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         ΓΛΩΣΣΑΡΙO-GLOSSARY 

 

• Burnout Syndrome: Σύνδρομο ολοκληρωτικής επαγγελματικής 

εξάντλησης 

• GAS-General Adaptability Syndrome: Σύνδρομο Γενικής 

Προσαρμοστικότητας 

• MBI: Maslach Burnout Inventory  

• TQM: Total Quality Management- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

• ΠΤΔΕ: Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

• ΠΙ:Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

• Υπ.Ε.Π.Θ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

• Ο.ΕΠ.ΕΚ: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντωνιάδου Μ.- Μεταπτυχιακή εργασία- ΜΒΑ- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -12/12/07                                      
                                                                                                                      

6



ΣΥΝΟΨΗ 

Το άγχος στον εργασιακό χώρο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την 

απόδοση των εργαζομένων αλλά και την ίδια την υγεία τους. Η εργασία αυτή 

στοχεύει στην πραγματοποίηση μίας εννοιολογικής προσέγγισης του επαγγελματικού 

άγχους των εκπαιδευτικών και στη διερεύνηση ορισμένων αιτιών που δημιουργούν 

αγχογόνες καταστάσεις και των ενδεχόμενων τρόπων αντιμετώπισής του.  Η παρούσα 

έρευνα έδειξε μέσα από μία πρωτογενή έρευνα σε 152 καθηγητές του 

Δευτεροβάθμιων Σχολείων της Θεσσαλονίκης ότι οι κύριοι παράγοντες που 

συμβάλλουν στο άγχος των καθηγητών είναι αυτοί που σχετίζονται με την έλλειψη 

εκπαιδευτικών πόρων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου τους μέσα στην 

τάξη. Επιπλέον, οι συνήθεις τρόποι αντιμετώπισης του άγχους σχετίζονταν και αυτοί 

με το ίδιο το έργο καθώς επίσης και την επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς. 

Η έρευνα κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το άγχος των γονιών αλλά και των 

μαθητών επηρεάζει σημαντικά το άγχος των καθηγητών. Το φύλο, η ηλικία και η 

εργασιακή εμπειρία ως προσωπικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά των καθηγητών, 

εμφανίστηκαν να σχετίζονται άμεσα τόσο με την ένταση του άγχους που βιώνουν οι 

καθηγητές όσο και με τις απόψεις τους σχετικά με το άγχος.  
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ABSTRACT 

 

Stress in the working place or vocational stress is an important factor influencing not 

only employees’ performance but also their health.  This paper intends to make 

initially a conceptual approach to teacher’s working stress and secondly to focus on 

the investigation of the main causes of stressful situations and the potential ways of 

their treatment.  The present original survey which was carried out among 152 State 

High School teachers working in schools in the central area of the city of Thessaloniki 

(Greece), demonstrated that the main reasons which contribute to teacher’s stress are 

those which relate to the shortage of financial sources and the particular 

characteristics and the nature and complications of their work in the classroom. 

Additionally, the common ways of facing stress seem to relate to the type of 

communication with both the students and their parents.  The survey concluded that 

parental and students’ stress is, at a great extent, reflected on teacher’s stress levels.  

The variables of sex, age and working experience as personal demographic 

characteristics, are also examined and appeared to have an immediate and high 

correlation with teacher’s stress intensity and their personal attitudes towards stress. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μελέτη του εργασιακού άγχους αποτελεί ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα 

διερεύνησης στο χώρο της οργανωσιακής έρευνας. Το εργασιακό άγχος ορίζεται ως 

«οτιδήποτε στα πλαίσια ενός οργανωσιακού ρόλου προκαλεί αντίθετες συνέπειες στο 

άτομο» (Kahn και Quinn, 1970 στο Conley, Woosley, 2000). Οι Schuler, Aldag και 

Brief (1977:111-28) αναφέρουν ότι η σημασία του εργασιακού άγχους είναι μεγάλη 

καθώς συνδέεται με μεγάλο αριθμό αρνητικών επιπτώσεων στην εργασία αλλά και 

στον άνθρωπο. Ως παραδείγματα προβάλλονται η ένταση, η συνεχής απουσία από 

την εργασία, ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης, οι χαμηλές προσδοκίες και η 

περιορισμένη αποδοτικότητα. Επιπλέον, οι Beehr et al. (1976) τονίζουν ότι το 

εργασιακό άγχος οδηγεί σε έλλειψη ικανοποίησης όχι μόνο στην εργασία αλλά και 

στη ζωή, σε χαμηλή αυτοπεποίθηση και μελαγχολική διάθεση. Αναφορά γίνεται 

επίσης και στην εμφάνιση καρδιακών παθήσεων, οι οποίες πολλές φορές απορρέουν 

από έντονο εργασιακό άγχος.  

Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο καθώς οι 

άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν επιτελούν ένα μοναδικό έργο. Το επαγγελματικό 

άγχος των εκπαιδευτικών άρχισε να αποτελεί αντικείμενο έρευνας, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι είχε πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις στην ψυχοσωματική υγεία των 

εκπαιδευτικών.  Αναγνωρίζοντας την σημασία που δίνεται στο εργασιακό άγχος, 

πολλοί ερευνητές έχουν προβεί στην μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην 

ανάπτυξή του καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής του στον εκπαιδευτικό κλάδο 

(Antoniou et al., 2000; Carlile, 1985; Cooper & Kelly, 1993;Jennett et al., 2003). 

Αναφορικά με τους παράγοντες που επιδρούν στο άγχος στο χώρο της εκπαίδευσης 

αναφορές γίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος, στο 
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άγχος των ίδιων των γονιών και στη στάση των παιδιών, η οποία επηρεάζεται 

σημαντικά από το άγχος που τα ίδια έχουν.  

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την σημασία του εργασιακού άγχους όσο και το έργο των 

εκπαιδευτικών, η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των παραγόντων που 

επιδρούν στην εμφάνιση και όξυνση του άγχους. Ακόμα, γίνεται μία προσπάθεια 

εντοπισμού των μεθόδων εκείνων που θεωρούνται σημαντικότερες και 

αποτελεσματικότερες για την μείωση του άγχους στο χώρο της εκπαίδευσης. Αξίζει 

να αναφέρουμε ότι επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, η παρούσα εργασία 

στοχεύει επίσης στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των καθηγητών επηρεάζουν το άγχος που βιώνουν καθώς και τους 

τρόπους που θεωρούν κατάλληλους για την αντιμετώπισή του.  

Η δομή της παρούσας εργασίας είναι η εξής: 

•  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετικά με την έννοια του εργασιακού άγχους, των παραγόντων που 

συμβάλλουν σε αυτό καθώς και των μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τον περιορισμό του. Πρέπει να επισημανθεί πως γίνεται αναφορά στο 

άγχος των γονιών και των παιδιών, καθώς θεωρούνται καθοριστικής σημασίας 

παράγοντες.  

• Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση της μεθοδολογίας έρευνας 

που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας.  

• Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο, ενώ η 

εργασία ολοκληρώνεται με τα κύρια συμπεράσματα και τις τελικές 

επισημάνσεις  της ερευνητικής αυτής προσπάθειας  στο τέταρτο κεφάλαιο. 
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                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1. Εισαγωγή 

 

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην παρουσίαση των κυριοτέρων εννοιών που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Ειδικότερα αναλύονται οι παράγοντες που 

επιδρούν στο εργασιακό άγχος όπως αυτοί έχουν προκύψει από παλαιότερες έρευνες. 

Ακόμα αναφορά γίνεται στις επιπτώσεις του άγχους καθώς επίσης και σε πιθανά 

μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή 

με επιτυχία.  

 

1.2.΄Εννοια του όρου άγχος 

To στρες είναι φυσικό και αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της ζωής μας «που ξεκινάει 

από την εκπλήρωση βασικών βιολογικών αναγκών και φθάνει μέχρι την ανάγκη για 

κοινωνική επιτυχία και την ικανοποίηση των προσδοκιών του ατόμου αλλά και των 

άλλων» (Fontanα, 1993:[Online]). 

 

Σύμφωνα με τον Fontana (1996:461), ο όρος στρες αναφέρεται στην «κινητοποίηση 

των προσαρμοστικών ικανοτήτων του νου και του σώματος». Σύμφωνα με αυτόν τον 

ορισμό, ορισμένα άτομα έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν «πολλούς στρεσογόνους 

παράγοντες χωρίς πρόβλημα, ενώ άλλα άτομα συντρίβονται ψυχολογικά και 

σωματικά από τις καταλυτικές πιέσεις που δέχονται» Fontana (1996:461).  Το άγχος 

αναφέρεται τόσο   στην διαδικασία κατά την οποία τα άτομα προσαρμόζονται σε 
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αγχογόνες καταστάσεις και τις αντιμετωπίζουν επιτυχώς αλλά και στην κατάσταση 

εκείνη που περιέρχονται τα άτομα κατά την οποία αδυνατούν να προσαρμοσθούν σε 

καταστάσεις άγχους και καταρρέουν και ψυχολογικά και σωματικά, γνωστή και ως 

διαδικασία «προσαρμογής –κατάρρευσης», στην οποία περιλαμβάνονται τρία στάδια 

έτσι όπως εντοπίσθηκαν και αναλύθηκαν από τον Selye (1976) και συνιστούν το 

μοντέλο αντίδρασης του ατόμου στα στρεσογόνα γεγονότα και έλαβε την ονομασία 

GAS (General Adaptability Syndrome: Σύνδρομο Γενικής 

Προσαρμοστικότητας): 

 

 Η αντίδραση του συναγερμού  

 Το στάδιο αντίστασης 

 Το στάδιο εξάντλησης 

 

Κατά το πρώτο στάδιο, η αντίδραση  «σε κάποιο ψυχοπιεστικό ερέθισμα συνοδεύεται 

από μία κατάσταση σοκ και μειωμένης αντίστασης από τον οργανισμό που και αυτή 

ακολουθείται από κινητοποίηση των μηχανισμών άμυνας και αναζωπύρωση της 

αντίστασης» (Fontana, 1996:461-462). 

Στο δεύτερο στάδιο, ακολουθεί μία «διαδικασία αντίστασης, η οποία εξαρτάται από 

τις δυνάμεις και την ανθεκτικότητα του κάθε ατόμου και χαρακτηρίζεται από 

διαφορετικούς βαθμούς προσαρμοστικότητας».  Το τρίτο στάδιο, το οποίο καλείται 

«στάδιο εξάντλησης, και ακολουθείται από κλονισμό της προσαρμοστικής 

αντίδρασης ενώ συνοδεύεται από σωματική και ψυχολογική κατάρρευση» 

(Fontana,1996:461-462). 

Το στρες, ανεξάρτητα από την έντασή του, η οποία, όπως προαναφέρθηκε 

διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο ανάλογα με την προσωπικότητα, την ιδεολογία 
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καθενός και ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα αντίστασης στην πίεση που έχει 

αναπτύξει ο καθένας, προκαλεί επιβλαβείς συνέπειες οι οποίες κατηγοριοποιούνται 

σε τρία είδη ( Fontana:1993) 

• Γνωστικές συνέπειες 

• Συναισθηματικές συνέπειες 

• Συμπεριφορικές συνέπειες 

Οι γνωστικές συνέπειες προέρχονται από την άσκηση έντονης ψυχολογικής πίεσης 

επηρεάζουν τις γνωστικές και νοητικές λειτουργίες με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν 

τη διαδικασία μάθησης αλλά και τη διαδικασία διδασκαλίας για συνοψίζονται στις 

εξής: 

 Μείωση της διάρκειας της συγκέντρωσης και της προσοχής 

 Αύξηση της πιθανότητας διάσπασης της προσοχής 

 Εξασθένηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης 

 Αύξηση αριθμού σφαλμάτων 

 Εξασθένηση των δυνατοτήτων οργάνωσης και μακροπρόθεσμου 

προγραμματισμού 

 Αύξηση ψευδαισθήσεων και διαταραχές της σκέψης 

                                                                                           (Fontana, 1993) 

 

Εξίσου σημαντικές και με πολλαπλές  επιπτώσεις είναι και οι συναισθηματικές 

αντιδράσεις, που προκαλούνται από το υπερβολικό άγχος και οι οποίες μπορούν να 

επιφέρουν σοβαρές οργανικές και ψυχολογικές εντάσεις που λαμβάνουν την 

ακόλουθη μορφή: 

 Αύξηση της υποχονδρίας 

 Συντελούνται αλλαγές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
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 Αυξάνονται τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα προσωπικότητας 

 Εξασθενούν οι ηθικοί και συναισθηματικοί περιορισμοί 

 Εμφανίζεται κατάθλιψη και αίσθημα αδυναμίας 

 Μειώνεται ραγδαία η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του ατόμου 

 Αυξάνουν τα προβλήματα λόγου  

                                                                                      (Fontana, 1993) 

Τέλος, το τρίτο είδος συνεπειών είναι οι γενικές συμπεριφορικές συνέπειες λόγω 

υπερβολικού άγχους ορισμένες από τις οποίες είναι: 

 

 Μειώνεται το ενδιαφέρον αλλά και ο ενθουσιασμός 

 Οι απουσίες στη δουλειά ή στο σχολείο αυξάνονται συνεχώς 

 Τα επίπεδα ενέργειας είναι ιδιαίτερα χαμηλά 

 Συνεχές αίσθημα ανησυχίας αλλά και διαταραχή του ύπνου 

 Αυξάνεται η κυνική διάθεση απέναντι στους συναδέλφους 

 Αναπτύσσεται αδιαφορία για τις νέες πληροφορίες 

 Οι υπευθυνότητες μετατίθενται στους άλλους  

 Τα προβλήματα λύνονται ολοένα και περισσότερο σε επιφανειακό επίπεδο  

 Παρατηρείται η κατάχρηση ουσιών αλλά και παράδοξη συμπεριφορά η οποία 

κάποιες φορές δύναται να λάβει ακραίες διαστάσεις όπως η εμφάνιση απειλών 

αυτοκτονίας.  

                                                                                                  (Fontana, 1993) 
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1.3. Eργασιακό άγχος και Επαγγελματική εξουθένωση (Vocational 

burnout syndrome). 

 

Τα άγχος,  το οποίο προκύπτει από άσκηση έντονων ψυχολογικών πιέσεων μέσα στα 

πλαίσια του χώρου εργασίας είναι ευρύτερα γνωστό ως εργασιακό άγχος ή εργασιακό 

stress.  Tο εργασιακό άγχος εντάσσεται στα νέα επαγγελματικά νοσήματα με ένα 

ευρύ και πολυσύνθετο σύνολο συμπτωμάτων όπως η αντιπαραγωγική εργασία, η 

κατάθλιψη και η επαγγελματική εξουθένωση.   Επιπρόσθετα, αποτελεί ένα μαζικό 

επαγγελματικό φαινόμενο στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με αρνητικές 

επιπτώσεις τόσο στον εργαζόμενο προσωπικά (σοβαρή επιβάρυνση της υγείας και της 

ασφάλειάς του καθώς συνοδεύεται από αύξηση ατυχημάτων εν ώρα εργασίας) όσο 

και στην επιχείρηση (εταιρική φήμη, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και 

κερδοφορία).  

 

Μία αρνητική επίπτωση που επιφέρει στην υγεία το χρόνιο εργασιακό άγχος είναι το 

γνωστό στην παγκόσμια ορολογία σύνδρομο burnout που χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του ΄70, συγκαταλέγεται στα σύγχρονα 

επαγγελματικά νοσήματα και αναφέρεται σε ένα είδος «επαγγελματικής πάθησης που 

χαρακτηρίζεται από γρήγορη κατανάλωση των ενεργειακών και ψυχοσωματικών 

αποθεμάτων και μείωση των επαγγελματικών επιδόσεων» (Δρίβας, 2004:5[online]).  

Το σύνδρομο αυτό στην ελληνική του εκδοχή, έχει την ονομασία «σύνδρομο 

ολοκληρωτικής εξάντλησης» και όσοι εργαζόμενοι πάσχουν από αυτό αδυνατούν να 

εξασκήσουν αποτελεσματικά τα επαγγελματικά τους καθήκοντα και να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους.  
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Τα χαρακτηριστικά του συμπτώματα συμπίπτουν με αυτά του εργασιακού άγχους και 

περιγράφονται ως «εξάντληση, κυνισμό, δηλαδή την αρνητική στάση του 

εργαζόμενου προς τους πελάτες, τους συναδέλφους αλλά και το αντικείμενο της 

εργασίας του, και την αναποτελεσματικότητα».  (Δρίβας, 2004:5 [online]).   

 

Οι Maslach και Schaufeli (1993) θεωρούν ότι τα άτομα  τα οποία εμπλέκονται σε 

ανθρωπιστικά επαγγέλματα, όπως  ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσοκόμοι– 

ανάμεσα σε αυτά και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού- είναι περισσότερο επιρρεπή 

προς την επαγγελματική εξουθένωση (professional burnout).  Οι Maslach & Jackson 

(1981,1985,1986) προσπάθησαν να ανιχνεύσουν και να εξηγήσουν τη σχέση που 

υφίσταται ανάμεσα στο εργασιακό άγχος, την επαγγελματική εξουθένωση και την 

εργασιακή ικανοποίηση.  Σύμφωνα με τις απόψεις τους, υφίσταται αμφίδρομη σχέση 

ανάμεσα στην εξουθένωση και την μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση καθώς και  

συσχέτιση εξουθένωσης, κακών συνθηκών εργασίας και απόδοσης των 

εκπαιδευτικών.     

 Το εργασιακό άγχος οδηγεί το άτομο σε συνεχείς απογοητεύσεις και ματαιώσεις με 

αποτέλεσμα την απομάκρυνση του ατόμου από την εργασία του (Cherniss, 1980) και 

εμφανίζεται να είναι συνυφασμένο με την εργασιακή απόδοση.   Η άμεση και 

έγκαιρη αντιμετώπισή του πρέπει να γίνει βασικό μέλημα των επιχειρήσεων- 

οργανισμών για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ώστε να 

παραμείνει ανταγωνιστική και αποτελεσματική.     

 

Για την επίτευξη αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους, οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

ανά τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο στην επιστημονική  αντιμετώπιση 
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του άγχους και της εφαρμογής συστημάτων που θα βοηθήσουν την εταιρεία να 

μετριάσει και το κόστος αλλά  και να αυξήσει την παραγωγικότητά της.   Μέσα στα 

πλαίσια της οργανωσιακής συμπεριφοράς, επιχειρείται από ειδικούς επιστήμονες η 

διάγνωση του άγχους ανάμεσα στους εργαζόμενους με ειδικά σταθμισμένα 

ψυχομετρικά εργαλεία (ένα από τα πιο γνωστά  και έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία για 

μέτρηση του εργασιακού άγχους είναι το Maslach Burnout Inventory –ΜΒΙ 

(Maslach and Jackson, 1981) που αποτελείται από 22 ερωτήσεις αυτοαξιόλόγησης.  

Με τη βοήθεια και άλλων ψυχομετρικών εργαλείων, όπως «Η κλίμακα 

Ιδιοσυγκρασιακού ΄Αγχους» (Trait Anxiety Inventory) των Spielberger, Gorush & 

Lushene (2002), καθώς και το «Ερωτηματολόγιο Άγχους» (State-Trait Anxiety 

Inventory) του Spielberger (2002) καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισμού και 

αναγνώρισης των πηγών που προκαλούν το εργασιακό άγχος από την επιτέλεση του 

επαγγελματικού ρόλου, αντιμετώπιση και μείωση των προβλημάτων που το 

προκαλούν, βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στους εργαζομένους αλλά και 

γενικότερη αξιολόγηση του εργασιακού κλίματος της εταιρείας και της 

οργανωσιακής κουλτούρας της εταιρείας.   

Οι Maslach και Jackson (1981) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση που έπεται του χρόνιου εργασιακού άγχους, δομείται πάνω σε τρεις 

ανεξάρτητους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με «α) τη συναισθηματική 

εξάντληση, β) την αποπροσωποποίηση (depersonalization), δηλαδή την 

συναισθηματική απομάκρυνση που ενδέχεται να αναπτύξει ο εργαζόμενος για τα 

άτομα που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του (στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, 

ο δάσκαλος τείνει να απομακρύνεται από τους μαθητές του) και γ) το μειωμένο 

αίσθημα προσωπικής επίτευξης». (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, Κουμπιά και 

Γιαβρίμη, 2002:105) 
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Οι Ιwanicki & Schwab (1981) και ο Gold (1984) πραγματοποίησαν δύο έρευνες 

εφαρμόζοντας το MBI, oι μεν πρώτοι σε 469 δασκάλους από τη Μασαχουσέτη και ο 

δεύτερος με 462 μαθητές από την Καλιφόρνια, οι οποίοι επιβεβαιώνουν με τα 

ευρήματά τους την αξιοπιστία και εγκυρότητα του εν λόγω ψυχομετρικού εργαλείου, 

καθώς καταλήγουν σε υψηλούς συντελεστές συσχέτισης μεταξύ εργασιακού άγχους 

και συναισθηματικής κόπωσης, αποπροσωποποίησης και μειωμένου αισθήματος 

προσωπικής επίτευξης.  

 Εκτός από την διεθνή έρευνα σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση, 

αξιόλογα είναι και τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσα στα 

πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τους Αβεντισιάν-

Παγοροπούλου, Κουμπιά και Γιαβρίμη (2002) που μελέτησαν το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης,  τη διασύνδεσή και τη μετεξέλιξη του χρόνιου 

εργασιακού άγχους σε επαγγελματική κόπωση και εξάντληση.  Το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης εξετάσθηκε σε δείγμα 411 εκπαιδευτικών που 

εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ευρύτερης περιοχής της Αττικής.  Οι παραπάνω ερευνητές             (Αβεντισιάν- 

Παγοροπούλου, Κουμπιά  & Γιαβρίμη, 2002:104-105 ) κατέληξαν στα εξής 

πολύτιμα συμπεράσματα : 

 

• Οι εκπαιδευτικοί που είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρουσίασαν 

μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση, αίσθημα αποπροσωποποίησης για 

τους μαθητές τους και μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης σε σύγκριση 

με όσους είχαν αποφοιτήσει από τα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ). 
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• Η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών συνέβαλε στη δημιουργία 

επαγγελματικής εξασθένησης.  Πιο συγκεκριμένα, οι άγαμοι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν πιο αναπτυγμένο αίσθημα αποπροσωποποίησης καθώς και 

προσωπικής επίτευξης σε σχέση με τους έγγαμους. 

• Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν το επάγγελμά τους οικειοθελώς επειδή 

το αγαπούν και όχι για απλή επαγγελματική αποκατάσταση, παρουσίασαν 

μικρότερη συναισθηματική εξάντληση από αυτούς που αν είχαν τη 

δυνατότητα θα επέλεγαν ένα άλλο επάγγγελμα.  
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1.4. Παράγοντες που επιδρούν στο άγχος του εκπαιδευτικού όπως 

προκύπτουν από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

 

Οι διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον εκπαιδευτικό χώρο και έχουν 

μελετήσει την σημασία του εργασιακού άγχους και το πώς αυτό καλλιεργείται 

κατατείνουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πλήττεται  από το εργασιακό άγχος, 

συγκαταλέγεται στα πιο στρεσογόνα επαγγέλματα και έχουν καταλήξει στους εξής 

παράγοντες με την μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη εργασιακού άγχους: 

√ Παράγοντες που σχετίζονται με τη φύση του επαγγέλματος της 

διδασκαλίας. Οι παράγοντες αυτοί ουσιαστικά αναφέρονται στη 

δομή της τάξης και όχι του οργανισμού. Παραδείγματα σε αυτή 

την περίπτωση είναι ο μεγάλος αριθμός μαθητών μέσα σε μία 

τάξη, η ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών, η έλλειψη 

πειθαρχίας από τα παιδιά, η έλλειψη κινήτρων από πλευράς 

μαθητών,  η ετερογένεια της τάξης, όπου για παράδειγμα υπάρχουν 

μέσα και παιδιά που αναζητούν διάκριση σε διαγωνισμούς κ.ά. 

(Male και May, 1998; Lewis, 1999; Forlin, 2001).  

√  Παράγοντες που σχετίζονται με διαφορές σε προσωπικά 

χαρακτηριστικά των καθηγητών. Το άγχος μπορεί να διαφέρει στις 

διάφορες ηλικίες ή ανάλογα με το φύλο. Ο Byrne (1991) έδειξε ότι 

οι νεότεροι σε ηλικία καθηγητές, αισθάνονται μεγαλύτερα επίπεδα 

συναισθητικής εξάντλησης και άρα άγχους, λόγω του ότι δεν έχουν 

την απαραίτητη εμπειρία για να αναπτύξουν άμεσα στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Ακόμα, οι Travers και Cooper (1993) απέδειξαν 

πως οι γυναίκες καθηγήτριες είναι περισσότερο αγχωμένες από 
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τους άντρες λόγω των αρνητικών συνθηκών που επικρατούν μέσα 

στην τάξη και την συμπεριφορά των φοιτητών.  

√ Διοικητικοί παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση και 

διοίκηση του σχολείου. Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν 

παράγοντες που σχετίζονται με την έλλειψη κυβερνητικής 

υποστήριξης, ανεπαρκή εκπαίδευση-επιμόρφωση, έλλειψη 

πληροφοριών, συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα, δυσκολίες 

συναναστροφής με τους γονείς καθώς και ακατάλληλο ηγετικό 

στυλ είναι μερικοί από τους παράγοντες που βρίσκονται σε αυτή 

την κατηγορία (Forlin, 2001).  Ακόμη, γίνεται αναφορά και  σε 

άλλους στρεσογόνους παράγοντες όπως στην έλλειψη χρόνου για 

την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων, τις κοινωνικές 

σχέσεις με συναδέλφους, μαθητές και τους διευθυντές καθώς και 

ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή (Brouwers &Tomic, 1999).  

 

Οι Antoniou et al. (2006) πραγματοποίησαν μία έρευνα στον εκπαιδευτικό κλάδο 

στην Ελλάδα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο 

την διερεύνηση των παραγόντων που αποτελούν πηγή εργασιακού άγχους για τους 

εκπαιδευτικούς καθώς και την σχετική επιρροή του προσωπικών χαρακτηριστικών 

τους. 

Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι οι βασικοί παράγοντες του άγχους 

σχετίζονταν με την συμπεριφορά των μαθητών και των συναδέλφων. Ειδικότερα, τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως παράγοντες όπως η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

μαθητών στην τάξη και προβλήματα με ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών, η 

έλλειψη παροχής κινήτρων στους μαθητές και η χαμηλή τους απόδοση είναι οι κύριοι 
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λόγοι δημιουργίας άγχους στους εκπαιδευτικούς. Κατά αυτό τον τρόπο, οι Antoniou 

et al. (2006) επιβεβαιώσουν ευρήματα παλαιότερων ερευνών που αναφέρουν ότι οι 

παράγοντες που σχετίζονται με την τάξη και το ίδιο το έργο είναι πιο σημαντικοί από 

τους οργανωσιακούς (Forlin, 2001;Lewis, 1999;Male και May, 1998). 

 

Οι Antoniou et al. (2006) διερευνώντας την επίδραση των προσωπικών παραγόντων 

στο άγχος των καθηγητών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το φύλο παίζει σημαντικό 

ρόλο, καθώς οι γυναίκες ήταν αυτές που αισθάνονταν περισσότερο αγχωμένες σε 

σχέση με τους άντρες. Διάφορες άλλες έρευνες  σχετικά με τη διασύνδεση του φύλου 

και του εργασιακού άγχους έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα (Borrill et 

al., 1996; Georgas & Giakoumaki, 1984;Kantas, 2001;Papastylianou, 1997).   Οι 

Maslach και Jackson (1981) σε έρευνά τους κάνουν λόγο για μεγαλύτερο ποσοστό 

συναισθηματικής κόπωσης στις γυναίκες παρά στους άντρες.  

 

Οι Ioannou & Kyriakides (2006:1-10) ερευνώντας τους παράγοντες που δημιουργούν 

επαγγελματικό άγχος και συνεπώς την επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, εφαρμόζοντας την Ελληνική εκδοχή 

του Maslach Burnout Inventory εστίασαν στη διερεύνηση τριών παραγόντων:της 

συναισθηματικής εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης και της προσωπικής 

ολοκλήρωσης.  Οι συγκεκριμένοι ερευνητές δημιούργησαν ένα υποθετικό μοντέλο το 

οποίο παρατίθεται  ακολούθως (βλ. Γράφημα 1),  και είχε ως σκοπό να εξετάσει τις 

υψηλές διασυνδέσεις και τον υψηλό βαθμό συσχετίσεων  που υφίστανται ανάμεσα 

στα οργανωτικά χαρακτηριστικά του επαγγελματικού χώρου των εκπαιδευτικών 

(όπως οι επαγγελματικές απαιτήσεις και οι ευθύνες, η κακή συμπεριφορά των 

μαθητών, η πίεση του χρόνου, η απόδοση των μαθητών, το επαγγελματικό κύρος, οι 
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κανονισμοί του σχολείου, η ηγεσία του σχολείου) καθώς και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού (όπως η επαγγελματική του 

αποτελεσματικότητα, η αυτοεκτίμηση) με το επαγγελματικό άγχος των 

εκπαιδευτικών. 

 

Επαγγελμα-
τικές 
απαιτήσεις 

Έλλειψη  
Οικονομι-
κών πόρων 

Αποπροσω-
ποποίηση 

Αυτοεκτίμη
ση 

Συναισθημα
τική 
Εξάντληση 

Αποτελεσμ
ατικότητα 

Προσωπική 
Ολοκλήρωση 

 

Γράφημα 1: Το υποθετικό μοντέλο των παραγόντων που επιδρούν στο 
επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών. 
 

Πέραν των παραπάνω διαπιστώσεων, η έρευνα έδειξε επίσης ότι η μεταβλητή της 

ηλικίας των καθηγητών επηρεάζει αρνητικά το άγχος. Με άλλα λόγια όσο 

μεγαλύτερος είναι ο καθηγητής τόσο μικρότερη είναι η ένταση του άγχους που 

αισθάνεται, καθώς δημιουργούνται οι κατάλληλοι μηχανισμοί αντιμετώπισης των 

δύσκολων καταστάσεων. Οι Pines και Aronson (1988) έχουν καταλήξει σε παρόμοια 

ευρήματα, αναφέροντας πως οι καθηγητές στην αρχή της καριέρας τους επενδύουν το 

μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους ώστε να επιτύχουν τους αρχικούς τους στόχους, 

ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να διαχειρίζονται καταστάσεις που προκαλούν άγχος.  
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Σύμφωνα με τους ερευνητές Kyriacou και Sutcliffe (1979) επισημαίνεται η ποικιλία 

των παραγόντων που συντελούν στην ανάπτυξη του επαγγελματικού άγχους των 

εκπαιδευτικών.  Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

i. Η συμπεριφορά των μαθητών στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος 

ii. Οι κακές εργασιακές σχέσεις οι οποίες μπορεί να προκύπτουν από την 

κακοδιοίκηση του σχολείου αλλά και από μη ικανοποιητικές οικονομικές 

απολαβές, από έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών, ηγετικό στυλ του διευθυντή του σχολείου, τον 

αποκλεισμό των εκπαιδευτικών από τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

αλλά και την έλλειψη εποπτικού υλικού  

iii. Το χαμηλό σχολικό ήθος που περιλαμβάνει την έλλειψη πειθαρχίας και την 

κακή επίδοση των μαθητών 

iv. Τις πιέσεις που δέχεται ο εκπαιδευτικός ως εργαζόμενος όσον αφορά τον 

περιορισμένο χρόνο για την επιτέλεση του έργου δηλαδή όταν δεν επαρκεί ο 

χρόνος για την κάλυψη της ύλης και την ολοκληρωμένη προετοιμασία των 

μαθητών του ιδιαίτερα κατά τη περίοδο των εξετάσεων. 

 

Ο Κάντας (1995) δίδει μία άλλη διάσταση στους παράγοντες που οδηγούν στην 

ανάπτυξη του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών εκφέροντας τις απόψεις 

των Cooper et al οι οποίοι συνοψίζουν τους παράγοντες άγχους στα εξής βασικά 

σημεία: 

  Παράγοντες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο και συγκεκριμένα 

γίνεται αναφορά στις άσχημες συνθήκες εργασίας, το εβδομαδιαίο 

ωράριο, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές. 
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  Ο ρόλος του ατόμου στην οργάνωση, η επαγγελματική θέση, η 

ασάφεια του ρόλου και η σύγκρουση ρόλων, γραφειοκρατική 

διοικητική εργασία για την οποία δεν έχει εκπαιδευτεί ο 

εκπαιδευτικός, άνιση κατανομή αρμοδιοτήτων μέσα στο σχολείο. 

 Το είδος των εργασιακών σχέσεων που αναπτύσσονται και το πώς 

λειτουργεί ο εκπαιδευτικός στις πιέσεις και στις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από τις τυπικές και άτυπες ομάδες που δημιουργούνται 

στα πλαίσια του σχολείου. 

 Η έλλειψη επαρκών ευκαιριών για την επαγγελματική ανάπτυξη και 

την καριέρα των εκπαιδευτικών, χαμηλοί μισθοί, έλλειψη κατάρτισης. 

 

Ο Κάντας (1996), ορμώμενος από τις απόψεις των Cooper et al προχώρησε και ίδιος 

σε έρευνα που πραγματοποίησε για να εξετάσει τα επίπεδα ψυχολογικής και 

συναισθηματικής εξάντλησης των εκπαιδευτικών. Χρησιμοποίησε ως εργαλείο 

έρευνας, το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης (MBI: Maslach Burnout 

Inventory) των Maslach και Jackson (1986) σε 143 εκπαιδευτικούς σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 74 σε εκπαιδευτικούς σχολείων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί εμφάνιζαν 

εντονότατα τα σημάδια εξάντλησης και αποπροσωποποίησης. 

  

Από την άλλη πλευρά, η διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τους παράγοντες που 

επιδρούν στη δημιουργία του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών 

εμπλουτίζεται και με τις απόψεις των Cox, Boot & Cox όπως αυτές καταγράφονται 

από τον  Κάντα (1998) και κάνουν λόγο για παράγοντες όπως: 
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1. Ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την 

επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού 

2. Εσωγενείς παράγοντες 

3. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

4. Η οργανωτική  και διοικητική δομή του σχολείου 

5. Εξωγενείς παράγοντες που έχουν σχέση με την ευρύτερη 

κοινωνία και την πολιτική ζωή 

 

Η Παππά (2006:137) δίδει τη δική της οπτική γωνία στην ανάπτυξη του 

επαγγελματικού άγχους αναφέροντας ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη 

δημιουργία του  στρες του εκπαιδευτικού είναι οι ακόλουθοι: 

• «Η σύγκρουση ρόλων  ή η ασάφεια του ρόλου 

• Την εκτίμηση  του εκπαιδευτικού ότι δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει τις 

απαιτήσεις του επαγγέλματος 

•  Τη μειωμένη ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του 

επαγγέλματος, εξαιτίας των μη ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας. 

• Τις άγνωστες ή νέες επαγγελματικές απαιτήσεις 

• Πηγές έξω από το ρόλο του ως εκπαιδευτικού»  

Πέραν όλων των καταγραφών και ευρημάτων της έρευνας, και η καθημερινή 

πρακτική επιβεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα άγχους, ψυχολογικής και σωματικής 

εξάντλησης που βιώνει ο εκπαιδευτικός στον εργασιακό του χώρο.  O εκπαιδευτικός 

καθημερινά βρίσκεται αντιμέτωπος με πληθώρα απαιτήσεων στις οποίες οφείλει να 

ανταπεξέλθει επιτυχώς και οι οποίες προέρχονται από διάφορους άξονες: τα παιδιά, 

το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, τον διευθυντή του σχολείου, το σχολικό 

σύμβουλο αλλά και το σύλλογο των συναδέλφων καθηγητών, των φορέων της 
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τοπικής αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας) και του εθνικού φορέα 

άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής (Υπ.Ε.Π.Θ). Ο εκπαιδευτικός, μέσα στα πλαίσια 

του δημοσιοϋπαλληλικών του καθηκόντων, τα οποία λαμβάνει καθώς διορίζεται στην 

δημόσια εκπαίδευση, είναι υποχρεωμένος να υπόκειται στις «δεσμεύσεις του 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και της σχολικής νομοθεσίας, την τήρηση των οποίων 

επιβλέπει η διοίκηση της εκπαίδευσης» (Ματσαγγούρας, 1999:319), με αποτέλεσμα 

να επωμίζεται επιπλέον καθήκοντα και ρόλους που τον φορτίζουν και του προκαλούν 

άγχος. 

Η αντίληψη, σύμφωνα με την οποία προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα  

στον υπαλληλικό ρόλο του εκπαιδευτικού σε σχέση με άλλους πλέον 

σημαντικότερους ρόλους όπως αυτόν  του Ειδικού επιστήμονα και Ψυχοπαιδαγωγού 

αποκαλείται γραφειοτεχνοκρατική αντίληψη (bureautechnocracy) (Tesconi,  

Morris & Van,1972:13). 

Η τεχνοκρατική αυτή αντίληψη που είναι διάχυτη στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα  τοποθετεί «τον εκπαιδευτικό στη θέση ενός χαμηλόβαθμου υπαλλήλου της 

κρατικής μηχανής που απλώς εφαρμόζει τις κατευθύνσεις και πολιτικές που 

προέρχονται από τους φορείς διοίκησης χωρίς να του αφήνει  περιθώρια ανάπτυξης 

και πρωτοβουλιών» (Μαυρογιώργος, 1992:15).   

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1999:319), η τεχνοκρατική αντίληψη του Ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος είναι ένας καταλυτικός παράγοντας «διάβρωσης της 

εκπαίδευσης γιατί υποβαθμίζει τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού».  Ο 

γραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας του Ελληνικού σχολείου και η αντιμετώπιση 

του Έλληνα εκπαιδευτικού ως διεκπεραιωτή των κατευθυντήριων γραμμών της 

επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής προκαλούν συναισθηματική σύγχυση και άγχος 

στον εκπαιδευτικό. 
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 Αυτή η στενή και περιοριστική αντίληψη των ορίων ανάπτυξης  πρωτοβουλίας και 

δράσης των εκπαιδευτικών γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και ιδιαίτερα στο Λύκειο, όπου ο καθηγητής έχει σχεδόν αποποιηθεί τον μέγιστο 

ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο, που υιοθετείται περισσότερο στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, και ενστερνίζεται το ρόλο του Ειδικού επιστήμονα (Μαθηματικού, 

Χημικού, Φυσικό κ.λπ.) (Ξωχέλλης, 1985).  Συνεπώς, καλείται ο εκπαιδευτικός 

εμπεριστατωμένα να διδάξει απλώς το αντικείμενό του με επιτυχία, να καλύψει την 

εξεταστέα ύλη,  ώστε να διασφαλίσει και την επιτυχία των μαθητών του στις 

πανελλαδικής εμβέλειας εξετάσεις, καθώς στις μέρες μας υπάρχει έντονη η τάση 

μετατροπής του γενικού σχολείου, και ιδιαίτερα του Λυκείου, σε ίδρυμα 

προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, γεγονός που επιφορτίζει τον 

εκπαιδευτικό με πρόσθετο άγχος.    

Ο εκπαιδευτικός καλείται να εργασθεί σε ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει 

τις ακόλουθες σημαντικές ομάδες ατόμων που εμπλέκονται  στη λειτουργία των 

σχολείων (1) διοίκηση (2) εκπαιδευτικοί (3) εργατικές ενώσεις – αιρετοί (4) μαθητές 

και γονείς. Ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και απαιτήσεις 

ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι, σκοποί και συμφέροντα όλων των παραπάνω 

ομάδων και να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Thompson, 

Kleiner, 2005). 

Επίσης, ο Ματσαγγούρας (1999:319-320),  εκφέροντας τις απόψεις ερευνητών που 

ασχολήθηκαν με το ζήτημα του ρόλου του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο 

(όπως των Πυργιωτάκη, 1992 και Κωνσταντίνου, 1994),  αναφέρεται στον 

περιορισμό και την έλλειψη ανάληψης πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών 

υποστηρίζοντας ότι: 
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Η εξαρτημένη φύση της εργασίας του δεν του επιτρέπει να 
κάνει χρήση των επιλογών που του παρέχει η φύση του 
διδακτικού έργου, αλλά του επιβάλλει να κινείται μέσα στα 
καθορισμένα από το αναλυτικό πρόγραμμα πλαίσια για να 
υλοποιήσει με τις διδακτικές του επιλογές τους άμεσους και 
απώτερους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος, που 
συντάσσουν ομάδες ειδικών τις οποίες ορίζει και ελέγχει η 
Πολιτεία 

                                                    Ματσαγγούρας (1999:319-320) 
  
 
Το ελληνικό κράτος του αποδίδει το ρόλο του πειθαρχημένου δημοσίου υπαλλήλου 

που οφείλει να εκτελεί πειθήνια τα δημοσιοϋπαλληλικά του καθήκοντα.  Οι 

εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας στο ασφυκτικά περιοριστικό πλαίσιο του σημερινού 

ελληνικού σχολείου, υπόκεινται συνεχώς στον έλεγχο, την κριτική και επιτήρηση  

των γονέων και των μαθητών τους.  Σε περίπτωση που αποτυγχάνουν να μειώσουν 

την διαφορά μεταξύ των στόχων τους και των πραγματοποιήσιμων αποτελεσμάτων, 

λόγω ειδικών συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και των συνθηκών που 

επικρατούν στο σχολείο ή ακόμη και δικών τους αδυναμιών (π.χ έλλειψη κατάρτισης 

ως προς το διδακτικό αντικείμενο, κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα 

διαχείρισης της τάξης ή αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, φαινόμενα 

παραβατικότητας κ.λπ.) αρχίζουν να καταπιέζονται και  να καταβάλλονται από 

υψηλό άγχος.  

 

Βασική  προϋπόθεση  για να επιτύχουν στο έργο τους οι εκπαιδευτικοί είναι 

να γνωρίζουν το αντικείμενό τους σε βάθος και να λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση σε 

οποιεσδήποτε αλλαγές και εξελίξεις στο επιστημονικό τους αντικείμενο αλλά και σε 

διδακτικής και παιδαγωγικής φύσεως ζητήματα.  Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η 

συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, γιατί θα τους 

καταστήσει πιο σίγουρους και πιο αποτελεσματικούς σε αυτό που καλούνται να 

διδάσκουν.    
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Η  έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης είναι άλλος ένας παράγοντας που μπορεί να 

προκαλέσει άγχος στους εκπαιδευτικούς. Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

κρίνεται από τους ιδίους ανεπαρκής, ενώ η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους κρίνεται 

αναγκαία διότι διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθημερινών 

καθηκόντων τους και προάγει την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Χατζηπαναγιώτου, 

2001:30).  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία γιατί οι ραγδαίες 

εξελίξεις που συμβαίνουν στους τομείς των επιστημών και των τεχνολογιών 

επιβάλλουν την ύπαρξη κατηρτισμένων κατάλληλα εκπαιδευτικών για τις πρόσφατες 

εξελίξεις στο επιστημονικό τους πεδίο.  

 

Βέβαια, η δημόσια  ελληνική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ένα έντονο 

ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται. Με άλλα λόγια, λόγω του ότι 

τα χρήματα για την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης προέρχονται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, πολλές φορές τα σχολεία βρίσκονται αντιμέτωπα με 

τις ανάγκες στον τομέα της υγείας, της ασφάλειας καθώς και άλλων δημόσιων 

υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός σε θέματα πόρων επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο 

λειτουργίας των σχολείων και κατά επέκταση τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η 

διοίκηση των ανθρώπινων πόρων  στο σχολικό εργασιακό χώρο (Michael, 1997). 

 

Οι Thompson και Kleiner (2005) αναφέρουν πως η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι μία συνεχής διαδικασία. Ειδικότερα, από την 

στιγμή που προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να ξεκινά η κατάλληλη 

εκπαίδευσή τους ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Η αρχική 

εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς έτσι γνωρίζεται ο εκπαιδευτικός με το 

περιβάλλον του σχολείου, τους συνεργάτες τους και τις διαδικασίες που 
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ακολουθούνται. Την ίδια στιγμή, αποκτούνται κάποιες βασικές γνώσεις, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την ανάληψη της οποιασδήποτε θέσης.   

 

 Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται, ότι η εισαγωγή οποιονδήποτε καινοτομιών και 

μεταρρυθμιστικών και εκσυγχρονιστικών εγχειρημάτων  καθιστά απαραίτητη την 

πληροφόρηση των εκπαιδευτικών μέσω επιμορφωτικών διαδικασιών έτσι ώστε να 

είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν τις νέες γνώσεις στους μαθητές αλλά και να 

εφαρμόσουν τα νέα προγράμματα και θεσμικές αλλαγές. Σύμφωνα με τις αρχές της 

Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στα πλαίσια της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

προκειμένου να εισαχθεί και να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αλλαγή σε οιονδήποτε 

οργανισμό,  η διοίκηση   θα πρέπει να εφαρμόσει  ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για 

την διοίκηση και σχεδιασμό της αλλαγής.   

Ειδικότερα, ο Smith (2005) αναφέρει πως υπάρχουν τρία βασικά βήματα για την 

πραγματοποίηση μίας αλλαγής με επιτυχία μέσα σε έναν οργανισμό που αποτρέψουν 

συναισθήματα σύγχυσης, άγχους και ματαίωσης.  

Αυτά είναι: 

 (1) η δημιουργία της αίσθησης της ανάγκης για αλλαγή  

(2) η επικοινωνία του μηνύματος της αλλαγής και η διασφάλιση της συμμετοχής 

όλων των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία της αλλαγής και  

(3) η δημιουργία στόχων, οι οποίοι θα αποτελέσουν και την βάση για την 

ολοκλήρωση της αλλαγής.  

 Όσον αφορά το πρώτο στάδιο, αυτό ουσιαστικά συμβάλλει στην προετοιμασία των 

ατόμων για αλλαγή και μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και σεμιναρίων καθώς επίσης και μέσω της επικοινωνίας μεταξύ των 

προϊσταμένων και υφισταμένων. 
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Το δεύτερο βήμα αναφέρεται στην επικοινωνία του προγράμματος της 

αλλαγής που έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και έλεγχο της διαδικασίας αλλαγής καθώς 

επίσης και την αντιμετώπιση των αντιστάσεων των εργαζομένων, μία από τις πιο 

συνηθισμένες αιτίες αποτυχίας των προγραμμάτων αλλαγής μέσα στους οργανισμούς. 

 Σε αυτό το σημείο πολύ σημαντική είναι η συμβολή των ηγετών της αλλαγής, 

το στυλ των οποίων θα πρέπει να είναι συμμετοχικό και συμβουλευτικό. Με αυτό τον 

τρόπο θα επιτευχθεί η συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων, ένα βασικό συστατικό 

επιτυχίας και αποφυγής τυχόν αντιστάσεων. Για να επιτευχθεί η συμμετοχή των 

εργαζομένων, οι Marchington και Wilkinson (2000) αναφέρουν ότι πρέπει να 

προωθηθεί: 

  (1) η προς τα κάτω επικοινωνία (που περιλαμβάνει όλα τα στάδια της 

διοικητικής ιεραρχίας-εν προκειμένω, για την περίπτωση της παιδείας από το 

Υπουργείο Παιδείας έως και τους ενεργούς εκπαιδευτικούς)  

             (2) η επίλυση προβλημάτων με τη λήψη ιδεών από τους ίδιους τους 

                     εργαζομένους 

              (3) η ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό της αλλαγής και 

  (4) η ομαδική εργασία.  

 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι είναι απαραίτητη η 

διαμόρφωση των στόχων, το τρίτο στάδιο της αλλαγής κατά τον Smith (2005). Το 

στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς οι εργαζόμενοι δεν προσπαθούν με 

όλες τους τις δυνάμεις, όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και φυσικά 

αναγνώριση και σχετική ανταμοιβή, όταν αυτοί επιτυγχάνονται. Με άλλα λόγια, η 

όλη διαδικασία της αλλαγής στηρίζεται κατά πολύ και στην επιβράβευση, δηλαδή 

στα κίνητρα που θα δοθούν στους εργαζόμενους- εκπαιδευτικούς από τον εργοδότη- 
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κράτος, ώστε να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και να προσπαθήσουν 

να βελτιώσουν την απόδοσή τους (Kotter,1995). Με την χρήση των κατάλληλων 

κινήτρων και αμοιβών, ουσιαστικά ο οργανισμός θα καταφέρει όχι μόνο την 

συμμετοχή των εργαζομένων αλλά και την βελτίωση της απόδοσης της 

συγκεκριμένης μονάδας.  

 Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που συντελεί στη δημιουργία έντονου 

άγχους είναι η έλλειψη επαγγελματοποίησης του διδασκαλικού επαγγέλματος.   Η 

Χατζηπαναγιώτου (2001:29) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: 

Το κίνημα για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών 
διεκδικεί την    αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ως του 
επαγγελματία που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες 
του επιτρέπουν να ασκεί το διδακτικό του έργο με 
υπευθυνότητα και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του τόσο 
στην ικανοποίηση των πελατών-μαθητών του όσο και στη 
συνεχή ενίσχυση των επαγγελματικών του προσόντων. 

                                                                           
                                        

και καταλήγει (Χατζηπαναγιώτου, 2001:29) ότι η επαγγελματοποίηση θα επιφέρει 

και καλύτερες οικονομικές απολαβές και αναβάθμιση του κύρους του επαγγέλματος 

καθώς αποτελούν βασικές πηγές άγχους για τους εκπαιδευτικούς.  

Και  η διεθνής βιβλιογραφία (Porter & Brophy, 1988:74;Ryan & Cooper, 

1984:51) κάνει λόγο για χαμηλό επίπεδο επαγγελματοποίησης του διδασκαλικού 

επαγγέλματος και για χαμηλό  status του διδασκαλικού επαγγέλματος  γεγονός που 

σχετίζεται άμεσα και με το χρόνιο εργασιακό άγχος που αναπτύσσεται στους 

εκπαιδευτικούς.  Ο Houle (1980:35-73) κατατάσσει το διδασκαλικό επάγγελμα στα 

«ημι-επαγγέλματα», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «το γεγονός ότι η αρχαιότητα 

στην υπηρεσία υπερισχύει της επιστημονικής κατάρτισης κατά την υπηρεσιακή 

εξέλιξη και ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι υψηλής ασφαλείας και χαμηλής 

αμοιβής το κατατάσσουν στα ημι-επαγγέλματα».  
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Μεταγενέστερα ο Ματσαγγούρας (1999:444) επιβεβαιώνει την έλλειψη 

επαγγελματοποίησης και του χαμηλού status του διδασκαλικού επαγγέλματος 

υποστηρίζοντας ότι: 

Στην κατάσταση που βρίσκεται το διδασκαλικό επάγγελμα 
σήμερα δεν μπορεί να     χαρακτηρισθεί 
επαγγελματοποιημένο αλλά «ημι-επιστημονικό ή ημι-
αυτόνομο» γιατί δεν πληροί το κριτήριο της επαγγελματικής 
αυτονομίας, υπάρχει διάχυτη η αμφισβήτηση της 
επιστημονικότητας των γνώσεων και  επικρατεί η 
«γυναικοποίηση» του διδασκαλικού επαγγέλματος. 

 
 
Το επάγγελμα του δασκάλου, όπως και όλα τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα, 

δεν ανήκει στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα, δηλαδή δεν εμπλέκεται στην 

παραγωγική διαδικασία, αλλά κατέχει θέση στον τριτογενή τομέα παραγωγής, στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών, παρέχει μορφή εξαρτημένης εργασίας στο κράτος και ως 

δημόσιος υπάλληλος, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει χαμηλές αμοιβές μέσα στα πλαίσια 

του στενού οικονομικού προϋπολογισμού και των περιορισμένων οικονομικών 

παροχών του κράτους στην παιδεία.  Το κύρος, το γόητρο και η κοινωνική καταξίωση 

του διδασκαλικού επαγγέλματος συνεχώς μειώνεται  και αυτό σε συνδυασμό με την 

οικονομική δυσπραγία του κλάδου έχει ως αποτέλεσμα την αναζήτηση μίας δεύτερης 

εργασίας γεγονός που τον φορτίζει συναισθηματικά και του δημιουργεί έντονο άγχος. 

 Ως απόρροια των παραπάνω θέσεων, αναμένεται το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα να παύσει να είναι τόσο άκαμπτο, να παραχωρήσει αυτονομία στους 

εκπαιδευτικούς, να τους απαγκιστρώσει από τον  γραφειοκρατικό κλοιό και να τους 

εμπλέξει τόσο στην διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις 

αναγκαιότητες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν, και 

να αναβαθμίσει το κύρος- status του εκπαιδευτικού με την  «επαγγελματοποίηση» 

του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 
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Η έλλειψη επαγγελματικής ταυτότητας, η ασάφεια και η εναλλαγή ρόλων στους 

οποίους απαιτείται να ανταπεξέλθει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού σχολείου 

οδηγούν σε κατάσταση σύγχυσης ιδιαίτερα τους νεοδιόριστους  ή τους 

αναπληρωτές/ωρομισθίους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διάγουν ένα αβέβαιο 

επαγγελματικό καθεστώς, το οποίο συνοδεύεται από πολύχρονη αναμονή για 

διορισμό, με συνεχείς μετακινήσεις  και αλλεπάλληλες τοποθετήσεις από την μία 

βαθμίδα εκπαίδευσης στη άλλη αλλά και σε διαφορετικούς τύπους σχολείων 

(Παπάνης & Γιαβρίμης, 2007:7).  Αποτέλεσμα αυτής της ρευστότητας που επικρατεί 

είναι να μην  αντιλαμβάνονται εύκολα την επαγγελματική τους ταυτότητα και το 

ρόλο τους (Πυργιωτάκης,1992α), να μην μπορούν να καθορίσουν τη διδακτική τους 

συμπεριφορά και να βιώνουν έντονα συναισθήματα άγχους και συναισθηματικής 

φόρτισης.  

 

 Με τον όρο επαγγελματική ταυτότητα, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται το ρόλο του μέσα στον επαγγελματικό 

χώρο που κινείται.  Όσον αφορά στην επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών, 

η Γιαννακάκη (1997:201) αναφέρεται στον «α) τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

τη διδασκαλία, β)Το αντικείμενο το οποίο διδάσκουν γ) Το ρόλο και τις αρμοδιότητες 

που προκύπτουν από αυτόν».  Με βάση την παραπάνω επισήμανση, καθίσταται 

σαφές ότι η διασαφήνιση της επαγγελματικής ταυτότητας, του ρόλου, των 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εργαζομένων αποτελούν μία από της βασικές 

προϋποθέσεις-sine qua-non- της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού σε όλες τις 

επιχειρήσεις και οργανισμούς και βασική στρατηγική της οργανωσιακής κουλτούρας 

μίας εταιρείας  και είναι άμεσα συνυφασμένη με την αποτελεσματικότητα, 

αποδοτικότητα των εργαζομένων. 
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Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού μέσα στα πλαίσια του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος δεν διευκρινίζεται. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην 

Ελλάδα, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία ο 

εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει, όπως επίσης και  οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις 

και αλλαγές στο σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

δεν εμπλέκει τον εκπαιδευτικό στην σύνταξη και οργάνωση των αναλυτικών 

προγραμμάτων και τον καθορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.  Τον αντιμετωπίζει 

ως απλό εκτελεστικό όργανο που καλείται να θέσει σε εφαρμογή και να υλοποιήσει 

τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.  Ο Ματσαγγούρας (1999:325) επισημαίνει  

χαρακτηριστικά το ρόλο του απλού διεκπεραιωτή στον εκπαιδευτικό κάνοντας λόγο 

για τον εκπαιδευτικό – «Μεταπράτη»  και όχι τον εκπαιδευτικό-«Διαμορφωτή» του 

Αναλυτικού Προγράμματος.   

Όπως αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας, ο μεταπράτης-εκπαιδευτικός περιορίζεται «στο 

να παραδίδει την ύλη, δεν παρεκκλίνει του σχολικού εγχειριδίου και αυστηρά 

εφαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς να έχει γενική αντίληψη του όλου και της 

σχέσης που συνδέει   το όλον με τα μέρη»  Ο Ross (1992:185) υποστηρίζει ότι αυτό 

έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα έργου  και την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών καθώς παρατηρείται  «ατροφία στις 

επαγγελματικές δεξιότητες (deskilling), υποβάθμιση στην ποιότητα εκπαίδευσης και 

την επαγγελματική θέση των εκπαιδευτικών». 
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1. 5. Τρόποι χειρισμού του άγχους από τους καθηγητές 

 

Η έννοια του τρόπου αντιμετώπισης του άγχους περιγράφει τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται από ένα άτομο ώστε να καταφέρει να διοικήσει σωστά τις εσωτερικές 

και εξωτερικές δυνάμεις, οι οποίες αξιολογούνται ότι υπερβαίνουν τους πόρους του 

ατόμου (Lazarus &  Folkman, 1984). Οι ερευνητές αναφέρουν ότι κάθε άτομο για να 

αξιολογήσει μία πιθανή πηγή άγχους χρησιμοποιεί πρωτογενή και δευτερογενή 

αξιολόγηση. Η πρώτη αναφέρεται στον εντοπισμό του βαθμού στον οποίο μία 

κατάσταση είναι απειλητική ή προκλητική, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την 

εκτίμηση των πόρων και των εναλλακτικών λύσεων που είναι διαθέσιμες.  

 

Ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι χειρίζονται το άγχος μπορεί να διαφέρει 

μεταξύ των κλάδων, των ειδικών συνθηκών και των προσωπικών χαρακτηριστικών. 

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι στρατηγικές αντιμετώπισης που έχουν μελετηθεί 

κυμαίνονται από δύο ή τρεις μεγάλες ομάδες (Lazarus & Folkman, 1984) έως και 18 

συγκεκριμένες στρατηγικές, όπως αναφέρεται από τους Frydenberg και Lewis  

(1997). Οι στρατηγικές αυτές με τη σειρά τους ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, οι 

οποίες στην ουσία περιλαμβάνουν παρόμοιες δράσεις. Για παράδειγμα, οι 

στρατηγικές «Συνομιλία με φίλους», «Αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας» και 

«Πραγματοποίηση Συναντήσεων» μπορεί να αναφέρονται στην γενικότερη ομάδα με 

τίτλο «Αναφορά σε άλλους». 

 

Οι χειρισμοί του άγχους στο χώρο των καθηγητών έχουν μελετηθεί σε διάφορες 

έρευνες (Chan, 1998; Dewe, 1985; Green & Ross, 1996; Kyriacou, 1980).   
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Οι Green και Ross (1996) αναφέρουν ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά στυλ του 

τρόπου αντιμετώπισης του άγχους από την πλευρά των δασκάλων. Το πρώτο 

αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες που είναι προσανατολισμένες προς αυτό καθ’ αυτό 

το πρόβλημα, το δεύτερο σε αυτές που επικεντρώνονται στο συναίσθημα και το τρίτο 

στην αποφυγή. Παραδείγματα των τρόπων αντιμετώπισης που εστιάζονται στο 

πρόβλημα είναι (1) η καλύτερη οργάνωση και ιεράρχηση (2) η καλύτερη 

προετοιμασία και (3) η ξεκάθαρη ύπαρξη αρχών, κανονισμών και διαδικασιών από 

την αρχή του έτους. Ενέργειες όπως η ήρεμη οικογενειακή ζωή, η χαλάρωση, η 

συνομιλία με άτομα ανήκουν στο δεύτερο στυλ. Τέλος, η απουσία από το σχολείο, η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για τα προβλήματα της εργασίας, όταν αυτή ολοκληρώνεται 

καθώς και ο προσανατολισμός της σκέψης στην αλλαγή σχολείου περιγράφουν τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης του στυλ της αποφυγής.  

Το βασικό στοιχείο  για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους των 

εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τον Fontana (1996:216-218), είναι η βελτίωση της 

ικανότητάς του να διατηρεί καλό έλεγχο μέσα στην τάξη εφόσον η καλή διοίκηση και 

έλεγχος της τάξης συντελούν στην «αύξηση της αυτοπεποίθησης του δασκάλου, 

βελτίωση της μάθησης των παιδιών και αύξηση της ευχαρίστησης που αποκομίζουν 

από το μάθημα τόσο ο ίδιος ο δάσκαλος όσο και τα παιδιά».  
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1.6. Στρες μαθητών και η συμβολή του στο εργασιακό άγχος των 

εκπαιδευτικών. 

 

Το άγχος σχετικά με το σχολείο καθώς και οι εκπαιδευτικές προσδοκίες αποτελούν 

δύο σημαντικές μεταβλητές που επηρεάζουν την πρόοδο των μαθητών. Οι κύριες 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με επίκεντρο το άγχος των μαθητών 

προσανατολίζονται προς την επίδρασή του στην απόδοσή τους, στην συναισθηματική 

τους κατάσταση και στην συμπεριφορά (Kenny et al., 2002;Kiselica et al., 1994; 

Siddique και D’Arcy, 1984). Οι Windle και Winldle (1996) επιβεβαίωσαν επίσης την 

αρνητική επίδραση του άγχους στην καθημερινή συμπεριφορά των μαθητών. 

Διενεργώντας μία έρευνα σε 733 μαθητές σχολείων της Νέας Υόρκης, κατέληξαν πως 

πολλά μεμονωμένα μη αποδεκτά για το σχολείο καθημερινά γεγονότα μεταξύ των 

μαθητών είχαν κατά κύριο λόγο ως αιτία την ύπαρξη άγχους. Ακόμα, έδειξαν πως η 

μειωμένη απόδοση, ενδιαφέρον και συμμετοχή των μαθητών στην τάξη οφείλεται 

συχνά στην ύπαρξη του άγχους.  

Σύμφωνα με τον Fontana (1996:262), όσον αφορά το άγχος των μαθητών, η φροϊδική 

θεωρία προσεγγίζει το ζήτημα άγχος από μία άλλη διάσταση που ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να την γνωρίζει, αν όχι να την υιοθετήσει,  για να μπορέσει να ερμηνεύσει και 

να κατανοήσει πού οφείλεται το στρες, το επίπεδο και την ένταση στην οποία το 

βιώνουν οι μαθητές του και να τους βοηθήσει να καταπολεμήσουν, να ελέγξουν και 

να χειρισθούν τη συγκινησιακή τους φόρτιση.  Ο Freud (1986) κάνει λόγο για 

διαίρεση του άγχους σε τρεις κατηγορίες.  Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα εξής: 

o Νευρωτικό άγχος 

o Πραγματιστικό άγχος 

o Ηθικολογικό άγχος 
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Η πρώτη μορφή άγχους προκύπτει από την «απωθημένη συγκινησιακή ενέργεια του 

‘εκείνο’, και συνοδεύεται από έντονο και απροσδιόριστο συναίσθημα φόβου χωρίς να 

έχει επίγνωση το άτομο πού μπορεί να οφείλεται». (Fontana, 1996:262)  Ο Freud  

σύμφωνα με τον Fontana (1996:262) υποστηρίζει ότι ο φόβος αυτός είναι: 

 Ουσιαστικά φόβος του εαυτού μας απέναντι στις ισχυρές 
δυνάμεις που κρύβονται πίσω από το συνειδητό επίπεδο της 
ψυχολογικής μας ζωής και που μας αναγκάζουν να 
επιβάλλουμε αυστηρό έλεγχο στις πράξεις και τις συγκινήσεις 
μας. Στη συνέχεια, υπάρχει η δεύτερη μορφή κατά την οποία 
το άτομο υποφέρει από πραγματιστικό άγχος, το οποίο 
προέρχεται από πραγματικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω 
μας και δρα στο επίπεδο του Εγώ» και τέλος, γίνεται αναφορά 
στο ηθικολογικό άγχος που πηγάζει από το τιμωρητικό και 
ενοχοποιητικό Υπερεγώ. 

 

Τα προβλήματα ελέγχου και διοίκησης της τάξης έχει καταδειχθεί πως εντείνουν την 

δημιουργία έντονου άγχους στον εκπαιδευτικό σε σημείο που να αποτελεί μία από τις 

πιο ισχυρές  πηγές άγχους (Fontana, 1996).   

Από την άλλη μεριά, οι προσδοκίες των μαθητών φαίνεται να επιδρούν θετικά στην 

απόδοσή των εκπαιδευτικών και στην σωστή παρουσία τους στην τάξη (Trusty  & 

Pirtle, 1998). Η σχέση αυτή έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι είναι θετική σε κάθε 

επίπεδο εκπαίδευσης, σε δημοτικά σχολεία (Marjoribanks, 1987), σε γυμνάσια 

(Ainley et al., 1991) καθώς επίσης και ανώτερα επίπεδα (Conklin & Dailey, 1981).  

Επιπλέον, έρευνες έχουν αποδείξει πως μία κύρια αιτία του άγχους των μαθητών 

είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν και το άγχος που τους μεταφέρεται 

(Windle & Windle, 1996). Η επιρροή των γονιών στα παιδιά σε θέματα που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές (Gecas & Seff, 

1990; Seginer, 1983). Οι γονείς συνήθως δημιουργούν υψηλές προσδοκίες στα παιδιά 

τους, οι οποίες όπως είδαμε συντελούν θετικά στην στάση τους στο σχολείο και στην 

απόδοσή τους. Την ίδια όμως στιγμή, δημιουργείται ένα άγχος στους μαθητές, το 
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οποίο σε συνδυασμό με ένα αγχώδη σχολικό περιβάλλον, είναι δυνατό να εξαλείψει 

τις θετικές επιπτώσεις των προσδοκιών στην απόδοσή τους.  

Ακόμη, σημαντική επίδραση στο άγχος των μαθητών φαίνεται να παίζει και το 

σύστημα των εξετάσεων που ισχύει στα σχολεία, είτε αναφερόμαστε στην 

αξιολόγησή τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τις ετήσιες εξετάσεις που κρίνουν 

και την επίδοσή τους και την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη είτε στις γενικές 

εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδική κλίμακα και καθορίζουν την εισαγωγή 

των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Τα εξεταστικό σύστημα είναι άμεσα 

συνυφασμένο με την επίδοση των παιδιών στο σχολείο και είναι οργανωμένο κατά 

τέτοιο τρόπο που να  προωθεί την ανταγωνιστικότητα εφόσον υπάρχουν 

προκαθορισμένα ποσοστά παιδιών που θα καταλάβουν μία θέση στα ελληνικά 

πανεπιστημιακά ιδρύματα με αποτέλεσμα οι εξετάσεις να δημιουργούν έντονες 

στρεσογόνες καταστάσεις στους μαθητές και κατά συνέπεια και στον εκπαιδευτικό. 

Όπως τονίζει και ο Fontana (1996:73), «o κύριος ρόλος μίας εξέτασης θα έπρεπε να 

είναι ο εντοπισμός των σημείων στα οποία τα παιδιά  αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 

προκειμένου να βοηθηθούν και όχι ο στιγματισμός τους ως ανεπαρκή άτομα με 

έντονο το συναίσθημα της αποτυχίας».    

Οι γενικές εξετάσεις και το πρόγραμμα της εξεταστέας ύλης που πρέπει να καλυφθεί 

επηρεάζουν και τη διδασκαλία και την οργάνωση και δομή της μαθησιακής 

διαδικασίας, εφόσον ο καθηγητής του λυκείου στην προσπάθειά του να προετοιμάσει 

τους μαθητές για τις γενικές εξετάσεις  είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει πιστά το 

χρονοδιάγραμμα μιας προκαθορισμένης εξεταστέας ύλης παρακάμπτοντας πολλές 

φορές το αναλυτικό πρόγραμμα. Η ύλη αυτή που πρέπει να καλυφθεί έχει ως 

αποτέλεσμα να παραγκωνίζονται τελείως οι ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα των 

μαθητών και να τους δημιουργείται η εντύπωση ότι η το σχολείο και η μαθησιακή 
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διαδικασία έχουν ως στόχο την κάλυψη απλώς της εξεταστέας ύλης για να 

ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις των εξετάσεων και όχι τον εφοδιασμό των 

ατόμων με δεξιότητες και προσόντα που θα τα βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής ( Fontana:1996).  O όγκος 

επομένως του διδασκαλικού έργου που επιφορτίζεται ο καθηγητής, και ιδιαίτερα 

αυτός που εμπλέκεται στη διαδικασία προετοιμασίας των μαθητών για τις εξετάσεις 

σε συνδυασμό με τις συνεχείς απαιτήσεις από τους μαθητές του αλλά και τις 

αυξημένες προσδοκίες των γονέων όλα αυτά καθιστούν το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού ιδιαίτερα  στρεσογόνο.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω στοιχεία, γίνεται φανερό πως το άγχος των 

μαθητών μπορεί να επιδράσει αρνητικά στο άγχος των καθηγητών. Εφόσον οι 

μαθητές που έχουν άγχος τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση και 

ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς, τότε επιδεινώνεται το άγχος των καθηγητών, οι 

οποίοι αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών. Η σχέση όμως 

αυτή δεν είναι μονόπλευρη αλλά αμφίδρομη. Πολλές είναι οι έρευνες που μελετούν 

την επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στο άγχος των εφήβων (Coddington, 

1972;Phelan et al., 1994).  Αυτό σημαίνει πως το άγχος που μεταδίδουν οι καθηγητές, 

το οποίο όπως αναφέραμε μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, 

συμβάλλει αρνητικά στην στάση των μαθητών, στο βαθμό που αυτοί επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά θέματα (Phelan et al., 1994). Ακόμα μειώνονται τα 

κίνητρα μάθησής τους, ενώ την ίδια στιγμή χάνουν τους στόχους τους και άρα 

οδηγούνται σε ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς (Klinger, 1975).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1. Εισαγωγή- Διατύπωση του προβλήματος και σκοπός της έρευνας 

 

Μετά τη βιβλιογραφική επισκόπηση προέκυψε η ανάγκη για την διεξαγωγή έρευνας 

στο ζήτημα του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για περαιτέρω διερεύνηση του εργασιακού άγχους που αντιμετωπίζουν μέσα στα 

πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος οι καθηγητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.   Το θέμα, λοιπόν, που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αφορά μία 

έρευνα που γίνεται στους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βασικό 

στόχο να ανιχνευθεί και να διαπιστωθεί η ένταση του άγχους που βιώνουν κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους, οι παράγοντες που επιδρούν στο άγχος αυτό, οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και τα μέτρα που 

θεωρούνται αποτελεσματικότερα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.  Επιχειρείται 

στην έρευνα αυτή να καταγραφούν όχι μόνο οι παράγοντες που επιδρούν στη 

δημιουργία άγχους στους εκπαιδευτικούς αλλά και να ανιχνευθούν τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ως μεταβλητές που παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην ένταση του άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί όπως είναι το φύλο, η ηλικία, 

η εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία 

έρευνας που ακολουθήθηκε, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας εργασίας, 

όπως αυτός περιγράφηκε παραπάνω.  
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2.2. Παρουσίαση της Μεθοδολογίας ερευνητικής προσέγγισης- και το 

Εργαλείο έρευνας. 

2.2.1. Υπόβαθρο έρευνας   

Στα πλαίσια της ερευνητικής διαδικασίας, η παρούσα εργασία στηρίχθηκε για την 

επίτευξη του στόχου της τόσο σε δευτερογενή όσο και σε πρωτογενή στοιχεία. Η 

χρήση δευτερογενών πηγών είναι σημαντική καθώς συλλέγονται σημαντικές 

πληροφορίες για τους ερευνητές, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει η περίπτωση να 

διαπιστωθεί ότι μία παρόμοια έρευνα έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οπότε και να 

μην χρειαστεί η εκπόνηση πρωτογενούς. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν 

δευτερογενείς πηγές (βιβλιογραφική επισκόπηση) για την παρουσίαση παλαιότερων 

συμπερασμάτων ερευνών σχετικά με το άγχος και τους παράγοντες που επιδρούν σε 

αυτό. Το ενδιαφέρον όμως εστιάζεται στην πρωτογενή έρευνα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε καθηγητές που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της Θεσσαλονίκης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των 

παραγόντων που επιδρούν στο άγχος των καθηγητών καθώς και των στρατηγικών 

που ακολουθούνται για την αντιμετώπισή του, προτείνεται η χρήση μίας ποσοτικής 

έρευνας και όχι ποιοτικής. Σχετικά με το υπόβαθρο της έρευνας, ο βασικός λόγος 

είναι ότι οι μέχρι τώρα έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο 

έχουν οδηγηθεί σε κοινά συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν 

στο άγχος.  Διαχρονικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο σε τοπικό όσο και 

διεθνές περιβάλλον για την ανίχνευση  του επαγγελματικού άγχους των 

εκπαιδευτικών κατατείνουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα 

πλέον στρεσογόνα επαγγέλματα και καταγράφεται μία σωρεία παραγόντων που 
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συμβάλλουν σε αυτή τη διαπίστωση. Αυτό που απαιτείται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η διερεύνηση όσων περισσότερων καθηγητών είναι δυνατό, ώστε να 

υπάρχει μία σφαιρικότερη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί, ιδιαίτερα στη 

γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλονίκης,  όπου δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχη 

έρευνα. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στα 

πλαίσια του Ελλαδικού χώρου εστιάζουν στην περιοχή της πρωτεύουσας και όχι στην 

περιφέρεια.  Το ανθρωπογεωγραφικό  αυτό κενό λοιπόν  έρχεται να καλύψει η 

παρούσα έρευνα  και να εστιάσει στη διερεύνηση του άγχους που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας το 

οποίο όμως δεν παύει να είναι περιφέρεια μακριά από το κέντρα λήψης των 

αποφάσεων και των φορέων άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής (ΥπΕΠΘ, Π.Ι., 

Ο.ΕΠ.ΕΚ).  

 

2.2.2. Στόχος και άξονες έρευνας 

 Η διεξαγωγή της έρευνας έχει ως στόχο  να εστιάσει στους εξής άξονες: 

 Τη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στο άγχος των 

εκπαιδευτικών 

 Των στρατηγικών που ακολουθούνται για την αντιμετώπισή του 

 Να εξακριβώσει αν και κατά πόσο εντείνεται το άγχος των εκπαιδευτικών 

ανάλογα με τρείς δημογραφικές μεταβλητές, «Φύλο, Ηλικία και Διδακτική 

εμπειρία». 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα για 

οποιονδήποτε, είτε σε ιδιωτικό είτε σε θεσμικό επίπεδο, με την εμπλοκή 

εκπαιδευτικών φορέων (ΥπΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.λπ.) θελήσει να 
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ασχοληθεί με το θέμα του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών και να συνάγει 

συμπεράσματα για το πόσο και από ποιούς παράγοντες επηρεάζεται η αποδοτικότητα 

και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας. Η ποιοτική 

έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, επίσης, με την μορφή των ομάδων 

συζητήσεων και να διαπιστωθούν επιπλέον παράγοντες επίδρασης ή να διερευνηθεί η 

εγκυρότητα και η σημασία παραγόντων που έχουν προκύψει από παλαιότερες 

έρευνες.  

 

2.2.3. Εργαλείο έρευνας- Ερωτηματολόγιο 

Με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν 16 

διαφορετικοί παράγοντες που επιδρούν στο άγχος, 24 διαφορετικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης και 9 διαφορετικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την μείωση του 

εργασιακού άγχους. Επιπλέον, με βάση αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών 

θεωρήθηκε απαραίτητη η διερεύνηση των προσωπικών στοιχείων στην ένταση του 

άγχους. Με βάση όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, συντάχθηκε το εργαλείο 

έρευνας  το οποίο αντανακλά το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο αναλύθηκε στο 

εισαγωγικό κεφάλαιο με τη βιβλιογραφική επισκόπηση.  Θα πρέπει να τονισθεί σε 

αυτό το σημείο πως επιλέχθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου εφόσον θεωρείται ο 

πιο διαδεδομένος τρόπος συγκέντρωσης πρωτογενών πληροφοριών, στο οποίο 

καταχωρούνται από τους ερωτούμενους και τους ερευνητές οι σχετικές πληροφορίες. 

(Παπαδημητρίου, 2001).  

 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) αποτελεί μία προσαρμοσμένη, 

για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα, και μεταφρασμένη εκδοχή του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε σε έρευνα των Kyriacou και Pei-Yu Chien 
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(2004) για τη διερεύνηση του επιπέδου του επαγγελματικού άγχους σε 203 

εκπαιδευτικούς  που υπηρετούσαν σε σχολεία της Ταϊβάν, των πηγών άγχους, τις 

ενέργειες των εκπαιδευτικών να καταπολεμήσουν το άγχος τους αλλά και τις 

ενέργειες στις οποίες όφειλε η διοίκηση των ιδίων των σχολείων σε τοπικό επίπεδο, 

αλλά και οι κυβερνήσεις σε ευρύτερο επίπεδο, να προβούν ώστε να καταπολεμηθούν 

οι εντονότατες αγχωτικές καταστάσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.  

Το ερωτηματολόγιο επιχειρήθηκε να είναι σύντομο, επίκαιρο και αντιληπτό για να 

μπορεί ο ερωτώμενος να απαντά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα 

και σαφήνεια. Καταβλήθηκε από την ερευνήτρια προσπάθεια προσαρμογής του στην 

ελληνική πραγματικότητα μέσω κάποιων παρεμβάσεων και τροποποιήσεων στη 

διατύπωση των ερωτήσεων με σκοπό την αποφυγή διφορούμενων εννοιών και 

ασαφών σημείων που θα οδηγούσαν σε παρερμηνεία των ερωτημάτων και επομένως 

σε λανθασμένα συμπεράσματα.   

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται  από 7 ερωτήσεις εκ των οποίων οι τρεις που 

προηγούνται σχετικά με το φύλο, την  ηλικία και  την εκπαιδευτική εμπειρία 

στοχεύουν στην άντληση δημογραφικών στοιχείων, ενώ οι υπόλοιπες 4 είναι 

ποσοτικές και ακολουθούν την κλίμακα Likert (Likert type scales).  Το 4ο ερώτημα 

[Σε τι βαθμό επιδρούν οι παρακάτω παράγοντες στην δημιουργία άγχους στον 

εργασιακό σας χώρο; (1= καθόλου, 5=πάρα πολύ)] στοχεύει στην ανίχνευση των 

παραγόντων εκείνων που επιδρούν στη δημιουργία άγχους στον εργασιακό χώρο των 

εκπαιδευτικών και οι απαντήσεις είναι διαβαθμισμένες στην πενταβάθμια κλίμακα 

Likert από 1=καθόλου εως και 5= πάρα πολύ. 

Το 5ο ερώτημα [Πόσο αγχωμένος αισθάνεστε με την εργασία σας ως καθηγητής 

στο σχολείο;] στοχεύει στην διερεύνηση του επιπέδου του άγχους που αισθάνεται ο 
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εκπαιδευτικός στην εργασία του και οι απαντήσεις διαβαθμίζονται  στην πενταβάθμια 

κλίμακα Likert από: Καθόλου αγχωμένος, Λίγο αγχωμένος, Μέτρια αγχωμένος-Πολύ 

αγχωμένος, Πάρα πολύ αγχωμένος. 

Τα ερωτήματα 6 και 7, [Ποια η αποτελεσματικότητα των παρακάτω ενεργειών 

ώστε να αντιμετωπίσετε το άγχος της εργασίας σας; και  

 Πόσο αποτελεσματικές θεωρείται πως θα είναι οι παρακάτω δράσεις ώστε να 

μειωθεί το άγχος στην εργασία σας) έχουν ως στόχο τη διερεύνηση των τρόπων 

ενεργειών που θα αντιμετώπιζαν αποτελεσματικά το άγχος των εκπαιδευτικών στον 

εργασιακό τους χώρο και οι απαντήσεις σε αυτές διαβαθμίζονται στην πενταβάθμια 

κλίμακα Likert από 1=καθόλου εως και 5=πολύ αποτελεσματικές 

 

2.2.4. Μέθοδος Δειγματοληψίας 

Σημαντική σε μία έρευνα είναι και η διαδικασία με την οποία καθορίστηκε το δείγμα 

της έρευνας. Στη βιβλιογραφία εντοπίζουμε δύο μεγάλες κατηγορίες μεθόδων 

δειγματοληψίας, οι οποίες περιλαμβάνουν υποδεέστερες κατηγορίες. Αυτές είναι η 

μέθοδος του δείγματος μη πιθανότητας και του δείγματος με πιθανότητα. Όλα τα 

δείγματα μη πιθανότητας στηρίζονται στην προσωπική κρίση του ερευνητή αντί για 

κάποιας μορφής μηχανιστικής διαδικασίας για την επιλογή των μελών του δείγματος. 

Τρία είναι τα δείγματα μη πιθανότητας: το συμβατικό δείγμα, το υποκειμενικό και το 

δείγμα ποσοστών. Λόγω του ότι το δείγμα μη πιθανότητας βασίζεται στην κρίση του 

ερευνητή, υπάρχει σημαντικό ποσοστό πραγματοποίησης στατιστικού σφάλματος. Οι 

υποκατηγορίες της μεθόδου δειγματοληψίας με πιθανότητα είναι το απλό τυχαίο 

δείγμα, το δείγμα βάσει ομάδων και το στρωματοποιημένο δείγμα. Η μέθοδος 

δειγματοληψίας στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η πιθανοτική ή πιθανολογική 
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δειγματοληψία και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας που 

σύμφωνα με τον Παπαδημητρίου (2001:58) παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:  

 

          Οι στατιστικές μονάδες του δείγματος επιλέγονται 
τυχαία από τον πληθυσμό, του οποίου όλα τα άτομα έχουν την 
ίδια πιθανότητα επιλογής και επισημαίνει ότι, με αυτόν τον 
τρόπο, αυτός που κάνει τη δειγματοληψία δεν υπεισέρχεται 
στην επιλογή ή όχι μιας στατιστικής μονάδας και επομένως 
δεν υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας ενώ είναι 
δυνατός ο υπολογισμός, με ορισμένη πιθανότητα, των ορίων 
του ονομαζόμενου σφάλματος δειγματοληψίας.  

 

Για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε το μη πιθανολογικό 

δείγμα, και ειδικότερα η μέθοδος του υποκειμενικού δείγματος. Έτσι, διανεμήθηκαν 

170 ερωτηματολόγια, τα οποία διανεμήθηκαν σε εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων 

που υπηρετούν σε Λύκεια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Θεσσαλονίκη 

(Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη).  Πέρα από το δείγμα και το εργαλείο έρευνας, 

σε κάθε έρευνα που υλοποιείται θα πρέπει να καθορίζεται και η μέθοδος συλλογής 

των στοιχείων.  Εναπόκειται στην κρίση του κάθε ερευνητή να επιλέξει μεταξύ της 

προσωπικής συνέντευξης, της τηλεφωνικής επικοινωνίας, της επικοινωνίας μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή απλής ταχυδρομικής αλληλογραφίας. Στην 

προκειμένη περίπτωση,  η επιλογή των εκπαιδευτικών ήταν τυχαία και η διανομή και 

συγκέντρωση των ερωτηματολογίων έγινε με τη συνδρομή φίλων-συναδέλφων της 

ερευνήτριας [μέθοδος με εσωτερικό ταχυδρομικό σύστημα- χέρι με χέρι-(Bell, 2005)] 

που υπηρετούν ενεργά στην εκπαίδευση αλλά καθοριστική ήταν και η  προσωπική 

επαφή και πρόσβαση σε μάχιμους εκπαιδευτικούς λόγω της θέσης και εργασίας της 

ερευνήτριας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με την ιδιότητα της 

αποσπασμένης εκπαιδευτικού.   
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 Ο αριθμός των σχολείων και των εκπαιδευτικών  που υπηρετούν σε αυτή την 

περιοχή της πόλης είναι αρκετά μεγάλος, επειδή αποτελεί τον αστικό κορμό του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης και η έρευνα 

περιορίσθηκε σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της Ανατολικής και 

Δυτικής πλευράς του πολεοδομικού συγκροτήματος.  Ενδεικτικά, στο παρακάτω 

γράφημα (Γράφημα 1) παρατίθενται στατιστικά στοιχεία των σχολικών μονάδων 

(αριθμός) δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν και υπάγονται στην 

Ανατολική και Δυτική Διεύθυνση εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης,  ενώ οι χάρτες που 

αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (kmaked.pde.sch.gr, 

[Online:2007]) επιχειρούν να απεικονίσουν  την γεωγραφική έκταση της υπό έρευνα 

περιοχής. 
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1.Δ/νση Αν. 
Θεσ/κης 179

2.Δ/νση Δυτ. 
Θεσ/κης 161

3. Δ/νση ΔΕ 
Ημαθίας 53

4. Δ/νση ΔΕ Κιλκίς 
32

5. Δ/νση ΔΕ Πέλλας 
46

6. Δ/νση ΔΕ Πιερίας 
44

7.Δ/νση ΔΕ Σερρών 
74

8.Δ/νση ΔΕ 
Χαλκιδικής 41

    
Γράφημα 2: Αριθμός Σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας( kmaked.pde.sch.gr:2007, Online) [προσπελάσθηκε στις 
12/11/07] 
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Χάρτης 1: Ανατολική Θεσσαλονίκη -Απεικόνιση της γεωγραφικής περιοχής που 
βρίσκονται τα σχολεία σε εκπαιδευτικούς των οποίων διανεμήθηκαν 
ερωτηματολόγια.  
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 Χάρτης 2: Δυτική Θεσσαλονίκη-Απεικόνιση της γεωγραφικής περιοχής που 
βρίσκονται τα σχολεία σε εκπαιδευτικούς των οποίων διανεμήθηκαν 
ερωτηματολόγια.  
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2.2.5. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Πέρα από  το δείγμα και το εργαλείο έρευνας, σε κάθε έρευνα που υλοποιείται θα 

πρέπει επίσης να καθορίζεται και η μέθοδος συλλογής των στοιχείων. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο κάθε ερευνητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της προσωπικής 

συνέντευξης, της διανομής, συμπλήρωσης και συλλογής των ερωτηματολογίων, της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  ή 

μέσω αλληλογραφίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως προαναφέρθηκε 

χρησιμοποιήθηκε στη διανομή των ερωτηματολογίων στο δείγμα και η συλλογή τους 

αμέσως μετά τη συμπλήρωσή τους.  Η συγκεκριμένη έρευνα εντοπίζεται χρονικά 

στην περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2007, οπότε και διανεμήθηκαν 170 

ερωτηματολόγια.  Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν ικανοποιητική καθώς από 

τα 170 ερωτηματολόγια τελικώς συμπληρώθηκαν και συλλέχθησαν τα 152, ποσοστό 

89,4% που κρίνεται πολύ ικανοποιητικό.  

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, μετά την ολοκλήρωση διανομής των 

ερωτηματολογίων και τη λήψη των απαντήσεων, αφορούσε στην καταχώρηση των  

συλλεχθέντων στοιχείων στο στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), την στατιστική τους επεξεργασία και την ποσοτική ανάλυση των 

καταχωρηθέντων στοιχείων,  έτσι ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες που επιδρούν 

στο άγχος των καθηγητών, οι στρατηγικές αντιμετώπισης που εφαρμόζονται καθώς 

και τα μέτρα που θεωρούνται καταλληλότερα. Επιπλέον, διερευνήθηκαν και δύο 

πρόσθετες μεταβλητές που αφορούν στην επιρροή του φύλου  και της ηλικίας στα 

σχετικά στοιχεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. Εισαγωγή 

 

Έχοντας αναλύσει στα προηγούμενα κεφάλαια τον σκοπό της παρούσας έρευνας 

αλλά και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της 

πρωτογενούς έρευνας, το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τα ευρήματα από την έρευνα 

αυτή. Αρχικά, περιγράφεται το δείγμα της έρευνας καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι 

καθηγητές του δείγματος έχουν άγχος κατά την εκτέλεση του έργου τους. Η ανάλυση 

συνεχίζεται με την παρουσίαση των απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά με τους 

παράγοντες που επιδρούν στο άγχος, τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν για την 

αντιμετώπιση του άγχους καθώς επίσης και στις δράσεις που θεωρούν ότι θα 

συμβάλουν στην βελτίωση της ψυχολογικής τους κατάστασης. Τέλος, γίνεται μία 

συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων με τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το 

εργασιακό άγχος και τις μεταβλητές  που διερευνήθηκαν.  

 

3.2. Προφίλ δείγματος 

 

Όπως αναφέρθηκε και στη μεθοδολογία έρευνας, η παρούσα  εργασία στηρίχθηκε 

τόσο σε μία δευτερογενή έρευνα που βασίσθηκε στην ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και την καταγραφή των ερευνών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί για 

το υπό διερεύνηση θέμα του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών όσο και σε 

πρωτογενή έρευνα. Στα πλαίσια της πρωτογενούς έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ένα 

δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε καθηγητές λυκείων οι οποίοι 
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διδάσκουν  σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που γεωγραφικά εντοπίζονται 

στην Ανατολική και Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός του συνολικού 

δείγματος είναι 152 άτομα, μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων.  Στην παρούσα 

ενότητα θα παρουσιαστούν τα κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

αυτού.  

 

Αναφορικά με το φύλο του δείγματος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η πλειοψηφία 

είναι γυναίκες. Ειδικότερα, από τους 152 καθηγητές, οι 61 είναι άντρες, 

αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό της τάξεως του 40,1% ενώ οι 91 είναι γυναίκες, 

αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό της τάξεως του 50,9%.  Η κατανομή του δείγματος 

κατά φύλο και ποσοστά απεικονίζονται τόσο στον πίνακα 1 αλλά και στο Γράφημα 1 

τα οποία ακολουθούν για να παρουσιάσουν και παραστατικά τους αριθμούς και τα 

αναλογούντα ποσοστά. 

 

  
 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Άντρες 61 40,1
Γυναίκες 91 50,9
Σύνολο 152 100,0
 
 

 

 
 

 

Πίνακας 1: Το φύλο του δείγματος 
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                                              Γράφημα 3: Το φύλο του δείγματος 

 

 

Όσον αφορά στην ηλικία του δείγματος, οι σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2. Από τα στοιχεία αυτά γίνεται φανερό πως η πλειοψηφία του 

δείγματος είναι μεγάλοι σε ηλικία, γεγονός που δικαιολογείται από το ότι οι 

καθηγητές που υπηρετούν σε σχολεία του κέντρου είναι άτομα με μακρά 

εκπαιδευτική υπηρεσία.  Οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι δύσκολο να 

εργασθούν στο κέντρο της πόλης, γιατί σύμφωνα με το ισχύον σύστημα μεταθέσεων, 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συγκεντρώσουν υψηλό αριθμό μορίων έως ότου 

μετατεθούν στην Θεσσαλονίκη. Αν η έρευνα πραγματοποιούνταν σε σχολείο κάποιων  

επαρχιακών πόλεων ή σε κάποιο νησί, τότε η δομή του δείγματος θα ήταν αρκετά 

διαφοροποιημένη, ιδίως όσον αφορά την ηλικία και την εργασιακή εμπειρία του και 

φυσικά τα αποτελέσματα της έρευνας ίσως να ήταν και τελείως διαφορετικά.  
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Ειδικότερα, από τους 152 καθηγητές μόνο 4 είναι νεότεροι από 30 ετών, δηλαδή 

ποσοστό της τάξεως του 2,6%. Την ίδια στιγμή, 29 καθηγητές που αντιπροσωπεύουν 

το 19,1% του συνολικού δείγματος είναι μεταξύ 31 και 40 ετών. Η πλειοψηφία του 

δείγματος, ποσοστό της τάξεως του 63,1%, είναι μεταξύ 41 και 50 ετών, ενώ πιο 

χαμηλό εμφανίζεται το ποσοστό των καθηγητών με ηλικία που είναι μεγαλύτερη των 

50 ετών (15,1%).  Η ηλικιακή κατανομή των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα διαφαίνεται τόσο στον πίνακα 2 όσο και στο γράφημα 3 που έπονται: 

 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό
Έως 30 ετών 4 2,6
31-40 ετών 29 19,1
41-50 ετών 96 63,2
Περισσότερο 
από 50 ετών 23 15,1

Σύνολο 152 100,0
 

Πίνακας 2: Η ηλικία του δείγματος 
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                                            Γράφημα 4:  Ηλικία δείγματος 

 

 

Οι πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η πλειοψηφία των καθηγητών του δείγματος που 

συμμετείχε στην παρούσα έρευνα είναι μεγάλοι σε ηλικία, αναμένεται να υπερτερούν 

οι καθηγητές με την μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται με τα στοιχεία που παρατίθενται στον σχετικό πίνακα 3 αλλά και στο 

γράφημα 4. Ειδικότερα, μόλις το 1,3% του δείγματος έχει εμπειρία μικρότερη των 

πέντε ετών, ενώ η πλειοψηφία των καθηγητών, ποσοστό της τάξεως του 81,6% έχει 

εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα ετών. Τέλος, 26 στους 152 καθηγητές, δηλαδή 

ποσοστό της τάξεως του 17,1% του δείγματος έχει εμπειρία από 6 έως 10 έτη.   
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 Συχνότητα Ποσοστό
Από 1 έως 5 έτη 2 1,3
Από 6 έως 10 έτη 26 17,1
Περισσότερο από 10 
έτη 124 81,6

Σύνολο 152 100,0
 

 Πίνακας 3: Η εργασιακή εμπειρία του δείγματος 

 

1,30% 17,1%

81,6%

Από 1-5 έτη
Από 6-10
>10 έτη

                                            

                                       Γράφημα 5: Εργασιακή εμπειρία δείγματος 
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Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος 

που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα, η επόμενη ερώτηση που παρουσιάζεται αφορά 

το άγχος που αισθάνονται οι συμμετέχοντες στον εργασιακό τους χώρο. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας πως το κύριο θέμα πραγμάτευσης της παρούσας έρευνας 

είναι η διερεύνηση του εργασιακού άγχους στην εκπαίδευση και των παραγόντων που 

επιδρούν σε αυτό, θεωρήθηκε απαραίτητο να παρουσιαστεί σε αρχικό επίπεδο το 

συγκεκριμένο εύρημα. Οι σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

 

Όπως παρατηρούμε μόνο ένας καθηγητής (ποσοστό της τάξεως του 0,7%) από τους 

152 αποκρίθηκε πως δεν αισθάνεται άγχος στην εργασία του. Η πλειοψηφία του 

δείγματος εμφανίζεται πάρα πολύ αγχωμένη (45,4%), ενώ ένα ποσοστό της τάξεως 

του 36,8% δήλωσε πως είναι πολύ αγχωμένο. Τέλος, το 17,1% των καθηγητών 

ανέφεραν πως δεν αισθάνονται ιδιαίτερο άγχος, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως 

δεν υπάρχει καθόλου στη ζωή τους.  
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 Συχνότητα Ποσοστό
Καθόλου 1 0,7
Ουδέτερος 30 17,1
Πολύ αγχωμένος 59 36,8
Πάρα πολύ αγχωμένος 63 45,4
Σύνολο 152 100,0

                                               

                                               Πίνακας 4: Το άγχος στους καθηγητές 
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                               Γράφημα 6: Το άγχος στους καθηγητές 
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3.3. Παρουσίαση απόψεων καθηγητών 

3.3.1. Οι απόψεις των καθηγητών σχετικά με τους παράγοντες που 

επιδρούν στο άγχος 

 

Η προηγούμενη ενότητα στόχευε στην παρουσία του δείγματος καθώς και του 

βαθμού στον οποίο οι καθηγητές στα λύκεια αισθάνονται αγχωμένοι κατά την 

εκτέλεση του έργου τους. Η επόμενη ενότητα του δομημένου ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε αφορούσε την διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην 

ανάπτυξη του εργασιακού άγχους στον επαγγελματικό χώρο των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι παράγοντες που διερευνήθηκαν ύστερα από την 

βιβλιογραφική επισκόπηση ήταν 15, θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρο να 

παρουσιαστούν αναλυτικά οι απαντήσεις για κάθε ένα παράγοντα. Για αυτό το λόγο 

παρουσιάζεται ένας συνολικός πίνακας με τον μέσο όρο κάθε παράγοντα, καθώς και 

την μέγιστη και ελάχιστη απάντηση που δόθηκε. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως για 

την καλύτερη επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μία κωδικοποίηση των 

απαντήσεων, έτσι ώστε ο αριθμός 1 να αντιστοιχεί στο «καθόλου» και ο αριθμός 5 

στο «πάρα πολύ».  

 

Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τις σχετικές απαντήσεις, ιεραρχημένες ανάλογα με την 

σημασία που δόθηκε από τους ερωτώμενους. Όπως παρατηρείται, η έλλειψη 

εκπαιδευτικών πόρων αποτελεί τον κυρίαρχο λόγο του άγχους, γεγονός που δείχνει 

ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει ανάγκες που δεν μπορεί να 
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ικανοποιήσει και άρα οι καθηγητές αγχώνονται για το πώς θα ολοκληρώσουν το έργο 

τους ικανοποιητικά με τους υπάρχοντες πόρους. Ο δεύτερος σε σημασία παράγοντας 

εμφανίστηκε να είναι οι διαρκείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα γίνεται μία προσπάθεια βελτίωσης του εκπαιδευτικού και του 

εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία 

όμως συνοδεύεται από συνεχείς αλλαγές λόγω διαφορετικών αντιλήψεων των 

υπευθύνων και της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Αποτέλεσμα των συνεχών αλλαγών είναι να δημιουργείται ένα 

κλίμα ανασφάλειας και να προκύπτει έντονη ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης στην 

εισαγωγή όλων των μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων και καινοτομιών στην 

εκπαίδευση και να υπάρχει σημαντικό άγχος για τον τρόπο εκτέλεσης του 

εκπαιδευτικού έργου.  

 

Οι καθηγητές εμφανίζονται επίσης ιδιαίτερα αγχωμένοι λόγω της ύπαρξης μαθητών 

με ειδικές ανάγκες αλλά και μαθησιακές δυσκολίες. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, καθώς μαρτυρά την έλλειψη της υποδομής αλλά και των σχετικών 

γνώσεων για την σωστή διαχείριση των συγκεκριμένων καταστάσεων. Ακόμα, ένας 

παράγοντας που επιδρά σημαντικά στο άγχος εμφανίζεται να είναι η αρνητική στάση 

και αμφισβήτηση των παιδιών προς την εκπαίδευση, το σύστημα αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς,  καθώς και ο συνωστισμός μεγάλου αριθμού μαθητών στην τάξη. 

 

Η ύπαρξη επιπλέον διοικητικής γραφειοκρατικής εργασίας απασχολεί σε σημαντικό 

βαθμό τους καθηγητές, ενώ την ίδια στιγμή η ελλιπής επικοινωνία που υπάρχει 

μεταξύ αυτών και των γονέων συντελούν στην αύξηση του άγχους που αισθάνονται. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη μας τους μέσους όρους των απαντήσεων, βλέπουμε πως 
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άγχος προκαλείται από την έλλειψη υποκίνησης που παρατηρείται στον εργασιακό 

χώρο καθώς επίσης και από την ελλιπή δυνατότητα παρακολούθησης  σεμιναρίων για 

επιμόρφωση που θα συντελέσουν στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. 

Από την άλλη μεριά, οι καθηγητές θεωρούν πως οι μαθητές καταδεικνύουν 

ανάρμοστη συμπεριφορά, ενώ στις περιπτώσεις που συμβαίνει κάτι τέτοιο σίγουρα 

συντελεί στην αύξηση του εργασιακού άγχους. Η άποψη του κοινής γνώμης σχετικά 

με το έργο που πραγματοποιούν οι καθηγητές συμβάλλει αρνητικά στην ψυχολογική 

τους κατάσταση, ενώ την ίδια στιγμή θεωρούν πως οι συνθήκες εργασίας είναι τόσο 

ακατάλληλες ώστε να καλλιεργούν ένα κλίμα άγχους.  

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων, το ηγετικό στυλ του διευθυντή των 

σχολείων στο οποίο εργάζονται καθώς και η επιπλέον εκπαίδευση των μαθητών που 

συμμετέχουν σε τοπικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς δεν παρουσιάζονται ως 

παράγοντες που δημιουργούν άγχος, και μάλιστα βρίσκονται στην χαμηλότερη 

ιεραρχία με βάση το μέσο όρο των απαντήσεων που δόθηκε.  

  

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος 
Ανυπαρξία εκπαιδευτικών πόρων 3 5 4,53

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική από την 
κυβέρνηση 

2 5 4,49

Ύπαρξη μαθητών με ειδικές ανάγκες 3 5 3,93
Αρνητική στάση των μαθητών προς τα καθήκοντα της 
τάξης 

1 5 3,87

Μεγάλος αριθμός μαθητών σε μία τάξη 3 5 3,78

Επικοινωνία με τους γονείς 2 5 3,50
Ύπαρξη επιπλέον διοικητικής εργασίας 2 5 3,57

Έλλειψη υποκίνησης 2 5 3,40
Παρακολούθηση υπερβολικών σεμιναρίων και 
ερευνητικών προγραμμάτων 

1 5 3,20
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Ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών 1 5 2,98
Η στάση του κοινού σχετικά με το φόρτο εργασίας των 
καθηγητών 

1 4 2,49

Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας 1 4 2,27

Η ώρα του διαλείμματος είναι περιορισμένη 1 3 2,07
Εκπαίδευση μαθητών που συμμετέχουν σε τοπικούς ή 
διεθνείς διαγωνισμούς 

1 3 1,92

Ηγετικό στυλ του διευθυντή του σχολείου 1 5 1,57
Ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων 1 3 1,36

              

                  Πίνακας 5: Παράγοντες που επιδρούν στο εργασιακό άγχος 

 

3.3.2. Οι απόψεις των καθηγητών σχετικά με τους τρόπους που 

χρησιμοποιούν ώστε να αντιμετωπίσουν το άγχος της εργασίας τους 

 

Η επόμενη ενότητα του δομημένου ερωτηματολογίου αφορούσε τη διερεύνηση των 

τρόπων που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι καθηγητές, ώστε να αντιμετωπίσουν το 

εργασιακό άγχος, το οποίο όπως αποδείχτηκε είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Όπως 

βλέπουμε στον Πίνακα 6, οι καθηγητές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι έχουν 

αντιληφθεί πλήρως την διδακτέα ύλη και ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε 

να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου τους. Την ίδια στιγμή, 

καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια να γνωρίσουν τους μαθητές σε ατομικό επίπεδο, 

έτσι ώστε να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

και ανάλογα να μπορέσουν να διαμορφώσουν και να εξατομικεύσουν το έργο τους. 

Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται και η επικοινωνία με τους γονείς, μέσω της οποίας 

οι καθηγητές προσπαθούν να ενημερώσουν για τις απαιτήσεις που έχουν από τους 

μαθητές αλλά και την ίδια στιγμή να προτείνουν τον κατάλληλο χειρισμό των παιδιών 

έτσι ώστε να αποφεύγονται ακραίες και παραβατικές μορφές συμπεριφοράς στα 
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πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος.  Αξίζει να αναφέρουμε πως μία άλλη πολύ 

σημαντική πτυχή εμφανίστηκε να είναι και η ύπαρξη υγιούς οικογενειακής ζωής στην 

καταπολέμηση του άγχους καθώς οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί τείνουν να εμφανίζουν 

χαμηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με τους άγαμους.  Η διαπίστωση αυτή 

συμπίπτει και με το εύρημα των ερευνητών  Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, Κουμπιά και 

Γιαβρίμη (2002) που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αίσθημα της 

αποπροσωποποίησης ήταν ιδιαίτερα αυξημένο σε ανύπανδρους εκπαιδευτικούς 

καθώς και ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί, παρουσίασαν μεγαλύτερο το αίσθημα της 

προσωπικής επίτευξης σε σχέση με τους άγαμους συναδέλφους τους.  

 

Ακόμα, ο επιμερισμός των αποτυχιών μεταξύ των υπευθύνων συμβάλλει σημαντικά 

στην μείωση του άγχους. Οι καθηγητές εμφανίστηκαν να ενδιαφέρονται για 

ενημέρωση σχετικά με τον έλεγχο των συναισθημάτων περισσότερο από ό,τι για 

επιπλέον εκπαίδευση στο αντικείμενό τους, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

έλλειψη γνώσης αλλά αντίθετα έλλειψη επιδεξιοτήτων στο χειρισμό δύσκολων 

καταστάσεων και ιδιαίτερα του άγχους και των αντιδράσεων που προκαλούνται 

στους μαθητές από το άγχος.  

 

Αξίζει να αναφέρουμε πως η συζήτηση με τους συναδέλφους βοηθά στην 

αντιμετώπιση του άγχους, χωρίς φυσικά να αποτελούν έναν από τους κυρίαρχους 

τρόπους. Παράλληλα, η ύπαρξη χιούμορ αποτελεί έναν τρόπο καλύτερης 

αντιμετώπισης των καταστάσεων. Από την άλλη μεριά, τα ερωτηματολόγια που 

συγκεντρώθηκαν έδειξαν πως οι καθηγητές δεν αδιαφορούν για την δουλειά τους και 

δεν σκέφτονται να αλλάξουν σχολείο ώστε να απαλλαγούν από το άγχος. Η θρησκεία 

δεν αποτελεί επίσης ένα μέσο αντιμετώπισης του άγχους όπως και ούτε άλλες 
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θεωρητικές προσπάθειες αντιμετώπισης όπως οι βαθιές ανάσες, η μοναξιά, η σκέψη 

για διακοπές. 

 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος 
Διασφάλιση του ότι υπάρχει πλήρης 
αντίληψη της διδακτέας ύλης 2,00 5,00 4,6250

Γνωριμία με τους μαθητές σε ατομικό 
επίπεδο 

1,00 5,00 4,4276

Περισσότερος χρόνος με τους γονείς 1,00 5,00 4,2171
Ύπαρξη υγιούς οικογενειακής ζωής 1 5 4,04
Επιμερισμός των αποτυχιών 1,00 5,00 3,6579
Διασφάλιση ότι κάποιος σας καταλαβαίνει 
και σας στέκεται 1,00 5,00 3,5329

Ανάλυση και προσπάθεια επίλυσης 
προβλημάτων 

1 5 3,5066

Διάβασμα βιβλίων για το άγχος 1,00 2,00 3,4474
Μάθηση για το πώς ελέγχονται τα 
συναισθήματα 

1,00 5,00 3,29

Συνέχιση επιπλέον εκπαίδευσης 1 5 2,9934
Συζήτηση των προβλημάτων με τους 
συναδέλφους ή φίλους 1,00 5,00 2,93

Χιούμορ 1,00 5,00 2,86
Έναρξη έτους με ξεκάθαρους κανόνες για την 
τάξη και προσδοκίες 1 5 2,8224

Χαλάρωση μετά την δουλειά 1 5 2,8092
Ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου 

1 5 2,7697

Συμβουλές ψυχολογικού χαρακτήρα 1,00 5,00 2,7105
Μοναξιά 1,00 5,00 2,51
Σκέψη για τις διακοπές που έρχονται 1 5 2,22
Αποφυγή διενέξεων 1 5 2,07
Σχεδιασμός και ιεράρχηση 1 3 1,9342
Βαθιές ανάσες 1,00 3,00 1,7961
Θρησκεία 1 5 1,74
Αλλαγή σχολείου 1 4 1,6250
Αδιαφορία για τα προβλήματα της δουλειάς 
μετά το τέλος της 1,00 5,00 1,62

 
Πίνακας 6: Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους που εφαρμόζονται από τους 

καθηγητές 
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3.3.3. Οι απόψεις των καθηγητών σχετικά με τα μέτρα που μπορούν 

να ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστεί το άγχος τους. 

 

Το τελευταίο στοιχείο που διερευνήθηκε στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι οι 

απόψεις των καθηγητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα πιθανών μέτρων που 

μπορούν να ληφθούν και να επηρεάσουν θετικά το εργασιακό τους άγχος. Όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 7, το πιο αποτελεσματικό μέσο εμφανίζεται να είναι η 

αύξηση στον μισθό τους, η οποία φαίνεται πως θα τους υποκινήσει και θα 

δημιουργήσει επιπλέον κίνητρα για την βελτίωση της απόδοσής τους.  Η 

συγκεκριμένη διαπίστωση συμπίπτει και με την άποψη των DeConick και Stilwell 

(2004) που συσχετίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση με το βαθμό ικανοποίησης 

από τις αμοιβές, την ηθική αναγνώριση της αξίας του έργου που προσφέρουν από 

τους προϊσταμένους τους.  Εξίσου αποτελεσματικές επιδράσεις στο άγχος των 

καθηγητών θα είχε και η ύπαρξη επαγγελματιών στελεχών καθώς και η αύξηση των 

εκπαιδευτικών πόρων, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή και περιβάλλον 

για την άσκηση των καθηκόντων τους. Παράλληλα, η δημιουργία ενός κλίματος 

διαφάνειας θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση του εργασιακού άγχους. Οι Hom 

& Griffeth (1995) κάνουν λόγο για αξιοκρατία του συστήματος και την δικαιοσύνη η 

οποία προωθεί την έννοια της ορθότητας των διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης 

των εκπαιδευτικών ως ισχυρού παράγοντα επαγγελματικής ικανοποίησης.  Την ίδια 

στιγμή, η πραγματοποίηση αλλαγών με μικρότερη συχνότητα καθώς και η βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας θεωρούνται αρκετά σημαντικοί παράγοντες. Αξίζει να 

αναφέρουμε πως η μείωση των δραστηριοτήτων από μόνη της δε φαίνεται να είναι 

ικανή να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το άγχος που αισθάνονται οι καθηγητές.  
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 Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος 
Αύξηση στο μισθό καθηγητή 
 3,00 5,00 4,6842

Ύπαρξη επαγγελματιών στελεχών 
 3,00 5,00 4,3684

Αύξηση εκπαιδευτικών πόρων 
 2,00 5,00 4,2632

Διαφάνεια προσωπικών ζητημάτων στο 
σχολείο 1,00 5,00 4,1711

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική με 
λιγότερη συχνότητα 
 

3,00 5,00 4,0987

Βελτίωση συνθηκών εργασίας 
 3,00 5,00 4,0855

Μείωση του φόρτου εργασίας 3,00 5,00 3,6711
Δημιουργία δραστηριοτήτων που μειώνουν 
το άγχος των γονιών 

1,00 4,00 3,0724

Μείωση επιπλέον δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια του σχολικού χρόνου 
 

1,00 5,00 2,7368

                       

                   Πίνακας 7: Μέτρα αντιμετώπισης του άγχους των εκπαιδευτικών 
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3.4. Επίδραση του Φύλου στις απόψεις των καθηγητών  

 

Όπως αναφέρθηκε σε διάφορα σημεία της παρούσας εργασίας, o επιμέρους στόχος 

της είναι η διερεύνηση της επιρροής και της ύπαρξης συσχέτισης ανάμεσα στα 

δημογραφικών χαρακτηριστικά του δείγματος και τους παράγοντες που συντελούν  

στη γένεση εργασιακού άγχους στους εκπαιδευτικούς.  Ως εκ τούτου, η υποενότητα 

αυτή ξεκινά με την χρήση της ανάλυσης συσχετίσεων μεταξύ του φύλου και (1) 

αιτιών που οδηγούν στο άγχος (2) των μέσων που χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση του και (3) των προτεινόμενων τρόπων βελτίωσης της αγχογόνου 

κατάστασης.  

Στον Πίνακα 8, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση συσχετίσεων 

μεταξύ των παραγόντων που θεωρούν οι καθηγητές ότι επηρεάζουν την ένταση του 

άγχους αναλογικά με το φύλο τους. Γίνεται φανερό από τον πίνακα 8, ότι πέντε μόνο 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις διαπιστώθηκαν (Sig<0,01 ή 0,05): 

 

√ Οι γυναίκες εμφανίζονται να επηρεάζονται περισσότερο από την 

επικοινωνία με τους γονείς από ό,τι οι άντρες, καθώς ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός (οι άντρες είχαν κωδικό 0 

και οι γυναίκες 1).  

√ Οι άντρες επηρεάζονται περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες από την 

άποψη του κοινού σχετικά με το φόρτο εργασίας των καθηγητών, 

καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός.  

√ Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από ό,τι οι άντρες από την 

ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών καθώς ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι θετικός.  
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√ Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από την ύπαρξη μαθητών 

που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς από ό,τι οι άντρες καθώς ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός.  

√ Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από ότι οι άντρες από την 

παρακολούθηση διαρκών σεμιναρίων καθώς ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι θετικός.  

 

Οι υπόλοιποι παράγοντες δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο των καθηγητών, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 8. Αξίζει μάλιστα να αναφέρουμε πως ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι ιδιαίτερα μικρός σε όλες τις περιπτώσεις, γεγονός που αποδεικνύει 

ότι το φύλο δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό τις σχετικές απόψεις.  
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 Φύλο 
Έλλειψη υποκίνησης 

 

        Πίνακας 8: Συσχέτιση φύλου και παραγόντων που επιδρούν στο άγχος των    
                            εκπαιδευτικών. 
 

Συντελεστής Συσχέτισης 0,041
  Sig. (2-tailed) 0,617

Επικοινωνία με τους γονείς Συντελεστής Συσχέτισης -0,375**
  Sig. (2-tailed) ,000

Η στάση του κοινού σχετικά με το φόρτο 
εργασίας των καθηγητών 

Συντελεστής Συσχέτισης 
-,481**

  Sig. (2-tailed) ,000

Ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών Συντελεστής Συσχέτισης 0,478**
  Sig. (2-tailed) ,000

Ηγετικό στυλ του διευθυντή του σχολείου Συντελεστής Συσχέτισης ,109
  Sig. (2-tailed) 

Ύπαρξη επιπλέον διοικητικής εργασίας Συντελεστής Συσχέτισης -,081
  Sig. (2-tailed) 

Ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων Συντελεστής Συσχέτισης 0,128
  Sig. (2-tailed)  

Εκπαίδευση μαθητών που συμμετέχουν σε 
τοπικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς 

Συντελεστής Συσχέτισης 
0,512**

  Sig. (2-tailed) 0,000

Μεγάλος αριθμός μαθητών σε μία τάξη Συντελεστής Συσχέτισης -0,027
  Sig. (2-tailed) 

Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας Συντελεστής Συσχέτισης -0,036
  Sig. (2-tailed) 

Παρακολούθηση υπερβολικών σεμιναρίων και 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Συντελεστής Συσχέτισης 
,408**

  Sig. (2-tailed) 0,000

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική από την 
κυβέρνηση 

Συντελεστής Συσχέτισης 
0,09

  Sig. (2-tailed) 

Ύπαρξη μαθητών με ειδικές ανάγκες Συντελεστής Συσχέτισης -0,074
  Sig. (2-tailed) 

Ανυπαρξία εκπαιδευτικών πόρων Συντελεστής Συσχέτισης 0,086
  Sig. (2-tailed) 

Αρνητική στάση των μαθητών προς τα 
καθήκοντα της τάξης 

Συντελεστής Συσχέτισης 
,012

  Sig. (2-tailed) 

Η ώρα του διαλλείματος είναι περιορισμένη Συντελεστής Συσχέτισης ,147
  Sig. (2-tailed) 
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Αναφορικά με την επίδραση του φύλου στις στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους 

που εφαρμόζουν οι καθηγητές, τα εξής συμπεράσματα προκύπτουν από τον Πίνακα 

9: 

√ Οι άντρες χρησιμοποιούν περισσότερο την συζήτηση με τους 

συναδέλφους τους καθώς και την προσεκτική οργάνωση της νέας 

σχολικής χρονιάς από ό,τι οι γυναίκες.  

√ Οι άντρες χρησιμοποιούν επίσης την μάθηση για την διαχείριση 

των συναισθημάτων, καθώς φαίνεται να εντοπίζουν εκεί τις 

σχετικές αδυναμίες.  

√ Οι άντρες προτιμούν περισσότερο την μοναξιά από ό,τι οι άντρες, 

προσπαθώντας να ηρεμήσουν και να οργανώσουν την σκέψη τους 

πάνω στο έργο που έχουν να επιτελέσουν.  

√ Οι βαθιές ανάσες χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους άντρες, 

αλλά λόγω της ιδιαίτερα μικρής σημασίας που εμφανίστηκε να 

έχουν το εύρημα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό.  

√ Οι γυναίκες από την άλλη μεριά εμφανίζονται να χρησιμοποιούν 

περισσότερο από τις γυναίκες το χιούμορ και την σκέψη για 

διακοπές. Εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν λιγότερο οργανωμένα 

και θετικά το πρόβλημα του άγχους. Αυτό όμως που θα πρέπει να 

σημειώσουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι οι τρόποι αυτοί δεν 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα πολύ από το δείγμα της έρευνας, οπότε 

και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ένα γενικευμένο συμπέρασμα.  

√ Αναφορικά με όλες τις υπόλοιπες στρατηγικές αντιμετώπισης του 

άγχους, δεν προκύπτουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ του φύλου και 
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των απόψεων των καθηγητών. Και σε αυτή την περίπτωση, ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι ιδιαίτερα χαμηλό. 

 Φύλο 
Συζήτηση των προβλημάτων με τους συναδέλφους ή φίλους Συντελεστής Συσχέτισης -,356**
 Sig. (2-tailed) ,000
Έναρξη έτους με ξεκάθαρους κανόνες για την τάξη και προσδοκίες Συντελεστής Συσχέτισης -,247**
 Sig. (2-tailed) 0,002

Χαλάρωση μετά την δουλειά Συντελεστής Συσχέτισης -,022
 Sig. (2-tailed) ,786

Ανάλυση και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων Συντελεστής Συσχέτισης -,094
 Sig. (2-tailed) ,251
Συμβουλές ψυχολογικού χαρακτήρα Συντελεστής Συσχέτισης ,098
 Sig. (2-tailed) ,232
Βαθιές ανάσες Συντελεστής Συσχέτισης -,512**
 Sig. (2-tailed) ,000
Διασφάλιση του ότι υπάρχει πλήρης αντίληψη της διδακτέας ύλης Συντελεστής Συσχέτισης ,024
 Sig. (2-tailed) ,772
Ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Συντελεστής Συσχέτισης -,225
 Sig. (2-tailed) ,005
Γνωριμία με τους μαθητές σε ατομικό επίπεδο Συντελεστής Συσχέτισης ,055
 Sig. (2-tailed) ,500
Περισσότερος χρόνος με τους γονείς Συντελεστής Συσχέτισης ,003
 Sig. (2-tailed) ,967
Σκέψη για τις διακοπές που έρχονται Συντελεστής Συσχέτισης ,363**
 Sig. (2-tailed) ,000
Μοναξιά Συντελεστής Συσχέτισης -,172*
 Sig. (2-tailed) ,034
Θρησκεία Συντελεστής Συσχέτισης -,049
 Sig. (2-tailed) ,551
Αδιαφορία για τα προβλήματα της δουλειάς μετά το τέλος της Συντελεστής Συσχέτισης -0,049
 Sig. (2-tailed) 0,551
Ύπαρξη υγιούς οικογενειακής ζωής Συντελεστής Συσχέτισης ,136
 Sig. (2-tailed) ,096
Μάθηση για το πώς ελέγχονται τα συναισθήματα Συντελεστής Συσχέτισης -,587**
 Sig. (2-tailed) ,000
Χιούμορ Συντελεστής Συσχέτισης ,215**
 Sig. (2-tailed) ,008
Αποφυγή διενέξεων Συντελεστής Συσχέτισης ,032
 Sig. (2-tailed) ,694
Συνέχιση επιπλέον εκπαίδευσης Συντελεστής Συσχέτισης -,033
 Sig. (2-tailed) ,687
Επιμερισμός των αποτυχιών Συντελεστής Συσχέτισης ,071
 Sig. (2-tailed) ,385
Διασφάλιση ότι κάποιος σας καταλαβαίνει και σας στέκεται Συντελεστής Συσχέτισης ,046
 Sig. (2-tailed) ,575
Αλλαγή σχολείου Συντελεστής Συσχέτισης ,061
 Sig. (2-tailed) ,455
Σχεδιασμός και ιεράρχηση Συντελεστής Συσχέτισης ,400
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 Sig. (2-tailed) ,623
Διάβασμα βιβλίων για το άγχος Συντελεστής Συσχέτισης -,0,039
 Sig. (2-tailed) 0,63

 
Πίνακας 9: Συσχέτιση φύλου και τρόπων αντιμετώπισής του άγχους των  
                     Εκπαιδευτικών. 
 
Τέλος, στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η ανάλυση συσχετίσεων ανάμεσα στις απόψεις 

των καθηγητών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που μπορούν να ληφθούν 

για την αντιμετώπιση του άγχους και στο φύλο. Τα κύρια συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τον πίνακα είναι τα εξής: 

√ Οι άντρες φαίνεται να θεωρούν αποτελεσματικότερη τη μείωση 

της συχνότητας των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στον 

περιορισμό του άγχους από ό,τι οι γυναίκες.  

√ Οι άντρες θεωρούν την αύξηση του μισθού τους ως ένα στοιχείο 

που θα περιόριζε το άγχος τους σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι 

γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι οι άντρες υποκινούνται περισσότερο 

από τα χρήματα, γεγονός που δικαιολογείται από το ότι 

παραδοσιακά είναι αυτοί που «φέρνουν τα χρήματα στην 

οικογένεια». 

√ Οι άντρες πιστεύουν ότι η μείωση του φόρτου εργασίας θα 

περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το άγχος τους. Η μείωση του 

φόρτου εργασίας ουσιαστικά συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση 

του χρόνου αλλά  και στην βελτίωση της απόδοσής των 

εκπαιδευτικών.  

√ Οι γυναίκες θεωρούν ότι η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 

μείωσης του άγχους είναι αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση 

του άγχους των καθηγητών.  
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√ Οι υπόλοιποι τρόποι αντιμετώπισης δε φαίνεται να σχετίζονται με 

το φύλο των καθηγητών καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι 

μικρός.  

 

 Φύλο 
Διαφάνεια προσωπικών ζητημάτων στο σχολείο Συντελεστής 

Συσχέτισης -,042

  Sig. (2-tailed) ,606

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική με λιγότερη συχνότητα Συντελεστής 
Συσχέτισης -,527(**)

 
  Sig. (2-tailed) ,000

Μείωση επιπλέον δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού 
χρόνου 

Συντελεστής 
Συσχέτισης ,036

 
  Sig. (2-tailed) ,663

Βελτίωση συνθηκών εργασίας Συντελεστής 
Συσχέτισης ,060

 
  Sig. (2-tailed) ,466

Αύξηση εκπαιδευτικών πόρων Συντελεστής 
Συσχέτισης ,155

 
  Sig. (2-tailed) ,057

Ύπαρξη επαγγελματιών στελεχών Συντελεστής 
Συσχέτισης -0,039

 
  Sig. (2-tailed) ,634

Δημιουργία δραστηριοτήτων που μειώνουν το άγχος των γονιών Συντελεστής 
Συσχέτισης ,428(**)

  Sig. (2-tailed) ,000

Μείωση του φόρτου εργασίας Συντελεστής 
Συσχέτισης -,377(**)

  Sig. (2-tailed) ,000

Αύξηση στο μισθό καθηγητή Συντελεστής 
Συσχέτισης -,318(**)

 
  Sig. (2-tailed) ,000

 
Πίνακας 10: Συσχέτιση φύλου και απόψεων σχετικά με τα μέτρα που μπορούν  

                        να ληφθούν ώστε να περιοριστεί το άγχος 
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3.5. Επίδραση της Ηλικίας στις απόψεις των καθηγητών  

Το επόμενο δημογραφικό στοιχείο που διερευνάται για την επίδρασή του στις αιτίες 

και στους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους είναι η ηλικία των εκπαιδευομένων. 

Όπως και στην προηγούμενη ενότητα χρησιμοποιείται η ανάλυση συσχετίσεων 

μεταξύ της ηλικίας και (1) αιτιών που οδηγούν στο άγχος (2) των μέσων που 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του και (3) των προτεινόμενων τρόπων 

βελτίωσης της υπάρχουσας αγχογόνου κατάστασης. Στον Πίνακα 11, παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα από την ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων που 

θεωρούν οι καθηγητές ότι επηρεάζουν την ένταση του άγχους και της ηλικίας τους.  

 

Η ύπαρξη επιπλέον διοικητικής εργασίας φαίνεται να απασχολεί περισσότερο τους 

καθηγητές που έχουν μεγαλύτερη ηλικία και να υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ των 

δύο αυτών παραγόντων. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από το ότι όσο αυξάνεται η 

ηλικία των ατόμων τόσο αυξάνονται και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι 

άνθρωποι σε προσωπικό επίπεδο. Η ύπαρξη λοιπόν πολλών υποχρεώσεων, 

προσωπικών και εργασιακών, συντελεί αρνητικά στο άγχος. Επιπλέον, η ύπαρξη 

επιπλέον εκπαιδευτικών σεμιναρίων  για διεκπεραίωση και διαχείριση διοικητικών 

και παιδαγωγικών  ζητημάτων προκαλεί μεγαλύτερο άγχος στους μεγαλύτερους σε 

ηλικία καθηγητές. Και το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα αναμενόμενο, καθώς 

σχετίζεται με την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και ποικίλων υποχρεώσεων.  

 

Ακόμα, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική δημιουργούν επιπλέον 

άγχος στους μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτές. Οι νέοι άνθρωποι είναι συνήθως 

πιο δεκτικοί στις αλλαγές που συμβαίνουν καθώς δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα το 
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συναίσθημα της συνήθειας στο έργο που εκτελούν. Αντίθετα, οι μεγάλοι σε ηλικία 

καθηγητές έχουν μάθει ένα τρόπο δράσης και εκτέλεσης του έργου και έτσι 

αγχώνονται ιδιαίτερα πολύ όταν προκύπτουν διαρκείς αλλαγές.  

 

Αρνητική εμφανίζεται η σχέση μεταξύ της ηλικίας των καθηγητών και του βαθμού 

στον οποίο ο υπερβολικός αριθμός μαθητών στην τάξη προκαλεί άγχος. Πιο 

συγκεκριμένα, οι καθηγητές που είναι νέοι σε ηλικία αγχώνονται περισσότερο, όταν 

έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από ό,τι οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία μαθητές. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στην μεγαλύτερη εμπειρία που έχουν 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της 

τάξης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς. 
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 Ηλικία 
Έλλειψη υποκίνησης Συντελεστής Συσχέτισης ,080
  Sig. (2-tailed) ,328

Επικοινωνία με τους γονείς Συντελεστής Συσχέτισης ,124
  Sig. (2-tailed) ,128

Η στάση του κοινού σχετικά με το φόρτο 
εργασίας των καθηγητών 

Συντελεστής Συσχέτισης 
0,141

  Sig. (2-tailed) 0,077

Ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών Συντελεστής Συσχέτισης -,097
  Sig. (2-tailed) ,233

Ηγετικό στυλ του διευθυντή του σχολείου Συντελεστής Συσχέτισης -0.021
  Sig. (2-tailed) ,322

Ύπαρξη επιπλέον διοικητικής εργασίας Συντελεστής Συσχέτισης ,219**
  Sig. (2-tailed) ,007

Ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων Συντελεστής Συσχέτισης ,091
  Sig. (2-tailed) ,265

Εκπαίδευση μαθητών που συμμετέχουν σε 
τοπικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς 

Συντελεστής Συσχέτισης 
-,142

  Sig. (2-tailed) ,070

Μεγάλος αριθμός μαθητών σε μία τάξη Συντελεστής Συσχέτισης -,217**
  Sig. (2-tailed) ,007

Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας Συντελεστής Συσχέτισης ,156
  Sig. (2-tailed) ,055

Παρακολούθηση υπερβολικών σεμιναρίων και 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Συντελεστής Συσχέτισης 
,173(*)

  Sig. (2-tailed) ,033

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική από την 
κυβέρνηση 

Συντελεστής Συσχέτισης 
,171*

  Sig. (2-tailed) ,035

Ύπαρξη μαθητών με ειδικές ανάγκες Συντελεστής Συσχέτισης -,019
  Sig. (2-tailed) ,906

Ανυπαρξία εκπαιδευτικών πόρων Συντελεστής Συσχέτισης 0,010
  Sig. (2-tailed) ,906

Αρνητική στάση των μαθητών προς τα 
καθήκοντα της τάξης 

Συντελεστής Συσχέτισης 
0,025

  Sig. (2-tailed) ,244

Η ώρα του διαλλείματος είναι περιορισμένη Συντελεστής Συσχέτισης ,041

 
  

Πίνακας 11: Συσχέτιση ηλικίας και παραγόντων που επιδρούν στο άγχος των  
                      Εκπαιδευτικών 
 

Αναφορικά με την επίδραση της ηλικίας στις στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους 

που εφαρμόζουν οι καθηγητές, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. 

Sig. (2-tailed) ,618
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Από ό,τι βλέπουμε μόνο δύο παράγοντες εμφανίζονται να επηρεάζονται από την 

ηλικία των καθηγητών. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη ανάλυση κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι νεότεροι καθηγητές προτιμούν να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις 

με χιούμορ και σκεπτόμενοι ευχάριστα γεγονότα, όπως είναι η περίοδος των 

διακοπών. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά αναμενόμενο καθώς οι νέοι τείνουν να 

εμφανίζουν μία πιο χαλαρή αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, από ό,τι οι 

μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι οποίοι προτιμούν την οργανωμένη σκέψη και 

αντιμετώπιση.  

 

 
 Ηλικία 
Συζήτηση των προβλημάτων με τους συναδέλφους ή φίλους Συντελεστής Συσχέτισης -,001
 Sig. (2-tailed) ,994
Έναρξη έτους με ξεκάθαρους κανόνες για την τάξη και προσδοκίες Συντελεστής Συσχέτισης ,060
 Sig. (2-tailed) ,463

Χαλάρωση μετά την δουλειά Συντελεστής Συσχέτισης -,072
 Sig. (2-tailed) ,379

Ανάλυση και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων Συντελεστής Συσχέτισης -,034
 Sig. (2-tailed) ,682
Συμβουλές ψυχολογικού χαρακτήρα Συντελεστής Συσχέτισης ,024
 Sig. (2-tailed) ,772
Βαθιές ανάσες Συντελεστής Συσχέτισης -,018
 Sig. (2-tailed) ,828
Διασφάλιση του ότι υπάρχει πλήρης αντίληψη της διδακτέας ύλης Συντελεστής Συσχέτισης ,032
 Sig. (2-tailed) ,698
Ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Συντελεστής Συσχέτισης ,037
 Sig. (2-tailed) ,648
Γνωριμία με τους μαθητές σε ατομικό επίπεδο Συντελεστής Συσχέτισης ,022
 Sig. (2-tailed) ,785
Περισσότερος χρόνος με τους γονείς Συντελεστής Συσχέτισης -,112
 Sig. (2-tailed) ,170
Σκέψη για τις διακοπές που έρχονται Συντελεστής Συσχέτισης -,216**
 Sig. (2-tailed) ,007
Μοναξιά Συντελεστής Συσχέτισης -,073
 Sig. (2-tailed) ,374
Θρησκεία Συντελεστής Συσχέτισης ,094
 Sig. (2-tailed) ,251
Αδιαφορία για τα προβλήματα της δουλειάς μετά το τέλος της Συντελεστής Συσχέτισης ,094
 Sig. (2-tailed) ,251
Ύπαρξη υγιούς οικογενειακής ζωής Συντελεστής Συσχέτισης ,122
 Sig. (2-tailed) ,134
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Μάθηση για το πώς ελέγχονται τα συναισθήματα Συντελεστής Συσχέτισης ,087
 Sig. (2-tailed) ,285
Χιούμορ Συντελεστής Συσχέτισης -,173*
 Sig. (2-tailed) ,033
Αποφυγή διενέξεων Συντελεστής Συσχέτισης ,097
 Sig. (2-tailed) ,235
Συνέχιση επιπλέον εκπαίδευσης Συντελεστής Συσχέτισης ,050
 Sig. (2-tailed) ,544
Επιμερισμός των αποτυχιών Συντελεστής Συσχέτισης -,117
 Sig. (2-tailed) ,150
Διασφάλιση ότι κάποιος σας καταλαβαίνει και σας στέκεται Συντελεστής Συσχέτισης -,710
 Sig. (2-tailed) ,383
Αλλαγή σχολείου Συντελεστής Συσχέτισης ,030
 Sig. (2-tailed) ,718
Σχεδιασμός και ιεράρχηση Συντελεστής Συσχέτισης -,780
 Sig. (2-tailed) ,343
Διάβασμα βιβλίων για το άγχος Συντελεστής Συσχέτισης -,100
 Sig. (2-tailed) ,901

 
 

Πίνακας 12: Συσχέτιση ηλικίας και τρόπων αντιμετώπισής του άγχους 
 

Τέλος, στον Πίνακα 13 παρουσιάζεται η ανάλυση συσχετίσεων ανάμεσα στις απόψεις 

των καθηγητών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που μπορούν να ληφθούν 

για την αντιμετώπιση του άγχους και την ηλικία τους. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι 

μόνο δύο τρόποι αντιμετώπισης φαίνεται να επηρεάζονται από την ηλικία του 

δείγματος. Ειδικότερα, οι νέοι καθηγητές τείνουν να υποστηρίζουν με μεγαλύτερο 

πάθος την διαφάνεια μέσα στα σχολεία. Το στοιχείο αυτό είναι κατανοητό αν 

αναλογιστούμε πως οι νέοι καθηγητές εισέρχονται στον εργασιακό τους χώρο με 

συγκεκριμένα οράματα και πεποιθήσεις και απογοητεύονται ιδιαίτερα γρήγορα, όταν 

ανακαλύψουν ότι η επιτυχία και το έργο τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν αλλά αντίθετα από εξωγενείς παράγοντες. Αντίθετα, 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καθηγητές, έχοντας πιο περιορισμένους στόχους και 

γνωρίζοντας το ήδη υπάρχον σύστημα με τις αδυναμίες τους έχουν αποδεχτεί την 

κατάσταση.  
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Επιπλέον, οι νέοι καθηγητές επιθυμούν περισσότερο την μείωση των επιπλέον 

δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια του σχολικού χρόνου από ό,τι οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία καθηγητές. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι νέοι άνθρωποι όταν εισέρχονται σε 

ένα νέο εργασιακό χώρο απαιτούν τον χρόνο τους έτσι ώστε να προσαρμοστούν και 

έπειτα να καταφέρουν να οργανώσουν τον τρόπο λειτουργία τους, είναι αναμενόμενο 

να επιθυμούν μείωση του φόρτου εργασίας τους.  

 
 

 Ηλικία 
Διαφάνεια προσωπικών ζητημάτων στο σχολείο Συντελεστής 

Συσχέτισης -,212**

  Sig. (2-tailed) ,009

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική με λιγότερη συχνότητα Συντελεστής 
Συσχέτισης ,041

 
  Sig. (2-tailed) ,616

Μείωση επιπλέον δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού 
χρόνου 

Συντελεστής 
Συσχέτισης -,184*

 
  Sig. (2-tailed) ,023

Βελτίωση συνθηκών εργασίας Συντελεστής 
Συσχέτισης -,074

 
  Sig. (2-tailed) ,368

Αύξηση εκπαιδευτικών πόρων Συντελεστής 
Συσχέτισης -,009

 
  Sig. (2-tailed) ,917

Ύπαρξη επαγγελματιών στελεχών Συντελεστής 
Συσχέτισης ,010

 
  Sig. (2-tailed) ,899

Δημιουργία δραστηριοτήτων που μειώνουν το άγχος των γονιών Συντελεστής 
Συσχέτισης ,017

  Sig. (2-tailed) ,833

Μείωση του φόρτου εργασίας Συντελεστής 
Συσχέτισης -,027

  Sig. (2-tailed) ,744

Αύξηση στο μισθό καθηγητή Συντελεστής 
Συσχέτισης ,069

 
  Sig. (2-tailed) ,401

 
Πίνακας 13: Συσχέτιση ηλικίας και απόψεων σχετικά με τα μέτρα που μπορούν 

να ληφθούν ώστε να περιοριστεί το άγχος 
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3.6. Επίδραση της Εμπειρίας στις απόψεις των καθηγητών  

 

Τέλος, η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση της εργασιακής εμπειρίας σχετικά 

με τις αντιλήψεις περί των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη άγχους. Αυτό 

που παρατηρούμε από τον Πίνακα 14  που έπεται, είναι ότι οι καθηγητές που 

επηρεάζονται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές που εφαρμόζονται στο 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτοί που έχουν και την πιο μακρόχρονη εμπειρία στο 

χώρο της εκπαίδευσης.  

 

Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά την ίδια στιγμή και αναμενόμενο. 

Έχοντας εντοπίσει στην προηγούμενη ενότητα μία αντίστοιχη θετική σχέση μεταξύ 

ηλικίας και εκπαιδευτικών αλλαγών, ήταν αναμενόμενο να παρουσιαστεί μία 

αντίστοιχη θέση για την εμπειρία. Παρά το γεγονός ότι η μακρόχρονη εμπειρία 

μαρτυρά γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και την ίδια στιγμή γνώση των 

υπαρχόντων προβλημάτων, οι άνθρωποι που εργάζονται σε ένα χώρο πολλά χρόνια  

συνηθίζουν στον τρόπο δράσης και εκτέλεσης του έργου και δύσκολα μπορούν να 

υλοποιήσουν και να αποδεχτούν τις αλλαγές. 
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Εργασιακ
ή 

εμπειρία 
Έλλειψη υποκίνησης Συντελεστής Συσχέτισης ,038
  Sig. (2-tailed) ,639

Επικοινωνία με τους γονείς Συντελεστής Συσχέτισης 0,008
  Sig. (2-tailed) 0,201

Η στάση του κοινού σχετικά με το φόρτο εργασίας των 
καθηγητών 

Συντελεστής Συσχέτισης 
,074

  Sig. (2-tailed) ,126

Ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών Συντελεστής Συσχέτισης -008
  Sig. (2-tailed) ,968

Ηγετικό στυλ του διευθυντή του σχολείου Συντελεστής Συσχέτισης -,080
  Sig. (2-tailed) ,326

Ύπαρξη επιπλέον διοικητικής εργασίας Συντελεστής Συσχέτισης -,021
  Sig. (2-tailed) ,795

Ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων Συντελεστής Συσχέτισης -0,062
  Sig. (2-tailed) ,451

Εκπαίδευση μαθητών που συμμετέχουν σε τοπικούς ή διεθνείς 
διαγωνισμούς 

Συντελεστής Συσχέτισης 
-0,055

  Sig. (2-tailed) ,663

Μεγάλος αριθμός μαθητών σε μία τάξη Συντελεστής Συσχέτισης -,037
  Sig. (2-tailed) ,652

Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας Συντελεστής Συσχέτισης 0,018
  Sig. (2-tailed) ,830

Παρακολούθηση υπερβολικών σεμιναρίων και ερευνητικών 
προγραμμάτων 

Συντελεστής Συσχέτισης 
,038

  Sig. (2-tailed) ,781

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική από την κυβέρνηση Συντελεστής Συσχέτισης -0,031
  Sig. (2-tailed) ,707

Ύπαρξη μαθητών με ειδικές ανάγκες Συντελεστής Συσχέτισης -,029
  Sig. (2-tailed) ,723

Ανυπαρξία εκπαιδευτικών πόρων Συντελεστής Συσχέτισης ,168*
  Sig. (2-tailed) ,039

Αρνητική στάση των μαθητών προς τα καθήκοντα της τάξης Συντελεστής Συσχέτισης -,113
  Sig. (2-tailed) ,165

Η ώρα του διαλλείματος είναι περιορισμένη Συντελεστής Συσχέτισης -,231

 
  

Πίνακας 14: Συσχέτιση εργασιακής εμπειρίας και παραγόντων που επιδρούν στο 
                      άγχος 
 

 

Sig. (2-tailed) ,004
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Ο Πίνακας 15 ακολούθως,  παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικά με την συσχέτιση 

μεταξύ εμπειρίας και τρόπων αντιμετώπισης του άγχους. Οι σχέσεις που 

εμφανίστηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές δείχνουν ότι οι καθηγητές που έχουν 

μεγαλύτεροι εμπειρία είναι αυτοί που προτιμούν να αποφεύγουν τις διενέξεις. Την 

ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία συμβάλλει θετικά στην χρήση 

οργάνωσης  και κατάλληλου σχεδιασμού, ώστε να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα. Τέλος, η ανάλυση συσχετίσεων δείχνει ότι οι καθηγητές με μακρόχρονη 

εμπειρία στηρίζονται στην οικογενειακή τους ζωή, προσπαθώντας να κερδίσουν 

ψυχική ηρεμία. 

 

 
Εργασιακή 
εμπειρία 

Συζήτηση των προβλημάτων με τους συναδέλφους ή φίλους Συντελεστής Συσχέτισης ,065
 Sig. (2-tailed) ,424
Έναρξη έτους με ξεκάθαρους κανόνες για την τάξη και προσδοκίες Συντελεστής Συσχέτισης ,113
 Sig. (2-tailed) ,166

Χαλάρωση μετά την δουλειά Συντελεστής Συσχέτισης -,104
 Sig. (2-tailed) ,203

Ανάλυση και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων Συντελεστής Συσχέτισης -,014
 Sig. (2-tailed) ,863
Συμβουλές ψυχολογικού χαρακτήρα Συντελεστής Συσχέτισης -,071
 Sig. (2-tailed) ,385
Βαθιές ανάσες Συντελεστής Συσχέτισης -,003
 Sig. (2-tailed) ,975
Διασφάλιση του ότι υπάρχει πλήρης αντίληψη της διδακτέας ύλης Συντελεστής Συσχέτισης ,114
 Sig. (2-tailed) ,161
Ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου Συντελεστής Συσχέτισης -,049
 Sig. (2-tailed) ,545
Γνωριμία με τους μαθητές σε ατομικό επίπεδο Συντελεστής Συσχέτισης ,077
 Sig. (2-tailed) ,346
Περισσότερος χρόνος με τους γονείς Συντελεστής Συσχέτισης -,120
 Sig. (2-tailed) ,140
Σκέψη για τις διακοπές που έρχονται Συντελεστής Συσχέτισης -,068
 Sig. (2-tailed) ,403
Μοναξιά Συντελεστής Συσχέτισης -,700
 Sig. (2-tailed) ,391
Θρησκεία Συντελεστής Συσχέτισης ,200
 Sig. (2-tailed) ,806
Αδιαφορία για τα προβλήματα της δουλειάς μετά το τέλος της Συντελεστής Συσχέτισης ,020
 Sig. (2-tailed) ,049
Ύπαρξη υγιούς οικογενειακής ζωής Συντελεστής Συσχέτισης ,160*
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 Sig. (2-tailed) ,049
Μάθηση για το πώς ελέγχονται τα συναισθήματα Συντελεστής Συσχέτισης ,004
 Sig. (2-tailed) ,964
Χιούμορ Συντελεστής Συσχέτισης -,093
 Sig. (2-tailed) ,256
Αποφυγή διενέξεων Συντελεστής Συσχέτισης ,163*
 Sig. (2-tailed) ,045
Συνέχιση επιπλέον εκπαίδευσης Συντελεστής Συσχέτισης ,090
 Sig. (2-tailed) ,0271
Επιμερισμός των αποτυχιών Συντελεστής Συσχέτισης ,000
 Sig. (2-tailed) ,996
Διασφάλιση ότι κάποιος σας καταλαβαίνει και σας στέκεται Συντελεστής Συσχέτισης -,029
 Sig. (2-tailed) ,726
Αλλαγή σχολείου Συντελεστής Συσχέτισης ,038
 Sig. (2-tailed) ,643
Σχεδιασμός και ιεράρχηση Συντελεστής Συσχέτισης ,202**
 Sig. (2-tailed) ,013
Διάβασμα βιβλίων για το άγχος Συντελεστής Συσχέτισης ,030
 Sig. (2-tailed) ,716

 
Πίνακας 15: Συσχέτιση εργασιακής εμπειρίας και τρόπων αντιμετώπισης του 

άγχους 
 

Τέλος, στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η ανάλυση συσχετίσεων ανάμεσα στις απόψεις 

των καθηγητών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που μπορούν να ληφθούν 

για την αντιμετώπιση του άγχους και την εμπειρία τους. Η μοναδική σχέση που 

εντοπίστηκε αφορά τη θετική σχέση μεταξύ εργασιακής εμπειρίας και ανάγκης για 

διαφάνεια. Φυσικά αυτό το εύρημα είναι σε αντίθεση με την αρνητική σχέση που 

εμφανίστηκε μεταξύ της ηλικίας και της στάσης προς την διαφάνεια, που εντοπίστηκε 

στην προηγούμενη ενότητα. Για αυτό το λόγο, στο σημείο αυτό θεωρούμε πως 

απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.  
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Εργασιακή 
εμπειρία 

Διαφάνεια προσωπικών ζητημάτων στο σχολείο Συντελεστής 
Συσχέτισης ,879**

  Sig. (2-tailed) ,000

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική με λιγότερη συχνότητα Συντελεστής 
Συσχέτισης -,073

 
  Sig. (2-tailed) ,371

Μείωση επιπλέον δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού 
χρόνου 

Συντελεστής 
Συσχέτισης ,035

 
  Sig. (2-tailed) ,669

Βελτίωση συνθηκών εργασίας Συντελεστής 
Συσχέτισης ,017

 
  Sig. (2-tailed) ,832

Αύξηση εκπαιδευτικών πόρων Συντελεστής 
Συσχέτισης ,054

 
  Sig. (2-tailed) ,507

Ύπαρξη επαγγελματιών στελεχών Συντελεστής 
Συσχέτισης -,052

 
  Sig. (2-tailed) ,526

Δημιουργία δραστηριοτήτων που μειώνουν το άγχος των γονιών Συντελεστής 
Συσχέτισης ,026

  Sig. (2-tailed) ,748

Μείωση του φόρτου εργασίας Συντελεστής 
Συσχέτισης -,016

  Sig. (2-tailed) ,850

Αύξηση στο μισθό καθηγητή Συντελεστής 
Συσχέτισης -,073

 
  Sig. (2-tailed) ,372

 
 

Πίνακας 16: Συσχέτιση εμπειρίας και απόψεων σχετικά με τα μέτρα που 
μπορούν να ληφθούν ώστε να περιοριστεί το άγχος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ 

                                      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα εργασία εστίασε το ενδιαφέρον της στην διερεύνηση του εργασιακού 

άγχους που αισθάνονται οι καθηγητές που διδάσκουν σε λύκεια ειδικότερα στην 

περιοχή που γεωγραφικά εκτείνεται στην Δυτική και Ανατολική πλευρά της πόλης 

της Θεσσαλονίκης.  

Η διεξαγωγή της έρευνας έχει ως στόχο  να εστιάσει στους εξής άξονες: 

• Τη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στο άγχος των 

εκπαιδευτικών 

• Των στρατηγικών που ακολουθούνται για την αντιμετώπισή του 

• Να εξακριβώσει το κατά πόσο εντείνεται το άγχος των εκπαιδευτικών 

ανάλογα με τρείς δημογραφικές μεταβλητές, «Φύλο, Ηλικία και Διδακτική 

εμπειρία». 

 

Προς διερεύνηση των άνωθεν προβληματισμών, χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλα  

δομημένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα ερωτηματολόγιο, το 

οποίο συντάχθηκε ύστερα από μία δευτερογενή έρευνα σε υπάρχουσα βιβλιογραφία 

και αρθρογραφία, και πραγματοποιήθηκε μία πρωτογενής έρευνα σε 152 καθηγητές 

λυκείων της Θεσσαλονίκης.  Η πλειοψηφία του δείγματος απαρτίζονταν από 

γυναίκες, καθώς αυτές συνήθως υπερτερούν στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και 

από ανθρώπους ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών με πολυετή εμπειρία στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου τα μόρια πρόσληψης είναι ιδιαίτερα αυξημένα και 

επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό τόσο από την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας 
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όσο και από την οικογενειακή κατάσταση. Η ιδιαίτερη αναφορά στην ηλικιακή δομή 

του δείγματος οφείλεται στο ότι πρέπει να διευκρινιστεί ο λόγος για τον οποίο 

εμφανίζονται ιδιαίτερα μεγάλοι καθηγητές, έτσι ώστε σε περίπτωση που 

πραγματοποιηθεί μία άλλη έρευνα σε διαφορετικό περιβάλλον να μπορεί να 

ερμηνευθεί η μεγάλη ηλικία του δείγματος εξαιτίας των πολλών μορίων που 

απαιτούνται  για να τοποθετηθεί οργανικά ο εκπαιδευτικός στο κέντρο της πόλης της 

Θεσσαλονίκης.  Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανταπόκριση του 

δείγματος στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ιδιαίτερα θερμή και η  

αντίδραση των ερωτώμενων ιδιαιτέρως θετική.   

 

Το πρώτο και βασικότερο συμπέρασμα που προέκυψε από την πρωτογενή αυτή 

έρευνα είναι ότι οι καθηγητές των λυκείων διέπονται από ιδιαίτερα αυξημένο άγχος 

στην εργασία τους. Η πλειοψηφία των καθηγητών δήλωσε ιδιαίτερα αγχωμένη, 

γεγονός που έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες τόσο στην απόδοσή τους όσο και 

στην προσωπική τους ζωή, όπως διαπιστώθηκε και από προηγούμενες σχετικές 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη (Beehr et al.,1976; Kahn & Quinn, 

1970; Schuler et al., 1977;Woosley, 2000). Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα απειλείται σημαντικά από το αυξημένο άγχος των 

καθηγητών, κάτι που πρέπει να αποτελέσει επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 

υπευθύνων για την οργάνωση και λειτουργία της.  

 

Οι κύριες αιτίες άγχους εμφανίστηκαν να σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς πόρους 

και τις αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική. Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα 

είμαστε μάρτυρες διαρκών αλλαγών στην εκπαίδευση, οι οποίες πραγματοποιούνται 

με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος. Είναι γνωστό όμως πως μία 
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αλλαγή απαιτεί χρόνο τόσο για να υλοποιηθεί όσο και για να κριθεί για την 

αποτελεσματικότητά της. Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση δέχεται διαρκώς αλλαγές 

χωρίς να δίδεται το περιθώριο πραγματικής βελτίωσης, γεγονός που δημιουργεί και 

καλλιεργεί ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας στους καθηγητές. Το θέμα αυτό 

είναι πολύ μεγάλης σημασίας και θα πρέπει να απασχολήσει σημαντικά τους 

αρμοδίους, που στοχεύουν στην βελτίωση του συστήματος. Η εκπαίδευση δε θα 

πρέπει να συγχέεται με πολιτικές πεποιθήσεις και πρόσωπα αλλά αντίθετα θα πρέπει 

μέσα από ένα εκτενή διάλογο να αποφασιστούν αλλαγές που θα υποστηριχθούν από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

Η ύπαρξη μαθητών με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες αλλά και ο 

κατακλυσμός των ελληνικών σχολείων από αλλοδαπούς και παλλινοστούντες 

μαθητές  εμφανίστηκε να επηρεάζει σημαντικά και να αυξάνει  το άγχος των 

καθηγητών, εφόσον καλούνται να συντελέσουν στην ομαλή ένταξη αυτών των 

μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό-πολιτισμικό σύστημα.   Το 

γεγονός αυτό και λαμβάνοντας υπόψη μας και τα υπόλοιπα ευρήματα δικαιολογείται 

εν μέρει λόγω της έλλειψης γνώσεων που σχετίζονται με την διαχείριση ιδιαίτερων 

μαθητικών ομάδων  και τον χειρισμό  ειδικών καταστάσεων. Για να μπορέσουν να 

αντιμετωπιστούν οι μαθητές αυτοί με επιτυχία απαιτείται τόσο η ύπαρξη κατάλληλης 

υποδομής όσο και ατόμων με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν 

μέσω ειδικών επιμορφωτικών δράσεων που θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν από 

τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης.  

 

Η επικοινωνία με τους γονείς επηρεάζει αρνητικά το άγχος των καθηγητών, γεγονός 

που κυρίως οφείλεται στο ότι οι γονείς αγχώνονται υπερβολικά πολύ για τα παιδιά 
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τους και μεταφέρουν τα συναισθήματά τους στους ίδιους τους καθηγητές. Το 

συμπέρασμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αποτελέσει την βάση για 

συλλογισμό στο θέμα εκπαίδευσης των ίδιων των γονιών στον τρόπο αντιμετώπισης 

των παιδιών και της πορείας τους στην εκπαίδευση.  

 

Διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους οι καθηγητές προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν το άγχος που αισθάνονται, η παρούσα εργασία κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι καθηγητές καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες απέναντι σε 

αυτό το πρόβλημα και δεν προσπαθούν να το αποφύγουν. Αντίθετα, προετοιμάζονται 

όσο το δυνατόν καλύτερα για τις ανάγκες του έργου τους, εστιάζοντας το ενδιαφέρον 

τους όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά κυρίως στην καλλιέργεια ενός κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των γονέων. Η προσωπική επικοινωνία 

συμβάλλει σημαντικά στην αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων και στην αντιμετώπισή 

τους με τον κατάλληλο τρόπο.  

 

Το θετικότερο από όλα είναι ότι οι καθηγητές αναγνωρίζουν πως για να διδάσκεις σε 

ένα σχολείο δεν απαιτούνται απλά γνώσεις μαθημάτων αλλά στην πραγματικότητα 

γνώσεις που να σχετίζονται με την διαχείριση των προσωπικοτήτων και των 

συναισθημάτων. Η συναισθηματική ευφυΐα όπως αποκαλείται το ιδιαίτερα αυτό 

προσόν των ανθρώπων που βρίσκονται σε μία θέση και προΐστανται κάποιων άλλων 

αποτελεί ένα απαραίτητο γνώρισμα που συνδέεται θετικά με την επιτυχία, την 

απόδοση και την ικανοποίηση (Salovey & Mayer, 1990). 

 

Επιπλέον, η αποχώρηση από το πρόβλημα δηλαδή η αποχώρηση από το σχολείο δεν 

αποτελεί έναν τρόπο με τον οποίο οι καθηγητές προσπαθούν να μειώσουν το άγχος 
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τους. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αναγνωρίζουμε πως οι 

άνθρωποι αυτοί ασχολούνται συστηματικά με το έργο τους και καταβάλλουν 

προσπάθειες ώστε να επιτύχουν βελτιώσεις και να καταφέρουν να επιτύχουν τα 

επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα.   

 

Η Αργυροπούλου (1999:106) παραθέτοντας τις απόψεις του Needle σχετικά με την 

αντιμετώπιση του επαγγελματικού άγχους προτείνει τα εξής βασικά στάδια:  

• Να προσδιορισθούν σαφώς οι αγχογόνες πηγές 

• Να διαλευκανθούν οι αιτίες που προκαλούν τις αγχογόνες καταστάσεις 

• Να αναγνωρισθούν οι συνέπειες 

• Να σχεδιασθούν στρατηγικές καταπολέμησης του άγχους και των αιτιών του. 

 

Το πρόβλημα του άγχους των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αναχθεί σε πρόβλημα 

οργανωσιακής συμπεριφοράς του οργανισμού, δηλαδή της σχολικής μονάδας. Η 

διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM) είναι μία προσέγγιση αποτελεσματικής διοίκησης 

του εκπαιδευτικού οργανισμού αλλά και της αντιμετώπισης του άγχους που στοχεύει 

στην βελτίωση της ποιότητας του έργου των εκπαιδευτικών αλλά και την ποιότητα εν 

γένει των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες του οργανισμού- επιχείρησης, εν 

προκειμένω των μαθητών και των γονέων τους.  Σύμφωνα με τους Omachonou και 

Ross (1994:3), η διοίκηση ολικής ποιότητας ορίζεται ως η ενσωμάτωση όλων των 

λειτουργιών και διαδικασιών μέσα στα πλαίσια ενός οργανισμού που στοχεύουν στην 

προαγωγή της ποιότητας των προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών έχοντας σαν 

απώτερο, τελικό σκοπό την επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη. 
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Βασική τεχνική του TQM που οδηγεί στην επίτευξη ποιότητας στην εκπαίδευση και  

την οποία οφείλουν να επιδιώκουν οι διευθυντές των σχολείων είναι η έννοια της 

συνεχούς βελτίωσης που είναι γνωστή στην Ιαπωνία με τον όρο «kaizen».  Σύμφωνα 

με τις αρχές του TQM , όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση θα πρέπει να 

λαμβάνουν κατάρτιση και ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση (in-service training) για να 

ανταπεξέρχονται επιτυχώς στα καθήκοντά τους, να αισθάνονται ασφαλείς και να 

αποφεύγουν το περιττό άγχος.  (Van der Linde, 2000:5). 

 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ένας σημαντικός παράγοντας που θα 

συμβάλει στην αποφυγή αγχογόνων καταστάσεων είναι και η διαρκής ενημέρωση και 

η συμμετοχή  των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα.  Κατά γενική 

ομολογία, η δημόσια εκπαίδευση παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε νομοθετικό 

επίπεδο δεν παύει να χαρακτηρίζεται από τα κύρια στοιχεία ενός δημόσιου 

οργανισμού. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 

μετεκπαίδευσής τους είναι σχεδόν μηδαμινή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

αφοσίωση σε αυτή την προσπάθεια και τα σεμινάρια να ολοκληρώνονται χωρίς να 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών. 

 

Η  τρέχουσα κατάσταση στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης με τις συνεχείς αλλαγές καθιστά σαφές πως στην Ελλάδα έχει γίνει 

αντιληπτή η ανάγκη της εκπαίδευσης των δασκάλων και καθηγητών που διορίζονται 

για πρώτη φορά σε ένα σχολείο. Λαμβάνοντας υπόψη μας και το γεγονός ότι στη 

χώρα μας υπάρχει μεγάλο χρονικό κενό μεταξύ της αποφοίτησης των εκπαιδευτικών 

από τις σχολές τους και της πρόσληψής τους, η αναγκαιότητα για εισαγωγική 

εκπαίδευση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αλλά και συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση 
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καθόλη την πορεία της διδασκαλικής καριέρας έτσι ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος προς όφελος των ιδίων, της 

σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου.  

 

Η διοίκηση, σε επίπεδο σχολείου, δηλαδή ο διευθυντής και οι προϊστάμενοι 

εκπαίδευσης οφείλουν να λειτουργούν υποστηρικτικά απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς.   Για να επιτευχθούν οι στόχοι της σχολικής μονάδας, να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα του ανθρωπίνου δυναμικού και κατ΄επέκταση  του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, η διοίκηση θα πρέπει να συμπαρίσταται και να συνδράμει 

τον εκπαιδευτικό και ιδιαιτέρως τον νεοδιόριστο.  Η διοίκηση οφείλει να έχει 

σεβασμό και κατανόηση προς της θέσεις του προσωπικού και να μην αφήνει τον 

εκπαιδευτικό αμέτοχο στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για ζητήματα που 

άμεσα τον αφορούν.  Το ηγετικό, αυταρχικό στυλ της διοίκησης δεν εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα του εκπαιδευτικού οργανισμού, ενώ η συμμετοχική λήψη αποφάσεων 

έχει αρκετά πλεονεκτήματα διότι αν κάποιος συμμετέχει στη λήψη της απόφασης έχει 

περισσότερες πιθανότητες να αφοσιωθεί σε αυτήν ( Everard & Morris, 1999:75). 

 

Όπως υποστηρίζει ο Μαυρογιώργος (1999:141) «το να εμπλέκεις τους 

εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική πολιτική έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα της διδασκαλίας, της μάθησης, της εργασίας». 

Η μοναχική πορεία του εκπαιδευτικού που έχει συγκεντρώσει όλα τα βέλη πάνω του 

ναι μεν είναι αξιέπαινη και αποπνέει έναν ρομαντισμό και αλτρουϊσμό των 

παλαιότερων εποχών, τότε που το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αντιμετωπιζόταν 

ακόμη ως ‘λειτούργημα’.  Παρόλα αυτά, η σημερινή πραγματικότητα με τις ραγδαίες 
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και καταιγιστικές αλλαγές που συντελούνται  σε πολιτικο-οικονομικό-κοινωνικό και 

τεχνολογικό πεδίο καταδεικνύουν ότι μόνος του ο εκπαιδευτικός αδυνατεί να 

λειτουργήσει και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και τις πολλαπλές και 

πολυσύνθετες προβληματικές καταστάσεις που βιώνει καθημερινά στο σχολείο. Η 

καθημερινή πρακτική στα σχολεία έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

αντιμετωπίσουν μία ευρεία κλίμακα προβλημάτων που σχετίζονται με τη νεανική 

παραβατικότητα, την δυσπροσαρμοστία ορισμένων παιδιών, κυρίως αλλοδαπών, 

παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες σε συνδυασμό με την έλλειψη 

κατάλληλης εκπαίδευσης πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα έχει ως επακόλουθο την 

συναισθηματική φόρτιση των εκπαιδευτικών και την αύξηση του άγχους που 

αισθάνονται.  Μονόδρομος για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του 

εκπαιδευτικού αλλά και για την σωματική του και ψυχολογική ισορροπία και υγεία 

αποτελεί η ‘διάδραση’,  η συλλογικότητα και η σύμπνοια για να αντιμετωπισθούν 

επιτυχώς δυσχερείς καταστάσεις και όχι να επωμίζεται όλο το βάρος ο εκπαιδευτικός, 

λειτουργώντας μέσα σε ένα ασαφές πλαίσιο ρόλων και καθηκόντων που προωθείται 

από το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

 Χαρακτηριστική είναι και η  αναφορά του Μαυρογιώργου (1999:151), ο οποίος 

διατείνεται ότι «οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη μοναξιά της τάξης 

και να συνεργασθούν με τους συναδέλφους, να αντιμετωπίζουν με κριτική ματιά την 

εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται κεντρικά» και όχι να αιφνιδιάζονται συνεχώς 

από εντολές για εφαρμογή εγκυκλίων και άλλων υπηρεσιακών εγγράφων. Τα εύλογο 

ερώτημα που τίθεται είναι: Τι δυνατότητες έχουν οι εκπαιδευτικοί να εναντιωθούν 

στο σύστημα που τους τελματώνει, τους δημιουργεί ψυχοσωματικές διαταραχές και 
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παρεμποδίζει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και να συνεισφέρουν στην 

αναδιαμόρφωσή του (restructuring);  

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1999:142), πρέπει 

να προωθηθούν : 

• Αποκεντρωμένη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος 

• Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση  

ιδιαίτερων προβλημάτων 

• Σύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία  

• Παροχή σχετικής αυτονομίας στην εκπαιδευτική μονάδα για τη διαμόρφωση 

του αναλυτικού προγράμματος, ώστε να προσαρμόζει τα μαθήματα ανάλογα 

με τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού, σχετική αυτονομία στη διαχείριση 

του ανθρωπίνου δυναμικού, του χρόνου και των οικονομικών πόρων πάντα 

μέσα στα πλαίσια των κρατικών πολιτικών οδηγιών και πολιτικών. 

 

      Και  η διεθνής βιβλιογραφία (Ryan & Cooper, 1984:51;Porter & Brophy, 

1988:74) κάνει λόγο για χαμηλό επίπεδο επαγγελματοποίησης του διδασκαλικού 

επαγγέλματος και για χαμηλό κύρος του διδασκαλικού επαγγέλματος  γεγονός που 

σχετίζεται άμεσα και με το χρόνιο εργασιακό άγχος που αναπτύσσεται στους 

εκπαιδευτικούς. Συνεπώς,  άλλο ένα βήμα για την αντιμετώπιση του άγχους των 

εκπαιδευτικών είναι η πολιτεία να προβεί στη λήψη μέτρων που θα προάγουν την 

«επαγγελματοποίηση» του διδασκαλικού επαγγέλματος που θα επιφέρει καλύτερες 

οικονομικές απολαβές και αναβάθμιση του κύρους του επαγγέλματος, δυο 

παράγοντες που αποτελούν βασικές πηγές άγχους για τους εκπαιδευτικούς. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί η επαγγελματική ταυτότητα, να αρθεί η 

ασάφεια και η εναλλαγή ρόλων στους οποίους απαιτείται να ανταπεξέλθει ο 
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εκπαιδευτικός του Ελληνικού σχολείου  και τον οδηγούν σε κατάσταση άγχους και 

σύγχυσης. 

 

Συνοψίζοντας και έχοντας εξετάσει τους τρόπους που πιστεύουν οι καθηγητές ότι 

μπορεί να μειωθεί το άγχος που αισθάνονται προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα. 

Παρά το γεγονός ότι οι διαρκείς αλλαγές στην εκπαίδευση εμφανίστηκαν να 

αποτελούν την κύρια αιτία άγχους, η μείωση τους δεν αποτελεί τον κύριο τρόπο 

αντιμετώπισής του. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι καθηγητές αντιλαμβάνονται την 

ανάγκη πραγματοποίησης αλλαγών ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Η 

πλειοψηφία των τρόπων που βρίσκονται στην ανώτερη θέση της ιεραρχίας σχετικά με 

την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση του άγχους αφορά την ίδια την 

υποκίνησή τους, μέσα από την δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας 

που θα έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, που θα μπορεί να ικανοποιεί τις χρηματικές 

ανάγκες των υπαλλήλων τους, που θα είναι σε θέση να προσλαμβάνει και να διοικεί 

με γνώμονα την διαφάνεια και που θα μπορεί να στηρίζει τις προσπάθειες που 

πραγματοποιούνται.   

 

Καταλήγοντας, τα θέματα το οποία τίθενται από τους διάφορους μελετητές ερευνητές  

(Cotton & Tuttle, 1986; Ioannou & Kyriakides, 2006; Mathieu & Zajac, 1990;Young, 

Tokar & Subich, 1998;) προς τους διοικούντες και θεωρούνται ιδιαίτερης 

σπουδαιότητας για την επαγγελματική ικανοποίηση και την αποφυγή αγχογόνων 

καταστάσεων από τους εκπαιδευτικούς, συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 

 Την προώθηση καλών εργασιακών σχέσεων με τις ομάδες συναδέλφων. 
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 Καλές εργασιακές συνθήκες και το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον το 

οποίο πρέπει να προάγει, να διευκολύνει  το εκπαιδευτικό έργο. 

 Ο σαφής καθορισμός ρόλων και ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων 

 Οι εργασιακές αμοιβές, με αύξηση των αποδοχών τους 

 Ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, επιμόρφωση 

αλλά και θέματα προαγωγής στην πυραμίδα της ιεραρχίας. 
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Αντί επιλόγου 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, διαφαίνεται η αναγκαιότητα για μία διαφορετική 

θεώρηση του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, η οποία επιβάλλει να βγουν οι 

εκπαιδευτικοί από τον λήθαργο, την απομόνωση και την αγκύλωση που τους 

επιβλήθηκε από ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστημα που δεν τους 

αφήνει περιθώρια αυτονομίας και ανάληψης πρωτοβουλιών, τους επιφορτίζει με 

έντονο εργασιακό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση και τους απομυζά την 

ενέργεια, τη δημιουργικότητα και τη ζωτικότητα που αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του έργου τους. 

 

Παρόλο τον περιορισμό της έρευνας στα γεωγραφικά πλαίσια που προαναφέρθησαν, 

ευελπιστούμε πως αυτή η εργασία θα αποτελέσει πηγή ερεθισμάτων και θα γίνει το 

έναυσμα για περαιτέρω γόνιμο προβληματισμό από όλους όσους εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση – τόσο τους φορείς της εκπαίδευσης όσο και τους εκπαιδευτικούς-με 

σκοπό τα ευρήματά της να αξιοποιηθούν και σε πρακτικό επίπεδο για να επιλύσουν 

τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το χρόνιο εργασιακό άγχος των 

εκπαιδευτικών.   Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, αλλά και όλων των 

προγενέστερων αυτής, στοχεύει στο να ανιχνεύσει και να αφουγκρασθεί τα μηνύματα 

που στέλνουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί προς τους διοικητικούς φορείς για την 

επίλυση ενδο-σχολικών δυσλειτουργιών φέρνοντας στο προσκήνιο τη σπουδαιότητα 

της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στην 

δημόσια εκπαίδευση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ερωτηματολόγιο 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι/ισσες, 
 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί σε επιστημονική έρευνα για 
τη διερεύνηση των πιθανών αιτιών του άγχους και των τρόπων αντιμετώπισής 
του από καθηγητές δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικά 
 
 

1. Φύλο 

Άντρας   

Γυναίκα  

2. Ηλικία 
 
Κάτω των 30  

31-40   

41-50   

Πάνω από 50  

 
3. Εκπαιδευτική εμπειρία 
 
Λιγότερο από ένα χρόνο  

1-5 χρόνια    

6-10 χρόνια    

Πάνω από 10 χρόνια   
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4. Σε τι βαθμό επιδρούν οι παρακάτω παράγοντες στην δημιουργία άγχους στον 

εργασιακό σας χώρο; (1= καθόλου, 5=πάρα πολύ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Πόσο αγχωμένος αισθάνεστε με την εργασία σας ως καθηγητής στο σχολείο; 
 
Καθόλου αγχωμένος    

Λίγο αγχωμένος   

Μέτρια αγχωμένος   

Πολύ αγχωμένος   

Πάρα πολύ αγχωμένος  

 
 
 

Παράγοντες άγχους 1 2 3 4 5 

Έλλειψη υποκίνησης      

Επικοινωνία με τους γονείς      

Η στάση του κοινού σχετικά με το φόρτο 
εργασίας των καθηγητών 

    
 

Ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών      

Ηγετικό στυλ του διευθυντή του σχολείου      

Ύπαρξη επιπλέον διοικητικής εργασίας      

Ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων      

Εκπαίδευση μαθητών που συμμετέχουν σε 
τοπικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς 

    
 

Μεγάλος αριθμός μαθητών σε μία τάξη      

Ακατάλληλες συνθήκες εργασίας      

Παρακολούθηση υπερβολικών σεμιναρίων και 
ερευνητικών προγραμμάτων 

    
 

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική από την 
κυβέρνηση 

    
 

Ύπαρξη μαθητών με ειδικές ανάγκες      

Ανυπαρξία εκπαιδευτικών πόρων      

Αρνητική στάση των μαθητών προς τα 
καθήκοντα της τάξης 

    
 

Η ώρα του διαλλείματος είναι περιορισμένη      
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6. Ποια η αποτελεσματικότητα των παραπάνω ενεργειών ώστε να 

αντιμετωπίσετε το άγχος της εργασίας σας; (1=καθόλου αποτελεσματική/δεν την 

χρησιμοποιώ, 5= πολύ αποτελεσματική). 

 

 1 2 3 4 5

Συζήτηση των προβλημάτων με τους συναδέλφους ή φίλους    
Έναρξη έτους με ξεκάθαρους κανόνες για την τάξη και προσδοκίες    
Χαλάρωση μετά την δουλειά    
Ανάλυση και προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων    
Συμβουλές ψυχολογικού χαρακτήρα    
Βαθιές ανάσες    
Διασφάλιση ύπαρξης πλήρους αντίληψης της διδακτέας ύλης    
Ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου    
Γνωριμία με τους μαθητές σε ατομικό επίπεδο    
Περισσότερος χρόνος με τους γονείς    
Σκέψη για τις διακοπές που έρχονται    
Μοναξιά    
Θρησκεία    
Αδιαφορία για τα προβλήματα της δουλειάς μετά το τέλος της    
Ύπαρξη υγιούς οικογενειακής ζωής    
Μάθηση για το πώς ελέγχονται τα συναισθήματα    
Χιούμορ    
Αποφυγή διενέξεων    
Συνέχιση επιπλέον εκπαίδευσης    
Επιμερισμός των αποτυχιών    
Διασφάλιση ότι κάποιος σας καταλαβαίνει και σας στηρίζει    
Αλλαγή σχολείου    
Σχεδιασμός και ιεράρχηση    
Διάβασμα βιβλίων για το άγχος    
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7. Πόσο αποτελεσματικές θεωρείται πως θα είναι οι παρακάτω δράσεις ώστε να 

μειωθεί το άγχος στην εργασία σας (1=καθόλου αποτελεσματικές, 5=πολύ 

αποτελεσματικές) 

 1 2 3 4 5

Διαφάνεια προσωπικών ζητημάτων στο σχολείο     

Αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική με λιγότερη συχνότητα 
 

 
 

  

Μείωση επιπλέον δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού 
χρόνου 
 

 
 

  

Βελτίωση συνθηκών εργασίας 
 

 
 

  

Αύξηση εκπαιδευτικών πόρων 
 

 
 

  

Ύπαρξη επαγγελματιών στελεχών 
 

 
 

  

Δημιουργία δραστηριοτήτων που μειώνουν το άγχος των γονιών     

Μείωση του φόρτου εργασίας     

Αύξηση στο μισθό καθηγητή 
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