Υπηρεσίες και διαπίστωσαν ότι το Burnout 

συσχετίστηκε με χαμηλά επίπεδα στη κατάσταση της υγείας, με διαταραχές του ύπνου και 

πόνους στο λαιμό και την πλάτη. Παρά τον υψηλό κίνδυνο Επαγγελματικής Εξουθένωσης από 

την άσκηση του επαγγέλματος υπό τέτοιες συνθήκες, λίγα ακόμη είναι γνωστά για την επίδρασή 

του στη σωματική υγεία και στη κοινωνική ζωή των Κοινωνικών Λειτουργών. Οι Κοινωνικοί 
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Λειτουργοί είναι σύμφωνα με τους Priebe, Fakhoury, Hoffmann, Powell, (2005) και Siebert 

(2005) μεταξύ των εργαζομένων που κινδυνεύουν περισσότερο στο να βιώσουν Επαγγελματική 

Εξουθένωση και τα ευρήματα δείχνουν ότι το Burnout μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της 

υγείας του ατόμου με την πάροδο του χρόνου, η οποία, με τη σειρά του μπορεί να υπονομεύσει 

τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό. 

 

 Συμπερασματικά, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν προσδιοριστεί ως αγχογόνες για τους 

Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι  με λιγότερους πόρους για την 

κάλυψη των αναγκών πελατών με πολλαπλά κοινωνικά ζητήματα. Πρέπει να σημειωθεί, 

ωστόσο, ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των ποικίλων ρόλων που εμπεριέχει η κοινωνική 

εργασία με την υψηλή μεταβλητότητα του στρες.  

 

4.3.3 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ   

 Οι Φυσικοθεραπευτές (ή Φυσιοθεραπευτές), καθώς και οι Εργοθεραπευτές είναι 

ευάλωτοι στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης εξαιτίας του σημαντικό ρόλου που 

επιτελούν στη διαδικασία αποκατάστασης η οποία απαιτεί στενή αλληλεπίδραση με τον πελάτη. 

Αν και η βιβλιογραφία που αφορά στις έρευνες για το Burnout στους Φυσικοθεραπευτές 

θεωρείται ανεπαρκής, μια μελέτη του που διεξήχθη στην Ιαπωνία το 2002 αποκάλυψε ότι οι 

Φυσιοθεραπευτές υπέφεραν από μέτρια εξουθένωση ενώ μία που διεξήχθη στην Ιταλία το 2006 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Φυσιοθεραπευτές υπέφεραν από υψηλά επίπεδα 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γιατρούς. 

 

 Η βιβλιογραφία σχετικά με την εκτίμηση της σοβαρότητας της έκθεσης του Συνδρόμου 

της Επαγγελματικής Εξουθένωσης μεταξύ των Φυσιοθεραπευτών στο Burnout δείχνει ότι αυτή 

μπορεί να ποικίλει από χώρα σε χώρα. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία από τους 

Serrano και Hidalgo (2008) δείχνουν ότι μόνο το 4% των Φυσιοθεραπευτών στη χώρα αυτή 

επιδεικνύει υψηλό επίπεδο εξουθένωσης ενώ οι Ιταλοί ερευνητές απέδειξαν ότι οι 

Φυσιοθεραπευτές στη χώρα τους υποφέρουν από Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

περισσότερο σε σχέση με τους νοσοκόμους και τους γιατρούς. Αυστριακοί ερευνητές έχουν 
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διατυπώσει ότι το 35% των Φυσιοθεραπευτών έχει υψηλό δείκτη Συναισθηματικής Εξάντλησης, 

18% αυτών βιώνει Απροσωποποίηση και 14% Μειωμένη Αίσθηση Προσωπικού Επιτεύγματος. 

 Σε ότι αφορά το Σύνδρομο Burnout σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία, μία έρευνα 

που διεξήχθη στη Κύπρο το 2010 κατέδειξε πως σημαντικό ποσοστό Φυσικοθεραπευτών που 

εργάζεται με νεότερους ασθενείς και ιδιαίτερα με παιδιά τείνει να βιώνει υψηλή Συναισθηματική 

Εξάντληση ως και τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με Φυσιοθεραπευτές που απασχολούνταν 

σε μη-παιδιατρικές δομές. Στην ίδια έρευνα, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς οι 

Φυσικοθεραπευτές οι οποίοι εργαζόντουσαν στον ιδιωτικό τομέα ανέφεραν υψηλότερα 

αισθήματα Συναισθηματικής Εξάντλησης και Burnout από τους συναδέλφους τους στις δομές  

δημόσιας υγείας. Ένας πιθανός λόγος για αυτό θα μπορούσε να είναι η αβεβαιότητα σχετικά με 

την εργασιακή  επισφάλεια στον ιδιωτικό τομέα που επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες 

όπως αλλαγές στην οικονομία, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και οργανωτικές και το κοινωνικές 

μεταβολές. 

      

 Επιπροσθέτως, οι ιδιωτικοί Φυσιοθεραπευτές έχουν μια στενότερη και συνεχή σχέση 

με τους πελάτες τους, αυξημένο φόρτο εργασίας και διαρκή έκθεσή τους στις συναισθηματικές 

και σωματικές ανάγκες των ασθενών τους. Επιπλέον, οι Φυσιοθεραπευτές που εργάζονται σε 

νοσοκομειακό πλαίσιο έχουν συνήθως επαφή με τους ασθενείς τους σχεδόν μόνο κατά τη 

διάρκεια της οξεία φάσης της ασθένειάς τους σε αντίθεση με τους Φυσιοθεραπευτές του 

ιδιωτικού τομέα που έχουν μεγαλύτερη συνεργασία και να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις με 

αυτούς. 

 

Σύμφωνα με μια έρευνα των Zbigniew, Śliwiński και Συν. που έγινε στη Πολωνία το 

2013 σε μία ομάδα Φυσιοθεραπευτών με 5-15 χρόνια προϋπηρεσίας, η απουσία Συνδρόμου 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης αποδόθηκε στην ικανοποίηση από την άσκηση του ίδιου του 

έργου του Φυσιοθεραπευτή και τα θετικά συναισθήματα που συνδέονται με την αλληλεπίδραση 

με φίλους και οικογένεια, Φυσικοθεραπευτές όμως με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας είναι επιρρεπείς 

στο να βιώσουν Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε βάθος χρόνου αν εργάζονται σε 

κάποια δομή υγειονομικής περίθαλψης, ενώ σε ομάδα των Φυσιοθεραπευτών με περισσότερα 

από 15 χρόνια υπηρεσίας το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης αυξάνεται μεταξύ εκείνων 

που εργάζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκτός δομών φροντίδας υγείας ή εκτός 
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εκπαιδευτικών  οργανισμών. Από την έρευνα αυτή αναδείχθηκε επίσης ότι οι γυναίκες που είναι 

ικανοποιημένες με την οικογενειακή και κοινωνική ζωή είναι λιγότερο επιρρεπείς το Burnout 

καταλήγοντας πως η βελτίωση της ψυχικής ευρωστίας του προσωπικού μπορεί να συμβάλει στη 

μείωση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

 

 Εν κατακλείδι, οι Φυσικοθεραπευτές θεωρούνται από τους  πρώτους υποψήφιους για 

Επαγγελματική Εξουθένωση περισσότερο εξαιτίας των απαιτητικών κλινικών απαιτήσεων των 

ρόλων τους και της στενής τους αλληλεπίδραση με τους πελάτες σύμφωνα με τους Balogun και 

Συν. (2002), τους Kania, Meyer, και Ebersole (2009) καθώς και Li Calziet και Συν. (2006) και 

Lindsay και Συν. (2008). Ο Wolfe (1981) προτείνει ότι οι Φυσιοθεραπευτές μπορεί βιώσουν 

αίσθημα έλλειψης Προσωπικής Επίτευξης - ή ακόμα και αποτυχία – αν οι ασθενείς τους δεν 

επιτύχουν τους στόχους τους. Μια μελέτη των Lindsay και Συν. (2008) που διερεύνησε τους 

παράγοντες άγχους στο χώρο εργασίας ατόμων που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία δείχνει 

ότι ελλιπείς οργανωτικοί παράγοντες, υψηλός φόρτος εργασίας και έλλειψη προσωπικού είναι οι 

αιτίες που συμβάλλουν στην Επαγγελματική Εξουθένωση. Σε αυτό το περιβάλλον, το άγχος 

μπορεί να προκληθεί από την αδυναμία να ανταποκριθούμε στις διάφορες προσδοκίες ή 

απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την εξουθένωση ή τη δυσαρέσκεια στο εργασιακό 

πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, αυτά συνδράμουν στο οι επαγγελματίες να έχουν την τάση να 

υποφέρουν από εργασιακό ή επαγγελματικό άγχος τα οποία συχνά προκύπτουν από τις υψηλές 

προσδοκίες σε συνδυασμό με ανεπαρκή χρόνο για να ανταποκριθούν στα τακτικά τους 

καθήκοντα καθώς και τις ανεπαρκείς δεξιότητες ή την και έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης 

στην εργασία κατά τους Bames, Bloom, και Nahin (2010) και σύμφωνα με τους Li Calzi και 

Συν. (2006) και Wandling και Smith (1997). 

   

4.3.4 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ  

Τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα όπως η ιατρική, η κοινωνική εργασία, η νοσηλευτική, η 

διδασκαλία, η δημόσια ασφάλεια, η φροντίδα των παιδιών και η εργοθεραπεία θεωρούνται 

επαγγέλματα υψηλής πίεσης σύμφωνα με τον Cherniss (1980). Τα άτομα σε αυτά τα 

επαγγέλματα εργάζονται εντατικά, στενά και συνεχώς με ανθρώπους που έχουν σοβαρά 

σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι πιέσεις που σχετίζονται 
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με τις διαδικασίες παροχής βοήθειας που περιλαμβάνουν τη θεραπεία, τη διδασκαλία, την 

παροχή συμβουλευτικής θέτουν αυτούς τους επαγγελματίες σε κίνδυνο για τη βίωση συνδρόμου 

της επαγγελματικής εξουθένωση. Παρόλο που το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

έχει μελετηθεί σχετικά εκτενώς σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς παροχής υπηρεσιών, έχει 

απολάβει μόνο μικρή προσοχή στον τομέα της Εργοθεραπείας. Σύμφωνα με μια μελέτη σε 

δείγμα Αυστραλιανών Εργοθεραπευτών από τους Sturgess και Poulsen (1983) διαπιστώθηκε ότι, 

σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται με άτομα με σωματικές αναπηρίες και 

σε παιδιατρικές δομές, οι Εργοθεραπευτές εργαζόμενοι σε θέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονταν από 

δυσμενείς ψυχοκοινωνικές συνθήκες, είχαν χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία και χαμηλή 

Αίσθηση Προσωπικού Επιτεύγματος καθώς και υψηλότερο επίπεδο Συναισθηματικής 

Εξάντλησης. Από την άλλη πλευρά, μια έρευνα των Brollier, Bender, Cyranowski, και Velletri 

(1987) σε δείγμα Αμερικανών Εργοθεραπευτών που εργάζονται σε νοσοκομεία δεν διαπίστωσε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των Εργοθεραπευτών που εργάζονται σε σωματικές 

αναπηρίες και εκείνους που εργάζονται σε ψυχιατρικές και μονάδες αποκατάστασης. Τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι Εργοθεραπευτές παρουσίασαν μέτριο επίπεδο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης και ότι οι Εργοθεραπευτές που πέρασαν το λιγότερο χρόνο με 

τους ασθενείς παρουσίασαν μεγαλύτερη Αποπροσωποποίηση. Επιπλέον, κατά τους Brollier, 

Bender, Cyranowski και Velletri (1986) έχει αναφερθεί ότι η Συναισθηματική Εξάντληση σε 

αυτό το δείγμα επηρεάστηκε από την προσωπική αντίληψη της κύριας εργασίας, από το είδος 

της εργασίας και από το είδος της θεραπείας των ασθενών. 

 Σε μία έρευνα των González - Gutiérrez και Συν. (2004) για το Σύνδρομο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης που βιώνουν οι Εργοθεραπευτές, διαπιστώθηκε ότι η υψηλή 

Συναισθηματική Εξάντληση ήταν η το πιο συχνά βιωμένη παράμετρος της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης. Αντίθετα, οι Gutpa και Συνεργάτες (2012) σε μια μελέτη μεικτών μεθόδων και 

μελέτη συνέντευξης των Καναδών Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών βρήκαν υψηλότερα επίπεδα 

Κυνισμού/Αποπροσωποποίησης σε σχέση με τη Συναισθηματική Εξάντληση. Οι ερευνητές 

τόνισαν πως  αυτή η αξιοσημείωτη διαπίστωση θα μπορούσε να αποδοθεί στην άνοδο των 

επιπέδων άγχους που σχετίζεται με το πλαίσιο του Καναδικού συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης, το οποίο συμφώνα με τους ίδιους κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 

ενδέχεται να συνέβαλε στη βίωση υψηλοτέρων επιπέδων Κυνισμού / Αποπροσωποποίησης στο 

επάγγελμα των Εργοθεραπευτών. 



83 
 

 

 Οι Gupta και Συν. (2012), Sweeney και Συν. (1993) απέδωσαν την Επαγγελματική 

Εξουθένωση που βιώνουν οι Εργοθεραπευτές στον αυξανόμενο φόρτο εργασίας και στις μη 

ρεαλιστικές απαιτήσεις που συχνά εκφράζει η διοίκηση στο χώρο εργασίας, καθώς και τις 

προσδοκίες που εκφράζουν οι πελάτες και οι οικογένειες τους. Πέραν της εργασιακής 

κατάστασης, σύμφωνα με τους Balogun και Συν. (2002) ένας δημογραφικός παράγοντας που 

βρέθηκε να σχετίζεται με υψηλή Συναισθηματική Εξάντληση στους Εργοθεραπευτές είναι ο 

αριθμός των παιδιών υπό την έννοια ότι η ανάληψη πολλαπλών ρόλων όπως η αντιμετώπιση των 

πιέσεων στο σπίτι καθώς και η ταυτόχρονη διαχείριση της κατάστασης στο εργασιακό τομέα 

μπορούν να συμβάλουν στην υψηλή Συναισθηματική Εξάντληση, Michel και Συν. (2011). 

 

 Οι Poulsen και Συνεργάτες (2013) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στο Burnout και την 

εργασιακή δέσμευση και θεωρούν πως το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και η 

υπερδέσμευση (ή υπερεμπλοκή) με την εργασία δεν αντιπροσωπεύουν τα δύο άκρα ενός ενιαίου 

συνεχούς, αλλά μάλλον συνύπαρξη σε αυτό. Ένα μικρό ποσοστό Εργοθεραπευτών (14%) στην 

έρευνα τους ανέφερε ότι αισθάνθηκε Συναισθηματική Εξάντληση και τάση εργασιακής 

απεμπλοκής στα πλαίσια ενός Burnout και παρόλα αυτά αισθανόταν δέσμευση με το επάγγελμα 

τους, συμπέρασμα το οποίο υποστηρίζεται και από προηγούμενη έρευνα των Bakker και Leiter 

(2010).  

 

 Υπήρξε πολλή συζήτηση για τις επιπτώσεις της υπερεμπλοκής στην υγεία -είτε σε 

επίπεδο οργανισμού είτε σε προσωπικό, από τη κατάσταση που προκύπτει να θεωρεί εαυτόν 

κάποιος υπερεμπλεκόμενο ή υπερβολικά δεσμευμένο σε σχέση με τη δουλειά του, George, 

(2011). Η υπερβολική δέσμευση δεν είναι η ίδια με την ύπαρξη εργασιομανίας. Εξ ορισμού, η 

εργασιομανία είναι ο καταναγκασμός που εκπορεύεται από την επιτακτική ανάγκη για σκληρή 

εργασία, με υπερβολικό φόρτο, υπό πίεση και για πολλές ώρες και όχι η εργασία ως 

δραστηριότητα για απόλαυση. Η εργασιακή υπερεμπλοκή χαρακτηρίζεται από την υπέρμετρη 

ενασχόληση των επαγγελματιών με τις επαγγελματικές δραστηριότητες τους κατά τους Bakker 

και Leiter (2010). 

 

 Η υπερβολική δέσμευση στην εργασία, σύμφωνα με τους Demerouti και Συν. (2010), 

είναι σαν την εργασιομανία αλλά οι υπερεμπλεκόμενοι  (ή υπερβολικά δεσμευμένοι με την 
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εργασία) εργαζόμενοι αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα αίσθησης αυτονομίας, ευεξίας, εν 

αντιθέσει με την Εξάντληση που εμφανίζεται σε πολλούς εργασιομανείς.  

 

 Η διάκριση αυτή εξηγεί γιατί εργασιομανείς Εργοθεραπευτές φέρνοντας τα 

προβλήματα στο σπίτι μετά από δουλειά και όντας μη ικανοί να τα αποτάξουν διανοητικά κατά 

τη διάρκεια του χρόνου εκτός εργασίας υπόκεινται περισσότερο σε βίωση το Συνδρόμου 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Μία τέτοιου είδους παραδοχή βοηθά στο να κατανοηθεί η σχέση 

μεταξύ Burnout κατά τους Geurts και Sonnentag (2006) και υπερεμπλοκής κατά τους Fritz και 

Συν. (2010).  

 

 Όπως ανέφεραν οι Bakker και Συν. (2010), είναι πιθανό ότι εάν ο φόρτος εργασίας 

είναι υπερβολικά απαιτητικός ή υπάρχει σύγκρουση μεταξύ εργασίας και καταστάσεων εντός 

οικογένειας τότε υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και κατά συνέπεια όλα τα θετικά αποτελέσματα 

της εργασιακής υπερεμπλοκής όπως ευεξία, ενέργεια, αφοσίωση και απόλαυση, μπορεί να 

αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου σε αρνητικές επιπτώσεις και να εξελιχθούν σε  η 

εργασιακή καταπόνηση. 

 

 Σύμφωνα με τους Gupta και Συν. (2012) ο αντιληπτός εργασιακός φόρτος είναι μία 

από τις εργασιακά σχετιζόμενες απαιτήσεις που επιφέρει εσωτερική πίεση και καταπόνηση 

στους Εργοθεραπευτές και συσχετίζεται υψηλά με τη Συναισθηματική Εξάντληση.  

 

 Κάτι τέτοιο υποδηλώνει ότι οι ίδιοι οι Εργοθεραπευτές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εντοπίσουν σαφή προειδοποιητικά σημάδια σχετικά με την επικείμενη επιρρέπεια τους στο 

Burnout, σημάδια όπως αίσθηση ότι έχουν καταβληθεί από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που 

βιώνουν. Οι Siegrist και Συν. (2004) υποστηρίζουν πως η συνεχής έκθεση σε στρεσογόνες 

απαιτήσεις θέτει κινδύνους την υγεία εξαιτίας της υψηλής καρδιαγγειακής ενεργοποίησης 

(αυξημένος καρδιακός ρυθμός, υπέρταση), καθώς και χρόνιες δυσκολίες ύπνου όταν συνδέονται 

με υπερβολική καταβολή προσπάθειας στη παραγωγή έργου και ελλιπή ανάρρωση. Η 

εκτεταμένη υπερβολική εργασία αναγνωρίζεται ως κατάσταση υψηλού ρίσκου σε ορισμένες 

χώρες, για παράδειγμα, Ιάπωνες ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο φαινόμενο του 

Karoshi, που ορίζονται ως «θάνατος από υπερβολική εργασία», Ahola και Συν. (2010). 
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Ως άλλη μία εξειδικευμένη παράμετρος που συνδέεται με το Burnout στους 

Εργοθεραπευτές είναι ότι επαγγελματίες που εργάζονται με ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή με 

όσους δέχονται μακροχρόνια περίθαλψη, γηριατρικούς και ψυχιατρικούς ασθενείς, μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

4.3.5 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ  

 Το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή είναι ένα επάγγελμα παροχής και φροντίδας προς 

τους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα λογοπαθολογίας. Οι Λογοθεραπευτές που 

υπόκεινται σε υπερβολικό φόρτο εργασίας, υπερβολικά καθήκοντα, έλλειψη αυτονομίας, 

περιβάλλον ακατάλληλο για την εργασία και χαμηλή αμοιβή γίνονται ιδιαίτερα επιρρεπείς προς 

τη βίωση Burnout. Αυτοί οι παράγοντες υπονομεύουν τον επαγγελματία της Θεραπείας Λόγου, 

οδηγώντας τον να εκτελεί τις υπηρεσίες του μηχανικά, και σε κόστος του χρόνου που θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να επεκτείνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του. 

 

 Στο πεδίο της Λογοπαθολογίας έχει διεξαχθεί περιορισμένη έρευνα σε ότι αφορά την 

επίπτωση του Burnout και το πώς αυτό επηρεάζει αρνητικά την προσωπική και επαγγελματική 

ζωή των Θεραπευτών Λόγου. Μια έρευνα των Αμερικανών Λογοπαθολόγων  Miller και Potter 

(1982) αποκάλυψε ότι το 43% του δείγματός τους σε ένα πληθυσμό 135 ατόμων βίωνε μέτριο 

έως σοβαρό Burnout, ενώ το 36% έδειξε ήπια συμπτωματολογία. Είκοσι ένα τοις εκατό όλων 

των ερωτηθέντων έδειξαν ότι η δουλειά τους είχε αρνητικό αντίκτυπο την ιδιωτική τους ζωή και 

το 78% με μέτρια ως σοβαρά συμπτώματα Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης ανέφερε 

ότι η προσωπική ζωή τους ήταν αρνητικά επηρεασμένη από το επαγγελματικό καθεστώς που 

επικρατούσε. Εβδομήντα εννέα και 60%, αντίστοιχα από το δείγμα της ίδιας ομάδας εξέφρασαν 

δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους και την αναποτελεσματικότητα της εργασίας. Ο βαθμός 

Εξουθένωσης ήταν ιδιαίτερα υψηλά συσχετισμένος με τους περιορισμένους πόρους 

αντιμετώπισης και διαχείρισης του Burnout. 

 

 Σύμφωνα με μία μελέτη των Brito da Nóbrega και Barboza (2013) το Σύνδρομο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους Λογοθεραπευτές μπορεί να οδηγήσει σε απουσίες από την 

εργασία όπως και σε έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς τους. 

Κατά συνέπεια, λόγω της απαιτητικής υφής της δουλειάς τους, οι επαγγελματίες θεραπείας 
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Λόγου πρέπει να γνωρίζουν τη κατάσταση της φυσικής και ψυχικής τους υγείας, διότι αυτά 

αποτελούν παράγοντες για τη διατήρηση της ποιότητας της θεραπείας. 

Σε μία έρευνα των Charitaki και Συν. (2018) σε ότι  αφορά τα συναισθήματα των 

επαγγελματιών υγείας συμπεριλαμβανομένων και των Θεραπευτών Λόγου που εργάζονται με 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, αυτά ήταν γενικά θετικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων τόνισε ότι παρά τη μεγάλη ευθύνη που έχουν για τα παιδιά, αποκτούν μεγάλη 

εμπειρία και αναπτύσσουν την αποτελεσματικότητά τους στην εφαρμογή προγραμμάτων 

παρέμβασης. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι βρίσκουν τρόπους για να 

διαχειριστούν την κούραση στο χώρο εργασίας και κανένας από αυτούς δεν ανέφερε μια 

παθητική στάση. Έχει διαπιστωθεί ότι τα υψηλά ποσοστά Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

σχετίζονται με άτομα που επιδεικνύουν παθητικές συμπεριφορές, ενώ κατά τους Vassos και  

Nankervis (2012) τα χαμηλότερα σχετίζονται με άτομα που ακολουθούν πιο δραστικές και 

πρακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης. 

 

4.3.6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ   

Το επάγγελμα των Νοσηλευτών είναι ένα από τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα που έχει 

αποδειχθεί πως βάλλεται σημαντικά από το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης με 

μεγάλες συνέπειες για τον επαγγελματία, τον οργανισμό και την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών όπως διατυπώνουν οι Glasberg και Συν. (2006) καθώς και Αδαλή και Λεμονίδου 

(2001). Ανάμεσα στις πιο συχνές αιτίες που φέρονται να ευθύνονται είναι ο υπερβολικός φόρτος 

εργασίας, η συναισθηματική εμπλοκή στην εργασία, η οργανωτική και διοικητική δομή των 

δημόσιων νοσοκομείων, ο μειωμένος έλεγχος και περιορισμένη αυτονομία στο σχεδιασμό και 

την παροχή υπηρεσιών νοσηλείας, το ασύμβατο ανάμεσα στην επιτέλεση των επαγγελματικών 

υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του οργανισμού απασχόλησης, το συναισθηματικό κλίμα που 

επικρατεί σε σχέση τους συναδέλφους, η κακής ποιότητας ηγεσία, οι συγκρούσεις και στον 

χώρο εργασίας, και βέβαια οι χαμηλές αποδοχές σε σχέση με το παρεχόμενο έργο καθώς και η 

έλλειψη της αναγνώρισης του νοσηλευτικού έργου, Μισουρίδου, (2008). 

Η Severinsson (2003) και οι Ekstedt και Faberberg (2005) μελέτησαν τις επιπτώσεις της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης με τη μέθοδο της συνέντευξης Νοσηλευτών που βίωσαν Burnout. 

Οι Νοσηλευτές ανέφεραν ότι βίωναν αισθήματα αδυναμίας στο να διεκπεραιώσουν τις ηθικές 



87 
 

τους υποχρεώσεις, εξάντληση, έλλειψη ενέργειας και κινήτρου, αβοηθησία και μοναξιά. Το 

γεγονός ότι γινόντουσαν μάρτυρες ανθρώπων που βρισκόντουσαν σε επώδυνες καταστάσεις 

αποτελούσε μία αγωνιωδώς βιωμένη εμπειρία με συνεπακόλουθο το αίσθημα ευαλωτότητας και 

ενοχής από τη δυσκολία να παράσχουν βοήθεια. Ομοίως, υπήρξε αυτοκατηγόρηση ότι δεν είναι 

καλοί Νοσηλευτές και μη επαρκείς στο να μπορούν να προσφέρουν. Τα διακριτά όρια του που 

ξεκινούσε και που σταματούσε για τους ίδιους η ευθύνη είχαν γίνει δυσδιάκριτα. Οι επιπτώσεις 

στους γνωστικούς και ψυχολογικούς τομείς καθώς και στην υγεία τους γινόντουσαν εμφανείς, 

έτσι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη συγκέντρωση και στη μνήμη καθώς και στη φυσιολογία τους. 

Τα αισθήματα μειωμένης αυτοπεποίθησης, ενοχής και ντροπής, η αίσθηση προσωπικής 

ανεπάρκειας, κατωτερότητας και αισθήματος απώλειας ελέγχου είχε ως κόστος τόσο τη 

προσωπική παραμέληση όσο και τη παραίτηση από τη συμμετοχή σε κοινωνικές 

δραστηριότητες. Η επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση είχε πληγεί και ανέπτυξαν μία 

αποφευκτική τάση προς τους ασθενείς τους. Η αποστασιοποίηση  τους από αυτούς οδηγούσε σε 

μία εσωτερική σύγκρουση μεταξύ της εξιδανικευμένης εικόνας του Νοσηλευτή και της 

πραγματικότητας με επαπειλούμενο επακόλουθο το κατακρήμνισμα της επαγγελματικής τους 

αυτοεικόνας. Η απομόνωση από τους γύρω τους αποτελούσε άλλο ένα στοιχείο της νοσηρής 

φάσης που βίωναν όπως και η αίσθηση απώλειας του εαυτού τους παραδομένοι σε μία 

κατάσταση άρνησης της κατάστασης. Πέρα από τους εσωτερικά βιωμένους παράγοντες και 

βιωμένες καταστάσεις των Νοσηλευτών, περαιτέρω διεθνής μελέτες των Campbell, Sonnad, 

Eckhauser, Campbell, Greenfield, (2001) και Aiken, Clarke και Sloane (2002), καθώς και 

Sochalski και Silber (2002) κατέδειξαν σημαντική σχέση ανάμεσα στο εργασιακού άγχος, την 

ανεπάρκεια ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ελλιπούς υποστήριξης από τη διοίκηση, κακές 

διαπροσωπικές σχέσεις και έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζομένους, στη φύση του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος, του αυξημένου εργασιακού φόρτου και της αυξημένης συχνότητας 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

 

Στην ερευνητική προσπάθεια να μελετηθεί η συσχέτιση του Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης με παράγοντες όπως το περιβάλλον εργασίας, οι ατομικοί παράγοντες και η 

προσωπικότητα, σύμφωνα με τους Biaggi, Peter, Ulich, (2003) παρατηρήθηκε ότι από τους 

παράγοντες του περιβάλλοντος εργασίας που συσχετίζονται με το Burnout του νοσηλευτικού 

προσωπικού, αυτοί που συστηματικά αναδεικνύονται ως οι πλέον καθοριστικοί περιλαμβάνουν 
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το φόρτο εργασίας, τα υψηλά επίπεδα βιωμένου άγχους, τις συγκρούσεις με τους συναδέλφους, 

τους προϊσταμένους ή τους συγγενείς των ασθενών, την ελλιπή κοινωνική υποστήριξη που 

λαμβάνουν από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους, την ικανοποίηση από την εργασία, 

την ισορροπία μεταξύ δουλειάς, οικογένειας και προσωπικής εξέλιξης, την αίσθηση ελέγχου, 

την οργανωτική υποστήριξη, τον ανεπαρκή χρόνο μελέτης, την ανεπάρκεια σε προσωπικό και 

τις απολαβές. 

 

Όσον αφορά στους ατομικούς παράγοντες, οι δημογραφικές παράμετροι όπως η ηλικία 

φαίνεται να συσχετίζεται συστηματικά με την εξουθένωση. Ο βαθμός στον οποίον φαίνεται να 

βιώνουν Εξουθένωση φαίνεται να είναι μεγαλύτερος ανάμεσα στο νεότερο προσωπικό 

(Campbell, Sonnad, Eckhauser, Campbell, Greenfield, 2001; Ramirez, Graham, Richards, Cull, 

Gregory, Leaning και Συν. 1995 ; Gabbe, Melville, Mandel, Walker, 2002 ; Aslan, Alparslan, 

Aslan, Kesepara , Unal, 1998 ; Brewer, Shapard , 2004). 

 

Τα αποτελέσματα των ερευνών σε ότι αφορά στο φύλο είναι αντικρουόμενα αν και 

υπάρχει η τάση να εκπορεύονται συμπεράσματα μελετών που καταδεικνύουν υψηλότερα 

επίπεδα Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης στο γυναικείο πληθυσμό (Aslan, Alparslan, 

Aslan, Kesepara, Unal, 1998 ; Fothergill, Edwards, Burnard, 2004 ; McMurray, Linzer, Konrad, 

Douglas, Shugerman και Nelson, 2000). 

 

Ο δημογραφικός παράγων του γάμου διαφαίνεται να ενέχει κάποιου είδους προστασία 

απέναντι στην εμφάνιση του Burnout στις γυναίκες σύμφωνα με τους Aslan, Alparslan, Aslan, 

Kesepara και Unal (1998).  Ακόμη, η υποστήριξη από τους / τις  συζύγους καθώς και η 

ισορροπία μεταξύ του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου όπως διατύπωσαν οι Gabbe, 

Melville, Mandel και Walker (2002), συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στους υπό μελέτη 

παράγοντες που εμφανίζουν με συστηματικό τρόπο αρνητικού είδους συσχέτιση με το 

Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης.  

 

Μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, που συσχετίζονται συστηματικά με 

το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης συμπεριλαμβάνονται η ενδυνάμωση, η 

ενσυναίσθηση, η ανθεκτικότητα στο βιωμένο στρες η υποκειμενική αίσθηση 
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αποτελεσματικότητας, Gabbe, Melville, Mandel, Walker, (2002) η καλή ψυχική διάθεση και το 

άγχος.  

 

Αν και μερικοί παράγοντες στο περιβάλλον εργασίας, κάποιοι ατομικοί παράγοντες και 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται να έχουν κάποια συσχέτιση με το Σύνδρομο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού,  τα υπάρχοντα 

δεδομένα δεν είναι αρκετά για να καθοριστούν οι αιτιολογικές σχέσεις μιας και τα περισσότερα 

από αυτά έχουν συγκεντρωθεί στα πλαίσια συγχρονικών μελετών. 

 

Στους ίδιους τους εργαζόμενους το Burnout ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα 

οργανικής φύσεως σύμφωνα με Campbell, Sonnad, Eckhauser, Campbell, Greenfield, (2001) και 

τους Παπαδάτου και Αναγνωστόπουλος (1995) που είναι πιθανό αφορούν σε ανεπαίσθητες 

ενοχλήσεις αλλά και σοβαρότερα προβλήματα υγείας, όπως υποκείμενο αίσθημα αποθάρρυνσης, 

χαμηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, συμπτώματα σε συμπεριφορικό επίπεδο, 

όπως αδιαφορία, ψυχρότητα, απουσία ενδιαφέροντος και σεβασμού προς τους ασθενείς, έλλειψη 

φροντίδας, και πιθανότατα διαταραχές ψυχιατρικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους Shanafelt, 

Bradley, Wipf, και Back (2002), κατάθλιψη και διαταραχές άγχους. Ακόμη, σύμφωνα με θέσεις 

των Lee, Hwang, Kim και Daly (2004) υπάρχουν ενδείξεις ότι το Σύνδρομο Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης είναι ικανό να επηρεάσει την υποκειμενική ικανοποίηση του επαγγελματία και 

σύμφωνα με τους Κουλιεράκη, Μεταλληνού και Πάντζου (2000) την κοινωνική και την 

προσωπική του ζωή ενώ κατά κατά τους Maslach, Schaufeli και Leiter (2001), μπορεί να είναι 

«μεταδοτικό» και προς άλλους επαγγελματίες της υγείας. 

 

Αναζητώντας τη σχέση της προσωπικότητας των νοσηλευτών με την εκδήλωση του 

Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης στον επαγγελματικό χώρο άσκησης του 

λειτουργήματος τους, η μελέτη των Papadatou και Συν. (1994) ανέδειξε ότι τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας και ψυχολογικοί παράγοντες συμβάλλουν πολύ περισσότερο από τις 

εργασιακές συνθήκες και τους δημογραφικούς παράγοντες στην εμφάνιση του Burnout στις 

νοσηλεύτριες. Η μελέτη των Αδαλή και Συν. (2000) ανέδειξε ότι κοινωνικο-δημογραφικοί και 

επαγγελματικοί παράγοντες, όπως το, το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο καθώς και η επαγγελματική κατάσταση είναι αυτά που  σχετίζονται με την εμφάνιση 
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του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Έρευνα των Μπελλάλη και Συν. (2007) εντόπισε  

σημαντική συσχέτιση της ψυχικής υγείας με τις τρεις υποκλίμακες της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης, ενώ όσον αφορά στη σωματική υγεία μόνον ο παράγοντας της Συναισθηματικής 

Εξάντλησης εμφάνισε σημαντική σχέση. Μελέτη των Καρανιάδου και Συν. (2008) βρήκε ότι το 

νοσηλευτικό προσωπικό υπόκειται σε μεγαλύτερη εργασιακή εξάντληση και δυσαρέσκεια. Η 

ανασκόπηση των Καρανικόλα και Συν. (2011) κατέδειξε πως εργασιακοί παράγοντες, όπως τα 

ατομικά χαρακτηριστικά των Νοσηλευτών καθώς και  αυτά των ασθενών σχετίζονται με την 

Επαγγελματική Εξουθένωση. Οι Kiekkas και Συν. (2010), συμπέραναν ότι η χαμηλή 

ικανοποίηση από την εργασία σχετίζεται με την επαγγελματική εξουθένωση. 

 

 Σύμφωνα με μία έρευνα των Alfuqaha, και Alsharah στην Ιορδανία που δημοσιεύθηκε 

το 2018 της οποίας σκοπός ήταν η συγκριτική μελέτη του βιωμένου Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης ανάμεσα στους Νοσηλευτές και τους Εκπαιδευτικούς βρέθηκε ότι οι 

Νοσηλευτές/τριες παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά στις διαστάσεις του MBI εν συγκρίσει με 

τους Εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρουσίασαν μέτριο συνολικό επίπεδο Εξουθένωσης. Το εύρημα 

αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι νοσοκόμες αισθάνονται τόσο σωματικά όσο και 

συναισθηματικά εξαντλημένοι/ες, κουρασμένοι, έρχονται αντιμέτωποι με συνεχείς προκλήσεις, 

έχουν να ασχοληθούν με ασθενείς, να τους βοηθήσουν και γενικά λόγω των νοσηλευτικών 

καθηκόντων τελούν υπό ένα καθεστώς διαρκούς πίεσης. Γενικά, όλοι οι συμμετέχοντες 

νοσηλευτές στη μελέτη αυτή ανέφεραν μέτρια έως υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής 

Εξάντλησης και Αποπροσωποποίησης και χαμηλά επίπεδα Προσωπικής Επίτευξης. Αυτό το 

αποτέλεσμα συμφωνεί με πολλαπλές μελέτες που έδειξαν επίσης μέτρια έως υψηλά επίπεδα της 

Εξουθένωσης των νοσοκόμων (AlSuliman, AlHablani, 2014 ;  Cañadas-De la Fuente, Vargas, 

San Luis. και Συν. 2015 ; Ang, Dhaliwal, Ayre, και Συν. 2016). Όσον αφορά το δείγμα των 

δασκάλων, αισθάνονται επίσης τόσο έντονα σωματικά συμπτώματα όσο και υψηλή 

Συναισθηματική Εξάντληση, έντονο βίωμα υπερφόρτωσης, σύγκρουσης ρόλων, ασάφεια ρόλου, 

χαμηλό επαγγελματικό κύρος και επιπλέον πρέπει να εργασθούν με δύσκολους  μαθητές οι 

οποίοι ανθίστανται στη μάθηση υποφέρουν από πίεση χρόνου και έλλειψη πιθανοτήτων 

προαγωγής. Παρόλα αυτά το δείγμα των Εκπαιδευτικών έδειξε μέτρια επίπεδα Burnout. Η 

σημαντική διαφορά αυτή μεταξύ των δύο κατηγοριών επαγγελμάτων ενδέχεται σχετίζεται με τις 

ώρες εργασίας - οι Νοσηλευτές εργάζονται πρωί, βράδυ ή ολονύκτιες βάρδιες, στις διακοπές και 
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τα Σαββατοκύριακα. Αντιθέτως οι Εκπαιδευτικοί εργάζονται σε πενθήμερη βάση έχουν 

κανονικές διακοπές και ελεύθερα Σαββατοκύριακα. Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με μια 

μελέτη του Ogungbamila (2013), η οποία διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας 

(συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών/τριών) ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα βιωμένου 

Burnout από τους Εκπαιδευτικούς αλλά έρχεται σε αντίθεση με μια μελέτη των Maslach και 

Συν. (1996)  όπου διαπιστώθηκε ότι οι Εκπαιδευτικοί έχουν υψηλότερο επίπεδο Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης σε σχέση με άλλα υπό μελέτη επαγγέλματα. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

 Όπως έχει προκύψει μέχρι τώρα από την επισκόπηση της σχετικής με το Σύνδρομο του 

Burnout βιβλιογραφίας, η βιωμένη εμπειρία της Επαγγελματικής Εξουθένωσης αποτελεί έναν 

από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επικινδυνότητας που υπονομεύει την υγεία των 

Επαγγελματιών Υγείας, Επαγγελματιών Κοινωνικών Επαγγελμάτων και συνεπώς κατ’ επέκταση  

των Εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που συμμετέχουν στη 

διαχείριση καταστάσεων παιδιών με Δ.Α.Φ., τόσο σε ψυχικό, σωματικό και κοινωνικό επίπεδο 

όσο και σε επίπεδο εργασιακής επίδοσης. Υπό αυτό το πρίσμα, όταν η υγεία και εργασιακή 

ευρυθμία των παραπάνω επαγγελματιών υπονομεύεται από τις επιπτώσεις ενός Burnout τότε η 

ευμάρεια των εξαρτωμένων από αυτούς ανάγεται επίσης σε μία επισφαλή κατάσταση. Συνεπώς, 

στρατηγικές διαχείρισης της αποφυγής ή μετριασμού του βιωμένου Burnout κρίνονται 

αναγκαίες. Κάποιες από αυτές τις στρατηγικές βασίζονται σε Προσεγγίσεις που βασίζονται στον 

άνθρωπο και σε Προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στην κατάσταση.  

 

 Σε ότι αφορά στις Προσεγγίσεις που βασίζονται στον άνθρωπο, σύμφωνα με αυτές αν 

και αναγνωρίζεται ο ρόλος της επίδρασης ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος ως εκλυτικός 

παράγοντας εμπειρίας του Burnout, το βασικό επιχείρημα είναι ότι το άτομο διαδραματίζει 

περισσότερο κεντρικό ρόλο στην πρόληψη της επαπειλούμενης Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

Συγκριμένα ως προληπτικές ή και αντισταθμιστικές στρατηγικές προτείνονται: 

 

 Αλλαγή των μορφών εργασίας. Μια από τις βασικές προτάσεις για την πρόληψη της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης είναι η επένδυση σε λιγότερες ώρες εργασίας. Μία πρακτική 

προσέγγιση σύμφωνα με τον Lyall (1989), είναι ο επαγγελματίας να επιβραδύνει σκόπιμα το 

ρυθμό της εργασίας μόλις το Burnout αρχίζει να γίνεται αντιληπτό αντί να καταβάλει 

μεγαλύτερη εργασιακή προσπάθεια. Επίσης προτείνονται διακοπές σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και αποφυγή υπερωριών, Grosch  και Olsen (1995). 

  

 Ανάπτυξη προληπτικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης. Σύμφωνα με την ανάπτυξη 

προληπτικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης αυτές σκοπεύουν στο να μειώσουν το αντίκτυπο του 
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βιωμένου επαγγελματικού στρες πριν αυτό εξελιχθεί σε Burnout αλλάζοντας όχι μόνο τους 

ίδιους τους στρεσογόνους παράγοντες αλλά αλλάζοντας και τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

ανταποκρίνεται σε αυτούς. Τέτοιου είδους δεξιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τη γνωστική 

αναδιάρθρωση, όπως η μείωση των προσωπικών επαγγελματικών προσδοκιών, αλλαγή της 

ερμηνείας του νοήματος που αποδίδουν στις ανθρώπινες συμπεριφορές, όπως επίσης 

αποσαφήνιση των προσωπικών αξιών και προσδιορισμός νέων στόχων σύμφωνα με τους 

Hamberger και Stone (1983), τον Lowenstein (1991) και τη Maslach (1982). Άλλες 

προτεινόμενες στρατηγικές σύμφωνα με τους Hamberger και Stone (1983) αφορούν στη 

διαχείριση χρόνου και την επίλυση συγκρούσεων. 

 

 Αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων. Η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στη πρόληψη της Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να  εντοπισθεί 

στην ενδοεπαγγελματική υποστήριξη από συναδέλφους, την αποτελεσματική καθοδήγηση και 

υποστήριξη από τους προϊσταμένους και τη προσωπική υποστήριξη από την οικογένεια και τους 

φίλους. (Grosch και Olsen, 1995 ; Lowenstein, 1991 ; MacBride, 1983 ; Maslach, 1982 ; Ross, 

1993).   

 Υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση των 

Hamberger και Stone (1983) η διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης προτείνεται ότι 

προστατεύει το άτομο από ένα ενδεχόμενο Burnout με την υιοθέτησης ενός τρόπου ζωής που 

περιλαμβάνει καλή  διατροφή και άσκηση. 

 

  Αυτογνωσία. Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση οι άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουν μια 

καλύτερη κατανόηση της δικής τους προσωπικότητας, των αναγκών και των κινήτρων τους. Η 

κατανόηση αυτή θα υποβοηθήσει στη προβλεπτική αντίληψη μίας επαπειλούμενης βίωσης της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Δια μέσω ενός επιπέδου αυτογνωσίας, οι επαγγελματίες 

ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σε σχέση με την εργασία 

τους και να προφυλαχθούν από το Burnout. Σύμφωνα με τους Grosch και Olsen (1995) τον 

Lowenstein (1991), και τη Maslach, (1982), προτείνεται μία μέθοδος "ρεαλιστικής 

αυτοαξιολόγησης" σύμφωνα με την οποία οι επαγγελματίες θα πρέπει να επανεξετάσουν τα 

ναρκισσιστικά ζητήματα που ενδέχεται να έχουν (όπως πχ η προσωπική διάκριση στον 
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εργασιακό χώρο), να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι φιλοδοξίες τους αλληλεπιδρούν 

με τις συνθήκες εργασίας όπως προτείνουν οι Suran και Sheridan (1985) καθώς και να 

επαναπροσδιορίσουν τα μη ρεαλιστικά προσωπικά τους πρότυπα και προσδοκίες σύμφωνα με 

τον Mac-Bride (1983). 

 

 Προσεγγίσεις επικεντρωμένες στην κατάσταση. Σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις 

αυτό που μπορεί να γίνει είναι τροποποίηση των συνθηκών που σχετίζονται με τη βίωση της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης και κάτι τέτοιο μπορεί να καταστεί εφικτό μέσω της βελτίωσης 

της εργασιακής εμπειρίας όπως πχ η καλλιέργεια αίσθησης ελέγχου πάνω σε παράγοντες που 

προάγουν ή παρεμποδίζουν την ορθή εφαρμογή των δεξιοτήτων των επαγγελματιών σύμφωνα 

με τον Mac-Bride (1983) και της κατάρτισης των επαγγελματιών πάνω σε διαπροσωπικές 

δεξιότητες και σε συνθήκες που διέπουν τα επαγγέλματα προσανατολισμένα στον άνθρωπο κατά 

τη Maslach (1982). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να παρουσιάσει τις επιπτώσεις της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης που βιώνουν τόσο οι Εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής όσο και τα και μέλη του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. (Κλάδοι Επαγγελματικών Συμβούλων, 

Εργοθεραπευτών, Θεραπευτών Λόγου, Κοινωνικών Λειτουργών, Παιδοψυχιάτρων, Σχολικών 

Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών και Ψυχολόγων) που εργάζονται με μαθητές που βρίσκονται 

στο Φάσμα των Αυτιστικών Διαταραχών. 

Συνεπικουρώντας στη διερεύνηση του παραπάνω σκοπού παρατίθενται τα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1) Σε ποιο βαθμό βιώνει το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Παιδαγωγοί και Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό) Επαγγελματική Εξουθένωση στην εργασία του με μαθητές με 

Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος; 

2) Ποιες είναι οι διαφορές που προκύπτουν προς τα ατομικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη σχετική με την Επαγγελματική 

Εξουθένωση κλίμακα; 

3) Υπάρχει διαφορά στο βαθμό βίωσης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης μεταξύ της 

κατηγορίας των Εκπαιδευτικών και της συνολικής κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού Ε.Ε.Π. από την εργασία τους με μαθητές που έχουν Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος; 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία 

που εφαρμόσθηκε, η επιλογή του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε, τα χαρακτηριστικά 

του υπό μελέτη δείγματος καθώς και η διαδικασία χορήγησης του ερωτηματολογίου στο δείγμα. 

6.1 Συλλογή των Πληροφοριών και των Δεδομένων 

 Η εκπόνηση της παρούσης Εργασίας η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη, το Θεωρητικό 

(βιβλιογραφική έρευνα) και το Ερευνητικό (χορήγηση και ανάλυση ερευνητικού εργαλείου – 

ερωτηματολογίου) βασίσθηκε πάνω σε δύο κατηγορίες πηγών πληροφορίας: α) τις 

δευτερογενείς πηγές που στη συγκεκριμένη εργασία αφορούν σε ήδη υπαρκτές και διαθέσιμες 

έγκυρες πληροφορίες που έχουν αντληθεί μέσα από την Ελληνική και Διεθνή Βιβλιογραφία και 

παρουσιάζονται στο πρώτο Θεωρητικό Μέρος της Εργασίας, και, β) τις πρωτογενείς πηγές όπως 

το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διεκπεραίωση του δεύτερου Ερευνητικού 

Μέρους με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από αυθεντικές πηγές δηλαδή το ερωτώμενο δείγμα. 

6.2 Δείγμα και Τρόπος Διεξαγωγής της Έρευνας 

 Το δείγμα από το οποίο αντλήθηκαν πληροφορίες για τους σκοπούς αυτής της έρευνας 

αποτελείται από ουσιαστικά δύο διακριτές κατηγορίες Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αυτή των 

Εκπαιδευτικών (ή Δασκάλων όπως συχνά συν-αναφέρονται στην έρευνα αυτή) Σχολικών 

Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παράλληλης Στήριξης και Τμημάτων Ένταξης που 

περιλαμβάνουν μαθητές με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος και του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ή Ε.Ε.Π.) που περιλαμβάνει τους Κλάδους των Θεραπευτών 

Λόγου, Επαγγελματικών Σύμβουλων, Ψυχολόγων, Παιδοψυχίατρων, Σχολικών Νοσηλευτών, 

Φυσικοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών Λειτουργών, επίσης εργαζομένων σε 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα 

Ένταξης που περιλαμβάνουν μαθητές με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Το 

δείγμα της έρευνας χαρακτηρίζεται ως ευκαιριακό. 
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 Η έρευνα διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2018 – Μαρτίου 2019. Για τους 

σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τόσο σε έντυπη όσο και σε 

ηλεκτρονική μορφή. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν και προωθήθηκαν μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Googleforms. Και τα δύο είδη ερωτηματολογίων (έντυπο και 

ηλεκτρονικό) περιείχαν επακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις. Τα έντυπα ερωτηματολόγια, κατόπιν 

ρητής άδειας των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, διανεμήθηκαν σε Ειδικά Σχολεία καθώς 

και δασκάλους Παράλληλης Στήριξης και Τμημάτων Ένταξης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Μικρός αριθμός εντύπων ερωτηματολογίων ταχυδρομήθηκε σε μέλη κλάδων Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού στους νομούς Καστοριάς, Λαρίσης και Τρικάλων. Διανεμήθηκαν 

συνολικά 70 ερωτηματολόγια σε έντυπη μορφή από τα οποία επιστράφηκαν τα 64. Τα σε 

ηλεκτρονική μορφή ερωτηματολόγια προωθήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail) σε μέλη της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής, σε μέλη του Συλλόγου 

Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας, σε μέλη του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής 

Νοτίου Αιγαίου, καθώς και σε μέλη της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής κατόπιν αποστολής επεξηγηματικού ηλεκτρονικού 

μηνύματος σχετικό με το θέμα και τους σκοπούς της έρευνας. Συμπληρωματικά, το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο προωθήθηκε τόσο σε δασκάλους Ειδικής Αγωγής όσο και προς μέλη Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέσω της μεθόδου «δείγματος χιονοστιβάδας» (Snowballsampling). 

Για την επεξεργασία, περιγραφή και παρουσίαση των πληροφοριών που  συγκεντρώθηκαν 

χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο SPSS 23 (Statistical Package for Social Sciences) 

καθώς και το δομημένο ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων Microsoft Office EXCEL. Συνολικά 

απαντήθηκαν 141 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. 

6.3 Το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας 

 Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή 

αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και αναφέρεται σε δημογραφικά στοιχειά Eκπαιδευτικών και συμπληρώνεται μόνο από 

Εκπαιδευτικούς (Δασκάλους). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ομοίως ερωτήσεις κλειστού  

τύπου και επίσης αφορά στα δημογραφικά στοιχειά Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.) και συμπληρώνεται μόνο από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Και στις δύο 
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κατηγορίες του ερωτώμενου δείγματος οι ερωτήσεις έχουν τη δομή πολλαπλής επιλογής 

απαντήσεων στις οποίες καλούνται να επιλέξουν μόνο μία. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει το 

Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory 

(M.B.I.) 1981, το οποίο χορηγημένο ερωτηματολόγιο αποτελεί προσαρμογή από το αντίστοιχο 

του Σιδηρόπουλου Δ. (2017) από την έρευνα «Επαγγελματική Εξουθένωση Δάσκαλων Δημοτικού 

Σχολειού: Η Περίπτωση Των Δημοτικών Σχολείων Του Κέντρου Της Θεσσαλονίκης» και έχει 

τροποποιηθεί για τις ανάγκες τις έρευνας με μικρές αλλαγές όπως αντί για τον όρο «πελάτης» 

της αρχικής μορφής του Ερωτηματολογίου της Maslach, χρησιμοποιείται η λέξη «μαθητής» και 

είναι απολύτως κοινό για τους Δασκάλους / ες και τα μέλη των Κλάδων του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα τύπου Likert σύμφωνα με την οποία το δείγμα καλείται να επιλέξει / απαντήσει μία 

μόνο αντιπροσωπευτική απάντηση ανάμεσα από μία κλιμακούμενης μορφής σειρά παρεχομένων 

επιλέξιμων απαντήσεων, στη συγκεκριμένη έρευνα ανάμεσα σε τρεις (1=ποτέ, 2=μερικές φορές, 

3=καθημερινά). 

 

6.4 Τα Χαρακτηριστικά του Δείγματος Συμμετοχής της Έρευνας 

Το αριθμητικό όριο της συμμετοχής ατόμων στο Δείγμα ορίσθηκε σε τουλάχιστον 120 

άτομα για τη κατηγορία των Εκπαιδευτικών – Δασκάλων και σε τουλάχιστον 80 άτομα Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Συνολικά απάντησαν 120 άτομα από τη κατηγορία των 

Εκπαιδευτικών (Δάσκαλοι) και 85 άτομα από τη κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δηλαδή από τους κλάδους των Θεραπευτών Λόγου,  Ψυχολόγων, 

Σχολικών Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών, Εργασιοθεραπευτών - Εργοθεραπευτών και 

Κοινωνικών Λειτουργών. Πρέπει να αναφερθεί πως από τους κλάδους των Επαγγελματικών 

Σύμβουλων και των Παιδοψυχίατρων δεν υπήρξαν απαντήσεις. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι Κατανομή Συχνοτήτων και Σχετικών Συχνοτήτων για 

τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) του Δείγματος. Σύμφωνα 

με τον Πίνακα 3 σε σχέση με τους 120 Εκπαιδευτικούς του Δείγματος γίνεται αντιληπτό πως ως 

προς το Φύλο, οι Γυναίκες (109) υπερτερούν αριθμητικώς σε σχέση με τους Άνδρες (11). 

Επίσης, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 31 – 40 ετών (45,0%). 

Ως προς τα έτη προϋπηρεσίας το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στην υποκατηγορία 6 – 10 

έτη σε ποσοστό 34,2%. Αναφορικά με τις Σπουδές στην Εκπαίδευση, το Παιδαγωγικό Τμήμα 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής εκπροσωπείται σε ποσοστό 67,5%.  Σχετικά με 

την ερώτηση για Περαιτέρω Σπουδές προέκυψε πως το μισό περίπου του Δείγματος έχει 

ολοκληρώσει κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (50,0%). Στο ερώτημα σχετικά με τη Σχολική 

μονάδα στην οποία εργάζεται, ποσοστό 40% ανέφερε ότι εργάζεται σε Παράλληλη Στήριξη σε 

Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης. Η εργασιακή εμπειρία των Εκπαιδευτικών με παιδιά με ΔΑΦ 

παρατηρήθηκε ότι κυμαίνεται σε μεγάλο ποσοστό (65%) κάτω από τα 5 έτη ενώ αναφορικά με 

Σπουδές σχετικές με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 43,3% από το δείγμα των 

εκπαιδευτικών απάντησε θετικά. 

Πίνακας 3. Κατανομή Συχνοτήτων και Σχετικών Συχνοτήτων για τα χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών 

(Δασκάλων). 
 Συχνότητες Σχετικές Συχνότητες 

(%) 

Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

11 

109 

 

9,2 

90,8 

Ηλικία 

<30 

31-40 

41-50 

>50 

 

48 

54 

 7 

11 

 

40,0 

45,0 

 5,8 

 9,2 

Έτη Προϋπηρεσίας 

<5 

6-10 

11-15 

16-20 

>20 

 

37 

41 

25 

 7 

10 

 

30,8 

34,2 

20,8 

 5,8 

 8,3 

Σπουδές στην Εκπαίδευση  

Παιδαγωγική Ακαδημία 

Παιδαγωγική Ακαδημία συν επιπλέον 2 χρόνια εξομοίωσης με ανώτερο 

πτυχίο 

Παιδαγωγικό  Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                                  

Παιδαγωγικό Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής  

Άλλο 

 

  1 

 

10 

17 

81 

11 

 

0,8 

 

8,3 

14,2 

67,5 

 9,2 

Περαιτέρω Σπουδές 

Καμία 

Διδασκαλείο  

Μεταπτυχιακό  

Διδακτορικό  

 

51 

9 

60 

0 

 

42,5 

7,5 

50,0 

0 

Σχολική μονάδα στην οποία εργάζεσθε 

Ειδικό Σχολείο  

Παράλληλη Στήριξη σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης   

Τμήμα Ένταξης  

 

46 

48 

26 

 

38,3 

40,0 

21,7 

Έτη εργασιακής εμπειρίας με παιδικά ΔΑΦ 

<5 

6-10 

11-15 

16-20 

 

78 

33 

7 

2 

 

65 

27,4 

 5,8 

 1,7 
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Σπουδές σχετικές με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

Ναι  

Όχι 

 

52 

68 

 

43,3 

56,7 

 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι Κατανομή Συχνοτήτων και Σχετικών Συχνοτήτων για 

τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που υπάγονται στους Κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Δείγματος. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 σε σχέση με τους 85 των ειδικοτήτων του Δείγματος Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού γίνεται αντιληπτό πως ως προς το Φύλο, οι Γυναίκες (55)  

υπερτερούν αριθμητικώς σε σχέση με τους Άνδρες (30). Επίσης, παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος από 31 – 40 ετών (48,2%). Ως προς τα έτη 

προϋπηρεσίας το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στην υποκατηγορία κάτω των 5 ετών σε 

ποσοστό 61,2%. Αναφορικά με τα ποσοστά συμμετοχής ανά Κλάδο προκύπτουν τα εξής 

στοιχεία: Κλάδος Εργασιοθεραπευτών 11,8%, Κλάδος Θεραπευτών Λόγου 16,5%, Κλάδος 

Κοινωνικών Λειτουργών 20,0%, Κλάδος Σχολικών Νοσηλευτών 15,3%, Κλάδος 

Φυσικοθεραπευτών 12,9%, Κλάδος Ψυχολόγων 23,5%. Σχετικά με το ερώτημα για Περαιτέρω 

Σπουδές προέκυψε πως εκ του 41,2% Δείγματος έχει ολοκληρώσει κάποιο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα και 1,2% κάποιο Διδακτορικό. Στο ερώτημα σχετικά με τη Σχολική μονάδα στην 

οποία εργάζεται, ποσοστό 85,9%  ανέφερε ότι εργάζεται σε Ειδικό Σχολείο, 12,9 σε Παράλληλη 

Στήριξη σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης και 1,2 σε Τμήμα Ένταξης. Η εργασιακή εμπειρία των 

Εκπαιδευτικών με παιδιά με ΔΑΦ παρατηρήθηκε ότι κυμαίνεται σε ποσοστό (64,7%) κάτω από 

τα 5 έτη ενώ αναφορικά με Σπουδές σχετικές με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 65,9% από 

το ερωτηθέν Δείγμα της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) απάντησε 

θετικά. 

Πίνακας 4. Κατανομή Συχνοτήτων και Σχετικών Συχνοτήτων για τα χαρακτηριστικά του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.) 
 Συχνότητες Σχετικές 

συχνότητες 

(%) 

Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

30 

55 

 

35,3 

64,7 

Ηλικία 

<30 

31-40 

41-50 

>50 

 

23 

41 

16 

5 

 

27,1 

48,2 

18,8 

  5,9 
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Έτη Προϋπηρεσίας 

<5 

6-10 

11-15 

16-20 

>20 

 

52 

20 

5 

3 

5 

 

61,2 

23,5 

  5,9 

  3,5 

  5,9 

Κλάδος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Επαγγελματικών Συμβούλων 

Εργασιοθεραπευτών 

Θεραπευτών Λόγου 

Κοινωνικών Λειτουργών 

Παιδοψυχίατρων 

Σχολικών Νοσηλευτών 

Φυσικοθεραπευτών 

Ψυχολόγων  

 

 0 

10 

14 

17 

0 

13 

11 

20 

 

0 

11,8 

16,5 

20,0 

0 

15,3 

12,9 

23,5 

Περαιτέρω Σπουδές 

Καμία 

Μεταπτυχιακό  

Διδακτορικό  

 

49 

35 

1 

 

57,6 

41,2 

1,2 

Σχολική μονάδα στην οποία εργάζεσθε 

Ειδικό Σχολείο  

Παράλληλη Στήριξη σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης   

Τμήμα Ένταξης  

 

73 

11 

 1 

 

85,9 

12,9 

1,2 

Έτη εργασιακής εμπειρίας με παιδικά ΔΑΦ 

<5 

6-10 

11-15 

16-20 

>20 

 

55 

20 

 7 

 1 

 2 

 

64,7 

23,6 

8,3 

1,2 

2,4 

Σπουδές σχετικές με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

Ναι  

Όχι 

 

56 

29 

 

65,9 

34,1 

 

Θέλοντας να παραθέσουμε μία συνολική εικόνα των χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων και από τις δύο κατηγορίες Εκπαιδευτικού Προσωπικού, δηλαδή Εκπαιδευτικών 

(Δασκάλων) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τον Πίνακα 5 

προκύπτει ότι ως προς το Φύλο, οι Γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 80% και οι Άνδρες το 20% 

του Δείγματος. Το ηλικιακό εύρος που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (45,0%) είναι αυτό 

με ηλικίες από 31 έως 40 ετών. Τα έτη προϋπηρεσίας εντοπίζονται στα 6 ως 10 με ποσοστό 

46,3% ενώ στο ερώτημα σχετικά με Περαιτέρω Σπουδές προέκυψε ποσοστό 46,3% 

ολοκλήρωσης κάποιου Μεταπτυχιακού Προγράμματος και ποσοστό 0,5% ως προς τη κατοχή 

κάποιου Διδακτορικού. Σχετικά με τις Σχολικές Μονάδες στις οποίες το ερωτηθέν Δείγμα και 

από τις δύο κατηγορίες εργάζεται, αναδείχθηκαν τα εξής χαρακτηριστικά: Ειδικό Σχολείο 
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58,0%, Παράλληλη Στήριξη σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης 28,8% και Τμήμα Ένταξης 

13,2%. Η εργασιακή εμπειρία παρουσιάζει τα εξής ποσοστά: 43,4% για κάτω από 5 έτη 

εργασίας, 29,8% για την υποκατηγορία 6 ως 10 έτη και αντιστοίχως 14,6% για 11 έως 15, 4,9% 

για 16 ως 20 και 7,3% για εργασιακή εμπειρία πάνω από 20 έτη με παιδιά που έχουν Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος. Αναφορικά σε σπουδές σχετικές με τις Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος, 52,7% των ερωτηθέντων και από τις δύο κατηγορίες του εκπαιδευτικού Προσωπικού 

απάντησε θετικά. 

Πίνακας 5. Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων για τα χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών και 

του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.) 
 Συχνότητες Σχετικές 

συχνότητες 

(%) 

Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

 41 

164 

 

20,0 

80,0 

Ηλικία 

<30 

31-40 

41-50 

             >50 

 

48 

54 

7 

11 

 

40,0 

45,0 

5,8 

9,2 

Έτη Προϋπηρεσίας 

<5 

6-10 

11-15 

16-20 

            >20 

 

71 

95 

23 

16 

34,6 

46,3 

11,2 

7,8 

Περαιτέρω Σπουδές 

Καμία 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

 

100 

9 

95 

1 

 

48,8 

 4,4 

46,3 

0 ,5 

Σχολική μονάδα στην οποία εργάζεσθε 

Ειδικό Σχολείο 

Παράλληλη Στήριξη σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης 

Τμήμα Ένταξης 

 

119 

59 

27 

 

58,0 

28,8 

13,2 

Έτη εργασιακής εμπειρίας με παιδικά ΔΑΦ 

 

<5 

6-10 

11-15 

16-20 

>20 

 

 

89 

61 

30 

10 

15 

 

 

43,4 

29,8 

14,6 

  4,9 

  7,3 

Σπουδές σχετικές με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

Ναι 

Όχι 

 

108 

97 

 

52,7 

47,3 
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6.5 Αξιοπιστία 

Ως προς την εκτίμηση  της αξιοπιστίας των μετρήσεων για τους σκοπούς της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης α (alpha) του Cronbach. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου Maslach Burnout Inventory (MBI) για την Επαγγελματική Εξουθένωση, 

παρατηρούμε ότι η αξιοπιστία βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα (α=0,794).  

 

Σε ότι αφορά την αξιοπιστία των υποκλιμάκων  του μοντέλου των τριών διαστάσεων της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης προέκυψε ότι η αξιοπιστία της υποκλίμακα «Συναισθηματική 

Εξάντληση» είναι αποδεκτή (α=0,726), η αξιοπιστία της υποκλίμακας «Προσωπική Επίτευξη» 

είναι αποδεκτή (α=0,707) και η  αξιοπιστία της υποκλίμακας «Αποπροσωποποίηση» εμφανίζει 

σχετικά χαμηλή αξιοπιστία (α=0,692) . 

 
           Πίνακας 6. 

Μοντέλο Τριών Διαστάσεων Maslach Δείκτης  Cronbach (alpha) 

Επαγγελματική Εξουθένωση α=0,794 

Υποκλιμάκες 

Συναισθηματική Εξάντληση α=0,726 

Προσωπική Επίτευξη α=0,707 

Αποπροσωποποίηση α=0,692 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

 

7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Στο ακόλουθο κεφάλαιο παρατίθενται προς εξέταση και ανάλυση τα αποτελέσματα που 

αναδείχθηκαν μέσα από τις απαντήσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Εκπαιδευτικών – 

Δασκάλων και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παράλληλης Στήριξης και Τμημάτων Ένταξης που περιλαμβάνουν 

μαθητές με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στο Ερωτηματολόγιο Maslach Burnout 

Inventory (MBI) της Maslach για την Επαγγελματική Εξουθένωση και τις υπαγόμενες σε αυτό 

υποκλίμακες της Συναισθηματικής Εξάντλησης, Προσωπικής Επίτευξης και 

Αποπροσωποποίησης. 

7.1 Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών – Δασκάλων 

Στον Πίνακα 7 παρατίθενται η Μέση τιμή (Μean), η Τυπική απόκλιση (Std. Deviation), 

η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι) στις 22 ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Maslach Burnout Inventory, 

MBI της Maslach για την Επαγγελματική Εξουθένωση. 

       Πίινακας 7. 

Ερωτήσεις 
Μέση τιμή 

(Mean) 

Τυπική Απόκλιση 

(Std. Deviation) 

Ελάχιστη τιμή 

(Minimum) 

Μέγιστη τιμή 

(Maximum) 

Ε1 1,9667 ,54900 1,00 3,00 

Ε2 2,0167 ,53426 1,00 3,00 

Ε3 1,6000 ,58554 1,00 3,00 

Ε4 1,9500 ,54772 1,00 3,00 

Ε5 1,8417 ,57971 1,00 3,00 

Ε6 1,9667 ,54900 1,00 3,00 

Ε7 1,9417 ,55452 1,00 3,00 

Ε8 2,2167 ,56781 1,00 3,00 

Ε9 1,5333 ,57880 1,00 3,00 

Ε10 1,9667 ,54900 1,00 3,00 

Ε11 1,4583 ,57826 1,00 3,00 

Ε12 1,9667 ,54900 1,00 3,00 

Ε13 2,0167 ,53426 1,00 3,00 

Ε14 1,9417 ,55452 1,00 3,00 

Ε15 1,9500 ,54772 1,00 3,00 

Ε16 1,9583 ,55603 1,00 3,00 
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Ε17 1,6000 ,58554 1,00 3,00 

Ε18 1,4250 ,60339 1,00 3,00 

Ε19 2,6250 ,51957 1,00 3,00 

Ε20 2,5167 ,54976 1,00 3,00 

Ε21 2,3250 ,50481 1,00 3,00 

Ε22 1,2167 ,47071 1,00 3,00 

 

7.2 Η Επαγγελματική Εξουθένωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Στον Πίνακα 8 παρατίθενται η Μέση τιμή (Μean), η Τυπική απόκλιση (Std. Deviation), 

η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

επαγγελματίες των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις 22 ερωτήσεις 

του Ερωτηματολογίου MBI της Maslach για την Επαγγελματική Εξουθένωση. 

          Πίνακας 8.   

Ερωτήσεις 
Μέση τιμή 

(Mean) 

Τυπική Απόκλιση 

(Std. Deviation) 

Ελάχιστη τιμή 

(Minimum) 

Μέγιστη τιμή 

(Maximum) 

Ε1 1,7412 ,65743 1,00 3,00 

Ε2 1,8941 ,65508 1,00 3,00 

Ε3 1,6118 ,74153 1,00 3,00 

Ε4 1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε5 1,8118 ,64539 1,00 3,00 

Ε6 1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε7 1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε8 2,1412 ,62016 1,00 3,00 

Ε9 1,5059 ,66590 1,00 3,00 

Ε10 1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε11 1,4000 ,60159 1,00 3,00 

Ε12 1,7412 ,65743 1,00 3,00 

Ε13 1,8941 ,65508 1,00 3,00 

Ε14 1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε15 1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε16 1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε17 1,6118 ,74153 1,00 3,00 

Ε18 1,5176 ,62890 1,00 3,00 

Ε19 2,4588 ,56806 1,00 3,00 

Ε20 2,4235 ,60507 1,00 3,00 

Ε21 2,4706 ,62846 1,00 3,00 

Ε22 1,3529 ,52793 1,00 3,00 
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7.3 Η Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών – Δασκάλων και Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Στον Πίνακα 9  παρατίθενται η Μέση τιμή (Μean), η Τυπική απόκλιση (Std. Deviation), 

η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι) και οι επαγγελματίες των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις 22 ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου Maslach Burnout Inventory της 

για την Επαγγελματική Εξουθένωση. 

             Πίνακας 9. 

Ερωτήσεις 
Μέση τιμή  

(Mean) 

Τυπική Απόκλιση 

(Std. Deviation) 

Ελάχιστη τιμή 

(Minimum) 

Μέγιστη τιμή 

(Maximum) 

Ε1 1,8732 ,60514 1,00 3,00 

Ε2 1,9659 ,58895 1,00 3,00 

Ε3 1,6049 ,65303 1,00 3,00 

Ε4 1,8683 ,60002 1,00 3,00 

Ε5 1,8293 ,60644 1,00 3,00 

Ε6 1,8780 ,60208 1,00 3,00 

Ε7 1,8634 ,60300 1,00 3,00 

Ε8 2,1854 ,58977 1,00 3,00 

Ε9 1,5220 ,61497 1,00 3,00 

Ε10 1,8780 ,60208 1,00 3,00 

Ε11 1,4341 ,58729 1,00 3,00 

Ε12 1,8732 ,60514 1,00 3,00 

Ε13 1,9659 ,58895 1,00 3,00 

Ε14 1,8634 ,60300 1,00 3,00 

Ε15 1,8683 ,60002 1,00 3,00 

Ε16 1,8732 ,60514 1,00 3,00 

Ε17 1,6049 ,65303 1,00 3,00 

Ε18 1,4634 ,61427 1,00 3,00 

Ε19 2,5561 ,54505 1,00 3,00 

Ε20 2,4780 ,57374 1,00 3,00 

Ε21 2,3854 ,56254 1,00 3,00 

Ε22 1,2732 ,49854 1,00 3,00 

 

7.4 Ο βαθμός στον οποίο το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Εκπαιδευτικοί – Δάσκαλοι και 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό -Ε.Ε.Π. ) βιώνει την Επαγγελματική Εξουθένωση στην 

εργασία του με μαθητές με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος 
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Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το βαθμό στον οποίο βιώνει το 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Εκπαιδευτικοί - Δάσκαλοι και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – 

Ε.Ε.Π.) Επαγγελματική Εξουθένωση στην εργασία του με μαθητές με Διαταραχές του 

Αυτιστικού Φάσματος και συγκεκριμένα για τη κατηγορία των Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) 

σύμφωνα με το Πίνακα 10 προκύπτει πως ο μέσος όρος του ερωτηματολογίου της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης ισούται με 42,00 (τ.α.12,14), ενώ η ελάχιστη τιμή που 

παρατηρήθηκε ήταν 22 και η μέγιστη 66.  

Πίνακας 10.  Μέση Τιμή, Τυπική Απόκλιση των 22 ερωτήσεων της Επαγγελματικής  

Εξουθένωσης για τους Εκπαιδευτικούς 

Ερωτήσεις 

Μέση 

τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Ελάχιστη 

τιμή 

(Minimum) 

Μέγιστη 

τιμή 

(Maximum) 

Ε1 1,9667 ,54900 1,00 3,00 

Ε2 2,0167 ,53426 1,00 3,00 

Ε3 1,6000 ,58554 1,00 3,00 

Ε4 1,9500 ,54772 1,00 3,00 

Ε5 1,8417 ,57971 1,00 3,00 

Ε6 1,9667 ,54900 1,00 3,00 

Ε7 1,9417 ,55452 1,00 3,00 

Ε8 2,2167 ,56781 1,00 3,00 

Ε9 1,5333 ,57880 1,00 3,00 

Ε10 1,9667 ,54900 1,00 3,00 

Ε11 1,4583 ,57826 1,00 3,00 

Ε12 1,9667 ,54900 1,00 3,00 

Ε13 2,0167 ,53426 1,00 3,00 

Ε14 1,9417 ,55452 1,00 3,00 

Ε15 1,9500 ,54772 1,00 3,00 

Ε16 1,9583 ,55603 1,00 3,00 

Ε17 1,6000 ,58554 1,00 3,00 

Ε18 1,4250 ,60339 1,00 3,00 

Ε19 2,6250 ,51957 1,00 3,00 

Ε20 2,5167 ,54976 1,00 3,00 

Ε21 2,3250 ,50481 1,00 3,00 

Ε22 1,2167 ,47071 1,00 3,00 

Επαγγελματική  

Εξουθένωση 42,0003 12,14893 22 66 
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Σχετικά με το ίδιο ερευνητικό ερώτημα αλλά ως προς  βαθμό στον οποίο βιώνει το 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) αυτή τη φορά την Επαγγελματική Εξουθένωση στην 

εργασία του με μαθητές με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος σύμφωνα με το Πίνακα  11 

προκύπτει ότι ο μέσος όρος του ερωτηματολογίου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης ισούται με 

39,8 (τ.α.14,17), ενώ η ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε ήταν 22 και η μέγιστη 66.  

      Πίνακας 11. Μέση Τιμή, Τυπική Απόκλιση των 22 ερωτήσεων της Επαγγελματικής 

      Εξουθένωσης για το Ε.Ε.Π. 

Ερωτήσεις Μέση τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Ελάχιστη τιμή 

(Minimum) 

Μέγιστη τιμή 

(Maximum) 

Ε1 1,7412 ,65743 1,00 3,00 

Ε2 
1,8941 ,74153 1,00 3,00 

Ε3 1,6118 ,65294 1,00 3,00 

Ε4 
1,7529 ,64539 1,00 3,00 

Ε5 1,8118 ,65294 1,00 3,00 

Ε6 
1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε7 1,7529 ,62016 1,00 3,00 

Ε8 
2,1412 ,66590 1,00 3,00 

Ε9 1,5059 ,65294 1,00 3,00 

Ε10 
1,7529 ,60159 1,00 3,00 

Ε11 1,4000 ,65743 1,00 3,00 

Ε12 
1,7412 ,65508 1,00 3,00 

Ε13 1,8941 ,65294 1,00 3,00 

Ε14 
1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε15 1,7529 ,65294 1,00 3,00 

Ε16 
1,7529 ,74153 1,00 3,00 

Ε17 1,6118 ,62890 1,00 3,00 

Ε18 
1,5176 ,56806 1,00 3,00 

Ε19 2,4588 ,60507 1,00 3,00 

Ε20 
2,4235 ,62846 1,00 3,00 

Ε21 2,4706 ,52793 1,00 3,00 

Ε22 
1,3529 ,52793 22 66 

Επαγγελματική  

Εξουθένωση 
39,8468 14,17012   

 

Προσπαθώντας να έχουμε μία συγκριτική εικόνα για τις δύο κατηγορίες που από κοινού 

απαρτίζουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι) και Ειδικό Εκπαιδευτικό 
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Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το βαθμό στον οποίο αυτό βιώνει την Επαγγελματική Εξουθένωση 

στην εργασία του με μαθητές με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, σύμφωνα με το Πίνακα 

12 ο μέσος όρος του ερωτηματολογίου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης ισούται με 41,10 (τ.α. 

13,07),  ενώ η ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε ήταν 22 και η μέγιστη 66. 

Πίνακας 12.  Μέση Τιμή, Τυπική Απόκλιση των 22 ερωτήσεων της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 
για τους Εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π. 

Ερωτήσεις 

Μέση 

τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Ελάχιστη τιμή 

(Minimum) 

Μέγιστη τιμή 

(Maximum) 

Ε1 1,8732 ,60514 1,00 3,00 

Ε2 1,9659 ,58895 1,00 3,00 

Ε3 1,6049 ,65303 1,00 3,00 

Ε4 1,8683 ,60002 1,00 3,00 

Ε5 1,8293 ,60644 1,00 3,00 

Ε6 1,8780 ,60208 1,00 3,00 

Ε7 1,8634 ,60300 1,00 3,00 

Ε8 2,1854 ,58977 1,00 3,00 

Ε9 1,5220 ,61497 1,00 3,00 

Ε10 1,8780 ,60208 1,00 3,00 

Ε11 1,4341 ,58729 1,00 3,00 

Ε12 1,8732 ,60514 1,00 3,00 

Ε13 1,9659 ,58895 1,00 3,00 

Ε14 1,8634 ,60300 1,00 3,00 

Ε15 1,8683 ,60002 1,00 3,00 

Ε16 1,8732 ,60514 1,00 3,00 

Ε17 1,6049 ,65303 1,00 3,00 

Ε18 1,4634 ,61427 1,00 3,00 

Ε19 2,5561 ,54505 1,00 3,00 

Ε20 2,4780 ,57374 1,00 3,00 

Ε21 2,3854 ,56254 1,00 3,00 

Ε22 1,2732 ,49854 1,00 3,00 

Επαγγελματική 

Εξουθένωση 
41,1075 13,07436 22 66 

 

Ακολούθως παρατίθεται ένας αθροιστικός πίνακας (Πίνακας13) όπου περιλαμβάνονται η 

Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση της κάθε υποκλίμακας του ερωτηματολογίου στις τρεις 
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υποκλίμακες του ερωτηματολογίου MBI της Maslach από τους κλάδους του Ε.Ε.Π. και τους 

Εκπαιδευτικούς (Δασκάλους). Παρατηρείται ότι οι Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι) βιώνουν την 

Επαγγελματική Εξουθένωση σε μεγαλύτερο βαθμό από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

(Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με το γενικό μέσο όρο.  

Πίνακας 13.  Διαφορά βίωσης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. 

 
Ε.Ε.Π. 

(Ν=85) 

Εκπαιδευτικοί 

(Ν=120) 

ΕΕΠ + 

Εκπαιδευτικοί 

(Ν=205) 

Συναισθηματική εξάντληση 
15,5177 

(±5,87) 

16,0751 

(±4,57) 

15,8441 

(±5,44) 

Αποπροσωποποίηση 
14,141 

(±5,14) 

15,0835 

(±4,35) 

14,6927 

(±4,73) 

Προσωπική επίτευξη 
10,1881 

(±3,15) 

10,8417 

(±2,67) 

10,5707 

(±2,91) 

Επαγγελματική εξουθένωση  
39,8468 

(±14,17) 

42,0003 

(±12,14) 

41,1075 

(±13,08) 

 

7.5 Οι Διαφορές προς τα ατομικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού στη σχετική με την Επαγγελματική Εξουθένωση κλίμακα 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα όπου διερευνώνται ποιες είναι οι 

διαφορές που προκύπτουν προς τα ατομικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού σχετικά με την Επαγγελματική Εξουθένωση, σύμφωνα με παραμετρικό έλεγχο Τ-

test για δύο ανεξάρτητα δείγματα καθώς και με την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) που 

πραγματοποιήθηκε ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις ως προς τις υποκλίμακες του 

ερωτηματολογίου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) σύμφωνα με τον πίνακα 14, ως προς το φύλο 

προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την 

ερώτηση Ε18 της υποκλίμακας Συναισθηματικής Εξάντλησης (p=0,003) και ως προς την 

ερώτηση Ε19 της υποκλίμακας Προσωπικής Επίτευξης (p=0,002). Οι γυναίκες Εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι τους προκαλεί αρκετό άγχος όταν δουλεύουν πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους 

σε σχέση με τους άντρες εκπαιδευτικούς. Οι άντρες Εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δημιουργούν 

μία ευχάριστη ατμόσφαιρα με τους μαθητές τους σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους. 

Στις υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχετικά με την Επαγγελματική Εξουθένωση 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντικά διαφορά ανάμεσα στο φύλο των 

Εκπαιδευτικών.  
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Πίνακας 14. Στοιχεία ως προς το Φύλο και τη σημαντικότητα του Τ-test για τους Εκπαιδευτικούς 

Επαγγελματική 

εξουθένωση 
Ερωτήσεις 

Φύλο 
P T test 

Άντρας Γυναίκα 

Σ
υ
να

ισ
θ
η

μ
α

τι
κ
ή

 

Ε
ξά

ντ
λ
η

σ
η

 

E1 1,7273 1,9908 ,532 -1,752 

E2 1,6364 2,0550 ,240 -2,614 

E3 1,7273 2,0550 ,891 ,691 

E5 1,5455 1,8716 ,511 -1,953 

E8 2,4545 2,1927 ,631 1,572 

E9 1,4545 1,5413 ,420 -,519 

E11 1,5455 1,4495 ,562 ,574 

E13 1,6364 2,0550 ,240 -2,614 

E18 1,1818 1,4495 ,003* -1,408 

Α
π

ο
π

ρ
ο
σ

ω
π

ο
π

ο
ίη

σ
η

 E4 1,5455 1,9908 ,134 -2,689 

E7 1,5455 1,9817 ,165 -2,630 

E12 1,7273 1,9908 ,532 -1,752 

E14 1,5455 1,9817 ,165 -2,630 

E15 1,5455 1,9908 ,134 -2,689 

E17 1,7273 1,5872 ,891 ,691 

E20 2,6364 2,5046 ,214 ,818 

E22 1,1818 1,2202 ,560 -,294 

Π
ρ
ο
σ

ω
π

ικ
ή

 

Ε
π

ίτ
ευ

ξη
 E6 1,5455 2,0092 ,134 -2,800 

E10 1,5455 2,0092 ,134 -2,800 

E16 1,5455 2,0000 ,147 -2,740 

E19 2,8182 2,6055 ,002* 1,298 

E21 2,4545 2,3119 ,522 ,866 

 

Ακόμη, από τον πίνακα 15 προκύπτει μια στατιστική σημαντική διαφορά ως προς την 

ερώτηση Ε11 της υποκλίμακας Συναισθηματικής Εξάντλησης (p=0,042) και της ερώτησης Ε22 

της υποκλίμακας Αποπροσωποποίησης (p=0,026).  

Για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων ηλικιακών ομάδων των Εκπαιδευτικών υπάρχει 

διαφορά, διενεργήθηκε έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων με τη χρήση του κριτηρίου Duncan και 

προέκυψε ως προς την ερώτηση Ε11 που αναφέρεται αν οι Εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι 

βρίσκονται σε τέλμα και προέκυψε ότι οι Εκπαιδευτικοί ηλικίας άνω των 30 ετών (31-40) 

εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό Εξουθένωσης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας άνω 

των 50 ετών. Ως προς την ερώτηση Ε22 που αναφέρεται στο ότι οι Εκπαιδευτικοί νομίζουν ότι 

οι μαθητές τους επιρρίπτουν ευθύνες για μερικά από τα προβλήματα τους προέκυψε ότι οι 

Εκπαιδευτικοί ηλικίας κάτω των 30 ετών εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό Επαγγελματική 

Εξουθένωση σε σύγκριση με τους Εκπαιδευτικούς ηλικίας άνω των 50 ετών. 



112 
 

       Πίνακας 15. Σχέση Ηλικίας Εκπαιδευτικών και  Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Επαγγελματική 

Εξουθένωση 
Ερωτήσεις 

Ηλικία 
P F 

<30 31-40 41-50 <50 

Σ
υ
να

ισ
θ
η

μ
α

τι
κ
ή

 

Ε
ξά

ντ
λ
η

σ
η

 

E1 1,9167 2,0185 1,8571 2,0000 ,758 ,394 

E2 1,9375 2,1296 2,1429 1,7273 ,067 2,448 

E3 1,6250 1,6111 1,5714 1,4545 ,852 ,262 

E5 1,6250 2,0000 1,8571 2,0000 ,008 4,160 

E8 2,4167 2,0185 2,2857 2,2727 ,004 4,637 

E9 1,5417 1,5926 1,2857 1,3636 ,427 ,933 

E11 1,3333 1,6111 1,1429 1,4545 ,042* 2,823 

E13 1,9375 2,1296 2,1429 1,7273 ,067 2,448 

E18 1,5417 1,3889 1,2857 1,1818 ,247 1,396 

Α
π

ο
π

ρ
ο
σ

ω
π

ο
π

ο
ίη

σ
η

 E4 2,0625 1,9074 1,5714 1,9091 ,123 1,966 

E7 2,0625 1,8889 1,5714 1,9091 ,114 2,027 

E12 1,9167 2,0185 1,8571 2,0000 ,758 ,394 

E14 2,0625 1,8889 1,5714 1,9091 ,114 2,027 

E15 2,0625 1,9074 1,5714 1,9091 ,123 1,966 

E17 1,6250 1,6111 1,5714 1,4545 ,852 ,262 

E20 2,5208 2,4259 2,7143 2,8182 ,127 1,941 

E22 1,3750 1,1111 1,1429 1,0909 ,026* 3,203 

Π
ρ
ο
σ

ω
π

ικ
ή

 

Ε
π

ίτ
ευ

ξη
 E6 2,1042 1,9074 1,5714 1,9091 ,058 2,560 

E10 2,1042 1,9074 1,5714 1,9091 ,058 2,560 

E16 2,0625 1,9259 1,5714 1,9091 ,148 1,818 

E19 2,6875 2,5000 2,8571 2,8182 ,079 2,321 

E21 2,3542 2,2407 2,7143 2,3636 ,116 2,014 

 

Στο ίδιο ερευνητικό ερώτημα που αφορά στις διαφορές που προκύπτουν προς τα ατομικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προσωπικού σχετικά με την Επαγγελματική 

Εξουθένωση ως προς τα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου δείγματος της κατηγορίας του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), πραγματοποιήθηκε έλεγχος για να διαπιστωθούν τυχόν 

διαφοροποιήσεις ως προς τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης,  για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος Τ-test για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα καθώς και η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA). Τα αποτελέσματα για την 

ανάλυση διακύμανσης παρουσιάζονται στον πίνακα 16 και 17. 

 Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς το φύλο από όπου προκύπτει 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς τις ερωτήσεις 

Ε2 (p=0,007), Ε8 (p=0,042), E9 (p=0,045) και Ε13 (p=0,007) της υποκλίμακας Συναισθηματικής 

Εξάντλησης και ως προς την ερώτηση Ε22 της υποκλίμακας Αποπροσωποποίησης (p=0,024).  
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Οι γυναίκες των κλάδων Ε.Ε.Π. δηλώνουν ότι νιώθουν εξαντλημένες στο τέλος μίας 

εργάσιμης ημέρας (Ε2) καθώς τους είναι πολύ κουραστικό να δουλεύουν με ανθρώπους όλη 

μέρα  (Ε13) σε σχέση με τους άντρες των κλάδων Ε.Ε.Π.  

Οι άντρες των κλάδων Ε.Ε.Π. δηλώνουν ότι νιώθουν γεμάτοι δύναμη και ενεργητικότητα 

(Ε8) ωστόσο νιώθουν απογοήτευση από τη δουλεία τους (Ε9) σε σχέση με τις γυναίκες των 

κλάδων Ε.Ε.Π.  

Ως προς την ερώτηση Ε22 της υποκλίμακας Αποπροσωποποίησης αναφέρεται στο ότι οι 

γυναίκες των κλάδων Ε.Ε.Π. θεωρούν ότι οι μαθητές τους επιρρίπτουν ευθύνες για μερικά από 

τα προβλήματα τους σε σχέση με τους άντρες των κλάδων  Ε.Ε.Π.  

           Πίνακας 16. Στοιχεία ως προς το φύλο και τη σημαντικότητα του Τ- test για το Ε.Ε.Π. 

Επαγγελματική 

Εξουθένωση 
Ερωτήσεις 

Φύλο 
P T test 

Άντρας Γυναίκα 

Σ
υ
να

ισ
θ
η

μ
α

τι
κ
ή

 

Ε
ξά

ντ
λ
η

σ
η

 

E1 1,5000 1,8727 ,074 -2,497 

E2 1,6667 2,0182 ,007* -2,432 

E3 1,5667 1,6364 ,700 -,416 

E5 1,6333 1,9091 ,010 -1,801 

E8 2,3667 2,0182 ,042* 2,556 

E9 1,5667 1,4727 ,045* ,619 

E11 1,3667 1,4182 ,773 -,372 

E13 1,6667 2,0182 ,007* -2,432 

E18 1,5000 1,5273 ,883 -,190 

Α
π

ο
π

ρ
ο
σ

ω
π

ο
π

ο
ίη

σ
η

 E4 1,6333 1,8182 ,088 -1,397 

E7 1,6333 1,8182 ,088 -1,397 

E12 1,5000 1,8727 ,074 -2,497 

E14 1,6333 1,8182 ,088 -1,397 

E15 1,6333 1,8182 ,088 -1,397 

E17 1,5667 1,6364 ,700 -,416 

E20 2,4667 2,4000 ,662 ,476 

E22 1,2667 1,4000 ,024* -1,114 

Π
ρ
ο
σ

ω
π

ικ
ή

 

Ε
π

ίτ
ευ

ξη
 E6 1,6333 1,8182 ,088 -1,397 

E10 1,6333 1,8182 ,088 -1,397 

E16 1,6333 1,8182 ,088 -1,397 

E19 2,3667 2,5091 ,415 ,521 

E21 2,5333 2,4364 ,057 ,812 

Επίσης, από τον πίνακα 17 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά, δηλαδή η ηλικία των εργαζομένων των κλάδων Ε.Ε.Π. δεν επιδρά στη Επαγγελματική 

Εξουθένωση (p>0,05). 
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Πίνακας 17. Ηλικία των εργαζομένων των Κλάδων Ε.Ε.Π. σε σχέση με την Επαγγελματική   Εξουθένωση 

Επαγγελματική 

Εξουθένωση 
Ερωτήσεις 

Ηλικία 
P F 

<30 31-40 41-50 <50 

Σ
υ
να

ισ
θ
η

μ
α

τι
κ
ή

 

Ε
ξά

ντ
λ
η

σ
η

 

E1 1,7826 1,6098 1,8125 2,4000 ,071 2,431 

E2 1,9565 1,7805 1,8750 2,6000 ,061 2,555 

E3 1,5217 1,6341 1,5625 2,0000 ,619 ,597 

E5 1,7391 1,7561 1,8750 2,4000 ,179 1,674 

E8 2,0000 2,1951 2,1250 2,4000 ,504 ,789 

E9 1,3913 1,4634 1,6250 2,0000 ,252 1,390 

E11 1,3478 1,2927 1,5625 2,0000 ,052 2,693 

E13 1,9565 1,7805 1,8750 2,6000 ,061 2,555 

E18 1,5217 1,5122 1,5625 1,4000 ,969 ,084 

Α
π

ο
π

ρ
ο
σ

ω
π

ο
π

ο
ίη

σ
η

 E4 1,8261 1,7805 1,5625 1,8000 ,634 ,574 

E7 1,8261 1,7805 1,5625 1,8000 ,634 ,574 

E12 1,7826 1,6098 1,8125 2,4000 ,071 2,431 

E14 1,8261 1,7805 1,5625 1,8000 ,634 ,574 

E15 1,8261 1,7805 1,5625 1,8000 ,634 ,574 

E17 1,5217 1,6341 1,5625 2,0000 ,619 ,597 

E20 2,3913 2,5122 2,2500 2,4000 ,526 ,750 

E22 1,4348 1,2439 1,5625 1,2000 ,154 1,797 

Π
ρ
ο
σ

ω
π

ικ
ή

 

Ε
π

ίτ
ευ

ξη
 E6 1,8261 1,7805 1,5625 1,8000 ,634 ,574 

E10 1,8261 1,7805 1,5625 1,8000 ,634 ,574 

E16 1,8261 1,7805 1,5625 1,8000 ,634 ,574 

E19 2,4348 2,4146 2,5000 2,8000 ,544 ,718 

E21 2,3913 2,6098 2,3125 2,2000 ,231 1,462 

 

7.6 Η Διαφορά και Σύγκριση του βαθμού βίωσης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

μεταξύ της κατηγορίας των Εκπαιδευτικών και της συνολικής κατηγορίας του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π.  

Σε σχέση με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά στη διαφορά στο βαθμό βίωσης 

της Επαγγελματικής Εξουθένωσης μεταξύ της κατηγορίας των Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) και 

της συνολικής κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από την εργασία 

τους με μαθητές που έχουν Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος έγινε Συσχέτιση μεταξύ των 

υποκλιμάκων της Επαγγελματικής Εξουθένωσης τόσο για τους Εκπαιδευτικούς (Δασκάλους) 

όσο και για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) ξεχωριστά. 

Για τη κατηγορία των Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) διενεργήθηκε ανάλυση συσχέτισης με 

τη χρήστη του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s Rho για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

υποκλίμακες της Επαγγελματικής Εξουθένωσης αλληλοεπηρεάζονται. Στον πίνακα 18 
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προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετές στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων 

της Επαγγελματικής Εξουθένωσης.  

Αναλυτικά προκύπτει ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση της Προσωπικής 

Επίτευξης  με την Συναισθηματική Εξάντληση (r=-0,20, p=0,028) επίσης προκύπτει ασθενής 

θετική συσχέτιση μεταξύ της Συναισθηματικής Εξάντλησης και της 

Αποπροσωποποίησης  (r=0,0285, p=0,002) βρέθηκε επίσης ότι υπάρχει σημαντική θετική 

συσχέτιση της  Αποπροσωποποίησης με την Προσωπική Επίτευξη (r=0,559, p=0,000). 

Πίνακας18. Συσχέτιση μεταξύ υποκλιμάκων της  Επαγγελματικής Εξουθένωσης για τους Εκπαιδευτικούς 

 
Συναισθηματική 

Εξάντληση 
Αποπροσωποποίηση 

Προσωπική 

Επίτευξη 

Spearman's Rho Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,285** -,200* 

Sig. (2-tailed) . ,002 ,028 

N 120 120 120 

 

Αποπροσωποποίηση 

Correlation 

Coefficient 
,285** 1,000 ,559** 

Sig. (2-tailed) ,002 . ,000 

N 120 120 120 

Προσωπική 

Επίτευξη 

Correlation 

Coefficient 
-,200* ,559** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,028 ,000 . 

N 120 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Από την διερεύνηση του ερωτήματος για τη συσχέτιση της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης για τους Εκπαιδευτικούς βρέθηκε πως η Συναισθηματική Εξάντληση που βιώνουν 

διέπεται από μία αλληλεπιδραστική σχέση με την Αποπροσωποποίηση, ενώ Εκπαιδευτικοί με 

ισχυρή Προσωπική Επίτευξη δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την Συναισθηματική Εξάντληση 

και την Αποπροσωποποίηση. Αντίστοιχα, για τη κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), διενεργήθηκε ανάλυση συσχέτισης με τη χρήστη του συντελεστή 

συσχέτισης Spearman’s Rho για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποκλίμακες της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης αλληλοεπηρεάζονται. Στον πίνακα 19 όπως φαίνεται προκύπτει ότι υπάρχουν 
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αρκετές στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης.  

Αναλυτικά προκύπτει ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση της Προσωπικής 

Επίτευξης με τη Συναισθηματική Εξάντληση (r=-0,156, p=0,153), επίσης βρέθηκε μέτρια θετική 

συσχέτιση μεταξύ  της  Συναισθηματικής Εξάντλησης  με την Αποπροσωποποίηση 

(r=0,356, p=0,001), ακόμη, προέκυψε ισχυρή θετική συσχέτιση της Προσωπική Επίτευξης με 

την Αποπροσωποποίηση (r=0,732, p=0,000). 

Πίνακας 19. Συσχέτιση μεταξύ υποκλιμάκων της  Επαγγελματικής Εξουθένωσης για το Ε.Ε.Π. 

 
Συναισθηματική 

Εξάντληση Αποπροσωποποίηση 
Προσωπική 

Επίτευξη 

Spearman's Rho  Συναισθηματική 

 Εξάντληση 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,356** -,156 

Sig. (2-tailed) . ,001 ,153 

N 85 85 85 

 

Αποπροσωποποίηση 

Correlation 

Coefficient 
,356** 1,000 ,732** 

Sig. (2-tailed) ,001 . ,000 

N 85 85 85 

Προσωπική  

Επίτευξη 

Correlation 

Coefficient 
-,156 ,732** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,153 ,000 . 

N 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Από την διερεύνηση του ερωτήματος για τη συσχέτιση της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης για τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) βρέθηκε πως 

η Συναισθηματική Εξάντληση που βιώνουν έχει μία σχέση αλληλεπίδρασης με την 

Αποπροσωποποίηση, επίσης τα ίδια μέλη του Ε.Ε.Π. καταδεικνύουν ισχυρή Προσωπική 

Επίτευξη και δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την Συναισθηματική Εξάντληση και την 

Αποπροσωποποίηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

8.1 Βαθμός Βίωσης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό. 

 

Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το βαθμό στον οποίο βιώνει το 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Εκπαιδευτικοί - Δάσκαλοι και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – 

Ε.Ε.Π.) Επαγγελματική Εξουθένωση στην εργασία του με μαθητές με Διαταραχές του 

Αυτιστικού Φάσματος προκύπτει ότι οι Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι) βιώνουν την Επαγγελματική 

Εξουθένωση σε μεγαλύτερο βαθμό από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα 

με το γενικό μέσο όρο.  

Η Επαγγελματική Εξουθένωση μεταξύ των Εκπαιδευτικών της Ειδικής Εκπαίδευσης 

σχετίζεται με παράγοντες όπως η προσωπικά και κοινωνικά εκλαμβανόμενη βαρύτητα του 

Διδακτικού – Εκπαιδευτικού ρόλου που καλούνται αυτοί να επιτελέσουν καθώς και άλλες 

μεταβλητές όπως π.χ. εργασιακό περιβάλλον και εργασιακές συνθήκες, σχέσεις με συναδέλφους 

κ.λπ., παράγοντες οι οποίοι συνδράμουν στην εμφάνιση και συντήρηση της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης, κάτι στο οποίο συμφωνούν και οι Stamatios, Polychroni και Kotroni  (2009), 

σύμφωνα με τους οποίους τα επίπεδα Burnout μεταξύ των Εκπαιδευτικών της Εδικής 

Εκπαίδευσης διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με την ηλικία, την εμπειρία και το φύλο. Πέρα 

όμως από αυτά προκύπτει ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο είναι το πόσο σοβαρός είναι ο 

βαθμός βίωσης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της Ειδικής Εκπαίδευσης. 

Παρόλο που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικώς και αποκλειστικώς σταθμισμένα εργαλεία του 

Maslach Burnout Inventory (MBI) για Εκπαιδευτικούς Ειδικής Εκπαίδευσης και για Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό πάνω σε αυτό το ζήτημα, οι πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες μέσω 

δείγματος συνδυασμένης ομάδας επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών ανθρωπιστικού ή και 

κοινωνικού ενδιαφέροντος που συμμετέχουν στη συμπλήρωση του MBI. Αυτή η ομάδα 

απαρτίζεται από εργαζόμενους ψυχικής υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, ψυχολόγους, 

ψυχίατρους, νοσηλευτές και φυσικά εκπαιδευτικούς. Αποτελέσματα που συνάχθηκαν από τους 

Ειδικούς Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε μία μελέτη των Crane και Iwanicki (1986) έδωσαν 

αποτελέσματα που τοποθετούν τους συμμετέχοντες Εκπαιδευτικούς (Δασκάλους Ειδικής 
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Αγωγής) σε μεσαίου βαθμού ένταση βίωσης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Τα σχετικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν τότε κατέδειξαν Συναισθηματική Εξάντληση (47%), 

Αποπροσωποποίηση (33%) και Προσωπική Επίτευξη (68%). Είναι σύνηθες χαρακτηριστικό ότι 

η υψηλή βαθμολογία στη Διάσταση της Προσωπικής Επίτευξης αποτελεί ένδειξη ενός 

χαμηλότερου βαθμού Εξάντλησης. 

 Σε μία προσπάθεια να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα υψηλού βαθμού βίωσης 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους Εκπαιδευτικούς (Δασκάλους) σε σχέση με τους 

αντίστοιχους  κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με τους Tsai, Fung, 

και Chow (2006), σε έρευνα τους σχετικά με το επίπεδο βιωμένου άγχους, η διδασκαλία έχει 

αναδειχθεί ως ένα από τα πιο αγχωτικά σε σχέση με άλλα επαγγέλματα σε πολλές χώρες. 

Ομοίως, σύμφωνα με τους Kelly και Berthelsen (1995) η διδασκαλία αποτελεί ένα από τα πιο 

στρεσογόνα και απαιτητικά επαγγέλματα με αποτέλεσμα το βιωμένο άγχος που υποβοηθά στην 

εκδήλωση Burnout των Εκπαιδευτικών να έχει αυξηθεί καθώς η σχέση μεταξύ κοινωνίας και 

εκπαίδευσης έχει γίνει περισσότερο αλληλένδετη. Ως αποτέλεσμα κοινωνικών αλλαγών, οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τις αυξημένες προσδοκίες των γονέων και της κοινότητας για 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία σύμφωνα με τα συνεχώς αυξανόμενα εκπαιδευτικά πρότυπα 

και τη τήρηση του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Maslach, Jackson και 

Leiter (1997), το επάγγελμα του Eκπαιδευτικού υπόκειται σε αυξημένη πίεση από την κοινωνία 

για να διορθώσει τα κοινωνικά προβλήματα  εκτός από το να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε 

ακαδημαϊκούς τομείς.  

 

8.2 Οι διαφορές των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε 

σχέση με τη Βίωση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα όπου διερευνώνται ποιες είναι οι 

διαφορές που προκύπτουν προς τα ατομικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού στη βίωση Επαγγελματικής Εξουθένωσης, προκύπτει ότι ενώ γενικά οι γυναίκες 

υπερτερούν αριθμητικά ως προς τη παρουσία τους στο πεδίο της εκπαίδευσης παιδιών με ΔΑΦ, 

καθίστανται γενικώς πιο ευάλωτες στην εμπειρία ενός Συνδρόμου Burnout ενώ ως προς τη 

παράμετρο ηλικία προκύπτει πως οι εμπειρότεροι και ηλικιακά μεγαλύτεροι Εκπαιδευτικοί 
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αντιμετωπίζουν επαρκέστερα το σύνδρομο επαγγελματικής Εξουθένωσης σε σχέση με τους 

νεότερους συναδέλφους τους. 

 

 Οι σημαντικότερες διαφορές που προκύπτουν πάντα σε έρευνες σχετικές με την 

Επαγγελματική Εξουθένωση εντοπίζονται σε δημογραφικού ενδιαφέροντος πληροφορίες που 

αφορούν στο φύλο και στην ηλικία. Σε σχέση με το φύλο σύμφωνα με τους Beltman και 

συνεργάτες (2011) το άγχος το οποίο βιώνουν κυρίως οι γυναίκες Εκπαιδευτικοί και ενίοτε 

οδηγεί στην εκδήλωση υψηλής Συναισθηματικής Εξάντλησης, μπορεί να αποδοθεί στις 

προκλήσεις που αυτές δέχονται στη προσπάθεια εξισορρόπησης των εργασιακών και 

οικογενειακών δεσμεύσεων πέραν του επαγγέλματος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει 

επιπρόσθετο στρες. Πέραν τούτου, οι γυναίκες Εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν υψηλότερα 

επίπεδα άγχους και υψηλότερη δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους κάτι που γενικά σχετίζεται με 

τις αρνητικές συνθήκες εργασίας όπως το κλίμα στη σχολική  τάξη, τη συμπεριφορά των 

μαθητών, καθώς και την αλληλεπίδραση της εργασίας με την οικογένεια (Γεωργάς και 

Γιακουμάκη, 1984 ; Offerman και Armitage, 1993 ; Kantas, 2001), συνακολούθως προς αυτό 

κατά τον Geving (2007) συνδράμουν οι διασπαστικές συμπεριφορές των μαθητών, η έλλειψη 

προσπάθειας από πλευράς τους, οι αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, η μη-

υποστηρικτική διεύθυνση, η έλλειψη πόρων, ο υψηλός εργασιακός φόρτος σύμφωνα με τους 

Beltman και Συνεργάτες (2011) και το δύσκολα διαχειρίσιμο μέγεθος των σχολικών αιθουσών 

το αρνητικό εργασιακό κλίμα και η ασταθής εφαρμογή πρακτικών παρεμβάσεων σύμφωνα με 

τις θέσεις των McCallum και  Price (2010). Επίσης, σύμφωνα με  τον Weiskopf (1980),  ο υψηλός 

αριθμός μαθητών στην ίδια τάξη ενδέχεται να επισπεύσει τη βίωση του Burnout. Η διαφορά αυτή 

σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους μπορεί ενδεχομένως να αποδοθεί στη 

στερεότυπη πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να προβούν σε εν γένει περισσότερο 

συγκινησιακά φορτισμένες πράξεις όπως διατυπώνουν οι Admiraal, Korthagen και Wubbens 

(2000) αν και αυτή η μορφή συναισθηματικά σχετισμένου τρόπου διαχείρισης καθορίζεται από 

παράγοντες της έκαστης προσωπικότητας. Μία πιθανή ερμηνεία αυτού μπορεί να αποδοθεί στην 

κοινωνική αντίληψη του ρόλου του Φύλου, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να ταυτιστούν συναισθηματικά με τα προβλήματα των πελατών ή των 

ασθενών τους (στη συγκεκριμένη περίπτωση των μαθητών τους) και έτσι να εμπλακούν 

συναισθηματικά. Ένα ακόμη επιχείρημα είναι ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό αναλογικά με 
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τους άνδρες να ασκήσουν Ανθρωπιστικά Επαγγέλματα  (όπως η νοσηλευτική, η διδασκαλία και 

η συμβουλευτική) και, ως εκ τούτου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης στην 

Επαγγελματική Εξουθένωση. Επιπλέον, είναι πιο πιθανό να βρίσκονται σε θέσεις άμεσης 

επαφής με ανθρώπους (σαν προσωπικό "πρώτης γραμμής") και είναι λιγότερο πιθανό να 

βρεθούν σε ανώτερες διοικητικές θέσεις (κάτι που θα μείωνε τον κίνδυνο βίωσης Burnout λόγω 

μη απευθείας επαφής με τους αποδέκτες των υπηρεσιών). Ως ένα επιπλέον επιχείρημα είναι ότι 

οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να είναι υπεύθυνες για να φροντίζουν για τις συναισθηματικές 

ανάγκες της οικογένειάς τους σε σχέση με τους άντρες και έτσι αντιμετωπίζουν εις διπλούν 

(τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο εργασίας) την ανάγκη της παροχής φροντίδας και έγνοιας για 

τους άλλους. Συν τοις άλλοις, σύμφωνα με τον Abramovitz, (1988) σε μερικά πολιτισμικά 

πλαίσια οι γυναίκες έχουν ιστορικά υποτιμηθεί για το ρόλο τους στο σχολείο, τη κοινωνία και τη 

συμβολή τους στη διατήρηση της οικογενειακής και μαθητικής εκπαίδευσης. 

 

Μία ακόμη διαφορά σε σχέση με το φύλο εντοπίζεται στα υψηλά αποτελέσματα των 

ανδρών ως προς την αίσθηση Προσωπικής Επίτευξης σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους 

τους. Το κομβικό ίσως σημείο είναι ότι η Προσωπική Επίτευξη συνδέεται με την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας. Η Προσωπική Επίτευξη αποτελεί μια πτυχή της 

αυτοαποτελεσματικότητας και συνδέεται με την προσαρμογή σε απαιτητικές καταστάσεις, 

Bandura, (1986). Ο Gecas (1989) πρότεινε ότι η αυτοαποτελεσματικότητα αντικατοπτρίζει όχι 

μόνο την αντίληψη του ελέγχου (δηλ. την αυτοεκτίμηση της απόδοσης ή της ανικανότητας), 

αλλά και το κίνητρο για έλεγχο (δηλαδή τον έλεγχο ως μέθοδο αντιμετώπισης). Η αντίληψη του 

ελέγχου συνδέεται με την ικανότητα επίδοσης και εξαρτάται από τις πεποιθήσεις της απόδοσης 

σύμφωνα με τις θέσεις του Meier (1984), ενώ το κίνητρο για έλεγχο είναι προληπτικό κατά τους 

Lazarus και Folkman (1984) και είναι ισχυρότερο όταν ένα άτομο αισθάνεται ικανό να επιτεύξει 

αξιόλογα αποτελέσματα σύμφωνα με το Latack (1986).  Έτσι, η Προσωπική Επίτευξη τείνει να 

συνδέεται θετικά με τη χρήση του ελέγχου ως μια μέθοδο αντιμετώπισης της Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης, μέσω της αυτοαξιολόγησης των επιδόσεων και να συνδέεται αρνητικά με την 

αίσθηση της αδυναμίας, κάτι το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με το στερεότυπο των ρόλων. 

 

 Σε σχέση με την ηλικία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης των 

Brewer και Shapard (2004) που αφορούσε σε 20 μοναδικά δείγματα 18 μελετών με 3941 
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συμμετέχοντες, η οποία διερευνούσε πιθανή σχέση μεταξύ Επαγγελματικής Εξουθένωσης, 

ηλικίας και ετών εργασιακής εμπειρίας, αναδείχθηκε ότι υπήρξε μια σημαντική αλλά μικρή 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ ετών εργασιακής εμπειρίας και Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

Αυτά τα ευρήματα μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι οι Εκπαιδευτικοί συνήθως ξεκινούν 

μια τόσο απαιτητική σταδιοδρομία με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά μετά από μια σύντομη περίοδο 

διδασκαλίας συναντούν ποικίλες απροσδόκητες δυσκολίες για τις οποίες δεν είναι σε θέση να 

συντηρήσουν τα ψυχικά τους αποθέματα ούτε να βρουν υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, οι 

έμπειροι Εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που μπορεί να έχουν αναπτύξει στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Σύμφωνα με τους Stanton και Συνεργάτες (1998), κάτι τέτοιο μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι πιο έμπειροι Εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν περισσότερες τεχνικές 

και στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν το Burnout ως απόρροια της μακράς παραμονής τους 

στην εργασία. Αποτελεί γεγονός ότι οι νεαροί δάσκαλοι παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

Συναισθηματικής Εξάντλησης και Αποπροσωποποίησης σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους 

συναδέλφους τους. Αυτή η παραδοχή σύμφωνα με τους Byrne και Travers (1991), πιθανόν να 

σχετίζεται με τη δυσκολία των νέων Εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν κατάλληλες στρατηγικές 

αντιμετώπισης, προκειμένου να μειώσουν το εργασιακό άγχος που προκαλούν οι δυσκολίες της 

δουλειάς τους. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα των Crane και Iwanicki (1986), μια εξήγηση για 

τα διαπιστωμένα χαμηλότερα επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης μεταξύ μεγαλύτερων 

ηλικιακά και πιο έμπειρων δασκάλων είναι ότι αυτοί οι δάσκαλοι έχουν πλέον αποβάλει με τα 

χρόνια τις σχετιζόμενες με το Burnout καταστάσεις σε βαθμό που να μην τους ενοχλούν πλέον 

τέτοια προβλήματα. Μια εναλλακτική εξήγηση είναι ότι αυτοί οι δάσκαλοι ανταπεξήλθαν επειδή 

έθεσαν από νωρίς ήδη τις επαγγελματικές προτεραιότητες τους όπως γίνεται αντιληπτό από τη 

μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους στην Ειδική Εκπαίδευση. Έχουν εξοικειωθεί με το πως να 

χειρίζονται θέματα σχετικά με τους μαθητές και το πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 

προκύπτουν με ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην εργασία τους και το στρες που 

προκύπτει από αυτήν. Νεότεροι Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εδραιώσει μία τέτοια ισχυρή 

ταύτιση με το ρόλο του Ειδικού Εκπαιδευτικού ούτε και δέσμευση στην Ειδική Εκπαίδευση 

μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά στο άγχος που συνδέεται με την εργασία τους και να 

οδηγηθούν σε εναλλακτικές λύσεις σταδιοδρομίας.  
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8.3 Παράγοντες Διαφοροποίησης Βίωσης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης ανάμεσα σε 

Εκπαιδευτικούς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. 

 

 Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά στη διαφορά στο βαθμό βίωσης της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης μεταξύ της κατηγορίας των Εκπαιδευτικών και της συνολικής 

κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. από την εργασία τους με μαθητές 

που έχουν Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος έχει προκύψει ότι οι Εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι) 

Ειδικής Αγωγής βιώνουν εντονότερα τη Συναισθηματική Εξάντληση και Αποπροσωποποίηση 

συγκριτικά με τους συναδέλφους τους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Αυτό 

σύμφωνα με τις απόψεις των Maslach και Schaufeli  (2001) μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι 

οι συγκρουσιακές καταστάσεις με αποδέκτες των υπηρεσιών, οικογένειες ή άλλα μέλη του 

προσωπικού αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Η 

Συναισθηματική Εξάντληση είναι συνέπεια μίας τέτοιας κατάστασης σύγκρουσης που οδηγεί 

στην Αποπροσωποποίηση και στην απώλεια της αίσθησης Προσωπικής Επίτευξης. Η έρευνα 

τους κατέδειξε πως τόσο οι αντιληπτές συγκρούσεις όσο και οι κακές σχέσεις με άλλα μέλη του 

προσωπικού ήταν ισχυροί παράγοντες κινδύνου για σοβαρό Burnout. Κατά τους Banks και 

Necco (1990) λόγω της συναισθηματικά απαιτητικής φύσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 

συμπεριφορά των μαθητών με διαταραχές σχετίζεται με υψηλά επίπεδα εμφάνισης 

Συναισθηματικής Εξάντλησης και Αποπροσωποποίησης στους δασκάλους. Σύμφωνα με τους 

Leiter και Maslach (2009) η Αποπροσωποποίηση και η Συναισθηματική Εξάντληση συνδέονται 

άμεσα με την απαντητικότητα του ατόμου σε παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας, οι 

εργασιακές αξίες, οι αμοιβές, ο έλεγχος, η αίσθηση δικαιοσύνης και η συμπεριφορά στην 

κοινότητα υπαγωγής του ή στον οργανισμό. Σύμφωνα με τους Maslach και Jackson, (1981) και 

Perlman και Hartman (1982) η Συναισθηματική Εξάντληση των Εκπαιδευτικών συνδέεται με 

την ένταση, το άγχος, τη σωματική κόπωση, την αϋπνία (κοκ.) που με τη σειρά τους σχετίζονται 

με την ψυχολογική και φυσιολογική καταπόνηση. Η Διάσταση αυτή όμως συνδέεται σχεδόν 

πάντα με υψηλά επίπεδα Αποπροσωποποίησης στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Η 

Αποπροσωποποίηση αντιστοιχεί στην έννοια της προσπάθειας αντιμετώπισης της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Μέσω της Αποπροσωποποίησης, ο άνθρωπος επιχειρεί να 

μετριάσει την εξάντληση της συναισθηματικής του ενέργειας αντιμετωπίζοντας τους άλλους ως 

αντικείμενα ή αριθμούς και όχι ως ανθρώπους Kahili (1988) και Maslach (1982). Οι Ashforth 
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και Lee (1990) υποστήριξαν ότι η Αποπροσωποποίηση αποτελεί μία μορφή αμυντικής 

συμπεριφοράς, που ορίζεται ως αντιδραστική και προστατευτική ενέργεια που αποσκοπεί στην 

αποφυγή κάποιας ανεπιθύμητης περίστασης ή στην εξάλειψη μιας αντιλαμβανόμενης απειλής. 

Έτσι η Αποπροσωποποίηση αποδίδεται ως απόρροια ψυχολογικής πίεσης με τη διαφυγή ως 

μέθοδο αντιμετώπισης. Επίσης σύμφωνα με τους Maslach, Schaufeli, και Leiter (2001), η 

Συναισθηματική Εξάντληση είναι μια άμεση συνέπεια εσωτερικά βιωμένης σύγκρουσης που 

οδηγεί στην Αποπροσωποποίηση και στην απώλεια της αίσθησης Προσωπικής Επίτευξης. Ενώ η 

Συναισθηματική Εξάντληση σχετίζεται κυρίως με την εσωτερική εμπειρία ως αντιληπτή 

συναισθηματική δυσφορία, και η Προσωπική Επίτευξη σχετίζεται αντίστοιχα με την 

αυτοαποτελεσματικότητα και ικανοποίηση από την εργασία, η Αποπροσωποποίηση αναφέρεται 

στην δυσλειτουργική απάντηση των δασκάλων που έχει άμεσο αντίκρισμα στη σχέση με τους 

μαθητές και το σχολικό περιβάλλον. Με αυτή την έννοια, μπορούμε να υποθέσουμε ότι όταν 

προκύπτουν αρνητικές συμπεριφορές από τους μαθητές και μη διαχειρίσιμες συμπεριφορές στην 

εργασία, ελλιπής υποστήριξη από τους συναδέλφους ή το σχολικό προσωπικό τότε η μείωση της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Ακόμη, ο Mojsa-Kaja και 

Συνεργάτες (2015) διαπίστωσαν ότι τόσο μεμονωμένοι παράγοντες όσο και οργανωτικοί 

παράγοντες συνέβαλαν στα συμπτώματα Burnout, την εμφάνιση της Συναισθηματικής 

Εξάντλησης και της Αποπροσωποποίησης, καθώς είναι αποτέλεσμα μιας λανθασμένης 

αντίληψης μεταξύ των προσδοκιών των Εκπαιδευτικών και της πραγματικής κατάστασης σε 

τομείς που αφορούν στο φόρτο εργασίας, την αίσθηση ελέγχου (Συναισθηματική Εξάντληση) 

και την αίσθηση δικαιοσύνης (Αποπροσωποποίηση).  

 

 Όπως διαφαίνεται, η βίωση της Συναισθηματικής Εξάντλησης και 

Αποπροσωποποίησης στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) είναι συγκριτικά 

ασθενέστερη σε σχέση με αυτή των Εκπαιδευτικών (Δασκάλων). Παρόλο που ελλείψει σχετικών 

ερευνών και μη επαρκούς σχετικής με τους Κλάδους του Ε.Ε.Π. βιβλιογραφίας είναι ακόμη 

δύσκολο να καταδειχθούν ενδελεχώς οι παράγοντες εκείνοι που επιτείνουν ή όχι το βαθμό 

βίωσης του Συνδρόμου Burnout από αυτή τη κατηγορία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε 

σχέση με τους συναδέλφους τους Δασκάλους, η διαφοροποίηση στο βαθμό και τρόπο βίωσης 

της Επαγγελματικής Εξουθένωσης μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες όπως το ότι 

πολλά από τα μέλη των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν προσλαμβάνονται 
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κατ’ ανάγκη από την αρχή του Σχολικού Έτους στα Ειδικά Σχολεία και συναφείς δομές, οπότε 

αν υπάρχει πιθανότητα μακροχρόνιας έκθεσης τους σε καταστάσεις που συνδέονται με την 

εμφάνιση Επαγγελματικής Εξουθένωσης ή και σε αρνητικές εμπειρίες οι οποίες συσσωρεύονται 

συν το χρόνω  και δρουν αθροιστικά, τότε αυτή ελαττώνεται λόγο της πρακτικά βραχυβιότερης 

τους έκθεσης στους παράγοντες που επιτείνουν την έλευση του συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης. Επίσης πολλά από τα μέλη των ειδικοτήτων του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού λόγω του εργασιακού καθεστώτος του θεσμού του Αναπληρωτή / τριας που ισχύει 

και αφορά στις συνεχείς αλλαγές στις τοποθετήσεις τους, έχουν γενικά μικρότερες πιθανότητες 

να βιώσουν μία κατάσταση ψυχικής φθοράς που να συνδέεται με τη μακρόχρονη ρουτίνα της 

εργασιακά στερεοτυπικής επαναληπτικότητας η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με τη 

παρατεταμένη παραμονή σε κάποιο αμετάβλητα νοσηρό εργασιακό πλαίσιο τόσο χρονικά όσο 

και χωρικά. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης συνδέεται με 

αρνητικές εμπειρίες στον εργασιακό χώρο όπως άσχημες σχέσεις με συναδέλφους, προβλήματα 

συνεργασίας, έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση κ.λπ., εν τούτοις κάτι τέτοιο θεωρείται ότι 

δε προλαμβάνει να παγιωθεί στους Ε.Ε.Π. λόγω της προαναφερθείσας συνεχούς αλλαγής 

πλαισίου απασχόλησης τους σε εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής και εναλλαγής της 

συνεργασίας με το Προσωπικό που τις στελεχώνει. Ακόμη, η πολυσχιδής από άποψη 

δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού – ακαδημαϊκού περιεχομένου φύση του επαγγέλματος των 

Εκπαιδευτικών (Δασκάλων) αυξάνει τις πιέσεις και συνεχείς απαιτήσεις ανταπόκρισης τους 

λόγω της επιτακτικότητας προσαρμογής στο χειρισμό όχι μόνο ενός μαθητή κατά περίπτωση 

αλλά αρκετές φορές για πολλούς μαθητές με ποικιλία αναγκών και συμπεριφορών ταυτόχρονα 

στην ίδια αίθουσα. Συγκριτικά, τα επαγγελματικά αντικείμενα των κλάδων του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού χαρακτηρίζονται από μία συγκεκριμενοποίηση των εφαρμόσιμων 

πρακτικών και μεθόδων, κάτι που συνάδει με την οικονομία του χρόνου και συνδέεται με τη 

διατήρηση εσωτερικών πόρων και αποθέματος. Επιπλέον όπως προαναφέρθηκε, το μέγεθος των 

τάξεων ή και ο μεγάλος αριθμός μαθητών ευνοεί συχνά την εμφάνιση του Συνδρόμου Burnout 

σε δασκάλους. Εν αντιθέσει με τους συναδέλφους τους Εκπαιδευτικούς, λόγω της υφής του 

επαγγέλματος των Ειδικοτήτων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αυτοί εργάζονται 

κυρίως με στενά ολιγομελείς ομάδες μαθητών με ΔΑΦ και τις περισσότερες φορές εφαρμόζουν 

έναν ατομικό «ένας προς έναν» τύπο παρέμβασης, συχνά σε ειδικά διαμορφωμένο ή και 

αποκλειστικό χώρο ανάλογα με την ειδικότητα. Τέλος, αν και σαφώς τα παραπάνω 
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υποστηρίζουν μία πιο πρακτικού είδους παραδοχή που συνάδει με τα χαμηλότερα επίπεδα 

βίωσης έντασης της Συναισθηματικής Εξάντλησης και της Αποπροσωποποίησης του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) συγκριτικά με τους συναδέλφους τους Εκπαιδευτικούς 

(Δασκάλους), εν τούτοις δε πρέπει να παραβλέπεται και ο ιδιοσυγκρασιακός παράγοντας που 

ευνοεί ή αποτρέπει την βίωση Επαγγελματικής Εξουθένωσης ανεξαρτήτου εκπαιδευτικής ή 

επαγγελματικής κατηγορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

9.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Ένας από τους κύριους περιορισμούς που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 

της έρευνας είναι πως ο αριθμός του δείγματος είναι σχετικά μικρός και κατ’ επέκτασιν ίσως όχι 

αντιπροσωπευτικός του συνόλου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ακόμη, μία πιθανή αιτία που 

προφανώς αποτελεί και η ίδια περιορισμό, είναι το γεγονός ότι μερικοί από τους επαγγελματίες 

που συνιστούν τους Κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν προσλαμβάνονται 

από την αρχή του Σχολικού Έτους παρά σε διαδοχικές χρονικές φάσεις, όπου και όποτε 

προκύπτουν κενές θέσεις, στερώντας έτσι τη δυνατότητα λήψης κάποιου σχετικά μεγαλύτερου 

δείγματος από αυτή την κατγορία. Επίσης η συμμετοχή των ερωτώμενων των Κλάδων του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. θα ήταν επιθυμητό να ήταν αριθμητικώς 

μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ισάριθμη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα  με αυτό των Εκπαιδευτικών 

(Δασκάλων) Ειδικής Αγωγής. Ως ένας ακόμη περιορισμός που σχετίζεται με την 

υποεκπροσώπηση του δείγματος από τη πλευρά του Ε.Ε.Π. είναι πως δεν υπήρξαν απαντήσεις 

από των Κλάδο των Επαγγελματικών Σύμβουλων και των Παιδοψυχίατρων. Επιπλέον, πρέπει να 

σημειωθεί ότι  βιβλιογραφία επικεντρωμένη ειδικά σε θέματα σχετικά με το θεσμό του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Ελληνική Ειδική Εκπαίδευση είναι ακόμη σχετικώς 

περιορισμένη. 

 

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο περεταίρω μελλοντικής σχετικής έρευνας, μερικές 

προτάσεις αφορούν: α) στη διεξαγωγή έρευνας αποκλειστικά σε δείγμα Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατά προτίμηση μεγάλου πληθυσμού, β) στη διεξαγωγή έρευνας σε 

ευρύτερο πληθυσμιακά δείγμα Δασκάλων και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, γ) στη 

συμπερίληψη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στη διερεύνηση του βιώματος του 

Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης με προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο για αυτή την 

κατηγορία που σχετίζεται με την εργασία με παιδιά με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος 

(Δ.Α.Φ.) και δ) στη διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας υπό μορφή Συνεντεύξεως ξεχωριστά και 

αντιπροσωπευτικά κατά Επαγγελματικό Κλάδο (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Ε.Π. και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Ε.Β.Π.) που συμμετέχει 

στην εκπαιδευτική διαδικασία παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνόγλωσση. 

 

Αντωνίου, Α. Σ., & Ντάλλα, Μ. επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση από το επάγγελμα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αξιότιμη κυρία / αξιότιμε κύριε, μέλη της κοινότητας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 

ονομάζομαι Χαρισόπουλος Γεώργιος, είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του μεταπτυχιακού 

προγράμματος Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Όντας στη παρούσα φάση της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας μου με θέμα «Η 

Επαγγελματική Εξουθένωση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παράλληλης Στήριξης και Τμημάτων Ένταξης που 

περιλαμβάνουν μαθητές με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) » θα ήταν 

πραγματικά πολύτιμη η συμβολή σας στη συμπλήρωση των παρακάτω ερωτηματολογίων των 

οποίων ο δαπανούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση δε ξεπερνάει  τα 15’ της ώρας.  

Η συμμετοχή σας θα αποτελούσε μία αδιαφιλονίκητα σημαντικότατη αρωγή στη διερεύνηση 

των παραγόντων της βιωμένης επαγγελματικής εξουθένωσης που ενδεχομένως αφορούν στην 

υπονόμευση της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευμάρειας του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, τόσο των Δασκάλων Ειδικής Αγωγής όσο και του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των εργαζομένων σε Παράλληλη Στήριξη ή και σε Τμήματα 

Ένταξης. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι προαιρετική.  

Δεν απαιτείται η συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων όπως Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός 

τηλεφώνου κλπ.  

Στην επιθυμητή περίπτωση που θα επιλέξετε να συμμετέχετε, θα ήθελα να γνωστοποιήσω πως 

όλες οι πληροφορίες , όπως συλλεχθούν από τα παρόντα ερωτηματολόγια, είναι και παραμένουν 

εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τους ερευνητικούς σκοπούς της παρούσης 

έρευνας. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι εντελώς ανώνυμη. 

Είναι πολύ σημαντικό, και θα σας παρακαλούσα γι’ αυτό, το να απαντήστε με τη μέγιστη 

δυνατή ειλικρίνεια. 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για το χρόνο που επενδύσατε στην ανάγνωση 

και  συμπλήρωση των κάτωθι ερωτηματολογίων καθώς και για τη συνδρομή και την άκρως 

εκτιμούμενη συνεργατική σας διάθεση στην έρευνα αυτή. 

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη παρούσα εργασία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου 

στα κάτωθι: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gexaris@gmail.com 

mailto:gexaris@gmail.com
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

(Συμπληρώνεται μόνο από Δασκάλους και Εκπαιδευτικούς) 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε και επιλέξτε τα αντίστοιχα τετραγωνίδια στα παρακάτω ερωτήματα. 

1.Φύλο:  Άνδρας ☐    Γυναίκα ☐ 

2. Ηλικία: ……<30,    31-40☐ ,     41-50☐,  …….>50 

3.Έτη Προϋπηρεσίας:   …..<5 ,   6-10☐    11-15☐   16-20☐    …..>20 

4.Σπουδές στην Εκπαίδευση (μπορείτε να αναφέρετε περισσότερες από μία): 

Παιδαγωγική Ακαδημία ☐ 

Παιδαγωγική Ακαδημία συν επιπλέον 2 χρόνια εξομοίωσης με ανώτερο πτυχίο ☐ 

Παιδαγωγικό  Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ☐                                            

Παιδαγωγικό Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ☐ 

Άλλο ☐ ………………………………………(παρακαλώ περιγράψτε)  

 

5.Περαιτέρω Σπουδές: 

Διδασκαλείο ☐ 

Μεταπτυχιακό ☐ 

Διδακτορικό ☐ 

 

6.Σχολική μονάδα στην οποία εργάζεσθε (θέση): 

Ειδικό Σχολείο ☐ 

Παράλληλη Στήριξη σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης ☐  

Τμήμα Ένταξης ☐ 

 

7.Έτη εργασιακής εμπειρίας με παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ):……. 

 

8.Σπουδές σχετικές με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: 

Ναι ☐ 

Όχι ☐ 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(Συμπληρώνεται μόνο από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε και επιλέξτε τα αντίστοιχα τετραγωνίδια στα παρακάτω ερωτήματα. 

9.Φύλο:  Άνδρας ☐    Γυναίκα ☐ 

10. Ηλικία: ……<30,    31-40☐ ,     41-50☐,   …….>50 

11.Έτη Προϋπηρεσίας:   …..<5 ,   6-10☐    11-15☐   16-20☐    …..>20 

12.Σχολική μονάδα στην οποία εργάζεσθε (θέση): 

Ειδικό Σχολείο ☐ 

Παράλληλη Στήριξη σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης ☐  

Τμήμα Ένταξης ☐ 

13.Έτη εργασιακής εμπειρίας με παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ):……. 

 

14.Σπουδές σχετικές με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: 

Ναι ☐ 

Όχι ☐ 

15.Περαιτέρω Σπουδές: 

Μεταπτυχιακό ☐ 

Διδακτορικό ☐ 

16. Κλάδος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

 Παρακαλώ σημειώστε σε ποιο κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ανήκετε (εάν ανήκετε σε δύο 

ή και περισσότερους κλάδους π.χ. νοσηλευτής/τρια και λογοθεραπευτής/τρια, επιλέξτε μόνο αυτό τον οποίο 

ασκείτε στη παρούσα σας θέση). 

Επαγγελματικών Συμβούλων ☐ 

Εργασιοθεραπευτών ☐        

Θεραπευτών Λόγου ☐        

Κοινωνικών Λειτουργών ☐        

Παιδοψυχίατρων ☐        

Σχολικών Νοσηλευτών ☐        

Φυσικοθεραπευτών ☐        

Ψυχολόγων ☐ 
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Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης  

Διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με το πώς βιώνετε το ρόλο σας ως 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (συμπληρώνεται και από Δασκάλους/ες , Παιδαγωγούς και Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό) στη παρούσα Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Παράλληλη Στήριξη ή Τμήματα Ένταξης όπου απασχολείσθε σε σχέση με 

την εργασία σας με μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. 

Η κάθε μία από τις ακόλουθες 22 ερωτήσεις περιλαμβάνει 3 επιλέξιμες απαντήσεις, επιλέξτε την απάντηση η οποία 

θεωρείτε ότι σας αντιπροσωπεύει καλύτερα κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό που περιλαμβάνεται στο σχετικό 

τετραγωνάκι  

 

Οι συγκεκριμένες απαντήσεις από τις οποίες πρέπει να επιλέξετε μόνο μία είναι οι εξής: 

1=ποτέ  

2=μερικές φορές 

3=καθημερινά  

 

Θυμηθείτε: πρέπει να επιλέξετε μόνο μία δήλωση, δηλαδή να κυκλώσετε μόνο το 1 ή μόνο το 2 ή μόνο το 3. 

 

Παρακαλώ οι απαντήσεις σας να είναι όσο ειλικρινείς το δυνατό γίνεται. 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

 

1. συναισθηματικά κουρασμένος/η από τη δουλειά μου.. 1 2 3 

2. εξαντλημένος/η στο τέλος μίας εργάσιμης ημέρας.. 1 2 3 

3. κουρασμένος/η το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω μία μέρα στη δουλειά.. 1 2 3 

4. ότι συμπεριφέρομαι απρόσωπα σε μερικούς μαθητές μου σα να είναι αντικείμενα.. 1 2 3 

5. σωματικά εξουθενωμένος/η από την εργασία μου.. 1 2 3 

6. ότι επηρεάζω θετικά τη ζωή των μαθητών μου μέσα από τη δουλειά μου. 1 2 3 

7. λιγότερο ευαίσθητος/η προς τους ανθρώπους από τότε που άρχισα αυτή τη δουλειά.. 1 2 3 

8. γεμάτος/η δύναμη κι ενεργητικότητα.. 1 2 3 

9. απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου.. 1 2 3 

10. ότι έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά.. 1 2 3 

11. να βρίσκομαι σε τέλμα.. 1 2 3 

 

12. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως νοιώθουν οι  μαθητές μου για όσα τους συμβαίνουν.. 1 2 3 

13. Μου είναι πολύ κουραστικό να δουλεύω με ανθρώπους όλη την ημέρα.. 1 2 3 

14. Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των μαθητών μου.. 1 2 3 

15. Με προβληματίζει ότι αυτή η δουλειά με κάνει σταδιακά συναισθηματικά πιο σκληρό/η.. 1 2 3 

16. Πιστεύω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου.. 1 2 3 

17. Δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά για το τι συμβαίνει σε κάποιους από τους μαθητές μου.. 1 2 3 

18. Το να εργάζομαι πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους μου προκαλεί αρκετό άγχος.. 1 2 3 

19. Μπορώ εύκολα να δημιουργήσω μία ευχάριστη ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου.. 1 2 3 

20. Στο τέλος της ημέρας έχω καλή διάθεση που συνεργάστηκα με τους μαθητές μου.. 1 2 3 

21. Αντιμετωπίζω πολύ ήρεμα τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου.. 1 2 3 

22. Νομίζω ότι οι μαθητές επιρρίπτουν σε μένα ευθύνες για μερικά από τα προβλήματα τους.. 1 2 3 
 

1 2 3 

Νιώθω → 


