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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ιωάννα Δημητρά: Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης Εργαζομένων σε Δομές 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες 

(Με την Επίβλεψη του κ. Αθανάσιου Στρίγκα, Αν. Καθηγητή) 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση του Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης (ΣΕΕ) σε εργαζόμενους σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούσαν στην αναζήτηση 

πιθανής σχέσης μεταξύ του συνδρόμου, ως εξαρτημένη μεταβλητή και δημογραφικών-

κοινωνικών μεταβλητών των συμμετεχόντων όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή 

κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια, η ειδικότητα, τα χρόνια εργασίας, το είδος της 

απασχόλησης και το επίπεδο σπουδών ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Το δείγμα ήταν ευκολίας 

και επελέγη με βάση την πρόσβαση της ερευνήτριας σε διάφορες αντίστοιχες εκπαιδευτικές 

δομές του νομού Αττικής. Το δείγμα αποτελείται από 172 εργαζόμενους/νες σε δομές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΑμεΑ, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια 

αυτοαναφοράς. Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αποτελούνταν από συνοδευτική επιστολή 

που παρουσίαζε τα προσωπικά στοιχεία της ερευνήτριας, παρείχε πληροφορίες για το σκοπό 

και τους στόχους της έρευνας, επισήμανε τον εθελοντικό και προαιρετικό χαρακτήρα της 

συμμετοχής και ενημέρωνε για την ανωνυμία των απαντήσεων, για τη μη χρήση ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων και τον καθαρά ακαδημαϊκό τρόπο χρήσης των απαντήσεων από τη 

μεριά της ερευνήτριας και του τμήματος. Αποτελούνταν από δημογραφικό ερωτηματολόγιο 

με τις προαναφερθείσες δημογραφικές μεταβλητές, καθώς και το κύριο ερευνητικό εργαλείο, 

το Ερωτηματολόγιο του ΣΕΕ Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) 

(Maslach, Jackson, & Leiter, 1996) στην ελληνική του έκδοση (Αντωνίου & Ξένου, 2008). Για 

τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) (IBM SPSS Statistics, Version 26.0. Armonk, NY). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης από 

τις γυναίκες, οι εργαζόμενοι γονείς παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα μειωμένων προσωπικών 

επιτευγμάτων σε σχέση με τους μη έχοντες παιδιά, οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων σε σχέση με τους μόνιμους και 

τους μερικής απασχόλησης και τέλος οι με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης εργαζόμενοι 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων σε σχέση με τους 

χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης. 

Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης, Στρες, Ευεξία  
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ABSTRACT 

Ioanna Dimitra: The Burnout Syndrome of Employees in Vocational Education and Training 

Structures for People with Disabilities 

(Under the supervision of Mr Athanasios Strigas, Ass. Prof.) 

Τhe purpose of this study was to evaluate the Burnout Syndrome (BS) in employees in 

vocational education and training structures for People with Disabilities (PWDs). The 

objectives of the research were to search for a possible relationship between the syndrome, and 

sociodemographic variables such as gender, age, marital status, presence of children in the 

family, specialty, years of work, type of employment and level of education as independent 

variables. The sample was of convenience and was selected based on the access of the 

researcher to various respective educational structures in the prefecture of Attica. The sample 

consists of 172 employees in vocational education and training structures for the disabled, who 

completed self-report questionnaires. The specific questionnaires consisted of a cover letter 

that presented the personal data of the researcher, provided information on the purpose and 

objectives of the research, pointed out the voluntary nature of the participation and informed 

about the anonymity of the answers, about not using sensitive personal data and the purely 

academic way of using the answers by the researcher and the department. It consisted of a 

demographic questionnaire with the aforementioned demographic variables, as well as the 

main research tool, the Maslach Burnout Inventory - General Survey (MBI-GS) Questionnaire 

(Maslach, Jackson, & Leiter, 1996) in its Greek edition (Antoniou & Xenou , 2008). Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) (IBM SPSS Statistics, Version 26.0. Armonk, NY) was 

used for statistical analysis of the data. The results showed that men have higher levels of 

depersonalization than women, working parents have higher levels of reduced personal 

achievement than those without children, hourly workers have higher levels of reduced 

personal achievement than permanent and part-time employees. Finally, employees with a 

higher level of education show higher levels of reduced personal achievement compared to 

those with a lower level of education. 

Keywords: Occupational Exhaustion Syndrome, Stress, Wellness   
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε Εκπαιδευτές των Ατόμων με Αναπηρίες 

Περίπου μισό αιώνα μετά την πρώτη αναφορά στο Σύνδρομο Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης (ΣΕΕ), το ερευνητικό ενδιαφέρον, όχι απλά δεν έχει καμφθεί, αλλά εντείνεται 

με τη συνεχή και αδιάληπτη εξάπλωση της έρευνας σε διαφορετικά εργασιακά πεδία, σε 

διαφορετικές οργανωσιακές κουλτούρες και σε μεγαλύτερα βάθη, εξετάζοντας τη σχέση του 

με διαφορετικές ατομικές, εργασιακές, ψυχολογικές και κοινωνικές παραμέτρους. Ο 

πολυσχιδής χαρακτήρας του ΣΕΕ και η πολυπλοκότητα των σχέσεων με τους 

προαναφερθέντες παράγοντες διαμορφώνει ένα σχεσιακό πλέγμα που καθιστά τη διερεύνησή 

του μία πρόκληση για κάθε επιστήμονα του πεδίου. Η έρευνα, εφαρμοσμένη ή σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο, είναι ιδιαίτερης σημασίας και τα αποτελέσματά της είναι πάντοτε σημαντικά, τόσο 

σε πρακτικό όσο και θεωρητικό επίπεδο. Στην πράξη, γιατί συμβάλλουν στην ανακάλυψη 

δυσλειτουργιών και των αιτίων τους, οι οποίες εάν και εφόσον διορθωθούν, θα βελτιώσουν 

όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή ζωή και την ποιότητας ζωής του 

εργαζόμενου, καθώς και τη σχέση μεταξύ εργαζόμενου – εργοδότη, αλλά και της ίδιας της 

επιχείρησης-οργανισμού, όπου στο τέλος όλοι θα είναι κερδισμένοι. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο 

τα αποτελέσματα θα ανελίξουν τη θεωρητική σκέψη και θα εδραιώσουν ένα στέρεο θεωρητικό 

υπόβαθρο με κοινά και καθολικά αποδεκτούς εννοιολογικούς ορισμούς και μοντέλα. Ωστόσο, 

η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί είναι μεγάλη, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. 

Λόγω του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα του ΣΕΕ καθώς και της δυναμικής του μέσα 

στον συνεχώς διαφοροποιούμενο εργασιακό χώρο, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

οποιαδήποτε έρευνα σε στατικό περιβάλλον. Ο χρόνος, οι κοινωνικές, οι οικονομικές και οι 

ατομικές συνθήκες, ειδικά στην εποχή της παγκοσμιοποίησης συνεχώς μεταβάλλονται. Αυτό 

σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μίας έρευνας ακόμα και προοπτικής σε μεγάλους πληθυσμούς θα 

θεωρούνταν ξεπερασμένη ως προς τα αποτελέσματα όταν αυτή θα ολοκληρωνόταν, καθώς θα 

την είχαν προλάβει οι εξελίξεις. Η διεξαγωγή όμως πολλών επί μέρους ερευνών σε 

διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους, μπορεί να δώσει αποτελέσματα, που εάν συνδυαστούν 

θα δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα. 

Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα μπορούν να γίνουν οδηγός για τη βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ του εργαζόμενου και της εργασίας τους, του εργαζόμενου και της επιχείρησης 

– οργανισμού, καθώς και του εργαζόμενου και του κοινωνικού του περιβάλλοντος, τόσο του 
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στενού όσο και του ευρύτερου. Σε μία ολιστική προσέγγιση του ΣΕΕ, της αναγνώρισης των 

παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνισή του και της εξάλειψης ή της μείωσης της 

επίδρασής του, τα κέρδη θα είναι σημαντικά για το άτομο, την εργασία αλλά και για 

ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς. 

Μεταξύ των ευαίσθητων κοινωνικών τομέων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 

εργασιακό περιβάλλον είναι και η εκπαίδευση. Η προετοιμασία του νέου εργατικού δυναμικού 

είναι μία μακροχρόνια διαδικασία, κοστοβόρα και επίπονη. Η κατάρτιση των νέων ως 

μελλοντικών εργαζομένων, πραγματοποιείται στα διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα, από το 

προσχολικό, την πρωτοβάθμια και υποχρεωτική εκπαίδευση, μέχρι την τριτοβάθμια, τους 

μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών και την μεταδιδακτορική ερευνητική δραστηριότητα και 

δεν σταματάει ποτέ. Στη συγκεκριμένη διαδρομή, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες και χωρίς τις 

απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές να στηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο και τη διαδικασία και 

να παραδώσουν στην κοινωνία τους νέους εργαζόμενους.  

Η εκπαίδευση όμως, ως δικαίωμα του κάθε πολίτη και ως υποχρέωση του κράτους, 

αναφέρεται στο σύνολο των πολιτών χωρίς διαχωρισμό και έχει καθολικό χαρακτήρα. 

Ωστόσο, ιδιαίτερη κρατική μέριμνα λαμβάνεται σε ειδικές - εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως 

αυτές των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

δραστηριοποιούνται μέσα σε δύσκολες και στρεσογόνες πολλές φορές συνθήκες για να φέρουν 

εις πέρας το έργο τους. 

Το Ελληνικό κράτος προβλέπει την εκπαίδευση των ΑμεΑ μέσα από ένα εξειδικευμένο 

νομικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει την ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και ειδικότερα στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους. Εντός του 

συγκεκριμένου πλαισίου, προβλέπεται μία πληθώρα ειδικοτήτων εκπαιδευτών, περιεχομένου 

και διαδικασιών, με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των συγκεκριμένων 

ατόμων. Η συμβολή των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

ΑμεΑ είναι κρίσιμης σημασίας για την ενσωμάτωση των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο με τις 

καλύτερες  προοπτικές για αυτά τα άτομα. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός των αντικειμενικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες δομές. Εκτός του διδακτικού – 

εκπαιδευτικού φόρτου, έχουν να αντιμετωπίσουν και το έλλειμμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

των ΑμεΑ. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει τους εργαζόμενους του κλάδου, να βιώνουν συχνά 

άγχος, που σε χρόνια βάση μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνιο στρες και με τη σειρά του να 

οδηγήσει στην εμφάνιση του ΣΕΕ, με τις αντίστοιχες επιπτώσεις, τόσο στην εργασία και τη 



3 

 

δομή εξυπηρέτησης των ΑμεΑ, όσο και στην προσωπική ζωή τους. Γι’ αυτούς τους λόγους, η 

παρούσα εργασία προσπάθησε να κάνει μία αρχική προσέγγιση στην εκτίμηση του ΣΕΕ σε 

εργαζόμενους σε δομές παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΑμεΑ και στους 

πιθανούς κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυτό. 

Προσδιορισμός και οριοθέτηση του προβλήματος 

Όπως προαναφέρθηκε ο κλάδος της εκπαίδευσης αποτελεί ένα πρόσφορο για έρευνα 

εργασιακό πεδίο σε σχέση με το ΣΕΕ. Πολλές έρευνες έχουν παρουσιάσει τα ερευνητικά τους 

αποτελέσματα στην ξενόγλωσση (Calegari & Bonantini, 2021; Mancini, Mameli, & Biolcati, 

2021; Montoya, Glaz, Pereira, & Loturco, 2021; Seibt & Kreuzfeld, 2021; Taşkın & Bahadır, 

2021) αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία (Γρηγορόπουλος & Καπαλτσίδου, 2019; Κάμτσιος 

& Λώλης 2016; Νιέτος, Παπαβαγγέλη, Ζουρνατζή, & Κουστέλιος, 2018; Σπυρομήτρος & 

Ιορδανίδης 2017) σε σχέση με την εμφάνιση του ΣΕΕ σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. 

Ειδικότερα, μία πληθώρα ερευνών έχουν παρουσιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην 

ελληνική επικράτεια σχέση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Αντωνίου & Ντάλλα, 

2010; Cappe, Bolduc, Poirier, Popa-Roch, & Boujut, 2017; Νιθαυριανάκη & Παπαδούρης, 

2020; De Stasio, Fiorilli, Benevene, Uusitalo‐Malmivaara, & Chiacchio, 2017; Jovanović, 

Karić, Mihajlović, Džamonja-Ignjatović, & Hinić, 2019; Σταθοπούλου & Βλαχάκη, 2020). 

Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ερευνητικά αποτελέσματα που να 

αναφέρονται στη διερεύνηση του ΣΕΕ σε εκπαιδευτικούς σε δομές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αυτές ορίζονται και καθορίζονται από το υπάρχον νομικό 

πλαίσιο της Ελλάδας. Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται στη διερεύνηση του 

συγκεκριμένου φαινομένου στο συγκεκριμένο εργασιακό κλάδο και πιο συγκεκριμένα στις 

δομές που αναφέρονται ως Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). 

Σκοπός της έρευνας 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την πιθανότητα 

ύπαρξης του ΣΕΕ σε εργαζομένους σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ΑμεΑ. Εκτός όμως από το βασικό σκοπό, υπήρξαν και δευτερεύοντες οι οποίες αναφέρονταν 

σε πιθανές σχέσεις κοινωνικών και δημογραφικών μεταβλητών ως παράγοντες πρόκλησης του 

ΣΕΕ. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό της έρευνας το φύλο, 

η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια του εργαζόμενου, η 
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σχέση εργασίας του με τον εργοδότη, η ειδικότητα του εκάστοτε εργαζόμενου, τα διαφορετικά 

επίπεδα εκπαίδευσης και τα έτη εργασίας. 

Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που παρατίθενται, αναφέρονται στα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα εννοούνται ως αναμενόμενα μετά από την 

ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας, όπου η ερευνήτρια διαπίστωσε ότι για τα αντίστοιχα 

ερευνητικά ερωτήματα, υπήρχαν αντίστοιχες απαντήσεις, στις πλειοψηφία των οποίων οι 

απαντήσεις δεν ήταν καθολικά αποδεκτές από την ερευνητική κοινότητα, αλλά τα 

αποτελέσματα εμφάνιζαν διαφορές και σε αρκετές περιπτώσεις αντιθέσεις.  

Οι συγκεκριμένες ερευνητικές υποθέσεις προέκυψαν από τη μελέτη σε σχέση με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές των οποίων ο ρόλος ως προς το ΣΕΕ μελετάται στην παρούσα μελέτη. 

Κατ’ αυτήν την έννοια οι ερευνητικές υποθέσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: 

α) Αναμένεται να βρεθούν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς το ΣΕΕ και τις 

υποκλίμακές του. 

β) Αναμένεται να βρεθούν διαφορές λόγω διαφορετικής ηλικίας ως προς το ΣΕΕ και 

τις υποκλίμακές του. 

γ) Αναμένεται να βρεθούν διαφορές λόγω διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης ως 

προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

δ) Αναμένεται να βρεθούν διαφορές μεταξύ αυτών που έχουν παιδί/ά κι αυτών που δεν 

έχουν ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

ε) Αναμένεται να βρεθούν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών συμβάσεων εργασίας 

κάτω από τις οποίες εργάζονται ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

στ) Αναμένεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων ως προς 

το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

ζ) Αναμένεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης 

ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

η) Αναμένεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ετών εργασίας ως προς 

το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

Μηδενικές υποθέσεις 

H01: Δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των μέσων όρων της μεταβλητής του φύλου ως 

προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 
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H02: Δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ως προς το  

ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H03: Δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της μεταβλητή της 

οικογενειακής κατάστασης ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H04: Δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της μεταβλητή της 

της ύπαρξης παιδιού στην οικογένεια ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H05: Δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της μεταβλητής του 

είδους της εργασίας ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H06: Δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων ως προς το ΣΕΕ 

και τις υποκλίμακές του. 

H07: Δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης ως προς 

το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H08: Δεν θα υπάρχει διαφορά της μεταβλητής των ετών εργασίας ως προς το ΣΕΕ και 

τις υποκλίμακές του. 

Εναλλακτικές υποθέσεις 

H11: Θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των μέσων όρων της μεταβλητής του φύλου ως προς 

το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H12: Θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ως προς το  

ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H13: Θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της μεταβλητή της 

οικογενειακής κατάστασης ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H14: Θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της μεταβλητή της της 

ύπαρξης παιδιού στην οικογένεια ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H15: Θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της μεταβλητής του 

είδους της εργασίας ως προς το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H16: Θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων ως προς το ΣΕΕ και 

τις υποκλίμακές του. 

H17: Θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης ως προς το 

ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του. 

H18: Θα υπάρχει διαφορά της μεταβλητής των ετών εργασίας ως προς το ΣΕΕ και τις 

υποκλίμακές του. 
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Οριοθετήσεις - Περιορισμοί 

Οι οριοθετήσεις και οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας σχετίζονται με τον 

σχεδιασμό, τη δειγματοληψία, τη γεωγραφική κατανομή του δείγματος, αλλά και τους ίδιους 

τους συμμετέχοντες. Αρχικά ο σχεδιασμός αναφέρει ότι ως ανεξάρτητες μεταβλητές θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο δημογραφικές-κοινωνικές μεταβλητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

μπορούν να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων μεταβλητών και του ΣΕΕ και 

να εξαιρεθούν αυτόματα από τη μελέτη διάφοροι εργασιακοί παράγοντες που σχετίζονται με 

την οργανωτική συμπεριφορά και την οργανωσιακή κουλτούρα του κάθε ιδιαίτερου 

εργασιακού περιβάλλοντος και του κάθε εργοδότη και προϊστάμενου της δομής. Η επιλογή 

του δείγματος έγινε με βάση τις γνωριμίες της ερευνήτριας σε αντίστοιχες δομές στις οποίες 

και ίδια εργαζόταν και εργάζεται επί σειρά ετών. Η συγκεκριμένη διαδικασία ορίζει το δείγμα 

ως δείγμα ευκολίας. Σχετικά με την επιλογή του δείγματος, αυτή πραγματοποιήθηκε σε δομές 

οι οποίες υπάρχουν εντός της Αττικής. Τέλος, σχετικά με τους συμμετέχοντες, όπως συμβαίνει 

σε κάθε τέτοιου τύπου έρευνα, είναι αδύνατον να ελεγχθεί η ειλικρίνεια των απαντήσεων. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα αποτελέσματα θα αφορούν μόνο των πληθυσμό 

των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν μπορούν να γενικευθούν ούτε 

πληθυσμιακά, ούτε γεωγραφικά και όλα αυτά με την προϋπόθεση που γίνεται από πριν 

αποδεκτή από την ερευνήτρια ότι οι συμμετέχοντες απαντάνε με κάθε ειλικρίνεια. 

Ορισμοί Όρων και Εννοιών 

Λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα του ΣΕΕ, καθώς και των διαφορετικών ερευνητικών 

προσεγγίσεων και διαμόρφωσης αντίστοιχα πολλών μοντέλων, δεν υπάρχει καθολικά 

αποδεκτός ορισμός από την ερευνητική κοινότητα. Ωστόσο, ο αρχικός ορισμός που δόθηκε 

από τη Christina Maslach, αναφέρει το ΣΕΕ ως: «…μια διαρκής απάντηση σε χρόνια 

συναισθηματικά και διαπροσωπικά στρεσογόνα ερεθίσματα που σχετίζονται με την εργασία, το 

οποίο ορίζεται από τρεις διαστάσεις, της συναισθηματικής εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης 

ή κυνισμού και της επαγγελματικής αναποτελεσματικότητας» (Maslach & Leiter, 2016). 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί για τα ΑμεΑ. Ωστόσο, ο 

Νόμος 4488/2017 στο Άρθρο 60 ορίζει τα ΑμεΑ ως « … τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, 

ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα 

εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να 

παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε 

ίση βάση με τους άλλους.» (Ν. 4488/2017). 



 

II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Η Έννοια του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ) 

Το ΣΕΕ περιγράφεται από τους επιστήμονες του πεδίου ως μία ψυχοσωματική 

κατάσταση στην οποία περιέρχεται το άτομο από την παρατεταμένη εξάντληση της ενέργειάς 

του (Shirom, 1989). Χαρακτηριστικά στοιχεία του συνδρόμου αποτελούν η Συναισθηματική 

Εξουθένωση (ΣΕ), τα μειωμένα Προσωπικά Επιτεύγματα (ΠΕ) καθώς και το αίσθημα 

ανικανότητας και Αποπροσωποίησης (ΑΠ) (Melamed, Shirom, Toker, & Shapira, 2006). Είναι 

η προσωπική και ιδιαίτερη αντίδραση του ατόμου, το οποίο χρησιμοποιεί συναισθηματικά 

στοιχεία για να ανταπεξέλθει στο χρόνιο στρες και το οποίο εκδηλώνεται με ψυχοσωματικά 

συμπτώματα (Ahola, Toppinen-Tanner, Huutanen, Koskinen, & Väänänen 2009; Melamed et 

al., 2006). 

Το ΣΕΕ αποτελεί μία δυναμική έννοια η οποία συνεχώς εξελίσσεται τόσο σε σχέση με 

την πάροδο του χρόνου αλλά και την κοινωνική-εργασιακή εξέλιξη (Schaufeli & Enzman, 

1998) και το δεδομένο αυτό αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει 

ένας κοινώς αποδεκτός ορισμό του στην παγκόσμια ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα 

(Korczak, Huber, & Kister, 2010 ). 

Σε ιστορική βάση η αναφορά στο ΣΕΕ, είτε ως σύνολο συμπτωμάτων, είτε ως αναφορά, 

ακόμα και χωρίς να ορίζεται ευκρινώς, υπάρχει στην παγκόσμια βιβλιογραφία και τη 

λογοτεχνία από αρχαιοτάτων χρόνων, καθώς και σε μελέτες περίπτωσης στα νεότερα χρόνια. 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη στην Κόπωση του Προφήτη Ησαΐα, 

όπου αναφέρεται ότι, αν και πραγματοποίησε σειρά θαυμάτων στο όνομα του Κυρίου, μία 

σειρά από μεγάλα εμπόδια τον οδήγησαν να βιώσει απόγνωση και απελπισία με αποτέλεσμα 

να επιζητά το θάνατο. Η ερμηνεία που δίνεται από σύγχρονους θεολόγους αποδίδει τα 

αποτελέσματα αυτά στην έντονη δέσμευση που οδήγησε σε εξάντληση, στην απογοήτευση και 

στην κοινωνική απομόνωση. Επίσης, αναφορά στον όρο burn out γίνεται και από κεντρικούς 

χαρακτήρες των ποιημάτων του Shakespeare όπως ακριβώς και σε κεντρικό χαρακτήρα του 

βιβλίου του Thomas Mann το 1901 «The Buddenbrooks», ενώ κάτι αντίστοιχο παρουσιάζεται 

και στη νουβέλα του Greene (1960) «A Burnt-Out Case». Επίσης ο Beard το 1879 αναφέρθηκε 

σε ένα ψυχιατρικό σύνδρομο κατά το οποίο οι ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα κόπωσης, 
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άγχους, πονοκεφάλους, νευραλγιών και γενικότερων συμπτωμάτων κατάθλιψης. Το 1911 ο 

Schneider και το 1953 οι Schwartz και Will παρουσίασαν μελέτες περίπτωσης ασθενών που 

είχαν συμπτωματολογία παρόμοια με αυτή του ΣΕΕ (Muheim, 2013). 

Η αρχική επίσημη αναφορά και περιγραφή του συνδρόμου έγινε από τον Bradley 

(1969), ο οποίος περιέγραψε ένα ψυχολογικό φαινόμενο που παρατήρησε σε υπαλλήλους 

ελέγχου της παραβατικότητας των εφήβων. Ωστόσο, ως πατέρας του όρου θεωρείται ο 

Freudenberger ο οποίος το 1974 στο άρθρο που δημοσίευσε με τον τίτλο «Staff Burnout», το 

οποίο αποτελεί την εισαγωγή στη διερεύνηση του συνδρόμου. Τη συγκεκριμένη εποχή ο 

Freudenberger εργαζόταν ως ψυχίατρος σε μία κλινική απεξάρτησης της Νέας Υόρκης. Η 

συγκεκριμένη κλινική στελεχωνόταν από νέους εθελοντές με υψηλά ιδεαλιστικά κίνητρα. Με 

το πέρασμα του χρόνου παρατήρησε μία προοδευτική απώλεια ενέργειας, σημαντική απώλεια 

των κινήτρων και της δέσμευσης και μίας ευρείας έκτασης εκδήλωση διανοητικών, και 

ψυχοφυσιολογικών συμπτωμάτων στους εθελοντές. Για να αποδώσει το αίσθημα της 

εξουθένωσης, η οποία γινόταν εμφανής περίπου μετά από ένα χρόνο, χρησιμοποίησε έναν όρο 

της αργκό που περιγράφει το αποτέλεσμα της χρόνιας χρήσης ναρκωτικών από κάποιο άτομο: 

Burnout. 

Σχεδόν παράλληλα και πιο συγκεκριμένα το 1976, η ερευνήτρια κοινωνικής 

ψυχολογίας Christina Maslach άρχισε να ενδιαφέρεται για τους τρόπους με τους οποίους οι 

εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τα στρεσογόνα ερεθίσματα στο χώρο εργασίας τους. Το 

ερευνητικό της ενδιαφέρον στράφηκε στον εργασιακό κλάδο των δικηγόρων οι οποίοι 

παρουσίαζαν σημάδια προοδευτικής εξάντλησης, κυνικών συμπεριφορών και αδιαφορίας 

έναντι του κοινωνικού και εργασιακού τους κύκλου. Για την απόδοση ενός όρου στη 

συγκεκριμένη κατάσταση η Maslach και η ομάδα της χρησιμοποίησαν τον όρο Burnout, όπως 

των χρησιμοποιούσαν και οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου κλάδου στην καθομιλουμένη, 

αποδίδοντας τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο σύνολο των επαγγελμάτων παροχής 

υπηρεσιών προς τους ανθρώπους (Maslach, 1976). 

Οι συγκεκριμένοι ερευνητές ξεκίνησαν σχεδόν παράλληλα την ερευνητική 

δραστηριότητα στο πεδίο του ΣΕΕ. Ο πρώτος από τη μεριά της κλινικής προσέγγισης, όπου το 

κλινικό περιεχόμενο της έρευνάς του ασχολείται με την αξιολόγηση, την πρόληψη και τη 

θεραπεία του συνδρόμου κατά κύριο λόγο με θέματα που σχετίζονται με την ψυχοπνευματική 

ισορροπία και ευεξία του ατόμου, ενώ η δεύτερη εστιάζοντας στην κοινωνική πλευρά του 

φαινομένου, στην προοπτική της διερεύνησής του και της δημιουργίας θεωρητικού 

υποβάθρου, με αναφορά στις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ του παρόχου και του 
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αποδέκτη των υπηρεσιών μέσα στο εργασιακό πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών (Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Οι διαφορετικές ερευνητικές τροχιές των δύο επιστημόνων, χαρακτήρισαν την φάση 

της πρωτοπορίας της έρευνας στο ΣΕΕ. Σκοπός και των δύο ήταν να παρουσιάσουν το 

φαινόμενο και τη δομή του και βασικά την ύπαρξή του, κυρίως σε επαγγέλματα παροχής 

υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο προς άτομα που είχαν ανάγκη βοήθειας και περίθαλψης. Με 

αυτόν τον τρόπο το ερευνητικό ενδιαφέρον περιορίστηκε αρχικά στα επαγγέλματα παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

συναισθηματικούς και διαπροσωπικούς στρεσογόνους παράγοντες, οι οποίοι βρίσκονται στη 

βάση της διερεύνησης του ΣΕΕ μεταξύ των παρόχων και των αποδεκτών των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών (Buunk & Schaufeli 1993; Maslach, 1993; Maslach 1976; Freudenberger, 1975). 

Στη συγκεκριμένη φάση οι ερευνητικοί σχεδιασμοί βασίζονταν στην προσέγγιση του 

φαινομένου στη βάση των ατομικών διαπροσωπικών σχέσεων του εργαζομένου με την 

εργασία του, βασισμένο στο συναίσθημα, στα κίνητρα του και στις αξίες του  (Bolanowski 

2005; Leiter 2008). Η έρευνα χαρακτηριζόταν από την περιγραφική και ποιοτική της μορφή, 

βασιζόμενη σε συνεντεύξεις, μελέτες περίπτωσης ή μέσω της παρατήρησης από τον ίδιο τον 

ερευνητή (Maslach et al., 2001; Buunk & Schaufeli 1993). 

Από τη δεκαετία του ΄80 πραγματοποιείται μία στροφή στη συστηματική εμπειρική 

έρευνα, με την εισαγωγή των πρώτων ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολογίων) και 

ερευνητικούς σχεδιασμούς που συμπεριλαμβάνουν μεγάλα πληθυσμιακά δείγματα. Σκοπός 

της έρευνας είναι η διερεύνηση του επιπολασμού και της έντασης του ΣΕΕ στους εργασιακούς 

κλάδους (Maslach & Jackson, 1981; Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005). 

Επιπλέον και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των αρχικών ερευνητικών προσεγγίσεων της 

κλινικής και κοινωνικής ψυχολογικής προσέγγισης του φαινομένου, η βιομηχανική 

οργανωσιακή ψυχολογία έρχεται να συμβάλει στην εξέλιξη της έρευνας με σταθμισμένα 

ερευνητικά εργαλεία και νέους ερευνητικούς σχεδιασμούς (Golembiewski et al., 1986; 

Cherniss, 1980b). Η εμπειρική φάση της έρευνας του ΣΕΕ όπως χαρακτηρίζεται μετατοπίζει 

το κέντρο βάρους της έρευνας προσεγγίζοντας το φαινόμενο ως μία μορφή του εργασιακού 

στρες και το συνδέει με έννοιες όπως η εργασιακή ικανοποίηση, η δέσμευση με τον οργανισμό 

και η πρόθεση αποχώρησης από μέρους του εργαζόμενου (Cherniss, 1980b; Golembiewski et 

al., 1986; Maslach et al., 2001). 

Τη δεκαετία του ΄90 εμφανίζονται νέα ερευνητικά εργαλεία και εξειδικευμένοι 

ερευνητικοί σχεδιασμοί και χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία με σκοπό την 

πολυπαραγοντική διερεύνηση του ΣΕΕ σε σχέση με παράγοντες της οργανωτικής 
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συμπεριφοράς μεταξύ των οποίων είναι ο έλεγχος της εργασίας ή ο έλεγχος υποστήριξης 

(Golembiewski & Munzenrieder 1988; Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). Πραγματοποιείται 

η χρήση δομικών μοντέλων του συνδρόμου που σκοπό έχουν να μελετήσουν το φαινόμενο σε 

προοπτικές μελέτες διαχρονικά, με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των ατομικών παραγόντων των εργαζομένων ((Maslach et al., 2001; Firth 

& Britton, 1989). 

Στις αρχές τις νέας χιλιετίας το ερευνητικό ενδιαφέρον επεκτείνεται και σε άλλους 

εργασιακούς κλάδους πέραν των επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών προς τους ανθρώπους. 

Υπάρχει πλέον μια σχετικά κοινώς αποδεκτή δομή του ΣΕΕ στην ερευνητική κοινότητα 

παρόλες τις συνεχείς διαφορές και αυξάνεται η αξιοπιστία των ερευνητικών εργαλείων, ενώ 

ενισχύεται η πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα σύνδρομο που σχετίζεται κατεξοχήν με την 

εργασία (Gencay & Gencay 2011; Lim & Pinto 2009; Wiggins, Lai, & Deiters, 2005). 

Παρουσιάζονται ερευνητικά αποτελέσματα που σχετίζονται τόσο με την πρόληψη αλλά και τη 

θεραπεία του ΣΕΕ (Awa, Plaumann, & Walter, 2010; Weber and Jaekel-Reinhard, 2000), αλλά 

και του διαχωρισμού του από άλλες ψυχολογικές έννοιες των οποίων οι συνιστώσες 

αλληλεπικαλύπτονται (Kaschka, Korczak, & Broich, 2011). 

Ορισμοί και Θεωρητικές Προσεγγίσεις του ΣΕΕ 

Αν και η έρευνα στο πεδίο του ΣΕΕ μετράει ήδη πάνω από μισό αιώνα, δεν υπάρχει 

κοινός τόπος μεταξύ των επιστημόνων και των ερευνητών σχετικά με τους μηχανισμούς 

πρόκλησης, την αιτιολογία του, την πρόληψη και τη θεραπεία του, ενώ οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις της έννοιας, σχετικά με έναν κοινά αποδεκτό ορισμό, την μέτρησή του και τη 

δομή του, συνεχώς πολλαπλασιάζονται (Rotenstein, Torre, Ramos, Rosales, Guille, Sen, & 

Douglas, 2018). Καθώς ο επιπολασμός του φαινομένου μεγαλώνει, δημιουργώντας 

αντιστοίχως μεγαλύτερα προβλήματα στο εργατικό δυναμικό, τόσο στην εργασία του όσο και 

στην φυσική, πνευματική και κοινωνική του ευεξία, η προσπάθεια για την απόδοση ενός, όσο 

το δυνατόν, ορισμού αποδεκτό από τη πλειοψηφία των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη (Aronsson, Theorell, Grape, Hammarström, Hogstedt, Marteinsdottir, et al., 

2017; Rodrigues, Cobucci, Oliveira, Cabral, Medeiros, Gurgel, et al., 2018). 

Πρώτος ο Freudenberger το 1974 περιέγραψε το ΣΕΕ ως τις φυσικές και 

συμπεριφορικές αντιδράσεις των εργαζομένων ως τη συμπτωματολογία του φαινομένου.  

Παράλληλα κατέγραψε τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, δίνοντας λεπτομέρειες για 

διαταραχές που σχετίζονταν με εμφάνιση κόπωσης και εξάντλησης, συνοδευόμενες από 
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πονοκεφάλους, γαστρεντερικές διαταραχές, αϋπνία και αναπνευστική δυσφορία, ενώ 

παράλληλα εμφανίζονταν ευερέθιστοι, με εξάρσεις θυμού αλλά και συναισθήματα 

απογοήτευσης (Freudenberger, 1974). 

Το 1976 η Christina Maslach, αναφέρεται στο χρόνιο στρες που βιώνουν οι 

εργαζόμενοι λόγω του έντονου χαρακτήρα της εργασίας τους, όταν αυτή σχετίζεται με άλλα 

άτομα όπως η παροχή υπηρεσιών. Συνεχίζοντας δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι που δεν είναι σε 

θέση να διαχειριστούν στο συνεχόμενο συναισθηματικό στρες, εμφανίζουν το ΣΕΕ. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν μεν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά 

χωρίς να διακατέχονται από αίσθημα ενδιαφέροντος και γενικότερα χωρίς οποιοδήποτε πιθανό 

συναίσθημα είχαν στο παρελθόν για αυτούς στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, 

ενώ η συμπεριφορά τους απέναντί τους χαρακτηρίζεται ως αποστασιοποιημένη και πολλές 

φορές απάνθρωπη. Η στάση των εργαζομένων απέναντι σε αυτούς που έχουν την ανάγκη τους 

γίνεται κυνική και πολλές φορές αρνητική. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι εμφανίζουν 

σημάδια εξάντλησης, αρρωσταίνουν συχνότερα και συχνά ταλαιπωρούνται από αϋπνία, 

στομαχικά και όχι μόνο έλκη, πονοκεφάλους και ημικρανίες, ενώ εκδηλώνουν και άλλες 

σοβαρότερες ασθένειες. Γενικότερα, το αποτέλεσμα της εμφάνισης του ΣΕΕ, πλήττει την 

φυσική ευεξία του εργαζόμενου (Maslach, 1976). 

Το 1980 οι Pines και Maslach, προχώρησαν σε μία πιο αναλυτική περιγραφή της 

εμφάνισης, της εξέλιξης και των επιπτώσεων του ΣΕΕ. Περιέγραψαν το σύνδρομο με βάση τα 

χαρακτηριστικά της συναισθηματικής εξουθένωσης και του κυνισμού που προκύπτει στους 

εργαζομένους όταν εργάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με ιδιαίτερη ένταση με 

άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες τους. Περιλαμβάνει επίσης την 

προοδευτική απώλεια ενδιαφέροντος και την εκδήλωση σκληρότητας και απάνθρωπης 

συμπεριφοράς, καθώς και τα αρνητικά συναισθήματα εκ μέρους των εργαζομένων για τους 

άλλους ανθρώπους, όπως πχ. στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών υγείας προς ασθενείς. Η 

συναισθηματική κόπωση του εργαζόμενου μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα στην 

εργασιακή του απόδοση, καθώς μεταξύ άλλων εκδηλώνονται χαμηλότερα επίπεδα ηθικής 

συμπεριφοράς, συχνές απουσίες από την εργασία και αύξηση των λαθών. Επίσης, κλονίζεται 

η υγεία του εργαζόμενου καθώς εμφανίζει και φυσική εξουθένωση, ψυχοσωματικές 

διαταραχές και γίνεται πιο ευάλωτος στην εμφάνιση ασθενειών. Εκτός από την έλλειψη 

φυσικής ευεξίας, κλονίζεται τόσο η πνευματική-διανοητική όσο και η κοινωνική της διάσταση. 

Ο εργαζόμενος καθίσταται ανίκανος να δημιουργήσει οποιαδήποτε κοινωνική συναναστροφή 

(Pines & Maslach, 1980). 
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Την ίδια χρονιά με τις Pines και Maslach, ο Cherniss περιγράφει το ΣΕΕ ως 

πολυπαραγοντικό σύνδρομο. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του αναφέρονται στο άγχος, 

την πίεση, την πλήξη, την αμφιβολία, τη δυσαρέσκεια, την ανασφάλεια, την απογοήτευση και 

τον εκνευρισμό που βιώνει ο εργαζόμενος. Παράλληλα δηλώνει ότι εκδηλώνεται στο 

νεοεισερχόμενο εργατικό δυναμικό, σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς με μεγάλη και 

εκτεταμένη γραφειοκρατική δομή (Cherniss, 1980). 

Οι ερευνητικές ομάδες των  Maslach και Jackson και Maslach, Jackson και Leiter 

πραγματοποιούν μία σειρά ερευνών για μία περίπου δεκαπενταετία. Με βάση τα ερευνητικά 

αποτελεσμάτα των ερευνών, επιβεβαιώνεται η εμφάνιση της εξουθένωσης και της 

προοδευτικής αύξησης των επιπέδων της καθώς και του κυνισμού, ειδικά σε εργαζόμενους 

που εργάζονται στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών προς άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποιώντας 

την θεωρία των πόρων, προσπαθεί να ερμηνεύσει την εμφάνιση του ΣΕΕ ως μία αντίδραση 

στη συνεχή επένδυση αυτών και τη συνεχή μη αντικατάστασή τους, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν και να μην θέλουν πλέον να δώσουν άλλους, υιοθετώντας μία αμυντική στάση. Η 

προαναφερθείσα διαδικασία, έχει τεκμηριωθεί σε πληθώρα ερευνητικών αποτελεσμάτων 

ειδικότερα στον τομές της παροχής υπηρεσιών υγείας. Το νεότερο όμως στοιχείο που έρχεται 

να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα θεωρητική προσέγγιση είναι τα χαμηλά επίπεδα 

ικανοποίησης σε σχέση με τη το τι προσφέρουν οι εργαζόμενοι, αξιολογώντας τους ίδιους τους 

τους εαυτούς αρνητικά ως την επίτευξη των προσωπικών τους επιτευγμάτων σε σχέση με την 

εργασία τους. Παράλληλα αναπτύσσονται τα ερευνητικά εργαλεία για την αξιολόγηση του 

ΣΕΕ  (Maslach & Jackson, 1981, 1986; Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). 

Το 1989 ο Shirom προσεγγίζει το φαινόμενο σε ατομικό επίπεδο. Συμφωνεί ότι 

πρόκειται για μία χρόνια αρνητική συναισθηματική εμπειρία, η οποία έχει ως αρχή την 

εξάντληση των φυσικών, συναισθηματικών και γνωστικών του πόρων, που με τη σειρά της 

οδηγεί σε φυσική κόπωση, συναισθηματική εξάντληση και γνωστικό έλλειμμα. Ωστόσο 

τονίζει ότι δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο των επαγγελματιών που έρχονται σε στενή 

επαφή με άλλα άτομα για να τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ειδικά σε αυτούς που είναι 

σε μεγάλη ανάγκη όπως οι ασθενείς και δεν πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με 

τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Παράλληλα παρουσιάζει ερευνητικά 

αποτελέσματα που συσχετίζει την εκδήλωση και την εξέλιξη του ΣΕΕ με παράγοντες της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς όπως η εργασιακή συμμετοχή και η εργασιακή δέσμευση 

(Shirom, 1989). 

Οι Schaufeli και Enzmann παρουσιάζουν μία πληθώρα συμπτωμάτων του ΣΕΕ τα 

οποία κατηγοριοποιούν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: συναισθηματικά, γνωστικά, φυσικά, 
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συμπεριφορικά και κινήτρων και σε τρία επίπεδα: ατομικά, διαπροσωπικά και οργανωσιακά. 

Παράλληλα, από την αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων ορισμών τους κατηγοριοποιούν και 

αυτούς σε δύο κατηγορίες: ανάλογα με τα συμπτώματα και ανάλογα με τη διαδικασία. Οι τύποι 

των ορισμών αναφέρονται ως αλληλένδετοι και αλληλοσυμπληρούμενοι καθώς τα 

συμπτώματα αποτελούν το αποτέλεσμα της διαδικασίας εμφάνισης και της εξέλιξης του 

φαινομένου (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

Το 2001 οι Demerouti, Bakker, Nachreiner, και Schaufeli, (2001) αναφέρουν ότι είναι 

μία διχοτομική έννοια καθώς μπορεί να μετρηθεί και να κατηγοριοποιηθεί σε χαμηλό, μέτριο 

και υψηλό επίπεδο, ενώ η Gundersen (2001) εκτός των χαρακτηριστικών της κόπωσης και της 

εξάντλησης, αναφέρει την αδυναμία συγκέντρωσης, την κατάθλιψη, το άγχος, την αϋπνία, την 

ευερεθιστότητα και τη συχνή χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ. 

Στην εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας και για τις ανάγκες της δημιουργίας 

ερευνητικού υπόβαθρου για τη δημιουργία ενός νέου ερευνητικού εργαλείου (Copenhagen 

Burnout Inventory, CBI), οι Kristensen, Borritz, Villadsen, και Christensen (2005), δηλώνουν 

ότι ο πυρήνας του συνδρόμου αποτελείται από την κόπωση και την εξάντληση, χωρίς να είναι 

τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Προσθέτοντας νέες μεταβλητές στην εξίσωση, δίνουν 

επιμέρους ορισμούς, από τη μία για αυτό που χαρακτηρίζουν ως ΣΕΕ συσχετιζόμενο με την 

εργασία ως «…ο αντιλαμβανόμενος από το άτομο βαθμός φυσικής και ψυχολογικής κόπωσης 

και εξάντλησης που σχετίζεται με την εργασία του…», ενώ από την άλλη το ορίζουν ως «…ο 

αντιλαμβανόμενος από το άτομο βαθμός φυσικής και ψυχολογικής κόπωσης και εξάντλησης που 

σχετίζεται με την εργασία του με πελάτες…», όταν αυτό σχετίζεται με τη διάδραση μεταξύ 

εργαζομένου – πελάτη. 

Σχετικά πρόσφατα οι Hansez, Rusu, Firket και Braeckman (2019) ορίζουν το ΣΕΕ ως 

«…μια συνεχιζόμενη αρνητική κατάσταση του νου που σχετίζεται με την εργασία, σε 

«φυσιολογικά» άτομα, η οποία χαρακτηρίζεται από εξάντληση, αίσθημα 

αναποτελεσματικότητας, αποθάρρυνση, δυσλειτουργικές συμπεριφορές στην εργασία». Οι 

Schaufeli, De Witte και Desart (2020) στην πιο πρόσφατη ίσως ερευνητική και θεωρητική 

προσέγγιση της έννοιας, ορίζουν το ΣΕΕ ως «…μια κατάσταση που σχετίζεται με την εργασία 

και εμφανίζεται σε εκείνους που έχουν εργαστεί παραγωγικά και χωρίς προβλήματα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα για να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους», τονίζοντας 

παράλληλα ότι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατάστασης περιλαμβάνουν 

την υπερβολική κόπωση, καθώς και διαταραχές σε συναισθηματικές, γνωστικές και 

διανοητικές λειτουργίες. 
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Ωστόσο, σε ανασκοπική έρευνα που πραγματοποιήθηκε και μελέτησε τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις και τους ορισμούς του ΣΕΕ που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς σε σύνολο 248 

ερευνών, έδειξε στα αποτελέσματά της ότι ο πιο κοινά αποδεκτός και χρησιμοποιούμενος 

ορισμός είναι αυτός με ποσοστό 76% μεταξύ των ερευνών παραμένει η δεύτερη αναθεώρηση 

του ορισμού των Maslach και Jackson (Canu, Marca, Dell'Oro, Balazs, Bergamaschi, Besse, 

et al., 2021).  Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό το ΣΕΕ είναι «…μια επίμονη, αρνητική, εργασιακή 

κατάσταση του νου σε «φυσιολογικά» άτομα που είναι κυρίως χαρακτηρίζεται από εξάντληση, η 

οποία συνοδεύεται από δυσφορία, αίσθηση μειωμένης αποτελεσματικότητας, μειωμένα κίνητρα 

και ανάπτυξη δυσλειτουργικών στάσεων και συμπεριφορών στη δουλειά. Αυτή η ψυχολογική 

κατάσταση αναπτύσσεται σταδιακά αλλά μπορεί να παραμείνει απαρατήρητη για πολύ χρόνο από 

το άτομο που εμπλέκεται. Είναι αποτέλεσμα μιας αναντιστοιχίας μεταξύ προθέσεων και 

πραγματικότητας στη δουλειά. Συχνά, η εξάντληση είναι διαρκής λόγω των ανεπαρκών 

στρατηγικών αντιμετώπισης που σχετίζονται με το σύνδρομο.» (Maslach & Jackson, 1981, 1986; 

Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Στην παρούσα εργασία ο συγκεκριμένος ορισμός αποτελεί 

και τον  λειτουργικό ορισμό του ΣΕΕ. 

Θεωρητικά Μοντέλα του ΣΕΕ 

Τα μοντέλα τα οποία αναφέρονται στο ΣΕΕ, σχετίζονται είτε με τη διαδικασία της 

εξέλιξης του φαινομένου, είτε με το θεωρητικό υπόβαθρο με το οποίο προσεγγίζεται και 

διερευνάται η έννοια. Σχετικά με τη διαδικασία της εμφάνισης και της εξέλιξης οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις βασίζονται στην τρισδιάστατη υπόσταση του ΣΕΕ, το οποίο αποτελείται από τα 

τρία συστατικά του, της συναισθηματική εξουθένωση, την αποπροσωποποίηση και τα 

προσωπικά επιτεύγματα. Η αναγνώριση της διαδικασίας της εμφάνισης των πρώτων 

συμπτωμάτων και η διαδοχή των επομένων κατά την εξέλιξη του συνδρόμου, είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική. Σε πρακτικό επίπεδο κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την αναγνώριση της εμφάνισης του 

ΣΕΕ σε αρχικά στάδια, θα βοηθούσε πιθανά στην αναγνώριση συγκεκριμένων ομάδων υψηλού 

κινδύνου και θα μπορούσε αν όχι να αποτρέψει την εμφάνισή του, τουλάχιστον να μετριάσει 

τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και των επιπτώσεων από αυτά (Diestel & Schmidt, 2010; 

Van Dierendonck, Schaufeli, & Buunk, 2001). 

Πέντε πιθανά μοντέλα εμφάνισης κι εξέλιξης του ΣΕΕ με βάση τις τρεις διαστάσεις ως 

τις αντίστοιχες ακολουθίες συμπτωμάτων που παρουσιάζονται, οι οποίες βασίζονται σε 

μετρήσεις με το πρωτότυπο MBI ή με την έκδοση MBI-HSS για εργαζόμενους στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας (Maslach et al., 1996). Το πρώτο μοντέλο που παρουσιάζεται είναι των 
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Leiter και Maslach (1988), το οποίο ερμηνεύει τη διαδικασία ως εξής: η συναισθηματική 

εξουθένωση αναπτύσσεται ως συνέπεια των υπερβολικών εργασιακών απαιτήσεων, κάτι που 

οδηγεί στην αντιμετώπιση της εξουθένωσης με την εκδήλωση της αποπροσωποποίησης, που 

τελικά έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των προσωπικών επιτευγμάτων. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο έχει διερευνηθεί σε μία σειρά ερευνών και υποστηρίζεται από τα 

αποτελέσματα σε διαφορετικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς (Bakker, Schaufeli, Sixma, 

Bosveld, & Van Dierendonck, 2000; Greenglass, Burke, & Konarski, 1997). 

 

Σχήμα 1. Το μοντέλο εμφάνισης και εξέλιξης των Leiter και Maslach (1988). 

Μία άλλη εκδοχή του συγκεκριμένου μοντέλου προτείνει τη σύνδεση της 

συναισθηματικής εξουθένωσης που οδηγεί στην αποπροσωποίηση, ενώ τα μειωμένα 

προσωπικά επιτεύγματα αναπτύσσονται χωρίς να έχουν σχέση με την εξέλιξη και τη σύνδεση 

των άλλων δύο συμπτωμάτων (Leiter, 1993; Maslach & Goldberg, 1998), ενώ στο ίδιο μοντέλο 

γίνεται αναφορά στα προσωπικά επιτεύγματα ως συνέπεια της συναισθηματικής εξουθένωσης 

(Lee & Ashforth, 1993), ενώ έχει επιβεβαιωθεί και από αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών 

(Neveu, 2007). 

 

 

Σχήμα 2. Μοντέλο εμφάνισης κι Εξέλιξης των Συμπτωμάτων του ΣΕΕ Σύμφωνα με τους 

Leiter, 1993; Lee & Ashforth, 1993. 

Συναισθηματική 
Εξουθένωση

Αποπροσωποποίηση

(Κυνισμός)

Προσωπικά 
Επιτεύγματα 

(Επαγγελματική 
Ικανότητα)

Συναισθηματική Εξουθένωση

Αποπροσωποποίηση (Κυνισμός) 

Προσωπικά Επιτεύγματα

(Επαγγελματική Ικανότητα)
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Το 1996 ο Golembiewski και η ερευνητική του ομάδα πρότειναν ένα μοντέλο 

διαδικασίας εξέλιξης του φαινομένου, όπου το αρχικό σύμπτωμα εκδήλωσης ήταν η 

αποπροσωποποίηση ως στρατηγική αντιμετώπισης κάποιων στρεσογόνων καταστάσεων που 

οδηγούσε σε μειωμένα προσωπικά επιτεύγματα εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης και που 

είχαν ως αποτέλεσμα την συναισθηματική εξουθένωση. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι και 

το πρώτο που κατατάσσει και κατηγοριοποιεί σε τρία επίπεδα την κάθε διάσταση του ΣΕΕ ως 

χαμηλή, μέτρια και υψηλή, χρησιμοποιώντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές φάσεις του ΣΕΕ που βιώνει ο εργαζόμενος (Golembiewski, 

Boudreau, Munzenrider, & Luo, 1996; Hätinen, Kinnunen, Mäkikangas, Kalimo, Tolvanen, & 

Pekkonen, 2009). 

 

 

Σχήμα 3. Μοντέλο εμφάνισης κι Εξέλιξης των Συμπτωμάτων του ΣΕΕ Σύμφωνα με τους 

Golembiewski, R.T., Boudreau, R.A., Munzenrider, R.F. & Luo, H. (1996). 

 

Οι Van Dierendonck και συν., (2001) παρουσίασαν μία άλλη εκδοχή της εμφάνισης 

και εξέλιξης των συμπτωμάτων. Η λειτουργία του μοντέλου που παρουσιάστηκε ξεκίνησε 

θεωρώντας τα προσωπικά επιτεύγματα ως εξαιρετικής σημασίας πόρο, του οποίου η έλλειψη 

οδηγεί στην αποπροσωποποίηση που με τη σειρά της πυροδοτεί την συναισθηματική 

εξάντληση. 

Αποπροσωποποίηση

(Κυνισμός)

Προσωπικά 
Επιτεύγματα

(Επαγγελματική 
Ικανότητα)

Συναισθηματική 
Εξουθένωση
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Σχήμα 4. Μοντέλο εμφάνισης κι Εξέλιξης των Συμπτωμάτων του ΣΕΕ Σύμφωνα με τους Van 

Dierendonck, D., Schaufeli, W. B., & Buunk, B. P. (2001). 

Υπάρχει όμως και η πρόταση ενός μοντέλου που προτείνει ένα συνδυασμό των 

προαναφερθέντων μοντέλων εκδήλωσης και εξέλιξης των συμπτωμάτων. Κατ’ αυτό το 

μοντέλο η συναισθηματική εξουθένωση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της 

αποπροσωποποίησης, ενώ η αποπροσωποποίηση σχετίζεται με τη μελλοντική εμφάνιση 

υψηλών επιπέδων εξουθένωσης και χαμηλών επιπέδων προσωπικών επιτευγμάτων. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο μελετά προς όλες τις κατευθύνσεις την έννοια της αποπροσωποίησης 

και τις σχέσεις της με τις άλλες δύο υποκλίμακες, δείχνει τη σε βάθος χρόνου επίδραση που 

έχει στην εξουθένωση και το αντίστροφο, καθώς και την επίδραση σε βάθος χρόνου και στα 

προσωπικά επιτεύγματα. Παράλληλα διάφορα ερευνητικά αποτελέσματα υποστηρίζουν το 

συγκεκριμένο μοντέλο (Diestel & Schmidt, 2010; Taris, Le Blanc, Schaufeli, & Schreurs, 

2005). 

 

Σχήμα 5. Μοντέλο εμφάνισης κι Εξέλιξης των Συμπτωμάτων του ΣΕΕ Σύμφωνα με τους 

Taris, T. W., Le Blanc, P. M., Schaufeli, W. B., & Schreurs, P. J. (2005). 

Προσωπικά 
Επιτεύγματα 

(Επαγγελματική 
Ικανότητα)

Αποπροσωποποίηση
Συναισθηματική 

Εξουθένωση

Αποπροσωποποίη
ση (Κυνισμός)

Προσωπικά 
Επιτεύγματα 

(Επαγγελματική 
Ικανότητα)

Συναισθηματική 
Εξουθένωση
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Εκτός από τα προαναφερθέντα μοντέλα που βασίζονται στην χρονική σειρά εμφάνισης 

και στη σχέση μεταξύ των τριών βασικών συμπτωμάτων του ΣΕΕ, υπάρχουν και άλλα μοντέλα 

που προσεγγίζονται με βάση παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν ως προάγγελοι του ΣΕΕ, ως 

συνέπειές του, καθώς και κάποιοι παράγοντες της προσωπικότητας του ατόμου (Swider & 

Zimmerman, 2010). Η διερεύνηση του φαινομένου χωρίς την ενσωμάτωση των 

συγκεκριμένων παραγόντων στην έρευνα, θα καταργούσε τον πολυδιάστατο και 

πολυπαραγοντικό χαρακτήρα του συνδρόμου και θα διατηρούσε τα μοντέλα στη σφαίρα της 

θεωρίας, αφού δεν θα αξιολογούσε την κατάσταση του εργαζόμενου σε πραγματικές συνθήκες 

εντός του εργασιακού του χώρου στον οποίο ανήκει (Demerouti, Verbeke, & Bakker, 2005). 

Σε σχέση με το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο χρησιμοποιείται για να ερμηνευτεί 

κάποιο από τα προαναφερθέντα μοντέλα, μία πληθώρα θεωριών χρησιμοποιείται, για την 

προσέγγιση της πηγής του συνδρόμου, της ερμηνείας του μοντέλου εξέλιξης καθώς και την 

πιθανή πρόβλεψη των επιπτώσεων. Καθώς το ΣΕΕ έχει προσδιοριστεί και ως μία 

συναισθηματική - συμπεριφορική αντίδραση στο χρόνιο στρες, οι κύριε θεωρητικές 

προσεγγίσεις στις οποίες βασίζονται οι ερευνητές και οι ακαδημαϊκοί του πεδίου σχετίζονται 

με τις θεωρίες του στρες και της αντιμετώπισης στρεσογόνων ερεθισμάτων, οι οποίες 

βασίζονται στη διάδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών της εργασίας και του εργαζόμενου 

(Cooper, Dewe, & O’Driscoll, 2001). Πολλές από τις πρωτότυπες θεωρίες δεν έχουν 

διερευνηθεί μέσω εμπειρικών ερευνών, ενώ αντιθέτως οι περισσότερες των εμπειρικών 

ερευνών χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες θεωρίες για ως ερμηνευτικά εργαλεία των 

αποτελεσμάτων τους (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 Μία από τις πρώτες θεωρίες αναφέρεται ως η Θεωρία Ατόμου – Περιβάλλοντος 

(Caplan & Van Harrison, 1993; Edwards, 1996; French, Caplan, & Van Harrison, 1982), όπου 

η ανισορροπία που προκαλείται μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων και των ευκαιριών εντός 

του εργασιακού περιβάλλοντος από τη μία και μεταξύ δεξιοτήτων και προσδοκιών από την 

πλευρά του εργαζόμενου από την άλλη, αποτελούν τους προάγγελους της εμφάνισης του 

εργασιακού στρες που ως αποτέλεσμα της ανισορροπίας, συμβάλει στον περιορισμό των 

επιπέδων της φυσικής, πνευματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ευεξίας του εργαζόμενου 

(French, et al., 1982). Ωστόσο η συγκεκριμένη θεωρία δεν συμπεριλαμβάνει τους πιθανούς 

ατομικούς παράγοντες ου συμβάλουν στην εμφάνιση του χρόνιου στρες. Του παράγοντες 

αυτούς ήρθαν να συμπληρώσουν στη συγκεκριμένη θεωρία οι  Lazarus και Folkman (1984), 

όπου πρόσθεσαν την ατομική αντίληψη και εκτίμηση της κατάστασης από το ίδιο το άτομο 

καθώς και τις πιθανότητα να βρει τρόπους διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης ή όχι. 

Μεταβλητών. Το 1936 ο Selye αναφέρθηκε στη σωματική αντίδραση του ατόμου για την 



19 

 

αντιμετώπιση στρεσογόνων ερεθισμάτων, ενώ στην προέκταση της συγκεκριμένης θεώρησης 

ο Lazarus (1966) αναφέρεται σε αυτήν σε μία γνωστική προοπτική ερμηνείας της. Κατ’ αυτήν 

την έννοια το άτομο που αντιμετωπίζει μία στρεσογόνα κατάσταση, καλείται να την 

αξιολογήσει με βάση το πως την αντιλαμβάνεται, να ιεραρχήσει τις πιθανές απαντήσεις στο 

ερέθισμα και να απαντήσει με αυτήν που θεωρεί πιο σωστή (Ladegard, 2011). 

Μία άλλη θεωρητική προσέγγιση βασίζεται στην θεωρία της Διατήρησης των Πόρων, 

όπου τα άτομα αξιολογούν και δραστηριοποιούνται με απώτερο σκοπό την απόκτηση, τη 

διατήρηση και την προστασία των πόρων τους. Οι πόροι μπορεί να είναι ο,τιδήποτε θεωρούν 

πολύτιμο γι’ αυτούς, όπως αντικείμενα, καταστάσεις συνθήκες, προσωπικά χαρακτηριστικά, 

δραστηριότητες κλπ. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

εργασίας, τα άτομα επενδύουν πόρους π.χ. συναισθηματικούς, τους οποίους ευελπιστούν να 

τους επανακτήσουν και ίσως να τους αυξήσουν. Σε περίπτωση αποτυχίας, πολλές φορές 

συνεχίζουν την επανεπένδυση με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να ανακτήσουν ότι έχασαν 

πριν, αλλά αυτός ο φαύλος κύκλος, τα βάζει σε ένα καθοδικό σπιράλ συνεχούς επανεπένδυσης 

και απώλειας με αποτέλεσμα να προκαλείται χρόνιο στρες και στη συνέχεια να εμφανίζεται το 

ΣΕΕ  (Hobfoll & Freedy, 1993). 

Μία άλλη θεωρητική προσέγγιση, βασίζεται στην ερμηνεία της σχέσης μεταξύ των 

εργασιακών απαιτήσεων, του ελέγχου της ανταμοιβής και της κοινωνικής υποστήριξης είναι 

αυτό των Karasek, (1979) και Karasek & Theorell (1990). Η θεωρία της Έντασης της Εργασίας 

ή αλλιώς των Απαιτήσεων και του Ελέγχου υποστηρίζει ότι ένας συνδυασμός υψηλών 

προσπαθειών από τη μεριά του εργαζόμενου με χαμηλά επίπεδα ελέγχου που μπορεί να 

ασκήσει ο ίδιος στην εργασία του, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης υψηλών επιπέδων 

έντασης στην εργασία που οδηγούν σε στρες και ΣΕΕ. Αντίστοιχου τύπου θεωρία είναι και 

αυτή της Ανισορροπίας της Προσπάθεια με την Ανταμοιβή όπου ο συνδυασμός υψηλών 

προσπαθειών του εργαζόμενου με χαμηλές ανταμοιβές από την πλευρά του εργοδότη, αποτελεί 

απειλή για την ατομική ευεξία του εργαζομένου (Peter & Siegrist, 1997; Siegrist, 1996).   

Ερευνητικά Εργαλεία Μέτρησης και Εκτίμησης του ΣΕΕ 

Ανάλογα με την ανέλιξη της θεωρητικές προσέγγισης της έννοιας του ΣΕΕ, των 

μοντέλων εκδήλωσης και εξέλιξής του, εμφανίζεται και η αντίστοιχη εξέλιξη της προσπάθειας 

για μέτρηση των επιπέδων του. Στη διάρκεια της πενηντάχρονης πορείας της έρευνας, πολλά 

και διάφορα ήταν τα ερευνητικά εργαλεία που προτάθηκαν με απώτερο σκοπό την αξιολόγηση 

των επιπέδων του. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η Christina Maslach και η ερευνητική της ομάδα 

παρουσιάζουν το Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach & Jackson, 1981), με σκοπό να 

μετρήσουν τόσο το επίπεδο του συνολικού ΣΕΕ όσο και τις επιμέρους υποκλίμακές του, της 

συναισθηματικής εξουθένωσης, της αποπροσωποποίησης και των προσωπικών επιτευγμάτων. 

Ακολούθως και στην εξέλιξη της έρευνας, δημιουργούνται τρεις νέες εκδόσεις με βάση το 

πρωτότυπο: το MBI-Human Services Survey (MBI-HSS) που αφορά τον εργασιακό χώρο της 

παροχής υπηρεσιών υγείας, το MBI-Educators Survey (MBI-ES) που αφορά των εργασιακό 

χώρο των διδασκόντων και τέλος το MBI-General Survey (MBI-GS) το οποίο δημιουργήθηκε 

για να χρησιμοποιείται σε διάφορες κατηγορίες εργατικού δυναμικού. Και οι τέσσερεις 

εκδόσεις βασίζονται στη δομή των τριών υποκλιμάκων, η οποία έχει επιβεβαιωθεί με 

επιβεβαιωτικές παραγοντικές αναλύσεις κατά καιρούς και έχει γίνει αποδεκτή (Bakker, 

Demerouti, & Schaufeli, 2002; Bria, Spânu, Bəban, Dumitraşcu, 2014; Qiao & Schaufeli, 

2010). 

Με βάση την κλίμακα της Maslach αναπτύσσεται από την Jones η κλίμακα ΣΕΕ 

προσωπικού (The Staff Burnout Scale for Health Professionals, SBS-HP0 (Jones, 1981). 

Χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της Maslach, σχεδιάζει το ερωτηματολόγιο με 20 

ερωτήματα που μετρούν το ΣΕΕ και 10 ερωτήματα ανίχνευσης ψεύδους για σκόπιμα θετικές 

απαντήσεις. Η κλίμακα έχει σχεδιαστεί για εργαζόμενους στο κλάδο παροχής υπηρεσιών 

υγείας και αξιολογεί γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές ψυχολογικές και 

κοινωνικές αντιδράσεις του ατόμου. Αποτελείται από τέσσερεις υποκλίμακες που αξιολογούν 

την εργασιακή δυσαρέσκεια, την ψυχολογική και διαπροσωπική ένταση, την φυσική ασθένεια 

και τον κίνδυνο και τέλος την ελλιπή επαγγελματική σχέση μεταξύ παρόχου και αποδέκτη της 

υπηρεσίας.  

Το 1988 οι Pines και Aronson παρουσιάζουν το Burnout Measure (BM). Το 

συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο αναφέρεται στο σύνολο των εργαζομένων ανεξαρτήτως 

και ουσιαστικά αξιολογεί τη βασική υποκλίμακα του ΣΕΕ, την εξουθένωση σε τρεις μορφές: 

τη φυσική, τη συναισθηματική και διανοητική κόπωση των ατόμων. Το 2005 παρουσιάστηκε 

μία νέα εκδοχή της κλίμακας η οποία είναι πιο μικρή σε έκταση και πιο εύχρηστη (BMS). 

Αντίστοιχα και γι’ αυτήν την κλίμακα υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα επιβεβαιωτικών 

παραγοντικών αναλύσεων που επιβεβαιώνουν την τρισδιάστατη φύση της κλίμακας (Qiao & 

Schaufeli, 2010; Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap, 2016). 

Στις αρχές της νέας χιλιετίας η Demerouti με την ερευνητική της ομάδας παρουσίασε 

μία καινούρια κλίμακα το Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), με βάση μία διαφορετική 

θεώρηση του MBI. Η δομή του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου αποτελείται από δύο 
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διαστάσεις, την εξουθένωση και την αποδέσμευση (Demerouti, Bakker, Vardakou, Kantas, 

2003; Demerouti, Bakker, Schaufeli, 2001). Και στο συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο έχει 

πραγματοποιηθεί έλεγχος δομής με επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση και αναλύσεις 

σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του και έχει επιβεβαιωθεί ο δισδιάστατος 

χαρακτήρας του (Demerouti et al., 2003; Halbesleben & Demerouti, 2005; Reis, 

Xanthopoulou, & Tsaousis, 2015). 

Το 2005 οι Kristensen και συν., (2005a) παρουσίασαν την Κλίμακα της Κοπεγχάγης 

(Copenhagen Burnout Inventory – CBI). Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο 

κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή μιας προοπτικής μελέτης. Αν και η 

αρχική ιδέα ήταν να γίνει χρήση του MBI, τα θεωρητικά προβλήματα στην προσέγγιση της 

έννοιας έκαναν περισσότερο θολό το τοπίο παρά το ξεκαθάριζαν, δημιουργώντας μία αέναη 

συζήτηση γύρω από τη δομή του και τις σχέσεις των υποκλιμάκων μεταξύ τους και αφήνοντας 

σε δεύτερη μοίρα το βασικό εγχείρημα που ήταν η διεξαγωγή της έρευνας. Για το λόγο αυτό 

απορρίφθηκε το MBI και χρησιμοποιήθηκε το CBI. 

Παρά την πληθώρα των ερευνητικών εργαλείων αποτελεί γεγονός ότι το MBI και οι 

διάφορες εκδόσεις του αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή μεταξύ των ερευνητών για την 

αξιολόγηση του ΣΕΕ (Bria et al., 2014; Halbesleben & Buckley, 2004; Maslach et al., 2001; 

Schaufeli et al., 2016). 

Παράγοντες Κινδύνου Εμφάνισης και Εξέλιξης του ΣΕΕ 

Οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του ΣΕΕ είναι υπεύθυνοι για την αύξηση της 

πιθανότητας εκδήλωσης και εξέλιξής του. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες έχουν μελετηθεί 

εκτενώς και αποτελούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πεδίο των ερευνητών (Maslach, 2003). Οι 

παράγοντες πρόκλησης του ΣΕΕ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) Οργανωσιακοί, β) 

Εργασιακοί και γ) Ατομικοί (Maslach et al., 2001).  

Οι Maslach και Leiter (1997) αναφέρουν έξι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση 

του ΣΕΕ: α) Ο εργασιακός φόρτος που σχετίζεται με την ένταση, τις χρονικές απαιτήσεις για 

την ολοκλήρωση, την πολυπλοκότητα, την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας, β) Η 

έλλειψη ελέγχου επάνω στην εργασία σχετικά με την οργάνωση και την ιεράρχηση της 

διαχείρισης της καθημερινής εργασιακής ρουτίνας, τη σύγκρουση και την επικάλυψη των 

ρόλων και την αυτονομία, γ) Οι ανεπαρκείς ανταμοιβές, θεσμικές, οικονομικές και κοινωνικές, 

που δημιουργούν το αίσθημα της ανισορροπίας μεταξύ της προσφοράς από μέρους του 

εργαζόμενου και της ανταπόδοσης από τον εργοδότη, δ) Το αίσθημα του ανήκειν και της 
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κοινότητας που σηματοδοτεί την κοινωνική υποστήριξη, και που όταν αυτό δεν γίνεται 

αντιληπτό, ο εργαζόμενος πιστεύει ότι επικρατούν απρόσωπες σχέσεις μεταξύ συναδέλφων 

και απόσταση, ε) Η έλλειψη δικαιοσύνης, που υπονομεύει την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια 

και το σεβασμό στον εργασιακό χώρο και στ) Οι αντικρουόμενες αξίες που καλούνται να 

διαχειριστούν οι εργαζόμενοι, καθώς πιθανές αποφάσεις της διοίκησης – του οργανισμού, 

μπορεί να συγκρούονται με τις βασικές αρχές και το έργο των εργαζομένων. Ωστόσο, οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες σχετίζονται με χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου και δεν 

είναι τα μόνα, καθώς και δεν γίνεται αναφορά σε ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που 

ίσως λειτουργούν ως παράγοντες και συμβάλουν στην εμφάνιση του ΣΕΕ. 

Μια πιο ευρεία περιγραφή παραγόντων περιλαμβάνει τους περιβαλλοντικούς-

εργασιακούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου. Στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται ο 

εργασιακός φόρτος (Bakken & Winn, 2021; Gray-Stanley & Muramatsu 2011; Pappa, Ntella, 

Giannakas, Giannakoulis, Papoutsi, & Katsaounou, 2020), η έλλειψη ελέγχου επί της εργασίας 

(Kowalski et al. 2010), η μη ικανοποιητική ανταμοιβή (Sehlen et al. 2009), ο κατακερματισμός 

της εργασιακής κοινότητας (Devereux, Hastings, Noone, Firth, & Totsika, 2009), η απουσία 

δικαιοσύνης (Maslach & Leiter 2008), οι αντικρουόμενες αξίες (Maslach & Leiter 1997) και 

η εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι (Laba, Bosman, & Buitendach, 2005; 

Pappa et al., 2020). Στη δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας και στο φυσικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η εργασία και που έμμεσα ή άμεσα συμβάλει 

στην εμφάνιση του ΣΕΕ. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται η διάδραση μεταξύ ατόμου 

και η/υ (Thomée, Dellve, Härenstam, & Hagberg, 2010), η διάδραση με άτομα-πελάτες 

(Emanuel et al. 2011), ο φωτισμός στο χώρο εργασίας (Alimoglu & Donmez 2005), η εργασία 

σε βάρδιες (Demerouti, Geurts, Bakker, & Euwema, 2004), ο θόρυβος (Sehlen et al. 2009) και 

ο συνωστισμός (Popa, Arafat, Purcărea, Lală, & Bobirnac, 2010). 

Εκτός από τους προαναφερθέντες παράγοντες που αφορούν στο εργασιακό 

περιβάλλον, υπάρχουν και ατομικοί παράγοντες που αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι συγκεκριμένοι ατομικοί παράγοντες σχετίζονται με 

την ικανότητα των ατόμων τόσο να προσαρμόζονται στα στρεσογόνα ερεθίσματα που οδηγούν 

στο ΣΕΕ, όσο και στο να επιλέγουν κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης των 

συγκεκριμένων ερεθισμάτων (Shimizutani et al. 2008). Μεταξύ των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας που λειτουργούν ως παράγοντες του ΣΕΕ συμπεριλαμβάνονται ο 

νευρωτισμός (Armon, Shirom, & Melamed, 2012), η εξωστρέφεια (Ghorpade, Lackritz, & 

Singh, 2007), η συγκαταβατικότητα-καλοσύνη (Piedmont, 1993), η ειλικρίνεια (Gustafsson, 
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Persson, Eriksson, Norberg, & Strandberg, 2009), η ευσυνειδησία (Ghorpade et al., 2007; 

LePine, LePine, & Jackson, 2004), τα αρνητικά συναισθήματα (Alarcon, Eschleman, & 

Bowling, 2009), η σταθερότητα (Alarcon et al., 2009), η εστία ελέγχου (Gray-Stanley & 

Muramatsu, 2011), η αλεξιθυμία (Bratis et al., 2009), διάφοροι τύποι προσωπικότητας όπως ο 

Τύπος Α Συμπεριφοράς (Alarcon et al., 2009) ή Τύπος Δ Συμπεριφοράς-Προσωπικότητας 

(Mommersteeg, Denollet, & Martens, 2012), η τελειομανία (Cabell, 2021; Harari, Swider, 

Steed, & Breidenthal 2018; Hill & Curran, 2016; Spagnoli, Buono, Kovalchuk, Cordasco, & 

Esposito, 2021; Taris, Beek, & Schaufeli, 2010), η διάθεση αισιοδοξίας έναντι της 

απαισιοδοξίας (Alarcon et al., 2009; Malagón-Aguilera et al., 2020), η προληπτική 

προσωπικότητα (Alarcon et al., 2009; Öneren, Çetiner, Arar, & Yurdakul, 2019) και οι 

διαταραχές προσωπικότητας (Bianchi, Rolland, & Salgado, 2018; Emilia, Gómez-Urquiza, 

Cañadas, Albendín-García, Ortega-Campos, & Cañadas-De la Fuente, 2017). 

Εκτός από τους προαναφερθέντες παράγοντες, οι πιο κοινώς χρησιμοποιούμενοι 

παράγοντες στην έρευνα και στη μελέτη του ΣΕΕ είναι οι δημογραφικοί-κοινωνικοί. Οι πιο 

δημοφιλείς από αυτούς είναι το Φύλο, η Ηλικία, η Οικογενειακή Κατάσταση, το Επίπεδο 

Εκπαίδευσης, το Είδος της Σχέσης Εργασίας, τα Χρόνια Εργασίας και τα Χρόνια στην Ίδια 

Θέση. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές αποτέλεσαν και τις ανεξάρτητες μεταβλητές της 

παρούσας εργασίας. 

Το Φύλο αποτελεί την πιο δημοφιλή ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία διερευνάται ως 

προς τη σχέση της με το ΣΕΕ και τις επιμέρους συνιστώσες της. Πληθώρα ερευνητικών 

αποτελεσμάτων έχουν ανακοινωθεί μέσα σε μισό αιώνα έρευνας για τη συγκεκριμένη 

μεταβλητή. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν συγκλίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δημιουργήσουν κανόνα. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Τα αποτελέσματα των ερευνών γενικώς δείχνουν πως οι 

γυναίκες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα προδιαθεσικών 

παραγόντων του ΣΕΕ από τους άντρες (Huang, Lei, Xu, Liu, & Yu, 2020; Lai et al., 2019) και 

ιδιαίτερα υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης (Bekker, Croon, & Bressers, 

2005; Jalili, Niroomand, Hadavand, Zeinali, & Fotouhi, 2021; Purvanova, & Muros, 2010; 

Redondo-Flórez, Tornero-Aguilera, Ramos-Campo, & Clemente-Suárez, 2020). Με αναφορά 

κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των γυναικών έως και 35 ετών, παρατηρείται ότι οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις, στις οποίες η γυναίκα κατά κύριο λόγο καλείται να ανταπεξέλθει, οδηγούν σε 

υψηλότερα επίπεδα συγκρούσεων μεταξύ εργασίας-οικογένειας, με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται πιο εύκολα στην εμφάνιση συμπτωμάτων του ΣΕΕ από ότι οι άνδρες (Byron, 2005; 

Cinamon & Rich, 2002), ενώ διαφορές έχουν παρατηρηθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες (35-44) 
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πάλι με τις γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ΣΕΕ (Vetter, Vetter, & Fowler, 2020). 

Ακόμα όμως και σε μικρότερες ηλικίες, τα κορίτσια δείχνουν να εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα σε κάποιες από τις συνιστώσες του ΣΕΕ. Μια σειρά ερευνών με θέμα τη σχολική 

επίδοση δείχνει ότι τα κορίτσια εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

εξουθένωσης από τα αγόρια (Herrmann, Koeppen, & Kessels, 2019; Salmela-Aro, Muotka, 

Alho, Hakkarainen, & Lonka, 2016; Salmela-Aro & Tynkkynen, 2012). Επειδή όπως 

προαναφέρθηκε, ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του ΣΕΕ είναι και η πολυπλοκότητα, υπάρχουν 

και αποτελέσματα που δείχνουν ότι σε συγκεκριμένα εργασιακά πεδία μπορεί τα 

αποτελέσματα να αντιστραφούν. Ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι στον κλάδο των 

δασκάλων προσχολικής αγωγής οι άνδρες εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα ΣΕΕ και ιδιαίτερα 

στον εργασιακό κυνισμό (Mahmood, 2017; Sak, 2018). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα παρουσίασαν σχετικά χαμηλά επίπεδα επίδρασης του παράγοντα 

του φύλου, ενώ ίσως να σχετίζονται και με άλλους εργασιακούς, οργανωτικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες όπως η χαμηλή αμοιβή, η έλλειψη πόρων ή ακόμα και το status του 

επαγγέλματος για τους άνδρες σε ένα γυναικοκρατούμενο εργασιακό χώρο. Τέλος, υπάρχουν 

και ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζουν την μη ύπαρξη διαφορών μεταξύ των δύο φύλων, 

ακόμα όταν και οι δύο ομάδες εμφανίζουν συμπτώματα του ΣΕΕ (Comber & Cormack, 2007;  

Farshi & Omranzadeh, 2014; Worly, Verbeck, Walker, Clinchot, Keder, & Steinauer, 2017). 

Πάνω στις διαφορές που σχετίζονται με το φύλο, εδραιώνονται και οι διαφορές σχετικά 

με την γονική δραστηριότητα, καθώς αποτελεί τον πιο ξεκάθαρα οριοθετημένο ρόλο με βάση 

το φύλο (Roskam & Mikolajczak, 2020). Παρόλο που η ύπαρξη παιδιών αποτελεί το 

σημαντικότερο κομμάτι της οικογενειακής ζωής και η καθημερινότητα με τα παιδιά αποτελεί 

πηγή χαρά και ευχαρίστησης για τους γονείς (Nelson, Kushlev, & Lyubomirsky, 2014), 

εντούτοις αποτελεί μία συνεχή, πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία (Deater-Deckard, 2014). 

Οι κοινωνικές προσδοκίες με βάση το φύλο διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη κατάσταση προς 

διαχείριση, που αφορά την ισορροπία μεταξύ της οικογένειας και των εργασιακών απαιτήσεων 

(Craig & Sawrikar, 2009). Η συγκεκριμένη κατάσταση αφορά κατά αναφέρεται ιδιαίτερα στις 

γυναίκες, όπου ο φόρτος εργασίας ως μέλος της οικογένειας και ως γονέας, περιλαμβάνει το 

υψηλότερο ποσοστό εργασιών εντός του σπιτιού (70%) και το μεγαλύτερο ποσοστό 

διευθέτησης ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά (65%) σε σχέση με τους άνδρες (Champagne, 

Pailhé, & Solaz, 2015) ακόμα και εάν βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους εργασιακής 

απασχόλησης (Lyonette & Crompton, 2015). Η διευθέτηση των συγκεκριμένων ζητημάτων 

που αναφέρονται και στα παιδιά αυξάνουν τον εργασιακό φόρτο, ο οποίος έχει αποδειχθεί ως 

ένας από τους παράγοντες που προκαλούν το ΣΕΕ (Koh et al., 2005).  Αυτό είναι φανερό και 
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από τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χρόνο που διαθέτουν με τα παιδιά τους, 

καθώς οι γυναίκες διαθέτουν πολύ περισσότερο χρόνο ακόμα κι αν είναι εργαζόμενες, είτε ο 

συγκεκριμένος χρόνος αφορά στο διάβασμα των παιδιών, είτε σε εξωσχολικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, είτε στη φροντίδα τους (Bianchi, Robinson, & Milke, 2006; Matud, 2004; 

Renk et al., 2003; Wheatley, 2013). Η σύγκριση διάφορων πληθυσμών εργαζομένων με 

εργαζόμενες μητέρες έχει δείξει ότι οι τελευταίες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα σχετικού 

κινδύνου προσβολής από το ΣΕΕ, καθώς δαπανούν πολύ περισσότερη ενέργεια και χρόνο για 

να ανταπεξέλθουν και στους δύο ρόλους τους (Nomaguchi, 2012) – εργαζόμενες και μητέρες 

– ακόμα και από τις εργαζόμενες που δεν είναι μητέρες (Peeters, Montgomery, Bakker, & 

Schaufeli, 2005).  

Κάποια ερευνητικά αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν άμεση συσχέτιση μεταξύ ΣΕΕ 

και ύπαρξης παιδιών, οι εργαζόμενοι που δεν είναι γονείς δείχνουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με την κατάχρηση ουσιών και τον έλεγχο για κατάθλιψη σε αντίθεση με 

αυτούς που είναι γονείς, δείχνοντας έμμεσα μία προστατευτική δράση του να είναι κάποιος 

γονιός (Vetter et al., 2020). Υπάρχουν όμως και αποτελέσματα που δείχνουν ευθεία σχέση 

μεταξύ της ύπαρξης παιδιών ή όχι και του ΣΕΕ. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι που δεν είναι γονείς 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης και αποπροσωποποίησης σε 

σχέση με αυτούς που είναι γονείς (Kader, Elhusein, Elhassan, Alabdulla, Hammoudeh, & 

Hussein, 2021). Επίσης, αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει μία γραμμική σχέση 

μεταξύ του αριθμού των παιδιών και του ΣΕΕ (Pamuk & Durmuş, 2015) η οποία ίσως να 

οφείλεται στις αυξημένες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ανατροφή των παιδιών, που 

έχει με τη σειρά της ως αποτέλεσμα λιγότερο και χαμηλότερης ποιότητας χρόνο μεταξύ των 

συντρόφων, μείωση της συχνότητας και της ποιότητας της επικοινωνίας μεταξύ τους, καθώς 

και τη δημιουργία πιθανών συγκρούσεων που προκύπτουν από τις ευθύνες της ανατροφής και 

της αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Τα προσωπικά επιτεύγματα όπως αυτά 

αντικατοπτρίζονται στην επιτυχή εκπλήρωση των εργασιακών στόχων του εργαζόμενου, 

πιθανόν να μειώνονται λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από τις 

υποχρεώσεις του ρόλου ως γονείς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση και τη δημιουργία 

του αισθήματος των μειωμένων επαγγελματικών επιτευγμάτων. 

Σχετικά με την Ηλικία τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι και πάλι αντικρουόμενα. 

Διάφορα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν άλλοτε να υπάρχει και άλλοτε να μην υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του ΣΕΕ. Σε σχετικές έρευνες φαίνεται ότι στην 

αρχή και κατά τα πρώτα χρόνια του εργασιακού βίου υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της 

ηλικίας και του ΣΕΕ, στη μέση ηλικία του εργασιακού βίου μειώνεται, ενώ στο τέλος 
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συσχετίζεται και πάλι θετικά (Marchand, Blanc, & Beauregard, 2018). Άλλα ερευνητικά 

δεδομένα παρουσιάζουν μία γραμμική αρνητική συσχέτιση του ΣΕΕ με την ηλικία, καθώς όσο 

μεγαλώνει η ηλικία μειώνεται σχετικά σταθερά το ΣΕΕ (Austria-Corrales, Cruz-Valdés, 

Herrera-Kiengelher, Vázquez-García, & Salas-Hernández, 2011; Marchand, Durand, Haines, 

& Harvey, 2015; Norlund, Reuterwall, Höög, Lindahl, Janlert, & Birgander, 2010), δίνοντας 

την εικόνα των υψηλότερων επιπέδων ΣΕΕ στις νεότερες ηλικίες με διαφορές ακόμα και στις 

επιμέρους συνιστώσες όπως η συναισθηματική εξουθένωση και η αποπροσωποποίηση είναι 

ιδιαιτέρως στατιστικά σημαντικώς υψηλότερες από τις τιμές που εμφανίζουν οι μεγαλύτερης 

ηλικίας (Amoafo, Hanbali, Patel, & Singh, 2015; Bartosiewicz & Januszewicz, 2019; Kader et 

al., 2021; Kim & Yeom, 2018; Silva, Nunes, Santana, Reis, Machado Neto, & Lima, 2015; 

Zarei, Ahmadi, Sial, Hwang, Thu, & Usman, 2019). Άλλα πάλι ερευνητικά δεδομένα ότι δεν 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές καθώς νεότεροι και μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εργαζόμενοι εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ΣΕΕ (Cheng, Chen, Chen, Burr, & Hasselhorn, 2013), 

ενώ υπάρχουν και έρευνες που δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ΣΕΕ από τους νεότερους (Verdonk, 

Hooftman, Van Veldhoven, Boelens, & Koppes, 2010). Όλα τα προαναφερθέντα 

αποτελέσματα ερμηνεύονται με βάση διαφορετικές θεωρήσεις. Η γραμμική αρνητική 

συσχέτιση που εμφανίζει στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερης 

ηλικίας εργαζομένων σε σχέση με το ΣΕΕ ερμηνεύεται ως βελτίωση του δείκτη της εμπειρίας 

που αποκτά ο εργαζόμενος κατά την εξέλιξη του εργασιακού του βίου, καθώς και τη 

διαμόρφωση διαφορετικών συνθηκών στα διάφορα στάδια της καριέρας του εργαζόμενου, 

όπου διαφοροποιούνται τόσο οι περιβαλλοντικές εργασιακές συνθήκες, αλλά και οι διαθέσιμοι 

πόροι στα διαφορετικά στάδια της ζωής (Barling, Kelloway, & Frone, 2004). Οι νεότεροι 

εργαζόμενοι που ξεκινούν με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και υψηλότερες προσδοκίες και 

επενδύουν πόρους, αρκετές φορές περισσότερους απ’ τους απαιτούμενους, για την επιτυχία, 

αποτυγχάνουν να επιτύχουν τα προσδοκόμενα και εξουθενώνονται (Lim, Kim, Kim, Yang, & 

Lee, 2010), εκτός του ότι δεν διαθέτουν αρκετή εμπειρία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να 

διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο τα στρεσογόνα ερεθίσματα (Wang, Xie, Dai, Zhang, Huang, 

& Chen, 2014; Xu, Pan, Li, Lu, & Zhang, 2020). Επίσης, κατά το συγκεκριμένο στάδιο της 

ζωής, η δημιουργία οικογένειας και οι πιθανές προστριβές μεταξύ της οικογένειας και της 

εργασίας οδηγούν και πάλι στην εξουθένωση, ενώ αντίθετα στις μεγαλύτερες ηλικίες η 

εμπειρία στη διαχείριση της οικογένειας μειώνει σταδιακά τις συγκρούσεις μεταξύ 

οικογένειας-εργασίας, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα επίπεδα ΣΕΕ στις μεγαλύτερες ηλικίες 

(Matthews, Bulger, & Barnes-Farrell, 2010). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί το ΣΕΕ ως 
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πολυπαραγοντικό φαινόμενο, επηρεάζεται και από το συνδυασμό των παραγόντων, οπότε μία 

μονοδιάστατη ερευνητική προσέγγιση και αντίστοιχα συμπεράσματα για μία και μόνη 

μεταβλητή όπως αυτή της ηλικίας, είναι παρακινδυνευμένη. 

Η Οικογενειακή κατάσταση αποτελεί άλλη μία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος μεταβλητή. 

Ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν να υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ των εγγάμων και 

των αγάμων με τους δεύτερους να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα τόσο στο συνολικό ΣΕΕ 

(Zarei et al., 2019; Xu et al., 2020) όσο και σε επιμέρους μετρήσεις που αφορούσαν τη 

συναισθηματική εξάντληση, ενώ όσοι διαμένουν με άλλα μέλη της οικογένειας τους 

εμφανίζουν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης από αυτούς που 

δεν διαμένουν με την οικογένειά τους (Kader et al., 2021), ενώ υπάρχουν και δεδομένα όπου 

οι άγαμοι εμφανίζουν έως και τριπλάσια επίπεδα ΣΕΕ (Corrado, Ciardi, Fortunato, & Servodio 

Iammarrone, 2019; Tijdink, Vergouwen, & Smulders, 2014). Η οικογενειακή κατάσταση 

αξιολογείται ως παράγοντας εμφάνισης του ΣΕΕ καθώς το εργαζόμενο άτομο καλείται να 

ανταποκριθεί και σε διαφορετικούς ρόλους εντός της οικογένειας και της οικίας. Η 

ανισορροπία δημιουργείται όταν εμφανίζεται σύγκρουση μεταξύ των ρόλων εργαζόμενου-

οικογενειάρχη-γονιού, καθώς οι περιορισμένοι πόροι σε χρόνο και ενεργεία δεν είναι ικανοί 

να καλύψουν στον επιθυμητό βαθμό και τους δύο χώρους που δραστηριοποιείται το άτομο. 

Αποτέλεσμα είναι η μείωση των πόρων του που οδηγεί προοδευτικά στο ΣΕΕ (Carlson, 

Kacmar, Wayne, & Grzywacz, 2006; Greenhaus, Allen, & Spector, 2006; Langballe, Espnes, 

Falkum, & Aasland, 2008). Ωστόσο, υπάρχουν επίσης και αποτελέσματα ερευνών που δεν 

παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών επιπέδων 

οικογενειακής κατάστασης και ειδικότερα μεταξύ εγγάμων και αγάμων (Al-Qaryoti & Al-

Khateeb, 2006; Bayram, Gursakal, & Bilgel, 2010; Farshi & Omranzadeh, 2014). 

Ένας άλλος από τους παράγοντες που συστηματικά μελετώνται σε πληθώρα 

ερευνητικών προσπαθειών είναι αυτός του επιπέδου εκπαίδευσης. Ειδικά η συναισθηματική 

εξουθένωση που θεωρείται το πρώτο και αρχικό στάδιο της εμφάνισης του ΣΕΕ σχετίζεται με 

το επίπεδο εκπαίδευσης του εργαζόμενου (De Paiva, Canário, De Paiva China, & Gonçalves, 

2017). Κάποια αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης μειώνεται 

το ΣΕΕ (Girgin, 2020; Kim & Yeom, 2018; Nowacka, Piskorz, Wolfshaut-Wolak, Piątek, & 

Gniadek, 2018). Υπάρχουν όμως και ερευνητικά αποτελέσματα που δείχνουν μία θετική 

συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου σπουδών και του ΣΕΕ, καθώς όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

σπουδών τόσο υψηλότερα επίπεδα του ΣΕΕ παρουσιάζονται (Farshi & Omranzadeh, 2014; 

Sezer, 2012). Άλλες πάλι έρευνες δεν δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη σχέση 

μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και του ΣΕΕ (Georgiou & Fotiou, 2019). Το φαινόμενο των 
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διαφορετικών αποτελεσμάτων σχετίζεται με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του ΣΕΕ, καθώς 

ίσως να υπάρχει επίδραση από κάποιες άλλες μεταβλητές. Για παράδειγμα, το ανώτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης συνήθως αντικατοπτρίζεται σε υψηλότερου κύρους αλλά και ευθυνών 

εργασιακές θέσεις, οι οποίες δημιουργούν και άλλα επίπεδα άγχους στους εργαζόμενους. 

Αντίστοιχα η μείωση του επιπέδου του ΣΕΕ με την αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης μπορεί 

να σχετίζεται με τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ατόμου που του δίνουν 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια  σχετικά με την εκτέλεση του έργου του και 

επομένως το κάνουν να λειτουργεί με μειωμένα επίπεδα άγχους. Τέλος, η μη ύπαρξη διαφορών 

μπορεί να σχετίζεται με το εργασιακό περιβάλλον ή ακόμα και το είδος της εργασίας. 

Το είδος της εργασιακής σχέσης αποτελεί έναν ενδιαφέροντα παράγοντα προς 

διερεύνηση. Η μονιμότητα, η μερική απασχόληση και η ωρομισθία, δείχνουν σε κάποια 

ερευνητικά αποτελέσματα να αποτελούν παράγοντα κινδύνου ή ακόμα και πρόκλησης του 

ΣΕΕ. Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν καθολικά ως προς το ποιο είδος σχέσης 

εργασίας έχει τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ΣΕΕ. Μία σειρά από ερευνητικά 

αποτελέσματα καταδεικνύει ότι εργαζόμενα άτομα με μόνιμη σύμβαση εργασίας εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα κινδύνου εμφάνισης του ΣΕΕ (Al-Qaryoti & Al-Khateeb, 2006; Pérez-

Fuentesa, Molero-Juradoa, Gázquez-Linaresb, & Simón-Márqueza, 2019) ή ακόμα και σε 

κάποια από τις συνιστώσες του ΣΕΕ, όπως παραδειγματικά στη συναισθηματική εξουθένωση, 

όπου εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα από τους εργαζόμενους με ορισμένου χρόνου συμβάσεις 

(Hu, Liu, Zhao, Yao, Gao, & Wang, 2015; Jurado, Pérez-Fuentes, Linares, Márquez, & 

Martínez, 2018). 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στον οποίο ρίχνει βάρος η ερευνητική κοινότητα 

είναι τα χρόνια εργασίας. Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ των ετών εργασίας, που 

μεταφράζονται σε χρόνια εμπειρίας και του ΣΕΕ και των συνιστωσών του, όπως η 

αποπροσωποποίηση, ίσως σηματοδοτεί τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία λειτουργεί ως 

αναστολέας της αρνητικής επίδρασης του εργασιακού στρες ως προάγγελου του ΣΕΕ (Hamid 

& Musa, 2017). Άλλα πάλι αποτελέσματα δεν δείχνουν να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ΣΕΕ 

και του χρόνου εργασίας (Karkar, Dammang, & Bouhaha, 2015). 

Επιπτώσεις της εμφάνισης του ΣΕΕ 

Η εμφάνιση και η εξέλιξη του ΣΕΕ συνοδεύεται και από μία σειρά επιπτώσεων. Τα 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα μπορεί με την εξέλιξη του φαινομένου να δημιουργήσουν σοβαρά 

προβλήματα σε πολλές εκφάνσεις της ζωής του εργαζόμενου. Τα συγκεκριμένα προβλήματα 
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σχετίζονται τόσο με το άτομο, όσο και με την εργασία και την κοινωνία και μπορούν να 

διαχωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) Τα προβλήματα που αφορούν στη φυσική 

υπόσταση του ατόμου, β) Τα προβλήματα που σχετίζονται με ψυχολογικές αντιδράσεις και 

συμπεριφορές του ατόμου και γ) Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σχέση του ατόμου και 

της εργασίας του. 

Στο φυσικό-σωματικό επίπεδο, υπάρχει μία εκτεταμένη βιβλιογραφία που συσχετίζει 

την εμφάνιση και την εξέλιξη του ΣΕΕ με μία πληθώρα ασθενειών και ανθυγιεινών 

συμπεριφορών από μέρος του ατόμου. Μεταξύ των ασθενειών που συσχετίζονται με το 

σύνδρομο είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις με σοβαρότερη τη στεφανιαία νόσο (Toker, 

Melamed, Berliner, Zeltser, & Shapira, 2012), μαζί με τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που 

οδηγούν σε τέτοιες παθήσεις όπως είναι η παχυσαρκία (Armon, Shirom, Berliner, Shapira, & 

Melamed, 2008), η υπερλιπιδαιμία- υπερχοληστερολαιμία (Kitaoka-Higashiguchi et al., 2009), 

ο διαβήτης τύπου ΙΙ (Melamed, Shirom, Toker, & Shapira, 2006),  το μεταβολικό σύνδρομο, η 

υπέρταση, ο υψηλός αριθμός τριακυλογλυκερολών (Shirom, Toker, Melamed, Berliner, & 

Shapira, 2013), η χαμηλή λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας και η υψηλή χαμηλής πυκνότητας, 

τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης νηστείας στο αίμα. Επίσης υπάρχει μία συσχέτιση μεταξύ του ΣΕΕ 

και σοβαρών τραυματισμών (Ahola, Salminen, Toppinen-Tanner, Koskinen, & Väänänen, 

2013) ή ακόμα και πρόωρων θανάτων (Ahola, Väänänen, Koskinen, Kouvonen, & Shirom, 

2010). 

Σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις του ΣΕΕ στο άτομο αυτές αναφέρονται στις 

διαταραχές ύπνου και στην αϋπνία (Jansson-Fröjmark & Lindblom, 2010; Kim, Ji, & Kao, 

2011), στην εμφάνιση κατάθλιψης (Armon, Melamed, Toker, Berliner, & Shapira, 2014; 

Bianchi, Schonfeld, Schonfled, & Laurent, 2015), στις διανοητικές-πνευματικές διαταραχές, 

καθώς και στη λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων και αντικαταθλιπτικής αγωγής (Leiter, Hakanen, 

Ahola, Toppinen‐Tanner, Koskinen, & Väänänen, 2013; Madsen, Lange, Borritz, & Rugulies, 

2015). 

Τέλος, οι επιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο αναφέρονται στην 

ικανοποίηση από την εργασία (Figueiredo-Ferraz, Grau-Alberola, Gil-Monte, & García-

Juesas, 2012; Lizano & Barak, 2015), στην απουσία από την εργασία (Borritz et al., 2010; 

Hallsten, Voss, Stark, & Josephson, 2011; Roelen, Van Hoffen, Groothoff, De Bruin, 

Schaufeli, & Van Rhenen, 2015), στη δυσκολία διαχείρισης των πόρων και των απαιτήσεων 

της εργασίας (Demerouti, Le Blanc, Bakker, Schaufeli, & Hox, 2009; Wang, Huang, & You, 

2016) και στην ανικανότητα για εργασία που οδηγεί σε πρόωρη συνταξιοδότηση (Ahola, 
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Gould, Virtanen, Honkonen, Aromaa, & Lönnqvist, 2009; Ahola, Toppinen-Tanner, Huutanen, 

Koskinen, A., & Väänänen, 2009). 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στα ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα των πολιτών. Κατοχυρώνεται συνταγματικά με το Άρθρο 16 του Συντάγματος και 

με τις εννέα παραγράφους του. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο ότι η 

παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, καθώς και την υποχρέωσή του να ενισχύσει 

σπουδαστές που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές 

τους (Σύνταγμα της Ελλάδος). 

Ειδικότερα, με τον Νόμο υπ. Αριθ. 3699/2008 όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

199/Α/2-10-2008, ορίζονται όλα τα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν. 3699/2008). Μέσα στο συγκεκριμένο νομικό 

πλαίσιο αναφέρεται αναλυτικά ο σκοπός, οι στόχοι και η οργάνωση του συστήματος 

εκπαίδευσης των ΑμεΑ σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και οι φορείς που παρέχουν τις 

συγκεκριμένες υπηρεσίες και η στελέχωσή τους από τις αντίστοιχες ειδικότητες. 

Μεταξύ των φορέων που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες αναφέρονται τα Κέντρα 

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης/ 

Οικοτροφεία (ΣΥΔ/Ο). Οι συγκεκριμένες δομές αποτελούν και το εργασιακό πεδίο με τους 

εργαζόμενους του οποίου ασχολείται η παρούσα έρευνα. 

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) 

Τα ΚΔΗΦ ορίζονται ως δομές αποκατάστασης – αποθεραπείας που παρέχουν 

αντίστοιχες υπηρεσίες σε ΑμεΑ, όπως αυτό ορίζεται από το Π.Δ. 395/1993, άρθρο 15, ΦΕΚ 

Α΄166. Μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών είναι η μετάβαση από και προς το κέντρο, η 

διαμονή και η διατροφή των ατόμων, πράξεις ειδικής αγωγής όπως εργοθεραπεία, 

λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία κλπ., ανάλογα με το είδος και το επίπεδο διαταραχής του 

ατόμου, άσκηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, εκπαίδευση σε καθημερινές δραστηριότητες 

και στην αυτοεξυπηρέτηση, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης και 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού. 
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Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

Σχετικά πρόσφατα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ12/ΓΠοικ. 

13107/283/2019 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1160/Β/8-4-2019, σχετικά με τις Προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 

ορίστηκε το οργανωτικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ΣΥΔ. Ως ΣΥΔ ορίζονται «…το 

σύνολο των χώρων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση κατοικία των ατόμων με αναπηρία 

με οργανωμένη υποστήριξη από τον Φορέα, έτσι ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες κατάλληλες 

για ύπνο, σωματική υγιεινή, καθαριότητα και αξιοπρεπή καθημερινή διαβίωση». Στη 

συγκεκριμένη υπουργική απόφαση παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το σύνολο της οργάνωσης 

και της λειτουργίας των ΣΥΔ όπου εάν τα άτομα που διαμένουν είναι πέραν ενός ορισμένου 

αριθμού ονομάζονται Οικοτροφεία. Αντίστοιχα, ορίζονται και οι ειδικότητες οι οποίες πρέπει 

να υπάρχουν για την αποτελεσματική εκπαίδευση των ωφελουμένων. 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠμεΑ) 

Στην εξέλιξη του θεσμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 

δημιουργήθηκαν ανάλογες δομές για τα ΑμεΑ, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠμεΑ). Στις συγκεκριμένες δομές όπως και στις πρωτότυπες, η 

δράση αφορά τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών εκτός ωρολογίου σχολικού 

προγράμματος εκπαίδευσης, τις απογευματινές ώρες για τα άτομα που παρακολουθούν πρωινή 

εκπαίδευση και τις πρωινές για τα άτομα που δεν παρακολουθούν πρωινή εκπαίδευση και με 

ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω. Αναφέρεται σε παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση 

και αναπηρίες. Οι συγκεκριμένες δομές σε συνεχή αλληλόδραση με τις σχολικές μονάδες 

ειδικής αγωγής και συνήθως υπάγονται στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ο σκοπός των ΚΔΑΠμεΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των 

εφήβων μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 

αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητας. Ο σκοπός 

επιτυγχάνεται μέσω της παροχής υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εφήβους με αναπηρίες, 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη απλών καθημερινών δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, 

ψυχαγωγίας, βελτίωσης του λόγου και της έκφρασης, ανάπτυξης της κοινωνικοποίησης και 

των ατομικών δεξιοτήτων του ατόμου καθώς και βελτίωση των επιπέδων της φυσικής 

δραστηριότητάς τους. 
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III. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Δείγμα 

Το δείγμα αποτέλεσαν 172 εργαζόμενοι/ες σε Κ.Δ.Η.Φ και Σ.Υ.Δ. με 52 άνδρες 

(30,2%) και 120 γυναίκες (69,8%) (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1. Κατανομή των Συμμετεχόντων ως προς τη Μεταβλητή του Φύλου 

Φύλο Απόλυτη Συχνότητα 
Σχετική Συχνότητα 

(%) 

Άνδρας 52 30,2 

Γυναίκα 120 69,8 

Σύνολο 172 100 

 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 

αποτελούνταν από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελούνταν από μια συνοδευτική επιστολή, 

στην οποία αναφέρονταν τα πλήρη στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας, 

αναφέρονταν στους σκοπούς της ερευνητικής προσπάθειας, στην διαφύλαξη της ανωνυμίας 

των απαντήσεων και στη χρήση τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς από ην ερευνήτρια και 

το Τμήμα (Παράρτημα Α). 

Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από το δημογραφικό ερωτηματολόγιο, το οποίο 

περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τις ανεξάρτητες μεταβλητές του Φύλου, της Ηλικίας, της 

Οικογενειακής Κατάστασης, της Ύπαρξης Παιδιών, του Είδους της Σχέσης Εργασίας, της 

Ειδικότητας και τα Επίπεδα Εκπαίδευσης (Παράρτημα Β). 

Το τρίτο μέρος αποτέλεσε το κυρίως ερευνητικό εργαλείο, το Ερωτηματολόγιο του 

Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι το 

Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) ) (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996) 

στην ελληνική του έκδοση (Αντωνίου & Ξένου, 2008). Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο 

έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διάφορες μελέτες στην Ελλάδα και είναι σχεδιασμένο και 

προσαρμοσμένο για χρήση σε διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους, κάτι που το καθιστά 

κατάλληλο για το συγκεκριμένο χώρο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, αφού οι εκπαιδευτές 

στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές είναι πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων. 
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Αποτελείται από 16 ερωτήματα, πέντε για τη Συναισθηματική Εξουθένωση (ΣΕ), έξι για την 

Αποπροσωποποίηση (Α) και πέντε για τα Προσωπικά Επιτεύγματα (ΠΕ), όπως αυτά 

αναφέρονται ως οι τρεις συνιστώσες του ΣΕΕ (Maslach & Jackson, 1981). 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Σε πρώτη φάση η ερευνήτρια μελετώντας τη βιβλιογραφία, ανακάλυψε το ερευνητικό 

εργαλείο το οποίο ήταν καταλληλότερο για τη διερεύνηση του ΣΕΕ στο συγκεκριμένο 

εργασιακό περιβάλλον και επικοινώνησε με τον κ. Αλέξανδρο – Σταμάτιου Αντωνίου για να 

ζητήσει την άδειά του για τη χρήση του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου στην Ελληνική 

γλώσσα. Ο κ. Αντωνίου έδωσε την άδειά του για τη χρήση και τις ευχές του για καλή επιτυχία 

στην ερευνητική προσπάθεια. 

Στη συνέχεια τύπωσε ένα σύνολο 100 ερωτηματολογίων που αποτελούνταν από τα τρία 

προαναφερθέντα μέρη, τη συνοδευτική επιστολή, το δημογραφικό ερωτηματολόγιο και το 

ερευνητικό εργαλείο. Ακολούθως, επικοινώνησε με συναδέλφους της σε αντίστοιχες δομές και 

ζήτησε τη συνδρομή τους μέσω της συμμετοχής τους στην έρευνα ως μέρος του δείγματος. Η 

ερευνήτρια όρισε συναντήσεις με τους υποψήφιους συμμετέχοντες για να τους παραδώσει τα 

ερωτηματολόγια. 

Κατά την παράδοση των ερωτηματολογίων εξηγούσε και προφορικά τα όσα έγραφε η 

συνοδευτική επιστολή και έδινε λεπτομερείς πληροφορίες και για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στην οικία του κάθε 

συμμετέχοντα και όχι στον εργασιακό χώρο για να έχει περισσότερη ηρεμία και συγκέντρωση 

το κάθε άτομο στον προσωπικό του χώρο και να είναι όσο το δυνατόν πιο αποστασιοποιημένοι 

από το εργασιακό περιβάλλον.  

Ο χρόνος που έδωσε η ερευνήτρια στους συμμετέχοντες για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων ήταν δύο εβδομάδες, ενώ σε περίπτωση που δεν είχαν αυτά επιστραφεί, 

έδινε μία εβδομάδα παράταση. Η διαδικασία της διανομής των ερωτηματολογίων και της 

συλλογής των απαντήσεων ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 

του 2021. Από τα 200 ερωτηματολόγια που διένειμε η ερευνήτρια επεστράφησαν τα 172, με 

ποσοστό απόκρισης 86%. 

Στατιστική ανάλυση 

Σχετικά με τη στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε αρχικά περιγραφική στατιστική 

ανάλυση για την περιγραφή των χαρακτηριστικών του δείγματος, δίνοντας αποτελέσματα σε 



35 

 

απόλυτες και σχετικές συχνότητες, σε Μέσους Όρους (ΜΟ) και Τυπικές Αποκλίσεις (ΤΑ). 

Σχετικά με το ερευνητικό εργαλείο πραγματοποιήθηκαν παραγοντική ανάλυση και έλεγχος της 

εννοιολογικής εγκυρότητας του και της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Για των έλεγχο των 

σχέσεων μεταξύ των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών πραγματοποιήθηκαν 

αναλύσεις με το στατιστικό κριτήριο t-test για ανεξάρτητα δείγματα, έγινε προσπάθεια για να 

πραγματοποιηθούν αναλύσεις διακυμάνσεις (ANOVA), αλλά λόγω στατιστικά σημαντικών 

διαφορών τόσο μεταξύ των πληθυσμών των ομάδων όσο και μεταξύ των διασπορών, 

διαπιστώθηκε ότι παραβιάζονταν οι προϋποθέσεις για τη χρήση του συγκεκριμένου 

στατιστικού κριτηρίου. Αντ’ αυτού επιλέχθηκε το μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο 

Kruskal-Wallis, ενώ όπου χρειάστηκε περεταίρω διερεύνηση για την αξιολόγηση πιθανών 

στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των ομάδων, χρησιμοποιήθηκε ανά ζεύγη το μη 

παραμετρικό κριτήριο Mann-Whitney U. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και το στατιστικό κριτήριο 

r του Pearson για την αξιολόγηση συσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων 

μεταβλητών.  



 

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων ήταν Μ.Ο. = 39,23 έτη (Τ.Α. = 7,88), η 

ελάχιστη ηλικία ήταν τα 24 έτη και η μέγιστη τα 62, ενώ ο μέσος όρος των ετών εργασίας στην 

παρούσα θέση ήταν Μ.Ο. = 10,02 έτη, με ελάχιστο χρόνο εργασίας το ένα έτος και μέγιστο 

χρόνο εργασίας τα 35 έτη (Τ.Α. =6,63) (Πίνακας 2).  

Πίνακας 2. Ηλικία και Έτη Εργασίας των Εργαζομένων 

 Ελάχιστο  Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. Κατανομή 

Ηλικία 24 62 39,23 7,875 62,016 

Έτη 1 35 10,02 6,630 43,959 

 

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων 97 ήταν έγγαμοι (56,4%), 

58 ήταν άγαμοι/ες (33,7%), 9 ήταν διαζευγμένοι/ες (8,7%) και δύο άτομα ήταν σε χηρεία 

(1,2%) (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Κατανομή των Συμμετεχόντων ως προς την Οικογενειακή Κατάσταση 

Οικογενειακή Κατάσταση 
Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική Συχνότητα 

(%) 

Έγγαμος/η 97 56,4 

Άγαμος/η 58 33,7 

Διαζευγμένος/η 15 8,7 

Χήρος/α 2 1,2 

Σύνολο 172 100,0 

 

Σχετικά με την ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια 86 άτομα δήλωσαν γονείς (50%), ενώ 

86 δήλωσαν ότι δεν έχουν παιδιά (50%) (Πίνακας 4).  

Πίνακας 4. Κατανομή των Συμμετεχόντων ως προς την Ύπαρξη Παιδιών στην Οικογένεια 

Παιδιά Απόλυτη Συχνότητα 
Σχετική Συχνότητα 

(%) 

Ναι 86 50,0 

Όχι 86 50,0 

Σύνολο 172 100 
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Όσον αφορά στο είδος της σύμβασης εργασίας 43 εργαζόμενοι/ες ήταν μερικής 

απασχόλησης (25%), 120 ήταν πλήρους απασχόλησης (69,8%), ενώ 9 ήταν ωρομίσθιοι (5,2%) 

(Πίνακας 5). 

Πίνακας 5. Κατανομή των Συμμετεχόντων ως προς το Είδος Σχέσης Εργασίας 

Είδος Απασχόλησης Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα (%) 

Μερική Απασχόληση 43 25,0 

Πλήρης Απασχόληση 120 69,8 

Ωρομίσθιο 9 5,2 

Σύνολο 172 100 

 

Σχετικά με τις ειδικότητες 20 ήταν Ψυχολόγοι (11,6%), 36 ήταν Εργοθεραπευτές 

(20,9%), οι 31 ήταν Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (18%), 10 ήταν Κοινωνικοί Λειτουργοί 

(5,8%), 11 ήταν Μουσικοθεραπευτές (6,4%), 12 ήταν Λογοθεραπευτές (7%), 15 ήταν 

Νοσηλευτές (8,7%), 2 ήταν Φυσικοθεραπευτές (1,2%), 17 ήταν Φροντιστές (9,9%) και 18 ήταν 

Ειδικοί Παιδαγωγοί (10,5%) (Πίνακας 6).  

Πίνακας 6. Κατανομή των Συμμετεχόντων ως προς την Ειδικότητα 

Ειδικότητα 
Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική Συχνότητα 

(%) 

Ψυχολόγος 20 11,6 

Εργοθεραπευτής 36 20,9 

Γυμναστής 31 18,0 

Κονωνικός Λειτουργός 10 5,8 

Μουσικοθεραπευτής 11 6,4 

Λογοθεραπευτής 12 7,0 

Νοσηλευτής 15 8,7 

Φυσικοθεραπευτής 2 1,2 

Φροντιστής 17 9,9 

Ειδικός Παιδαγωγός 18 10,5 

Σύνολο 172 100 

 

Από το σύνολο των εργαζομένων οι 152 (88,4%) ήταν Πανεπιστημιακής – 

Τεχνολογικής και άνω εκπαίδευσης ενώ μόνο 20 (11,6%), ήταν έως δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7. Κατανομή των Συμμετεχόντων ως προς τα Επίπεδα Εκπαίδευσης 
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Επίπεδο Σπουδών 
Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

Έως Δευτεροβάθμια 20 11,6 

ΑΕΙ/ΤΕΙ & άνω 152 88,4 

Σύνολο 172 100 

 

Με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων για να 

πραγματοποιηθούν οι επιμέρους στατιστικές αναλύσεις, πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση 

έλεγχος της καταλληλόλητας και της σφαιρικότητας του δείγματος. Η καταλληλότητας του 

δείγματος φάνηκε να είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο (ΚΜΟ = .729), Bartlett's Test of 

Sphericity χ2
(120) = 1005,82, p = .000 (Πίνακας 8). 

Πίνακας 8. Έλεγχος Καταλληλόλητας και Σφαιρικότητας του Δείγματος 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,729 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1005,818 

df 120 

Sig. ,000 

 

Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση του Ερωτηματολογίου Σύνδρομο Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης, Έλεγχος Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου 

Για να διερευνηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου Σύνδρομο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης, πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση και 

έλεγχος αξιοπιστίας με βάση το δείκτη Cronbach's alpha (a), τόσο για τις επιμέρους 

συνιστώσες του ερωτηματολογίου όσο και για το συνολικό ΣΕΕ.  

Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης του ερωτηματολογίου του ΣΕΕ 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον έλεγχο της εννοιολογικής δομής και της εγκυρότητας του 

ερευνητικού εργαλείου. Οι φορτίσεις των τριών παραγόντων επεξηγούν το 50,98% της 

διασποράς (Πίνακας 9).  

Πίνακας 9. Ιδιοτιμές των Τριών Παραγόντων του Ερωτηματολογίου Σύνδρομο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 
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Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,442 27,764 27,764 4,442 27,764 27,764 3,919 24,494 24,494 

2 2,217 13,857 41,621 2,217 13,857 41,621 2,306 14,413 38,907 

3 1,498 9,361 50,982 1,498 9,361 50,982 1,932 12,075 50,982 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Σχήμα 6. Καμπύλη διακύμανσης των Ιδιοτιμών των Παραγόντων του Ερωτηματολογίου 

Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Πίνακας 10. Φορτίσεις ερωτημάτων πριν από την περιστροφή (Component Matrixa) 

 
Component 

1 2 3 

Ε6 ,814 -,303 -,078 

Ε1 ,763 -,207 -,147 

Ε2 ,751 -,196 -,140 

Ε3 ,749 -,247 -,112 

Ε9 ,702 ,008 ,425 

Ε4 ,640 -,293 -,132 

Ε8 ,596 ,087 ,320 

Ε15 ,486 ,124 ,406 

Ε5 ,272 ,055 -,252 

Ε10 ,279 ,603 -,420 

Ε12 ,057 ,597 ,086 

Ε11 ,045 ,596 ,117 

Ε7 ,404 ,546 -,129 
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Ε16 ,436 ,541 -,417 

Ε14 ,223 ,452 ,435 

Ε13 ,132 ,029 ,576 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

Πίνακας 11. Φορτίσεις ερωτημάτων μετά την περιστροφή (Rotated Component Matrixa) 

 

Component 

1 2 3 

Ε6 ,858 -,012 ,155 

Ε1 ,794 ,083 ,097 

Ε3 ,788 ,032 ,114 

Ε2 ,777 ,088 ,102 

Ε4 ,714 -,034 ,045 

Ε5 ,285 ,215 -,114 

Ε10 ,125 ,765 -,131 

Ε16 ,287 ,753 -,086 

Ε7 ,182 ,647 ,162 

Ε12 -,200 ,518 ,241 

Ε11 -,219 ,503 ,264 

Ε9 ,510 ,056 ,641 

Ε14 -,088 ,313 ,581 

Ε13 -,043 -,140 ,574 

Ε15 ,278 ,105 ,572 

Ε8 ,412 ,134 ,526 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Έλεγχος Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου Σύνδρομο Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης 

Σχετικά με την εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αυτή φάνηκε να 

βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Για τη Συναισθηματική Εξάντληση τα ερωτήματα 

παρουσίασαν συντελεστές από .86 έως και .71, για την Αποπροσωποίηση από .64 έως .53, ενώ 

για τα Προσωπικά Επιτεύγματα από .77 έως .50 με εξαίρεση το ερώτημα «Μπορώ να 

αντιμετωπίσω αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν στη δουλειά μου» το οποίο 

εμφάνισε το χαμηλό στο .29 (Πίνακας 12). 
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Πίνακας 12. Φορτίσεις των Ερωτημάτων ανά Ερώτημα και ανά Παράγοντα 

Ερωτήματα 

Υποκλίμακες ΣΕΕ 

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

Προσωπικά 

Επιτεύγματα Αποπροσωποίηση 

Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η από τη 

δουλειά μου 

,858   

Αισθάνομαι συναισθηματικά 

εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου 

,794   

Αισθάνομαι κουρασμένος/η όταν 

σηκώνομαι το πρωί και έχω 

να αντιμετωπίσω ακόμη μια εργάσιμη 

μέρα 

,788   

Αισθάνομαι σωματική εξάντληση στο 

τέλος μιας εργάσιμης μέρας 

,777   

Μου δημιουργεί πραγματικά μεγάλη 

πίεση να δουλεύω όλη μέρα 

,714   

Μπορώ να αντιμετωπίσω 

αποτελεσματικά τα προβλήματα 

που προκύπτουν στη δουλειά μου 

,285   

Κατά τη γνώμη μου, είμαι καλός στη 

δουλειά μου 

 ,765  

Στη δουλειά μου, αισθάνομαι σίγουρος 

ότι κάνω αυτά που πρέπει με 

αποτελεσματικό τρόπο 

 ,753  

Αισθάνομαι ότι συμβάλλω 

αποτελεσματικά σε αυτά που κάνει ο 

οργανισμός στον οποίο δουλεύω 

 ,647  

Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα 

σε αυτή τη δουλειά 

 ,518  

Αισθάνομαι χαρούμενος/η όταν 

επιτυγχάνω κάτι στη δουλειά μου 

 ,503  

Σήμερα αντιμετωπίζω τη δουλειά μου με 

λιγότερο ενθουσιασμό 

  ,641 

Αναρωτιέμαι ολοένα και συχνότερα κατά 

πόσον η δουλειά μου συνεισφέρει σε 

οτιδήποτε 

  ,581 

Θέλω απλώς να κάνω τη δουλειά μου 

χωρίς να με ενοχλούν 

  ,574 

Αμφισβητώ την σπουδαιότητα της 

δουλειάς μου 

  ,572 

Σήμερα ενδιαφέρομαι λιγότερο για τη 

δουλειά μου σε σχέση 

με την εποχή που ξεκίνησα 

  ,526 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Σχετικά με την αξιοπιστία της υποκλίμακας της Συναισθηματικής Εξάντλησης 

ελέγχθηκε η δομική της εγκυρότητα με τον δείκτη  Cronbach's Alpha για κάθε ερώτημα εάν 

αυτό διαγραφεί (Πίνακας 13).  

Πίνακας 13. Έλεγχος Εγκυρότητας της Υποκλίμακας της Συναισθηματικής Εξουθένωσης 

 

Scale M.O. if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ε1 10,33 42,385 ,696 ,848 

Ε2 9,97 40,180 ,714 ,843 

Ε3 10,28 40,214 ,679 ,852 

Ε4 10,33 41,416 ,612 ,869 

Ε6 10,49 38,684 ,816 ,818 

 

Σχετικά με την αξιοπιστία της υποκλίμακας της Αποπροσωποποίησης ελέγχθηκε η 

δομική της εγκυρότητα με τον δείκτη  Cronbach's Alpha για κάθε ερώτημα εάν αυτό διαγραφεί 

(Πίνακας 14). 

Πίνακας 14. Έλεγχος Εγκυρότητας της Υποκλίμακας της Αποπροσωποποίησης 

 

Scale M.O. if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ε8 8,86 24,285 ,433 ,553 

Ε9 8,69 23,197 ,615 ,467 

Ε13 5,70 27,522 ,218 ,668 

Ε14 8,55 27,512 ,314 ,612 

Ε15 9,25 26,458 ,399 ,573 

 

Σχετικά με την αξιοπιστία της υποκλίμακας των μειωμένων Προσωπικών 

Επιτευγμάτων ελέγχθηκε η δομική της εγκυρότητα με τον δείκτη  Cronbach's Alpha για κάθε 

ερώτημα εάν αυτό διαγραφεί (Πίνακας 15). 

Πίνακας 15. Έλεγχος Εγκυρότητας της Υποκλίμακας των Προσωπικών Επιτευγμάτων 

 

Scale M.O. if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ε5 3,88 13,483 ,121 ,659 

Ε7 3,97 11,490 ,450 ,519 

Ε10 4,20 12,455 ,525 ,516 
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Ε11 4,11 13,514 ,256 ,595 

Ε12 3,69 11,901 ,285 ,592 

Ε16 3,81 10,296 ,523 ,477 

 

Η εσωτερική εγκυρότητα των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου ήταν από 

ικανοποιητική έως πάρα πολύ καλή με τη Συναισθηματική Εξάντληση στο .88, την 

Αποπροσωποποίηση στο .63 και τα Προσωπικά Επιτεύγματα στο .61. Τα συνολικά στατιστικά 

και των τριών υποκλιμάκων παρουσιάζονται στον Πίνακα 16.  

Πίνακας 16. Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις και Εσωτερική Εγκυρότητα των Υποκλιμάκων 

του Ερωτηματολογίου 

 M.O. Διασπορά T.A. Cronbach's Alpha N  

Συναισθηματική 

Εξάντληση 
12,85 61,451 7,839 ,873 5 

Αποπροσωποποίηση 10,26 36,908 6,075 ,632 6 

Προσωπικά 

Επιτεύγματα 
4,73 16,279 4,035 ,608 5 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Από τον συγκεκριμένο έλεγχο 

προέκυψε συσχέτιση θετική συσχέτιση μεταξύ της Συναισθηματικής Εξουθένωσης και 

Αποπροσωποίησης (r = .435, p < .001) και επίσης θετική συσχέτιση μεταξύ των Προσωπικών 

Επιτευγμάτων και της Αποπροσωποποίησης (r = .333, p < .001) (Πίνακας 17). 

Πίνακας 17. Συσχετίσεις των υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου Σύνδρομο Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης 

 ΣΕ ΠΕ ΑΠ 

ΣΕ Pearson Correlation 1 ,018 ,435** 

Sig. (2-tailed)  ,813 ,000 

ΠΕ Pearson Correlation  1 ,333** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

ΑΠ Pearson Correlation   1 

Sig. (2-tailed)    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Αποτελέσματα Ελέγχου Στατιστικών Υποθέσεων 

Για τον έλεγχο των υποθέσεων που σχετίζονταν με τα επίπεδα της ανεξάρτητης 

μεταβλητής του Φύλου (ΑΝΔΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΑ) και της ανεξάρτητης μεταβλητής του ΣΕΕ 

καθώς και των επιμέρους συνιστωσών της (Συναισθηματική Εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, 



44 

 

Προσωπικά Επιτεύγματα) πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι χρησιμοποιώντας το στατιστικό 

κριτήριο t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικών διαφορών των Μέσων όρων των επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής ως τις 

προαναφερθείσες εξαρτημένες. Η ομάδα των ανδρών (N = 52) συσχετίστηκε με το ΣΕΕ Μ.Ο. 

= 1.95 (Τ.Α. = .97) συγκριτικά με την ομάδα των γυναικών (Ν = 120) παρουσίασε υψηλότερη 

συσχέτιση Μ.Ο. = 1.76 (Τ.Α. = .84). Αντίστοιχα για τη ΣΕ οι άνδρες παρουσίασαν ελαφρώς 

χαμηλότερη συσχέτιση Μ.Ο. = 2.40 (Τ.Α. = 1.64) από τις γυναίκες Μ.Ο. = 2.64 (Τ.Α. = 1.54) 

για την ΑΠ οι άνδρες Μ.Ο. = 2.49 (Τ.Α. = 1.26) υψηλότερα από τις γυναίκες Μ.Ο. = 1.81 (Τ.Α. 

= 1.24) και για τα ΠΕ οι άνδρες Μ.Ο. = .94 (Τ.Α. = .77) υψηλότερα από τις γυναίκες Μ.Ο. = 

.82 (Τ.Α. = .66) (Πίνακας 18). 

Πίνακας 18. Μέσοι όροι και Τυπικές αποκλίσεις του Φύλου σε σχέση με την εξαρτημένη 

μεταβλητή και τις διαστάσεις της 

 
ΦΥΛΟ N M.O. T.A. Μ.Τ.Σ 

ΣΕΕ ΑΝΔΡΑΣ 52 1,9462 ,96714 ,13412 

ΓΥΝΑΙΚΑ 120 1,7559 ,83715 ,07642 

ΣΕ ΑΝΔΡΑΣ 52 2,4038 1,63994 ,22742 

ΓΥΝΑΙΚΑ 120 2,6417 1,53697 ,14031 

ΑΠ ΑΝΔΡΑΣ 52 2,4923 1,26396 ,17528 

ΓΥΝΑΙΚΑ 120 1,8067 1,24020 ,11321 

ΠΕ ΑΝΔΡΑΣ 52 ,9423 ,76688 ,10635 

ΓΥΝΑΙΚΑ 120 ,8194 ,65983 ,06023 

 

Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών μεταξύ των Μ.Ο. των 

επιπέδων του φύλου μέσω της υλοποίησης του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, ελέγχθηκε η 

κανονικότητα της κατανομής των διακυμάνσεων των δύο ομάδων μέσω του στατιστικού 

κριτηρίου του Levene’s F test για κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Από τους 

επιμέρους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των 

μέσων όρων των ομάδων του Φύλου σε σχέση με το ΣΕΕ (F(170) = 3.42, p = .06, t(170)  = 1.31, 

p = .19), ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων των ομάδων του 

Φύλου σε σχέση με τη ΣΕ (F(170) = .31, p = .39, t(170)  = .13, p = .90), ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων των ομάδων του Φύλου σε σχέση με τον Μ 

(F(170) = 8.90, p = .58, t(170)  = -.91 , p = .36), ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

των μέσων όρων των ομάδων του Φύλου σε σχέση με την ΑΠ (F(170) = .88, p = .35, t(170)  = 

3.31, p = .001) και ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων των 

ομάδων του Φύλου σε σχέση με τα ΠΕ (F(170) = .52, p = .47, t(170)  = 1.07, p = .29).  
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Για τον έλεγχο των υποθέσεων που σχετίζονταν με τα επίπεδα της ανεξάρτητης 

μεταβλητής της ύπαρξης Παιδιών (ΝΑΙ-ΟΧΙ) και της ανεξάρτητης μεταβλητής του ΣΕΕ 

καθώς και των επιμέρους συνιστωσών της (Συναισθηματική Εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, 

Προσωπικά Επιτεύγματα) πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι χρησιμοποιώντας το στατιστικό 

κριτήριο t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικών διαφορών των Μέσων όρων των επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής ως τις 

προαναφερθείσες εξαρτημένες. Η ομάδα των εχόντων παιδιά (N = 86) συσχετίστηκε με το 

ΣΕΕ Μ.Ο. = 1.80 (Τ.Α. = .82) συγκριτικά με την ομάδα των μη εχόντων παιδιά (Ν = 68) 

παρουσίασε χαμηλότερη συσχέτιση Μ.Ο. = 1.82 (Τ.Α. = .94). Αντίστοιχα για τη ΣΕ οι έχοντες 

παρουσίασαν ελαφρώς υψηλότερη συσχέτιση Μ.Ο. = 2.69 (Τ.Α. = 1.6) από τους μη έχοντες 

Μ.Ο. = 2.45 (Τ.Α. = 1.57) για την ΑΠ οι έχοντες Μ.Ο. = 1.98 (Τ.Α. = 1.36) χαμηλότερα από 

τους μη έχοντες Μ.Ο. = 2.05 (Τ.Α. = 1.21) και για τα ΠΕ οι έχοντες Μ.Ο. = .74 (Τ.Α. = .71) 

χαμηλότερα από τους μη έχοντες Μ.Ο. = 2.51 (Τ.Α. = .73), για τις Δ οι έχοντες Μ.Ο. = 4.11 

(Τ.Α. = .77) υψηλότερα από τους μη έχοντες Μ.Ο. = .97 (Τ.Α. = .66) (Πίνακας 19). 

Πίνακας 19. Μέσοι όροι και Τυπικές αποκλίσεις της μεταβλητής των Παιδιών σε σχέση με την 

εξαρτημένη μεταβλητή και τις διαστάσεις της 

 ΠΑΙΔΙΑ N M.O. T.A. Μ.Τ.Σ. 

ΣΕΕ ΝΑΙ 86 1,8027 ,82132 ,08857 

ΟΧΙ 86 1,8242 ,93968 ,10133 

ΣΕ ΝΑΙ 86 2,6907 1,56300 ,16854 

ΟΧΙ 86 2,4488 1,57239 ,16956 

ΑΠ ΝΑΙ 86 1,9791 1,36098 ,14676 

ΟΧΙ 86 2,0488 1,20740 ,13020 

ΠΕ ΝΑΙ 86 ,7384 ,71471 ,07707 

ΟΧΙ 86 ,9748 ,65555 ,07069 

 

Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών μεταξύ των Μ.Ο. των 

επιπέδων των Παιδιών μέσω της υλοποίησης του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, ελέγχθηκε η 

κανονικότητα της κατανομής των διακυμάνσεων των δύο ομάδων μέσω του στατιστικού 

κριτηρίου του Levene’s F test για κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Από τους 

επιμέρους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των 

μέσων όρων των ομάδων των Παιδιών σε σχέση με του ΣΕΕ (F(170) = 1.93, p = .17, t(170)  = -

.16, p = .87), ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων των ομάδων 

των Παιδιών σε σχέση με τη ΣΕ (F(170) = .154, p = .17, t(170) = 1.01, p = .313), ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων των ομάδων των Παιδιών σε σχέση με την 



46 

 

ΑΠ (F(170) = .58, p = .45, t(170)  = -.37 , p = .72) και ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές των μέσων όρων των ομάδων των Παιδιών σε σχέση με τα ΠΕ (F(170) = .14, p = .71, 

t(170)  = -2.26, p = .025).  

Για τον έλεγχο των υποθέσεων που σχετίζονταν με τα επίπεδα της ανεξάρτητης 

μεταβλητής του Επιπέδου Σπουδών (Έως δευτεροβάθμια – Τριτοβάθμια και άνω) και της 

ανεξάρτητης μεταβλητής του ΣΕΕ καθώς και των επιμέρους συνιστωσών της (Συναισθηματική 

Εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, Προσωπικά Επιτεύγματα) πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι 

χρησιμοποιώντας το στατιστικό κριτήριο t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί 

η πιθανή ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών των Μέσων όρων των επιπέδων της 

ανεξάρτητης μεταβλητής ως τις προαναφερθείσες εξαρτημένες. Η ομάδα Έως δευτεροβάθμια 

(N = 20) συσχετίστηκε με το ΣΕΕ Μ.Ο. = 1.51 (Τ.Α. = .81) συγκριτικά με την ομάδα 

Τριτοβάθμια και άνω (Ν = 152) παρουσίασε χαμηλότερη συσχέτιση Μ.Ο. = 1.85 (Τ.Α. = .88). 

Αντίστοιχα για τη ΣΕ η ομάδα έως Δευτεροβάθμια παρουσίασε χαμηλότερη συσχέτιση Μ.Ο. 

= 2.15 (Τ.Α. = 1.66) από την ομάδα Τριτοβάθμια και άνω Μ.Ο. = 2.63 (Τ.Α. = 1.55), για την 

ΑΠ η ομάδα έως Δευτεροβάθμια Μ.Ο. = 1.80 (Τ.Α. = .84) χαμηλότερα από την ομάδα 

Τριτοβάθμια και άνω Μ.Ο. = 2.04 (Τ.Α. = 1.33) και για τα ΠΕ η ομάδα έως Δευτεροβάθμια 

Μ.Ο. = .57 (Τ.Α. = .71) χαμηλότερα από την ομάδα Τριτοβάθμια και άνω Μ.Ο. = .90 (Τ.Α. = 

.69) (Πίνακας 20). 

Πίνακας 20. Μέσοι όροι και Τυπικές αποκλίσεις της μεταβλητής της Εκπαίδευσης σε σχέση με 

την εξαρτημένη μεταβλητή και τις διαστάσεις της 

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ N M.O. T.A. Μ.Τ.Σ. 

ΣΕΕ ΕΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
20 1,5056 ,80698 ,18045 

ΑΕΙ/ΤΕΙ & ΑΝΩ 152 1,8539 ,88360 ,07167 

ΣΕ ΕΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
20 2,1500 1,65672 ,37045 

ΑΕΙ/ΤΕΙ & ΑΝΩ 152 2,6250 1,55300 ,12597 

ΑΠ ΕΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
20 1,8000 ,83603 ,18694 

ΑΕΙ/ΤΕΙ & ΑΝΩ 152 2,0421 1,33037 ,10791 

ΠΕ ΕΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
20 ,5667 ,71410 ,15968 

ΑΕΙ/ΤΕΙ & ΑΝΩ 152 ,8947 ,68455 ,05552 

 

Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών μεταξύ των Μ.Ο. των 

επιπέδων της Εκπαίδευσης μέσω της υλοποίησης του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, 
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ελέγχθηκε η κανονικότητα της κατανομής των διακυμάνσεων των δύο ομάδων μέσω του 

στατιστικού κριτηρίου του Levene’s F test για κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Από 

τους επιμέρους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των 

μέσων όρων των ομάδων της Εκπαίδευσης σε σχέση με το ΣΕΕ (F(170) = .27, p = .60, t(170)  = -

1.67, p = .09), ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων των ομάδων 

της Εκπαίδευσης σε σχέση με τη ΣΕ (F(170) = .35, p = .85, t(170) = -1.28, p = .20), ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων των ομάδων της Εκπαίδευσης σε 

σχέση με την ΑΠ (F(170) = 8.01, p = .005, t(33,305)  = -1.12 , p = .27) και ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές των μέσων όρων των ομάδων της Εκπαίδευσης σε σχέση με τα ΠΕ (F(170) 

= .94, p = .76, t(21,197) = -2.00, p = .047).  

Αποτελέσματα Σχετικά με τις Ανεξάρτητες Μεταβλητές της Οικογενειακής Κατάστασης, 

του Είδους της Εργασίας και της Ειδικότητας 

Η αρχική προσέγγιση για τον έλεγχο των μηδενικών υποθέσεων σχετικά με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές της Οικογενειακής Κατάστασης (4 επίπεδα), του Είδους της 

Απασχόλησης (3 επίπεδα) και της Ειδικότητας (10 επίπεδα) σε σχέση με την εξαρτημένη 

μεταβλητή του ΣΕΕ και των τριών επιπέδων της βασίστηκε στην επιλογή του στατιστικού 

κριτηρίου της απλής ανάλυσης διακύμανσης (Analysis of Variance, ANOVA). Ωστόσο, κατά 

την αρχική εξέταση των προϋποθέσεων για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου ελέγχου, 

διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των προϋποθέσεων που αφορούσαν τόσο στην κανονική 

κατανομή του δείγματος όσο και τις ισότητας των διασπορών μεταξύ των ομάδων. Γι’ αυτόν 

το λόγο και έγινε επιλογή του μη παραμετρικού κριτηρίου Kruskal-Wallis. Στις περιπτώσεις 

που εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των ομάδων, 

πραγματοποιήθηκαν επιμέρους έλεγχοι με το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney για τη 

διαπίστωση των διαφορών ανά ζεύγη. 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης με βάση το στατιστικό κριτήριο Kruskal-

Wallis έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε κανένα από τα επίπεδα της 

ανεξάρτητης μεταβλητής της Οικογενειακής Κατάστασης  ούτε στο ΣΕΕ (Δμ = 1.60), H(3), χ
2 

= 4.5, p = .21, ούτε στη ΣΕ (Δμ = 2.40), H(3), χ
2 = 4.72, p = .19, ούτε στην ΑΠ (Δμ = 1.60), 

H(3), χ
2 = 4.5, p = .21, ούτε στα ΠΕ (Δμ = .83), H(3), χ

2 = 7.22, p = .065. 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης με βάση το στατιστικό κριτήριο Kruskal-

Wallis έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της ανεξάρτητης 

μεταβλητής του Είδους Απασχόλησης ούτε στο ΣΕΕ (Δμ = 1.61), H(2), χ2 = 1.61, p = .45, ούτε 
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στη ΣΕ (Δμ = 2.50), H(2), χ
2 = 2.24, p = .33, ούτε στην ΑΠ (Δμ = 1.60), H(2), χ

2 = 2.04, p = .36, 

αλλά παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ΠΕ (Δμ = .83), H(2), χ
2 = 8.97, p = .011. 

Για τον επιμέρους έλεγχο των διαφορών ανά ζεύγη της ανεξάρτητης μεταβλητής 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι post-hoc με το κριτήριο Mann-Whitney U, συνολικά για το ΣΕΕ 

και για τις επιμέρους συνιστώσες της εξαρτημένης μεταβλητής.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U δεν εμφάνισαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της Μερικής Απασχόλησης και της Πλήρους Απασχόλησης στο 

επίπεδο των Προσωπικών Επιτευγμάτων της εξαρτημένης μεταβλητής U = 2239.50, z = -1.29, 

p = .197. Τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U εμφάνισαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ της Μερικής Απασχόλησης και της Ωρομίσθιας Απασχόλησης στο επίπεδο 

των Προσωπικών Επιτευγμάτων της εξαρτημένης μεταβλητής U = 88.50, z = -2.256, p = .01, 

με μία σχετικά μέτρια επίδραση r = .17. Τέλος, τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney 

U εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της Πλήρους Απασχόλησης και της 

Ωρομίσθιας Απασχόλησης στο επίπεδο των Προσωπικών Επιτευγμάτων της εξαρτημένης 

μεταβλητής U = 249.50, z = -2.71, p = .007, με μία σχετικά μέτρια επίδραση r = .20. 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης με βάση το στατιστικό κριτήριο Kruskal-

Wallis έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της ανεξάρτητης 

μεταβλητής της Ειδικότητας ούτε στο ΣΕΕ (Δμ = 1.61), H(9), χ
2 = 16.17, p = .063, ούτε στη ΣΕ 

(Δμ = 2.50) , H(9), χ
2 = 16.20, p = .063, ούτε στην ΑΠ (Δμ = 1.60), H(9), χ

2 = 11.81, p = .22, 

ούτε και στα ΠΕ (Δμ = .83), H(9), χ
2 = 8.53, p = .48. 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Σχετικά με τις Μεταβλητές της Ηλικίας και των Ετών στην 

Ίδια Θέση Εργασίας 

Για τον έλεγχο πιθανής συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητή της Ηλικίας 

(Μ.Ο. = 39.23, T.A. = 7.88) και της εξαρτημένης μεταβλητή του ΣΕΕ (Μ.Ο. = 1.81, T.A. = .88) 

και των επιμέρους συνιστωσών του, ΣΕ (Μ.Ο. = 2.57, T.A. = 1.57), ΠΕ (Μ.Ο. = .86, T.A. = 

.69) και ΑΠ (Μ.Ο. = 2.01, T.A. = 1.28), πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης με χρήση του 

στατιστικού κριτήριου r του Pearson. 

Πίνακας 21. Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για την Ηλικία, το ΣΕΕ και τις Υποκλίμακές 

του 

 M.O. T.A. N 

ΗΛΙΚΙΑ 39,23 7,875 172 

ΣΕΕ 1,8134 ,87997 172 

ΣΕ 2,5698 1,56781 172 
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ΠΕ ,8566 ,69396 172 

ΑΠ 2,0140 1,28319 172 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η Ηλικία δεν παρουσιάζει καμία 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε σχέση με το ΣΕΕ (r = .058, p = .448), με τη ΣΕ (r = .095, 

p = .213), με την ΑΠ (r = .027, p = .729) και με τα ΠΕ (r = -.043, p = .571). 

Πίνακας 22. Συσχετίσεις Μεταξύ της Ανεξάρτητης Μεταβλητής της Ηλικίας και της 

Εξαρτημένης Μεταβλητής και των Υποκλιμάκων της 

 ΗΛΙΚΙΑ ΣΕΕ ΣΕ ΠΕ ΑΠ 

ΗΛΙΚΙΑ Pearson Correlation 1 ,058 ,095 -,043 ,027 

Sig. (2-tailed)  ,448 ,213 ,571 ,729 

N 172 172 172 172 172 

 

Για τον έλεγχο πιθανής συσχέτισης μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητή των Ετών 

εργασίας στην ίδια θέση (Μ.Ο. = 10.02, T.A. = 6.63) και της εξαρτημένης μεταβλητή του ΣΕΕ 

(Μ.Ο. = 1.81, T.A. = .88) και των επιμέρους συνιστωσών του, ΣΕ (Μ.Ο. = 2.57, T.A. = 1.57), 

ΠΕ (Μ.Ο. = .86, T.A. = .69) και ΑΠ (Μ.Ο. = 2.01, T.A. = 1.28), πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

συσχέτισης με χρήση του στατιστικού κριτήριου r του Pearson. 

Πίνακας 23. Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις για τα Έτη Εργασίας, το ΣΕΕ και τις 

Υποκλίμακές του 

 M.O. T.A. N 

ΕΤΗ 10,02 6,630 172 

ΣΕΕ 1,8134 ,87997 172 

ΣΕ 2,5698 1,56781 172 

ΠΕ ,8566 ,69396 172 

ΑΠ 2,0140 1,28319 172 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι τα Έτη Εργασίας δεν παρουσιάζουν καμία 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε σχέση με το ΣΕΕ (r = .078, p = .312), με τη ΣΕ (r = .116, 

p = .129), με την ΑΠ (r = -.061, p = .430) και με τα ΠΕ (r = -.079, p = .301). 

Πίνακας 24. Συσχετίσεις Μεταξύ της Ανεξάρτητης Μεταβλητής των Ετών Εργασίας και της 

Εξαρτημένης Μεταβλητής και των Υποκλιμάκων της 

 ΕΤΗ ΣΕΕ ΣΕ ΠΕ ΑΠ 

ΕΤΗ Pearson Correlation 1 ,078 ,116 -,079 ,061 

Sig. (2-tailed)  ,312 ,129 ,301 ,430 

N 172 172 172 172 172 

 



 

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αξιολογήσει το ΣΕΕ σε 

εργαζομένους σε συγκεκριμένες δομές, ΚΔΗΦ και ΣΥΔ, επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ΑμεΑ. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πιθανές σχέσεις μεταξύ κοινωνικών και 

δημογραφικών μεταβλητών ως παράγοντες πρόκλησης και του ΣΕΕ. Ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό της έρευνας το φύλο, η ηλικία, η 

οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια του εργαζόμενου, η σχέση 

εργασίας του με τον εργοδότη, η ειδικότητα του εκάστοτε εργαζόμενου, τα διαφορετικά 

επίπεδα εκπαίδευσης και τα έτη εργασίας. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της παραγοντικής ανάλυσης του ερωτηματολογίου, 

έδειξαν την ύπαρξη τριών υποκλιμάκων που συνιστούν την κλίμακα του Συνδρόμου 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης, της Συναισθηματικής Εξουθένωσης, της Αποπροσωποποίησης 

και των Προσωπικών Επιτευγμάτων, επιβεβαιώνοντας το μοντέλο των τριών διαστάσεων του 

ΣΕΕ, όπως αυτό παρουσιάζεται από τη Maslach στη διεθνή βιβλιογραφία και τον Αντωνίου 

στην Ελληνική, σε αντιστοίχιση με το ερευνητικό εργαλείο MBI-GS. Επίσης, η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου έδειξε να βρίσκονται σε ικανοποιητικά έως αρκετά 

καλά επίπεδα, με μόνη εξαίρεση ένα και μόνο ερώτημα, το οποίο παρόλα αυτά δεν διαγράφηκε 

και χρησιμοποιήθηκε στην περαιτέρω ανάλυση. Τα συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνουν 

αυτά των Αντωνίου και Ξένου (2008), που πρώτοι προσάρμοσαν και στάθμισαν το 

συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο στην Ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. 

Σχετικά με την πρώτη ερευνητική υπόθεση που αφορούσε σε πιθανές διαφορές στο 

ΣΕΕ και στις επιμέρους συνιστώσες του σε σχέσης με τη μεταβλητή του φύλου, βρέθηκε ότι 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά στο 

συνολικό ΣΕΕ, στη Συναισθηματική Εξουθένωση και στα Προσωπικά Επιτεύγματα και γίνεται 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση. Αντίθετα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην υποκλίμακα της Αποπροσωποποίησης, όπου απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση που αφορά στην συγκεκριμένη υποκλίμακα και γίνεται αποδεκτή η 

εναλλακτική καθώς οι άνδρες φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα. Το αποτέλεσμα 

στο συγκεκριμένο σημείο ταυτίζεται με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών, καθώς οι άνδρες 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποίησης, καθώς οι γυναίκες δείχνουν να είναι πιο 

υποστηρικτικές και πιο σχετικές με την ανατροφή ως ρόλος που αποδίδεται στο κοινωνικό 
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τους φύλο, καλλιεργώντας μία πιο στενή σχέση στο χώρο της εκπαίδευσης (Kulberg, 2019; 

Rumschlag, 2017). Επίσης, οι άνδρες πιθανότατα να αναπτύσσουν υψηλότερα επίπεδα 

αποπροσωποποίησης ως μηχανισμό άμυνας έναντι της συναισθηματικής εξουθένωσης από ότι 

οι γυναίκες (Rumschlag, 2017). 

Αναφορικά με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση που αναφέρεται στη σχέση της ηλικίας 

με το ΣΕΕ και τις υποκλίμακές του, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση και 

επομένως γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση. Αν και πολλά ερευνητικά αποτελέσματα 

έχουν παρουσιάσει διάφορα είδη συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών, τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας συμφωνούν με αντίστοιχα ερευνητικά ευρήματα (Jovanović et al., 

2019). 

Όσον αφορά στην τρίτη ερευνητική υπόθεση που αφορούσε στη σχέση μεταξύ της 

ανεξάρτητης μεταβλητής της Οικογενειακής Κατάστασης και των επιπέδων της με το ΣΕΕ και 

τις υποκλίμακές του, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής, συνεπώς γίνεται δεκτή η 

μηδενική υπόθεση. Παρόμοια αποτελέσματα άλλων ερευνών έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών τύπων οικογενειακής κατάστασης 

και στις τρεις διαστάσεις του ΣΕΕ (Capri & Guler, 2018; Kulberg, 2019). Η ερμηνεία που 

δίνεται για τη μη ύπαρξη διαφορών μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της οικογενειακής 

κατάστασης είναι πιθανώς η κοινή έκθεση στους ίδιους παράγοντες πρόκλησης ΣΕΕ, του 

χαρακτηριστικού της ανεξάρτητης μεταβλητής. Ωστόσο, υπάρχουν και ερευνητικά 

αποτελέσματα που παρουσιάζουν τους έγγαμους να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα τόσο 

του ΣΕΕ όσο και των υποκλιμάκων του σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες της μεταβλητής. Η 

ερμηνεία που δίνεται στα συγκεκριμένα αποτελέσματα σχετίζεται με την υποστήριξη από την 

οικογένεια ή την/τον σύντροφο που απολαμβάνει ο εργαζόμενος και η οποία σχετίζεται με 

όρους κοινωνικής, συναισθηματικής και οικονομικής ασφάλειας (Bataineh & Alsaghee, 2012; 

Jovanović et al., 2019). 

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε τη σχέση της ύπαρξης Παιδιού/ών στην 

οικογένεια και τη μεταβλητή του ΣΕΕ με τις υποκλίμακές της, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εχόντων και μη παιδιών στο 

συνολικό ΣΕΕ, στη συναισθηματική εξουθένωση και την αποπροσωποποίηση, οπότε γίνεται 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση. Ωστόσο, για την υποκλίμακα των Προσωπικών Επιτευγμάτων 

εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο επιπέδων της ανεξάρτητης 

μεταβλητής, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και να υιοθετείται η 

εναλλακτική, καθώς οι μη έχοντες παιδιά στην οικογένεια εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 



52 

 

προσωπικών επιτευγμάτων. Αποτελέσματα παλιότερων ερευνών έχουν δείξει ότι οι μη έχοντες 

παιδιά εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης και 

αποπροσωποποίησης  (Kader, Elhusein, Elhassan, Alabdulla, Hammoudeh, & Hussein, 2021). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας δείχνουν αντίστοιχη διαφορά μεταξύ των δύο επιπέδων της 

ανεξάρτητης μεταβλητής, αλλά μόνο στην υποκλίμακα των προσωπικών επιτευγμάτων. 

Ως προς την πέμπτη ερευνητική υπόθεση που αναφερόταν στην πιθανή σχέση μεταξύ 

των διαφορετικών επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής του Είδους της Εργασιακής Σχέσης 

και του ΣΕΕ και των υποκλιμάκων του, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά  

όσον αφορά το συνολικό ΣΕΕ, της συναισθηματικής εξουθένωσης και της 

αποπροσωποποίησης με αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτή η μηδενική υπόθεση. Αντίθετα 

απορρίφθηκε η μηδενική υπόθεση και έγινε αποδεκτή η εναλλακτική  σε σχέση με την 

υποκλίμακα των προσωπικών επιτευγμάτων καθώς βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές μεταξύ του επιπέδου της ωρομίσθιας εργασίας και των άλλων δύο επιπέδων της 

πλήρους απασχόλησης και της μερικής απασχόλησης. 

Για την έκτη ερευνητική υπόθεση τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν βρέθηκε καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής της Ειδικότητας και του 

ΣΕΕ και των αντίστοιχων υποκλιμάκων του. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε όλες τις 

βαθμίδες της, χαρακτηρίζεται από μία ποικιλία στόχων και σκοπιμοτήτων. Η κινητοποίηση, η 

κοινωνικοποίηση, ο προγραμματισμός, η έκφραση των ΑμεΑ μέσω της εκπαίδευσης 

αποτελούν κάποιους από τους πολλούς σκοπούς. Για να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι σκοποί, 

ένα επιτελείο διαφορετικών ειδικοτήτων συνδράμει στην εκπαιδευτική δραστηριότητα για να 

τη φέρει εις πέρας. Εκτός κάποιων διαφορών μεταξύ των ειδικοτήτων, όλοι οι εργαζόμενοι, 

συνεργάζονται και εργάζονται με τα ίδια άτομα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Οπότε η μη 

εύρεση διαφορών μεταξύ ειδικοτήτων ίσως σημαίνει ότι η ειδικότητα δεν αποτελεί παράγοντα 

διαμόρφωσης συνθηκών πρόκλησης του ΣΕΕ, αλλά άλλοι παράγοντες συμβάλλουν προς 

αυτήν την κατεύθυνση. 

Στην έβδομη ερευνητική υπόθεση γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση που 

αναφέρεται στη μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των επιπέδων της 

ανεξάρτητης μεταβλητής της εκπαίδευσης και των επιπέδων της και του ΣΕΕ και των 

υποκλιμάκων της συναισθηματικής εξουθένωσης και της αποπροσωποποίησης. Σχετικά με την 

υποκλίμακα των προσωπικών επιτευγμάτων, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και γίνεται 

αποδεκτή η εναλλακτική καθώς υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής, με αυτούς που έχουν υψηλότερο επίπεδο σπουδών να 
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εμφανίζουν και στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μειωμένων προσωπικών 

επιτευγμάτων.  

Τέλος, σχετικά με την όγδοη ερευνητική υπόθεση που αφορούσε στη συσχέτιση μεταξύ 

των Ετών Εργασίας και του ΣΕΕ και των υποκλιμάκων του, δεν παρατηρήθηκε καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά, με αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτή η μηδενική υπόθεση. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας διαφέρουν από ευρήματα παλιότερων ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, καθώς η αρχαιότητα σε μία θέση εργασίας έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες 

φορές λειτουργεί ως παράγοντας διαμόρφωσης συνθηκών για την εμφάνιση του ΣΕΕ. 

Χαρακτηριστικά αποτελέσματα στον κλάδο των εκπαιδευτών της ειδικής αγωγής έχουν δείξει 

μία γραμμική συσχέτιση μεταξύ των ετών αρχαιότητας στον εργασιακό χώρο και στην 

υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης, καθώς οι με λιγότερα χρόνια στην ίδια θέση 

εργαζόμενοι παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικώς χαμηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης 

από τους αρχαιότερους συναδέλφους τους, ενώ όσο περισσότερα τα χρόνια στην παρούσα 

θέση, τόσο υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης (Nuri, Demirok, & Direktör, 2017; Nuri 

& Tezer 2018). 

 

 



 

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η συγκεκριμένη έρευνα ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των κοινωνικών και 

δημογραφικών ανεξάρτητων μεταβλητών ως πιθανών παραγόντων πρόκλησης και εξέλιξης 

του ΣΕΕ. Ωστόσο, ο ίδιος ο χαρακτήρας του φαινομένου ως πολυπαραγοντικός υποδεικνύει 

ότι υπάρχουν και άλλοι πιθανοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες για τη γένεση 

του χρόνιου στρες και κατ’ επέκταση του ΣΕΕ. Ειδικά σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης όπως 

αυτό της ειδικής αγωγής, γενικής ή επαγγελματικής, οι ιδιαιτερότητες των συνθηκών και των 

ίδιων των εκπαιδευόμενων, διαμορφώνουν αντιστοίχως ιδιαίτερες καταστάσεις κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η αναλογία μαθητών-εκπαιδευτών, ο επιπλέον εργασιακός φόρτος 

λόγω συνθηκών, καθώς και η διάδραση μεταξύ εκπαιδευτών-γονέων-διοικητικών υπαλλήλων, 

αποτελούν ευαίσθητα σημεία ιδιαίτερης προσοχής, τα οποία αξίζει να διερευνηθούν ως πιθανοί 

παράγοντες πρόκλησης του ΣΕΕ. 

Θα ήταν εξαιρετικής σημασίας για το συγκεκριμένο εργασιακό πεδίο, να σχεδιαστούν 

από τους αρμόδιους φορείς, μία σειρά από προοπτικές μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο 

εργασιακό δυναμικό του ευαίσθητου αυτού εκπαιδευτικού κλάδου. Τέτοιες μελέτες σε βάθος 

χρόνου θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν επιπλέον παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται 

κομβικής σημασίας. Τέτοια θα μπορούσαν να είναι κάποιοι οργανωτικοί παράγοντες, η 

εργασιακή κουλτούρα και το κλίμα, ακόμα και η συνεργασία με τους γονείς στη μακρόχρονη 

πορεία της εκπαίδευσης των ΑμεΑ, καθώς και το είδος και η ένταση της αναπηρίας των 

εκπαιδευόμενων ατόμων. Τέτοιου τύπου καλά σχεδιασμένες έρευνες μπορούν να δώσουν 

πολλές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις για την εμφάνιση και την εξέλιξη του ΣΕΕ στους 

διδάσκοντες σε ΑμεΑ και σε διαφορετικές βαθμίδες. 

Τα αποτελέσματα τέτοιου τύπου και τόσο καλού και μακροχρόνιου σχεδιασμού 

ερευνών, θα μπορούσαν να δώσουν πιο σαφή, έγκυρα και ακριβή αποτελέσματα, τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται ως οδηγοί, αρχικά για την πρόληψη και στη συνέχεια για την καταπολέμηση 

στα πρώτα στάδια εμφάνισης  του ΣΕΕ. 

Τέλος, ένας σχεδιασμός μίας προοπτικής και μακροχρόνιας έρευνας θα μπορέσει να 

δώσει πιο αντικειμενικά αποτελέσματα, αίροντας τους περιορισμούς μιας διαστρωματικής 

μελέτης παρατήρησης όπως η παρούσα, στην οποία, λόγω του χαρακτήρα της, τα 

αποτελέσματα όπως και η ερμηνεία τους, σχετίζονται και κρίνονται με βάση τις απαντήσεις 

που δίνονται από τους συμμετέχοντες σε μία και μόνη χρονική στιγμή, με ότι αυτό μπορεί να 
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συνεπάγεται. Επίσης, μία τέτοιου τύπου έρευνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, θα επιτύχει την 

ορθότερη διαδικασία δειγματοληψίας ώστε να εξασφαλίσει την τυχαιότητα της επιλογής του 

δείγματος και κατά συνέπεια την αντικειμενικότητά του. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό.  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Ονομάζομαι Ιωάννα Δημητρά. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, στο πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Οργάνωση Και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων Για 

Άτομα Με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Επίσης, είμαι εργαζόμενη σε δομές εκπαίδευσης ΑμεΑ για 

πάνω από 10 χρόνια. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 

μου για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού μου προγράμματος σπουδών. 

Σκοπός της έρευνάς μου είναι να διερευνηθεί εάν και σε πιο βαθμό εμφανίζεται το 

Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ) στους εργαζόμενους σε δομές εκπαίδευσης 

ΑμεΑ. Οι επιμέρους στόχοι αναφέρονται στις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των 

κοινωνικών και δημογραφικών μεταβλητών και του ΣΕΕ. 

Για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων, θα ήθελα να 

ζητήσω τη δική σας βοήθεια, μέσω της συμμετοχής σας. Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων που ακολουθούν, θα αποτελέσει το σημαντικότερο παράγοντα για την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον κλάδο των εργαζομένων σε εκπαιδευτικές δομές 

για ΑμεΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική, οι απαντήσεις είναι 

ανώνυμες και εμπιστευτικές και η χρήση τους θα γίνει μόνο για τους ερευνητικούς σκοπούς 

του Πανεπιστημίου. Η συμμετοχή σας σημαίνει και αυτόματη συναίνεση. Τα αποτελέσματα 

θα δημοσιευτούν, ενώ μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε πιθανή ενημέρωση για αυτά σε όλες 

τις φάσεις της έρευνας. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και την πολύτιμη βοήθειά σας. 

Υπεύθυνη εργασίας: Ιωάννα Δημητρά, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια  ΤΟΔΑ/ΠΑΠΕ Τηλ.: 
6947844479. 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Δημογραφικό Ερωτηματολόγιο 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο :       Άνδρας     □ Γυναίκα   □     

Ηλικία      _____ 

Οικογενειακή Κατάσταση:      Παντρεμένος/η/συζώ  □  Άγαμος/η  □  Διαζευγμένος/η  

□  Χήρος/α  □ 

Παιδιά  Ναι _____     Όχι______ 

Είδος Απασχόλησης:     Μερική Απασχόληση    □   Πλήρης Απασχόληση □    

Ωρομίσθιος □ 

Ειδικότητα:  

Επίπεδο Σπουδών      Έως και Β΄ βάθμια □     ΑΕΙ-ΤΕΙ και άνω □ 

Έτη εργασίας στη συγκεκριμένη δομή _______ 
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Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Λαμβάνοντας υπόψη την ερμηνεία των αριθμών, παρακαλούμε βάλτε τον αριθμό που 

σας αντιπροσωπεύει μπροστά από τις παρακάτω προτάσεις. 

 

0 Ποτέ 
1 Μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο 
2 Μια φορά το μήνα ή λιγότερο 
3 Μερικές φορές το μήνα 
4 Μια φορά την εβδομάδα 
5 Μερικές φορές την εβδομάδα 
6 Κάθε μέρα 
 

Πόσο συχνά αισθάνεσθε τα παρακάτω: 

1.  Αισθάνομαι συναισθηματικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου 

2. Αισθάνομαι σωματική εξάντληση στο τέλος μιας εργάσιμης μέρας 

3.  Αισθάνομαι κουρασμένος/η όταν σηκώνομαι το πρωί και έχω 

να αντιμετωπίσω ακόμη μια εργάσιμη μέρα 

4.  Μου δημιουργεί πραγματικά μεγάλη πίεση να δουλεύω όλη μέρα 

    5.  Μπορώ να αντιμετωπίσω αποτελεσματικά τα προβλήματα 

που προκύπτουν στη δουλειά μου 

6.  Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου 

7.  Αισθάνομαι ότι συμβάλλω αποτελεσματικά σε αυτά που κάνει 

ο οργανισμός στον οποίο δουλεύω 

8.  Σήμερα ενδιαφέρομαι λιγότερο για τη δουλειά μου σε σχέση 

με την εποχή που ξεκίνησα 

9.  Σήμερα αντιμετωπίζω τη δουλειά μου με λιγότερο ενθουσιασμό 

10. Κατά τη γνώμη μου, είμαι καλός στη δουλειά μου 

11. Αισθάνομαι χαρούμενος/η όταν επιτυγχάνω κάτι στη δουλειά μου 

12. Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά 

13. Θέλω απλώς να κάνω τη δουλειά μου χωρίς να με ενοχλούν 

14. Αναρωτιέμαι ολοένα και συχνότερα κατά πόσον η δουλειά μου 

συνεισφέρει σε οτιδήποτε 

15. Αμφισβητώ την σπουδαιότητα της δουλειάς μου 

16. Στη δουλειά μου, αισθάνομαι σίγουρος ότι κάνω αυτά που πρέπει 

με αποτελεσματικό τρόπο 

©ASA 



78 

 

 


