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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γεωργία Ι. Μάντζαρη: Επαγγελματική εξουθένωση καθηγητών ειδικής αγωγής στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα ειδικά σχολεία του Πειραιά.  

(Με την επίβλεψη της κ. Κρινάνθης Γδοντέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια) 

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, που εργάζονται είτε ως μόνιμοι, είτε ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σε 

δημόσια ειδικά σχολεία του Πειραιά, όσον αφορά τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

επιδρούν στην εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στον κλάδο της 

εκπαίδευσης. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 125 συνολικά εκπαιδευτικοί, που 

υπηρετούν σε ειδικά επαγγελματικά σχολεία (ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ) στην περιφερειακή 

ενότητα του Πειραιά. Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσές συμπλήρωσαν το σταθμισμένο 

ερωτηματολόγιο Maslach Burnout Inventory, το οποίο έχει ελεγχθεί ως προς την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των 

ερευνών που πραγματεύονται το ΣΕΕ. Το ερωτηματολόγιο τους εστάλη ηλεκτρονικά 

μέσω της φόρμας της google στο οποίο και απάντησαν ανώνυμα για την αποφυγή 

οποιασδήποτε προκατάληψης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί των ειδικών επαγγελματικών σχολείων (ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ) στην 

περιφερειακή ενότητα του Πειραιά εμφάνισαν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης, μέτρια επίπεδα αποπροσωποποίησης και χαμηλά επίπεδα προσωπικών 

επιτευγμάτων, χωρίς όμως κανένας εκ των εξεταζόμενων παραγόντων να επιδρά 

στατιστικά σημαντικά στο σύνδρομο αυτό. Συγκεκριμένα δεν καταγράφηκε διαφορά 

σχετιζόμενη με δημογραφικούς παράγοντες, δηλαδή ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και την 

ύπαρξη ή μη παιδιών στην οικογένεια, αφού τα δεδομένα αυτά δεν παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Επίσης, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση της εργασιακής σχέσης και του είδους απασχόλησης με το ΣΕΕ. Τέλος, οι 

παράμετροι που αφορούν την εκπαίδευση, όπως η ειδικότητα, η εξειδίκευση (π.χ. 

μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή) αλλά και η γενικότερη επιμόρφωση και εμπλουτισμός 

γνώσεων βρέθηκαν επίσης να μην επιδρούν στατιστικά σημαντικά στην επαγγελματική 

εξουθένωση. 

Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης, Ειδική Αγωγή, 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματικό άγχος  
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ABSTRACT 

Georgia I. Mantzari: Special Education Teachers Burnout, in secondary education in the 

special schools of Piraeus 

(Under the supervision of Ms Krinanthi Gdonteli, Assistant Professor) 

This thesis investigates the views of secondary education school teachers, who serve in 

public special schools in Piraeus, either as permanent employees or not, with regards to 

the most important factors in the occurrence of burnout syndrome in the educational 

sector. A total of 125 teachers participated in this study, all of them serving in special 

educational schools in the prefecture of Piraeus. All participants completed the validated 

Maslach Burnout Inventory questionnaire, which has been proven by many researchers 

for its validity and reliability, when it is used in various surveys in establishing the reasons 

the Burnout syndrome occurs. The questionnaire replicated by the author of this study, 

was sent electronically via google forms and as the participants were reassured, their 

responses will remain anonymous, their answers are believed to reflect their genuine 

views. The results of this study indicated that teachers of special educational schools  in 

the prefecture of Piraeus showed high emotional exhaustion, moderate depersonalisation 

and low level of personal achievements, but none of the three main contributing factors 

to this syndrome, had a statistically significant effect. In addition, the data did not show 

any statistically significant, regarding their demographic factors, i.e., age, gender, marital 

status and the presence or not of children in the family. Also, none statistically significant 

correlation was found between the employment type and the Burnout Syndrome. Finally, 

the parameters related to the additional educational expertise, such as subject specialty, 

and level of study (e.g., postgraduate degree in special education) and also general 

training and knowledge enhancement were also found not to have a statistically 

significant effect on Burnout Syndrome in this specific group of educators.  

Keywords: Occupational Exhaustion Syndrome, Special Education, Secondary 

Education, Occupational Stress  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η επαγγελματική εξουθένωση (ΕΕ) των καθηγητών/τριών είναι ένα θέμα πολύ 

σημαντικό στη σημερινή κοινωνία. Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν 

στην ΕΕ και συχνά οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να 

διαχειριστούν τις καθημερινές πηγές άγχους που συνυπάρχουν στο επάγγελμά τους. 

Έτσι, ενώ οι νέοι εκπαιδευτικοί μπαίνουν στις τάξεις με ενθουσιασμό και ετοιμότητα να 

αναλάβουν τις προκλήσεις που τους περιμένουν, δεν έχουν συνήθως επίγνωση των 

παραγόντων στρες που τους επιφυλάσσονται (Kamtsios, 2018). 

Το ΣΕΕ έχει μελετηθεί πολύ από τους ερευνητές, οι οποίοι προτείνουν διάφορους 

ορισμούς και μοντέλα, που μπορεί να διαφέρουν ως προς τα αίτια και τα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά, συμφωνούν όμως στο βασικό πλαίσιο, ότι δηλαδή η ΕΕ αλλάζει τη 

συμπεριφορά του εργαζομένου (βλ. Γεωργίου, Τραυλός, Αντωνίου, Κοσμάς, & 

Στεργιούλας, 2012; Πριφτάκης, Τραυλός, Στεργιούλας, & Δουβής, 2012) και μπορεί να 

έχει πολλαπλάσιες αρνητικές συνέπειες.  Οι προτάσεις μοντελοποίησης των ερευνητών 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

1) Ατομικά μοντέλα: Σε αυτά ανήκουν το μοντέλο του Meier (1983) και της Pines 

(1986). Το πρώτο έχει σαφείς επιρροές από τον συμπεριφορισμό, και πιο συγκεκριμένα 

βλέπει την ΕΕ ως απόρροια των υπέρμετρων προσδοκιών του επαγγελματία οι οποίες, 

αφού δεν μπορούν να πραγματωθούν, δημιουργούν τέτοιου είδους συνέπειες. Το μοντέλο 

της Pines είναι υπαρξιακό και εστιάζεται στα κίνητρα που μπορεί να έχει ένας 

επαγγελματίας (καθολικά και ατομικά). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το σύνδρομο 

εκδηλώνεται σε ανθρώπους που ταυτίζουν την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους 

με την επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Σε περίπτωση που η δεύτερη για κάποιους 

λόγους αποτύχει, επέρχεται υπαρξιακού τύπου άγχος. 

2) Δυναμικά θεωρητικά μοντέλα: σε αυτή την κατηγορία ανήκει το 

πολυπαραγοντικό μοντέλο του Cherniss (1980), το μοντέλο των τριών διαστάσεων των 

Maslach και Jackson (1981), το μοντέλο της συναισθηματικής υπερεμπλοκής του Leiter 

(1988) και το μοντέλο της έλλειψης ανταπόδοση των Buunk και Schaufeli (1993).  Ο 

Cherniss (1980) θεωρεί ότι η επαγγελματική συμπεριφορά είναι ανάλογη και αντίστοιχη 

της πίεσης την οποία υφίσταται ο εργαζόμενος. Εάν οι προσδοκίες του έρθουν σε 
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αντίθεση με την πραγματικότητα, δημιουργείται ένα χάσμα το οποίο τον ρίχνει στην 

απογοήτευση και αποδυναμώνει τον ζήλο του.  Οι Maslach και Jackson (1981) ανέπτυξαν 

ένα μοντέλο που βλέπει την ΕΕ ως απόρροια της αλληλεπίδρασης του επαγγελματία με 

το επαγγελματικό του περιβάλλον. Καθώς το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

στην έρευνα, αναφέρεται διεξοδικά στην παρακάτω υποενότητα. Το μοντέλο της 

συναισθηματικής υπερεμπλοκής που προτάθηκε από τον Leiter, που βασίστηκε στην 

προσέγγιση της Maslach, συνδέθηκε με την κατηγοριοποίηση των παραγόντων 

πρόκλησης εξουθένωσης σε εργασιακές απαιτήσεις ποσοτικές, ποιοτικές και έλλειψη 

πόρων. Τέλος, οι Buunk και Schaufeli επικεντρώθηκαν κυρίως στο θέμα της ανταμοιβής, 

εξηγώντας ότι η εξουθένωση επέρχεται όταν η ανταμοιβή είναι ή θεωρείται κατώτερη 

της προσφοράς. 

Εν ολίγοις, τα ατομικά θεωρητικά μοντέλα επικεντρώνονται περισσότερο στον 

ίδιο τον επαγγελματία και τις συνέπειες που έχει η αποτυχία του να προσαρμοστεί σε ένα 

περιβάλλον εργασίας με συγκεκριμένες απαιτήσεις, ενώ τα δυναμικά θεωρητικά μοντέλα 

επικεντρώνονται στις δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον. 

Σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι 

εκπαιδευτικοί είναι μια από τις ομάδες που δέχτηκαν τις περισσότερες προκλήσεις στον 

εργασιακό τομέα. (Linos, Ruffini, & Wilcoxen, 2021). Κλήθηκαν να προσαρμοστούν, σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, σε νέους τρόπους εργασίας που περιλαμβάνουν κοινωνικές 

αποστάσεις στις τάξεις, υβριδική διδασκαλία και εικονικές οδηγίες διδασκαλίας (Raducu 

& Stanculescu, 2021). Έγιναν λοιπόν αναφορές από τους εκπαιδευτικούς για αυξημένα 

επίπεδα άγχους, δυσκολίες στην επικοινωνία και έλλειψη διοικητικής υποστήριξης 

(Pressley, 2021). Όλοι αυτοί οι νέοι στρεσογόνοι παράγοντες που βρίσκονται σχετίζονται 

με την ΕΕ, προστέθηκαν στον φόβο που δημιουργήθηκε από τον COVID-19, τον οποίο 

σχεδόν όλοι οι άνθρωποι βιώσαν και εξακολουθούν να βιώνουν παγκοσμίως 

(Stanculescu, 2021). Συγκεκριμένα, έκθεση στην UNESCO (Holmes et al., 2020) τόνισε 

τη σημασία της μελέτης των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας στους 

περισσότερους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, έτσι ώστε η 

αποκληθείσα γνώση να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και την ανακούφιση των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε προβλεπόμενα μελλοντικά κύματα.  
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Από αυτή την άποψη, η σημαντικότητα και ιδιαιτερότητα της παρούσας έρευνας 

είναι να διερευνηθεί το επίπεδο ΕΕ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στη Δ.Ε. στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά, στην περίοδο αυτή 

που διανύουμε, της πανδημίας του COVID-19 και να εντοπιστούν οι παράμετροι που 

μπορεί να συμβάλλουν στην εντονότερη εμφάνιση του φαινομένου. Ρίχνοντας φως στους 

στρεσογόνους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

μπορούν να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν προκειμένου να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις επόμενες ενδεχόμενες προκλήσεις της πανδημίας. 

1.1 Θεωρητική βάση του υπό διερεύνηση θέματος της εργασίας  

Οι Maslach και Jackson (1981) όρισαν το σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης (ΣΕΕ) ως ψυχολογικό σύνδρομο το οποίο δεν έχει μια μόνο διάσταση αλλά 

αποτελείται από τρεις συνιστώσες: 1) τη συναισθηματική εξάντληση, 2) την 

αποπροσωποποίηση, και 3) τη μειωμένη αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων που μπορεί 

να εμφανιστεί μεταξύ των ατόμων που εργάζονται με άλλα άτομα με κάποια ιδιότητα και 

κυρίως στον χώρο παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους (Schutte, Toppinen, Kalimo, & 

Schaufeli, 2000). Πρόκειται για ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται στις περισσότερες 

έρευνες για να διερευνηθεί το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αναλυτική 

παρουσίαση των τριών αυτών διαστάσεων γίνεται στο κεφάλαιο 2.2.2.  

Όσον αφορά τους παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν στην εμφάνιση του 

ΣΕΕ, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα (Παππά, 

2006; Chang, 2009): τους προσωπικούς, τους δημογραφικούς, τους οργανωσιακούς και 

τους διαπροσωπικούς οι οποίοι αναλύονται διεξοδικά στο κεφάλαιο 2.2.7. 

1.2 Προσδιορισμός και οριοθέτηση του προβλήματος  

Είναι πολλές οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί και στις οποίες έχει αναγνωριστεί η 

σημαντικότητα της εμφάνισης του φαινομένου της ΕΕ στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

(Brouwers & Tomis, 2000; Gavish & Friedman, 2010; Kamtsios, 2018; Kokkinos, 2007). 

Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων: υψηλές 

εργασιακές απαιτήσεις όπως μεγάλο φόρτο εργασίας και πίεση χρόνου, προβλήματα που 

προκύπτουν από μαθησιακά και συμπεριφοριστικά ζητήματα που σχετίζονται με τους 

μαθητές ,προστριβές μεταξύ των συναδέλφων, έλλειψη αυτονομίας και κινήτρων για 

αυτοβελτίωση. Έτσι μελέτες έδειξαν ότι εκπαιδευτικοί: σε 42 πολιτείες της Αμερικής 
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(Payne McLain 2005), στο Queensland (Goddard & Goddard 2006), στην Νότια Κίνα 

(Zhouchun 2011), στο Μακάο (Luk et al., 2010), στην Αγγλία (Brackett et al., 2010) αλλά 

και στην Ελλάδα (Tsigilis, Zournatzi, & Koustelios 2011) υποφέρουν από το ΣΕΕ σε 

κάποιο βαθμό επηρεάζοντας έτσι και την απόδοσή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

δίδασκαν.  

Ο τομέας της ΕΑ θεωρείται ότι είναι ένας εκπαιδευτικός τομέας του οποίου η 

σημασία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Δεδομένου του δικαιώματος ίσης 

εκπαίδευσης προς όλους, η αξία που πρέπει να δίνεται στην ποιότητα της εκπαίδευσης 

προς τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυξάνεται εξίσου και αυτό καθιστά το 

έργο των εκπαιδευτικών ΕΑ ακόμα πιο απαιτητικό (Bettini et al., 2019). 

Συγκεκριμένα στον εκπαιδευτικό κλάδο της ΕΑ, οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν με 

παιδιά με αναπηρίες που συχνά απαιτούν παραπάνω υποστήριξη, την οποία οι 

εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας δεν είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα ή δεν είναι 

εκπαιδευμένοι αναλόγως και, συνεπώς, ο ρόλος τους είναι πιο διακριτός. Ενώ οι 

εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας είναι υπεύθυνοι να προσφέρουν υψηλής ποιότητας 

διδασκαλία του βασικού προγράμματος σπουδών, ρουτίνες και ένα ασφαλές περιβάλλον 

για όλους τους μαθητές/τριες, υπάρχουν όρια στην ποσότητα και το είδος της 

εξατομικευμένης διδασκαλίας που μπορούν να παρέχουν. Η κύρια ευθύνη του 

εκπαιδευτικού γενικής εκπαίδευσης είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη των 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για την πλειονότητα των μαθητών/τριών εκείνων που 

λειτουργούν κοντά στο επίπεδο της τάξης, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Οι 

εκπαιδευτικοί ΕΑ παρέχουν παρεμβάσεις και υποστήριξη σε εκείνους τους μαθητές που 

δεν ταιριάζουν με την πλειονότητα των μαθητών/τριών και πληρούν τις προϋποθέσεις 

για υπηρεσίες ΕΑ μετά την ολοκλήρωση της παραπομπής και της αξιολόγησης, 

προκειμένου να καθοριστεί ότι πληρούν τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους σε σχολεία 

ΕΑ (Kulberg, 2019).  

Παρόλα αυτά διαφορές εντοπίζονται και στα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης μεταξύ των σχολείων τυπικής εκπαίδευσης και ΕΑ. Μελετώντας την 

εγχώρια βιβλιογραφία είναι πολύ περισσότερες οι έρευνες που έχουν γίνει στη συχνότητα 

εμφάνισης ΣΕΕ στη γενική εκπαίδευση σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση. Αν και είναι 

πολλές οι έρευνες που έχουν γίνει για την εμφάνιση στρες και την ΕΕ στους 

εκπαιδευτικούς ΕΑ, στην πλειοψηφία τους είναι μη συστηματικές, αποσπασματικές και 
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τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από αυτές είναι συχνά αντιφατικά. Η ΕΕ  των 

εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την έλλειψη 

υποστήριξης από τους διοικητικούς μηχανισμούς (Skaalvik & Skaalvik, 2017), 

γραφειοκρατικά δεδομένα (Romano, 2016), τις στάσεις των μαθητών και τις συνεχείς 

προκλήσεις (Brunsting et al., 2014), τον μεγάλο αριθμό των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (Adera & Bullock, 2010) και την ανισορροπία μεταξύ των 

προσδοκιών και της πραγματικής σχολικής ζωής (Andrews & Brown, 2015). 

Ωστόσο, υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα έως πρόσφατα είχαν δείξει μέτρια έως 

χαμηλά επίπεδα στρες σε ό,τι αφορά την ΕΕ  (Kokkinos & Davazoglou, 2008; Lazuras, 

2006; Platsidou & Agaliotis, 2008).   

Σύμφωνα με τον Καραλή (2020), οι συνθήκες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της 

πανδημίας του COVID – 19 στον κλάδο της εκπαίδευσης ταλαιπωρήσαν την 

εκπαιδευτική κοινότητα και διαμόρφωσαν τις εκπαιδευτικές πρακτικές εκ νέου σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές οι νέες πρακτικές στην εκπαιδευτική πράξη σε συνδυασμό με 

τον προσπάθεια περιορισμού και τον «έλεγχο» της πανδημίας καθώς και τα αυστηρά 

μέτρα για την απομόνωση των πολιτών, είχαν ψυχολογικές επιπτώσεις και ήταν 

αγχωτικές για τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση. (Karakose et al., 2021; Lifelong 

Learning Platform, 2020). Το φορτίο για τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση ήταν βαρύ 

από το ξεκίνημα ως και την εξέλιξη της πανδημίας και ειδικά στους εκπαιδευτικούς των 

ειδικών σχολείων τα οποία και παρέμειναν ανοιχτά καθ΄ όλη τη διάρκειά της. Άλλωστε 

η επαγγελματική εξάντληση των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναδείχθηκε μεταξύ άλλων και από τις μελέτες των 

Kamtsios και Loli (2016) αλλά και από τη μελέτη των Raikou et al. (2020). Τα θέματα 

που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί παρόλα αυτά σχετίζονταν με τις 

παράλληλες εξωτερικές πηγές άγχους (καραντίνα και φόβος για την υγεία) και 

εσωτερικές συνθήκες (αλλαγή συνθηκών εργασίας) (Spyromitros & Iordanidis, 2017).   

Θεωρήθηκε έτσι ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

των εργαζομένων στην ειδική αγωγή την περίοδο αυτή της εξέλιξης της πανδημίας για 

τους παραπάνω λόγους ώστε να διερευνηθούν τα επίπεδα ΕΕ σε σχέση με τις τρεις 

διαστάσεις του συνδρόμου και πως επιδρούν διάφοροι παράγοντες, όπως τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά και το επαγγελματικό προφίλ (ειδικότητα, 

προϋπηρεσία, γενικά και ειδικά προσόντα, σχέση εργασίας) στην εμφάνιση του 



19 

συνδρόμου.  

1.3 Σκοπός και στόχοι της έρευνας  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση και η επιβεβαίωση ή μη της 

εμφάνισης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε δομές με άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην περιοχή του Πειραιά και συγκεκριμένα στα Εργαστήρια 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 

Γυμνάσια Λύκεια (ΕΝΕΓΓΥΛ).   

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

Η διερεύνηση του γενικού βαθμού ΕΕ των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΕΑ στα Ειδικά Σχολεία του Πειραιά και η επίδραση της πανδημίας λόγω 

COVID-19 στην εμφάνιση του ΣΕΕ. 

Η αξιολόγηση του επιπέδου ΕΕ των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΕΑ στα Ειδικά Σχολεία του Πειραιά, σε σχέση με τις τρεις διαστάσεις της 

(τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη). 

 Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του φύλου και της ηλικίας των εκπαιδευτικών 

και την εμφάνιση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο είδος της εργασιακής σχέσης καθώς και 

τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και την ΕΕ. 

Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο επίπεδο σπουδών και την επιπλέον 

μεταπτυχιακή  εξειδίκευση των καθηγητών στην Ειδική Αγωγή και την ΕΕ. 

Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η 

οικογενειακή κατάσταση και το φύλο, αλλά και το επαγγελματικό προφίλ (ειδικότητα, 

προϋπηρεσία, γενικά και ειδικά προσόντα, σχέση εργασίας) συνδέονται με την ύπαρξη 

και την ένταση της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

1.4 Ερευνητικές υποθέσεις  

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι αποτέλεσμα διεύρυνσης της προηγούμενης 

γνώσης, η οποία προέρχεται από την αναζήτηση μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

των προηγούμενων ερευνών που έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δεδομένου 

ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο ερευνητής τι έχει προηγηθεί ερευνητικά, ώστε να τα 

καθορίσει, θα πρέπει να συνοψίζονται υπάρχουσες έννοιες, θεωρίες, ερευνητικές μέθοδοι 
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και ευρήματα συνδέοντάς τα με τη δική του ερευνητική ερώτηση και τον δικό του σκοπό 

(https://repository.kallipos.gr). Με γνώμονα τα προαναφερθέντα και μετά από ενδελεχή 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας επάνω στο ΣΕΕ, διαπιστώθηκε ότι οι απαντήσεις στο 

σταθμισμένο ερωτηματολόγιο της Maslach που χρησιμοποιήθηκε ήταν συχνά 

διαφορετικές στις ποικίλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί και συχνά αντιφατικές.  

Έτσι, οι ερευνητικές υποθέσεις ορίστηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα ως εξής: 

Ηα1: Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΑ δεν εμφανίζουν υψηλά επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Ηα2: Αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την εμφάνιση του ΣΕΕ στους 

εκπαιδευτικούς ανάλογα με το φύλο τους.  

Ηα3: Αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την εμφάνιση του ΣΕΕ στους 

εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (δύο ομάδες: 25-45 ετών 

και 46-75 ετών).  

Ηα4: Αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την εμφάνιση του ΣΕΕ στους 

εκπαιδευτικούς μεταξύ αυτών που έχουν παιδιά ή μη.  

Ηα5: Αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την εμφάνιση του ΣΕΕ στους 

εκπαιδευτικούς ανάλογα με το είδος της εργασιακής τους σχέσης (Μόνιμος, Αναπληρωτής). 

Ηα6: Αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την εμφάνιση του ΣΕΕ στους 

εκπαιδευτικούς  ανάλογα με την ύπαρξη Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή ή μη. 

Ηα7: Αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την εμφάνιση του ΣΕΕ στους 

εκπαιδευτικούς ανάλογα με τα έτη εργασιακής εμπειρίας τους (1-8 έτη, 9-12+ έτη) και 

Ηα8: Τα επίπεδα ΕΕ σε σχέση με τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και 

την προσωπική επίτευξη στους συμμετέχοντες/ουσες του δείγματος είναι χαμηλά. 

Οι στατιστικές υποθέσεις ορίστηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα ως εξής: 

Για τις μηδενικές υποθέσεις: 

Η01: Δεν θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη 

μεταβλητή  Φύλο (άνδρας – γυναίκα). 

Η02: Δεν θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη 

μεταβλητή  Ηλικία (δύο ομάδες: 25-45 ετών και 46-75 ετών). 

Η03: Δεν θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη 

μεταβλητή  Ύπαρξη παιδιών (Ναι, Όχι). 

https://repository.kallipos.gr/
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Η04: Δεν θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη 

μεταβλητή  το Είδος εργασιακής σχέσης (Μόνιμος, Αναπληρωτής). 

Η05: Δεν θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη 

μεταβλητή Ύπαρξη Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (Ναι, Όχι). 

Η06: Δεν θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη 

μεταβλητή  Έτη προϋπηρεσίας (1-8 έτη, 9-12+ έτη). 

Η07: Δεν θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη 

μεταβλητή  Υπηρέτηση σε διαφορετικές σχολικές μονάδες  

Για τις εναλλακτικές υποθέσεις: 

Η11: Θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή  

Φύλο (άνδρας – γυναίκα). 

Η12: Θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή  

Ηλικία (δύο ομάδες: 25-45 ετών και 46-75 ετών). 

Η13: Θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή  

Ύπαρξη παιδιών (Ναι, Όχι). 

Η14: Θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή  

το Είδος εργασιακής σχέσης (Μόνιμος, Αναπληρωτής). 

Η15: Θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή 

Ύπαρξη Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (Ναι, Όχι). 

Η16: Θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή  

Έτη προϋπηρεσίας (1-8 έτη, 9-12+ έτη). 

Η17: Θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή  

Υπηρέτηση σε διαφορετικές σχολικές μονάδες 

1.5 Οριοθετήσεις – Περιορισμοί  

Οι περιορισμοί που υπάρχουν στην παρούσα έρευνα προκύπτουν από την 

μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων αλλά και από την ίδια τη φύση του υπό μελέτη 

φαινομένου της ΕΕ. Πρόκειται για ένα φαινόμενο αρκετά σύνθετο με διάφορες 

διαστάσεις και παραμέτρους γεγονός που καθιστά τη μελέτη του αρκετά δύσκολη, ώστε 

να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  

Πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι η μελέτη αυτή αποτελεί «μελέτη περίπτωσης», 

δεδομένου ότι η έρευνα ήταν εστιασμένη στα ειδικά σχολεία Δ.Ε. του Πειραιά και έτσι 
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τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν θα μπορούσαν να γενικευτούν για το ευρύτερο 

σύνολο της χώρας. 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν πλήρους 

ωραρίου με ελάχιστους μειωμένου ωραρίου που σημαίνει ότι δεν ήταν εφικτό να ελεγχθεί 

εάν υπάρχει πιθανή διαφορά υπό την επίδραση αυτού του παράγοντα.  

Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

έγινε αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 

Δεδομένου αυτού θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι λόγω του χρονικού διαστήματος 

παραμονής των εκπαιδευτικών σε άδεια λόγω εορτών θα ήταν πιο ξεκούραστοι και 

λιγότερο στρεσαρισμένοι με περισσότερα ψυχοσυναισθηματικά αποθέματα ή ίσως και 

κάποιοι να αισθανόντουσαν πιεσμένοι από την επάνοδο τους στις εκπαιδευτικές τους 

υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό δυνητικά αποτελεί περιορισμό στην παρούσα έρευνα και 

θα κρινόταν χρήσιμο να γίνει σε διάφορες χρονικές περιόδους της σχολικής χρονιάς για 

να εξαλειφθεί ο παράγοντας αυτός προκατάληψης.  

Επιπρόσθετα, οι παράγοντες που διερευνήθηκαν ως προς την επιρροή τους στην 

εμφάνιση του ΣΕΕ ήταν συγκεκριμένοι και αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία καθώς και 

ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών κατά κύριο λόγο. Παράγοντες όπως το 

περιβάλλον εργασίας, η σχέση τους με την διοίκηση των σχολικών μονάδων, ο αριθμός 

των μαθητών/τριών ανά τμήμα καθώς και οι  αναπηρίες τους δεν διερευνήθηκαν και 

δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάζουν τις απαντήσεις τους και τα αποτελέσματα της 

έρευνας.  

Τέλος, ένας περιορισμός της έρευνας θα μπορούσε να είναι η χρήση του 

ερωτηματολογίου MBI το οποίο ενώ είναι σταθμισμένο και έχει χρησιμοποιηθεί σε 

πολλές έρευνες παρόμοιας φύσης για την εμφάνιση του ΣΕΕ έχει βρεθεί από πολλούς 

ερευνητές να μην είναι επαρκές για την ασφαλή και ξεκάθαρη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων ως προς την εμφάνιση ή μη του συνδρόμου (Kristensen, Borritz, 

Villadsen, & Christensen, 2005). 

1.6 Ορισμοί όρων  

Όσον αφορά τη διδασκαλία, έχει χαρακτηριστεί ως επάγγελμα πολύ επιρρεπές 

στην ΕΕ (Maslach et al., 2001). Με βάση την έρευνά τους, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν 

το υψηλότερο επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης. Έτσι ένας ορισμός της Maslach 
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(1982) για το ΣΕΕ είναι ότι πρόκειται για ένα σύνδρομο ψυχικής και σωματικής 

εξάντλησης όπου ο εργαζόμενος χάνει εντελώς το ανθρωπιστικό του ενδιαφέρον και τα 

θετικά συναισθήματα που μπορεί να είχε για τους λήπτες των υπηρεσιών του, μη 

νιώθοντας ικανοποίηση ούτε για τη δουλειά ούτε για την απόδοσή του σε αυτήν, αλλά 

αντίθετα αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του.  

Ένας ορισμός της ειδικής αγωγής (ΕΑ) που υπάρχει με βάση τον Νόμο 3699/2008 

αναφέρει πως «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές/τριες με επιβεβαιωμένες ΕΕΑ (Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες) και με ή χωρίς αναπηρία.» Μέσω της ΕΑ γίνεται προσπάθεια 

για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία ως μη εξαρτημένο αλλά 

παραγωγικό μέλος της (https://www.e-nomothesia.gr). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2. Επαγγελματικό άγχος  

2.1 Τι καλείται επαγγελματικό άγχος 

Το επαγγελματικό άγχος έχει χαρακτηριστεί ως ένας πολύ σημαντικός 

επαγγελματικός κίνδυνος (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Περιγράφεται ως η 

εμπειρία αρνητικών συναισθημάτων, όπως απογοήτευση, ανησυχία και άγχος που 

αποδίδεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία (Kyriacou, 2001). 

Περιλαμβάνει σωματικές, συμπεριφοριστικές, συναισθηματικές και νοητικές επιδράσεις 

σε οργανωτικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Δεδομένων των παραπάνω είναι ένα μείζον 

ζήτημα ενδιαφέροντος στις μέρες μας, δεδομένου ότι τα αρνητικά αποτελέσματά του 

μπορεί να είναι εμφανή και έντονα για τους υπαλλήλους αλλά και για τον ίδιο τον 

οργανισμό που εργάζονται. Αν οι υπάλληλοι ενός οργανισμού διακατέχονται από άγχος, 

παράγοντες όπως η παραγωγικότητα, η ικανοποίηση από την εργασία, η εργασιακή 

απόδοση μπορεί να παρουσιάσουν κάμψη επηρεάζοντας επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

ηθικό και την αφοσίωση των υπαλλήλων και επιφέροντας επιπλέον οικονομικές 

δυσκολίες στον οργανισμό (Bottiani, Durana & Bradshawa, 2019) 

Αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν εργασιακό στρες μπορεί να είναι: η έλλειψη 

ευχαρίστησης από τη δουλειά, η υπερφόρτωση εργασίας, οι πολλές ώρες εργασίας, η 

κακή διαχείριση, η εργασία υπό επικίνδυνες συνθήκες, το αίσθημα ανασφάλειας, ο φόβος 

της απόλυσης κ.α. Ένα από τα ψυχογενή αποτελέσματα του υψηλού βαθμού στρες στην 

εργασία είναι και η ΕΕ, φαινόμενο το οποίο την τελευταία δεκαετία έχει λάβει 

αξιοσημείωτο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς μελέτες επισημαίνουν τις αρνητικές 

συνέπειές του τόσο στην εργασία όσο και σε προσωπικό-οικογενειακό επίπεδο και την 

εκδήλωσή του με απάθεια, αλαζονεία και συναισθηματική αποστασιοποίηση στον χώρο 

εργασίας (Panagopoulos, Anastasiou, & Goloni, 2014).  

2.1.1  Πού οφείλεται η εμφάνιση του επαγγελματικού άγχους  

Όταν ένας εργαζόμενος ξεκινάει την επαγγελματική του σταδιοδρομία, έχει 

σαφώς κίνητρα, παρόλα αυτά όταν το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι υποστηρικτικό ως 
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προς τις προσπάθειες και τις ανησυχίες του εργαζόμενου η σχέση μεταξύ 

πραγματικότητας του επαγγέλματος και των προσδοκιών του διαταράσσεται και 

εμφανίζονται ο εκνευρισμός και η απογοήτευση. Τα αισθήματα αυτά μπορούν να 

οδηγήσουν στην απογοήτευση από την εργασία, με αποτέλεσμα την ελάττωση της 

απόδοσης, την έλλειψη αυτοπεποίθησης και ενθουσιασμού και την εμφάνιση αλλαγής 

στη συμπεριφορά του. Αν η κατάσταση αυτή δεν αντιμετωπιστεί και αφεθεί να 

συσσωρευτεί περαιτέρω προκαλεί συμπτώματα που σχετίζονται με το στρες (Bakker, 

Blanc, & Schaufeli, 2005).  

Τα ακριβή αίτια που σχετίζονται με το στρες ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων 

επαγγελμάτων αλλά και μεταξύ των διαφόρων ατόμων στο ίδιο επάγγελμα. Η ρίζα του 

προβλήματος εμφάνισης ΕΕ βρίσκεται κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον (Maslach & 

Leiter, 1997), παρόλα αυτά επιδρούν και οι παράγοντες επικινδυνότητας του κάθε ατόμου 

που το καθιστούν ευάλωτο. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εκάστοτε προσωπικότητα 

(Keller & Koenig, 1989) (Πίνακας 2.1). 

Πίνακας 2.1: Διαστάσεις και παράγοντες επικινδυνότητας ως προς την εμφάνιση του 

επαγγελματικού άγχους (Keller & Koenig, 1989).  

Διάσταση Παράγοντας επικινδυνότητας  

Περιβάλλον 

εργασίας  

Μεγάλος φόρτος εργασίας  

Έλλειψη ελέγχου στην εργασία  

Ανεπαρκής επιβράβευση για την συνεισφορά του 

εργαζόμενου 

Έλλειψη ενότητας  

Έλλειψη αίσθησης δικαίου 

Σύγκρουση αξιών  

Δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

Νεαρή ηλικία  

Πρώιμο στάδιο στην καριέρα 

Έλλειψη συντρόφου ή τέκνων  

Πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης  

Τύποι 

προσωπικότητας  

Χαμηλή αυτοεκτίμηση ή αυτοπεποίθηση  

Έλλειψη αναγνώρισης προσωπικών ορίων  

Ανάγκη για έγκριση  

Υπερβάλλων ζήλος 

Ανάγκη για αυτονομία 

Ανυπομονησία  

Έλλειψη ανεκτικότητας 

Εμπάθεια 

Μεγάλος βαθμός ευσυνειδησίας  

Τελειομανία 
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2.1.2 Το επαγγελματικό άγχος στον κλάδο των εκπαιδευτικών  

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, που ανήκει στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα,  

δεν ορίζεται τυχαία ως ένα εκ των σημαντικότερων κοινωνικών επαγγελμάτων (Ulich, 

1996, όπως αναφέρεται στη Μαλικιώση-Λοϊζου, 2011) και αυτό γιατί έχει άμεση 

επίδραση στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των νέων. Η γνωστική 

ανάπτυξη των μαθητών/τριών/τριών δεν αποτελεί τον μοναδικό στόχο κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η δημιουργία πολιτών που συμπεριφέρονται με 

ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και διακατέχονται από αισθήματα ασφάλειας.  Ο λόγος 

που το επάγγελμα αυτό έχει κατά τη βιβλιογραφία (Κορωναίου, 2010) καταταγεί στις 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, είναι ότι ο εκπαιδευτικός, στην προσπάθειά του να 

διαμορφώσει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά στους μαθητές/τριες του βιώνει άγχος, 

ιδίως όταν η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων σε διαπροσωπικό επίπεδο συναντά 

εμπόδια, δυσκολίες ή για οποιονδήποτε λόγο είναι δυσχερής.  

Η αρωγή της Πολιτείας στο σύνθετο έργο του εκπαιδευτικού αντικατοπτρίζεται 

στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να αναβαθμίσει και να περιχαρακώσει εκ 

νέου και πιο δημιουργικά την αποστολή του σχολείου, κάνοντάς το καινοτόμο, ανοικτό 

και μαθητοκεντρικό, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις πλαισίου, 

καθώς και η αντιμετώπιση της κοινωνίας που βλέπει ολοένα και πιο απαξιωτικά το 

λειτούργημα του εκπαιδευτικού, δυσχεραίνουν την κατάσταση, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούν στον εκπαιδευτικό κρίση ταυτότητας και πιέσεις, αφού ματαιώνει τις 

προσδοκίες του και τον φέρνει αντιμέτωπο με την αμφισβήτηση των 

μαθητών/τριών/τριών και κατ’ επέκταση των γονιών τους, άρα της κοινωνίας (Δαβράζος, 

2015; Κορωναίου, 2010). Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο που 

συχνά είναι δυσανάλογα μεγαλύτερος από τις απολαβές και την κοινωνική αναγνώριση 

που του αποδίδεται (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Συν τοις άλλοις, η καταιγιστική εισβολή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ιδίως 

στα χρόνια της πανδημίας, όταν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλήθηκε να αναπληρώσει 

το διά ζώσης εκπαιδευτικό έργο, προστίθεται ως μια επιπλέον πρόκληση στην οποία 

πρέπει ο εκπαιδευτικός άμεσα να απαντήσει, χωρίς πάντα να έχει τα εφόδια, αναφορικά 

με τη χρήση προγραμμάτων λογισμικού αλλά και με την κατοχή βασικού τεχνολογικού 
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εξοπλισμού (Papazis, Avramidis, & Bacopoulou, 2022) 

Η συνεχώς προωθούμενη εξειδίκευση της γνώσης και η ανάγκη να μένει πάντα 

ενημερωμένος σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδικότητά του είναι ένας επιπλέον παράγοντας 

άγχους. Με τον ρυθμό ανάπτυξης της γνώσης και τον τεράστιο όγκο νέων πληροφοριών, 

ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί υπεύθυνα να μορφώσει γνωστικά τους μαθητές/τριες του, 

έρχεται αντιμέτωπος με μια δυνανάλογα μεγάλη πρόκληση (Μόττη–Στεφανίδη, 2000). 

Σε όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να προστεθεί και η ανομοιογένεια των 

μαθητών/τριών/τριών που και αυτή βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. Τα νέα προσφυγικά 

ρεύματα, η μετανάστευση και η πραγματική παγκοσμιοποίηση συνθέτουν ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο πολιτισμικό μωσαϊκό στο οποίο ο εκπαιδευτικός πρέπει να ανταποκριθεί 

με τη δέουσα κοινωνική και συναισθηματική ευαισθησία (Glock, Kleen, & Morgenroth, 

2019). 

Συναισθήματα όπως απώλεια ευχαρίστησης, απογοήτευση, αίσθηση ανησυχίας, 

ανασφάλειας και απειλής είναι η αντίδραση στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος 

του εκπαιδευτικού και ορίζουν αυτό που βιώνει ο εκπαιδευτικός ως στρες (Otto, 1986, 

όπως αναφέρεται στους De Nobile, McCormick, & Hoekman, 2013; Kyriakou, 2001). 

Κάνοντας μία βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώνεται ότι το άγχος των 

εκπαιδευτικών αρχικά μπορεί να αιτιολογηθεί διττά. Οι Kyriacou και Sutcliffe (1978, 

1978a) διαχώρισαν τις αιτίες που προκαλούν άγχος σε: α) εξωγενείς, δηλαδή αυτές που 

σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας, όπως φόρτος, προβλήματα στη συνεργασία, 

δυσαρέσκεια που προέρχεται από συναδελφικές σχέσεις και β)ενδογενείς, δηλαδή αυτές 

που σχετίζονται με την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, όπως και οι συναισθηματικές του διακυμάνσεις (θυμός, 

απογοήτευση, απαισιοδοξία, ματαίωση προσδοκιών).  

Αργότερα, οι Klassen και Chiu (2010) κατηγοριοποίησαν τους παράγοντες 

δημιουργίας άγχους στους εκπαιδευτικούς σε τρεις ομάδες: α) στην πρώτη 

περιλαμβάνονται και πάλι παράγοντες σχετικοί με το εργασιακό περιβάλλον, τον φόρτο 

εργασίας, τη διαχείριση χρόνου, β) στη δεύτερη κατηγοριοποιούνται οι σχετικοί με τον 

οργανισμό, τη συναδελφικότητα, τη λήψη αποφάσεων από πλευράς οργανισμού, αλλά 

και το μικροκλίμα της σχολικής τάξης και γ) στην τρίτη εντάσσονται παράγοντες 

προσωπικότητας, αλλά και δημογραφικοί, όπως το φύλο και η ηλικία. 

Για όλους αυτούς του λόγους, ο ήδη επιφορτισμένος ρόλος των εκπαιδευτικών 
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γίνεται ακόμη πιο δύσκολος. Η διδασκαλία έχει, άλλωστε, χαρακτηριστεί ως μία από τις 

πιο στρεσογόνες διαδικασίες από τη φύση της (Debi Kipps, 2013). Το εκπαιδευτικό άγχος 

είναι μια κοινή συνισταμένη πολλών παραγόντων που εκπηγάζει από την αδυναμία ή 

δυσκολία να ανταποκριθεί ένα υποκείμενο στις απαιτήσεις. Όταν οι απαιτήσεις είναι, 

όπως περιγράφηκε, αυξημένες ήδη και σε αυτές προστίθεται η επαγγελματική, 

οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, η αμφισβήτηση και η κρίση ταυτότητας, η 

πολυπλοκότητα και η ανάληψη πολλαπλών ρόλων, τότε ο εκπαιδευτικός βιώνει υψηλά 

επίπεδα στρες (Aydin, 2021; Kaur, 2011) 

2.1.3 Ποιες οι συνέπειες εμφάνισης του επαγγελματικού άγχους στους εκπαιδευτικούς 

Το άγχος όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά εν γένει στους ανθρώπους, έχει 

συνδεθεί με μια πληθώρα ψυχικών και σωματικών νοσημάτων και γενικότερα στη 

σύγχρονη κοινωνία αφήνει ένα πολύ αρνητικό αποτύπωμα. Αναφορικά με τους 

εκπαιδευτικούς και σύμφωνα με τις έρευνες η επίδραση του άγχους είναι πολυεπίπεδη 

(Aydin, 2021). 

Αφενός, αναφορικά με την ψυχοσωματική υγεία, έχουν αναφερθεί συνδεόμενες 

με αυτό κεφαλαλγίες, κόπωση που φτάνει την εξάντληση, εκνευρισμός που μπορεί να 

μεταπέσει σε θυμό, αίσθημα απογοήτευσης και ματαίωσης, απώλεια αυτοπεποίθησης, 

αρνητικές σκέψεις και απαισιοδοξία για το μέλλον (Dunham, 1980). Πιο συγκεκριμένα, 

σε σωματικό επίπεδο μπορεί να εμφανιστούν: πονοκέφαλοι, μυϊκοί πόνοι, ζαλάδες, 

δυσκολίες στην αναπνοή, διαταραχές ύπνου, αλλεργίες, στομαχικοί πόνοι, αυξομειώσεις 

βάρους, αύξηση αρτηριακής πίεσης. Σε ψυχικό επίπεδο: αναποφασιστικότητα και 

δυσκολία λήψης αποφάσεων, μείωση δημιουργικότητας, αρνητικές σκέψεις, ανησυχία/ 

εκνευρισμός. Σε συναισθηματικό επίπεδο: ευερεθιστότητα, θυμός, κυκλοθυμία, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, αντίδραση σε οποιαδήποτε κριτική, χαμηλά κίνητρα. Τέλος, η 

συμπεριφορά αλλάζει και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίσει ίχνη βίας, 

κατάχρησης και απομόνωσης (Κοϊνης & Σαρίνη, 2014; Aydin, 2021). 

Το άγχος, όμως, έχει επίδραση και στη λειτουργία του σχολείου αυτή καθ’ αυτή, 

τη διεξαγωγή των μαθημάτων,  την απόδοση των καθηγητών καθώς και τις σχέσεις τους 

με τους συναδέλφους αλλά και τους μαθητές/τριες. Η γνωστική μετάγγιση καθίσταται 

δυσχερής, οι διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζονται και εν τέλει ζημιωμένοι είναι οι 

μαθητές/τριες (Clunies-Ross, Little, & Kienhuis, 2008).  
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Το άγχος μπορεί να έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς οι προαναφερθείσες 

συνέπειες επηρεάζουν την επαγγελματική ζωή, τις απολαβές, αφού μειώνεται η 

επαγγελματική ικανοποίηση και ο ζήλος για περισσότερη απασχόληση, προκαλεί 

ενδοοικογενειακές προστριβές και χαμηλή αυτοεκτίμηση (Eccles, 1987). 

Αρνητικό αποκορύφωμα του άγχους των εκπαιδευτικών αποτελεί η ΕΕ, η οποία 

θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

2.2 Επαγγελματική εξουθένωση  

2.2.1 Ορισμός της έννοιας του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ)  

Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» αποτελεί την ελληνική απόδοση του 

αγγλικού “burnout”, δηλαδή «καύση». Οι απαρχές του όρου ανάγονται τόσο στον χώρο 

του αθλητισμού, οπότε συνδέθηκαν με την υπερπροσπάθεια των αθλητών επιδόσεων που 

τους εξαντλούσε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εν τέλει να αποδώσουν τα 

αναμενόμενα όσο και από τον περιθωριακό χώρο των ναρκωτικών ως αργκό για τους 

εθελοντές εκείνους που στην προσπάθειά να βοηθήσουν χρήστες ναρκωτικών 

αναλώνονταν, «καίγονταν» και οι ίδιοι (Χατζηπέμου, 2016). Πρώτος τον όρο αυτό 

χρησιμοποίησε στον χώρο επαγγελματιών υγείας ο κλινικός ψυχολόγος Freudenberger 

το 1974. 

Ο Freudenberger (1974) όρισε την ΕΕ ως την αποτυχία, τη φθορά ή την 

εξάντληση που προκαλείται από τις υπερβολικές απαιτήσεις σε ενέργεια και δύναμη. 

Πρόκειται για ένα σύνδρομο σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης, 

οπού χαρακτηρίζεται από μειωμένη αυτοεκτίμηση, αποπροσωποποίηση και χρόνια 

κούραση. Εμφανίζεται απώλεια του επαγγελματικού ενδιαφέροντος και των θετικών 

συναισθημάτων που μπορεί αυτό να τους επιφέρει, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν 

ευχαρίστηση από την εργασία τους αλλά και από την απόδοσή τους και να αναπτύσσουν 

μια εικόνα αρνητική για τον εαυτό τους.  Ως αντίδραση στην παρατεταμένη πίεση που 

μπορεί να δέχεται ο εργαζόμενος από την εκτεταμένη επαφή με άλλα άτομα, κυρίως όταν 

αυτά αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα, παρουσιάζεται το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του Freudenberger (1975, 

1977) προέκυψαν από παρατηρήσεις που έκανε επάνω σε βοηθούς κοινωνικών 

επαγγελμάτων. Σύμφωνα με αυτά οι βοηθοί παρουσίαζαν σωματική εξάντληση και 

υπνηλία, ήταν ευέξαπτοι, με καχυποψίες και γενικότερα είχαν αποκτήσει αρνητική στάση 
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απέναντι σε πελάτες και συναδέλφους τους   

 Αργότερα οι Pines και Maslach (1978) επέκτειναν την έννοια αυτή κυρίως στα 

μέλη των βοηθών κοινωνικών επαγγελμάτων υγείας λόγω του γεγονότος ότι το 

επάγγελμα τους απαιτεί έντονη ενασχόληση με άτομα που έχουν ψυχολογικά, κοινωνικά 

ή σωματικά προβλήματα. Η ΕΕ έχει συσχετιστεί κυρίως με τα “βοηθητικά” επαγγέλματα, 

όπως η εκπαίδευση, η υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες (Alexander & Hegarty, 2000; 

Grunfeld et al., 2000; Koustelios, 2001; Koustelios & Tsigilis, 2005; Tsigilis, Koustelios, 

& Togia, 2004).  

2.2.2 Οι τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης σύμφωνα με την Maslach 

Η συναισθηματική εξάντληση αναφέρεται στην κατάπτωση και τη 

συναισθηματική υπερένταση φαινόμενα που οδηγούν τους εργαζόμενους να νιώθουν 

ανίκανοι να προσφέρουν σε ψυχολογικό επίπεδο (Papastylianou, Kaila, & 

Polychronopoulos, 2009; Maslach, Jackson, & Leiter 1996). Παρουσιάζεται έλλειψη 

ενέργειας  και αίσθημα κόπωσης που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία απόδοσης στην 

εργασία τους. 

Ειδικά στην περίπτωση των εκπαιδευτικών η αίσθηση αυτή τους καθιστά μη 

ικανούς να επικεντρωθούν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και παρουσιάζουν συχνά 

άρνηση προσέλευσης στην εργασία τους, δεδομένου ότι διακατέχονται από τον φόβο ότι 

δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των 

μαθητών/τριών/τριών τους (Kantas & Vassilaki, 1997). Έτσι η διάσταση της 

συναισθηματικής εξάντλησης αντανακλάται στο συναίσθημα που βιώνουν και τους κάνει 

να αισθάνονται ότι δεν είναι σε θέση να προσφέρουν κάτι περισσότερο στους 

μαθητές/τριες τους και στην εργασία τους. Ουσιαστικά, μοιάζει να εξαντλούνται οι 

συναισθηματικοί τους πόροι. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ικανοί να θέσουν εαυτόν στους 

μαθητές/τριες, πράγμα που μπορεί να επιφέρει πλειάδα συνεπειών στην άσκηση των 

καθηκόντων τους και την προσωπική τους υγεία. 

Μεταξύ των τριών συνιστωσών της ΕΕ, η συναισθηματική εξάντληση φαίνεται 

να είναι η πιο κρίσιμη. Συχνά είναι το πρώτο φαινόμενο που παρουσιάζεται στην 

ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης, που στη συνέχεια οδηγεί σε υψηλότερα 

επίπεδα αποπροσωποποίησης και μειωμένα προσωπικά επίτευγμα (Byrne, 199; Maslach 

et al., 1996, 2001).  Η συναισθηματική εξάντληση φαίνεται να είναι η συνιστώσα της 
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επαγγελματικής εξουθένωσης που προβλέπει καλύτερα τη μείωση της απόδοσης στην 

εργασία (Wright & Bonett, 1993). Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως παράγοντας πρόβλεψης εγκατάλειψης επαγγέλματος. Όσο 

μεγαλύτερη και εντονότερη είναι η συναισθηματική εξουθένωση, τόσο πιθανότερο είναι 

ο εκπαιδευτικός να παραιτηθεί από τη δουλειά του (Leung & Lee, 2006). Τέλος, η 

συναισθηματική εξάντληση σε συνδυασμό με την αποπροσωποποίηση, που θα αναλυθεί 

αμέσως μετά, είναι οι δύο παράγοντες που επιδρούν αρνητικά και συσχετίζονται με τις 

συνέπειες στην υγεία των εκπαιδευτικών αλλά και στην ικανότητά τους να 

ανταποκρίνονται επαρκώς στο έργο τους (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006). 

Η αποπροσωποποίηση αναφέρεται σε μια αρνητική, σκληρή ή την υπερβολικά 

αποστασιοποιημένη στάση που μπορεί να κρατήσει ο εργαζόμενος στους παραλήπτες 

των υπηρεσιών ή της φροντίδας του, σε τέτοιο βαθμό που συχνά αντιμετωπίζονται ως 

αντικείμενα (Erkutlu 2012; Zhouchun 2011). Σύμφωνα με τους Maslach και Jackson 

(1986) αποτελεί το αμέσως επόμενο στάδιο μετά τη συναισθηματική εξάντληση, παρόλα 

αυτά αυτό δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μπορεί 

και να προηγείται των άλλων δυο διαστάσεων (Golembiewski, 1986).  

Στους εκπαιδευτικούς έκφραση της διάστασης της αποπροσωποποίησης αποτελεί 

η αρνητική τους στάση απέναντι στους μαθητές/τριες, διατηρώντας ακόμα και φυσική 

απόσταση. Η στάση αυτή μπορεί να φτάσει ακόμα και στα όρια του κυνισμού. Θα 

μπορούσαμε να τη δούμε ως μία (κακώς εκπεφρασμένη) αντίδραση/ άμυνα προς τη 

συναισθηματική εξάντληση που (συνήθως) προηγείται. Ο επαγγελματίας, που στην 

περίπτωσή μας είναι ο εκπαιδευτικός, δημιουργεί αρχικά απόσταση από τους 

μαθητές/τριες (αποδέκτες των υπηρεσιών), ώστε να αμυνθεί στη συναισθηματική 

εξάντληση που βιώνει, και ακολούθως η απόσταση αυτή μπορεί να πάρει ακόμα 

μεγαλύτερες διαστάσεις και να οδηγήσει στη συναισθηματική ρήξη με τους 

μαθητές/τριες. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η αποπροσωποποίηση έχει άμεσες 

συνέπειες στον ίδιο τον εκπαιδευτικό αλλά και τους αποδέκτες του, δηλαδή τους 

μαθητές/τριες (Teles, Valle, Rordiguez, Pineiro, & Regueiro, 2020). 

Σύμφωνα με τους Maslach και Jackson (1986), η αποπροσωποποίηση είναι το 

δεύτερο σκαλί στην κλιμάκωση του συνδρόμου αυτού, το οποίο καταλήγει στη μειωμένη 

αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων. 

Τέλος, η μειωμένη  αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων αναφέρεται στη 
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μείωση των συναισθημάτων ικανότητας και επιτυχίας στη δουλειά, την τάση αρνητικής 

αξιολόγησης προς τον εαυτό του για θέματα που αφορούν τη δουλειά του και εν γένει σε 

ένα αίσθημα δυσαρέσκειας και δυστυχίας ως προς τα εργασιακά του αποτελέσματα.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση της απόδοσής τους κυρίως σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την εργασία τους με τους μαθητές/τριες (Zhouchun, 2011). Στα ελληνικά 

αποδίδεται και ως «έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων» και ουσιαστικά περιγράφει τη 

μείωση της αποδοτικότητας αλλά και της επιθυμίας και ανάληψης πρωτοβουλιών για 

βελτίωση. Οι εκπαιδευτικοί που βιώνουν την αίσθηση αυτή νιώθουν ότι δεν μπορούν 

ή/και ότι δεν θέλουν να βελτιωθούν, ώστε να αντιμετωπίσουν μία κατάσταση, ενώ η 

απόδοσή τους είναι ήδη μειωμένη σε σχέση με την αρχική (Χατζηπέμου, 2016). 

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η αίσθηση προσωπικής επίτευξης συσχετίζεται στη 

βιβλιογραφία με τα κίνητρα επίτευξης και την αίσθηση ικανοποίησης από το επάγγελμα 

που υπηρετούν (Hall, Pearson, & Carroll, 1992; Herman, Hickmon-Rosa, & Reinke, 

2018).  

Οπότε οποιαδήποτε μείωσή της έχει αρνητικό πρόσημο στο αίσθημα 

επαγγελματικής ευχαρίστησης. Σύμφωνα με τη Maslach (1993), η ΕΕ δεν αποτελεί μια 

παγιωμένη κατάσταση αλλά μια διαδικασία που μεταβάλλεται συνεχώς μέχρι το σημείο 

που ο εργαζόμενος δεν είναι σε θέση να εργαστεί πλέον. Ωστόσο, η πορεία ανάπτυξής 

της είναι εξελικτική, σύμφωνα με την οποία προηγείται το αίσθημα της συναισθηματικής 

εξάντλησης λόγω της φύσης της εργασίας και στη συνέχεια ακολουθεί η 

αποπροσωποποίηση ως τρόπος αντιμετώπισης των συνθηκών εργασίας και επακόλουθο 

την κυνική αντιμετώπιση των ατόμων που δέχονται τις υπηρεσίες και η οποία τελικά 

οδηγεί στο αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης και της αποτυχίας.  

2.2.3 Οι φάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης σύμφωνα με τους Freudenberger και 

North 

Οι ψυχολόγοι Freudenberger και North (1992) μελέτησαν το φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης διακρίνοντας την εξέλιξη της διαδικασίας σε 12 φάσεις και 

την πορεία της εξέλιξης ενός εργαζόμενου με φιλοδοξίες σε ένα άτομο εξουθενωμένο σε 

επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.  

Είναι σημαντικό να γίνει επισήμανση ότι η περιγραφή των φάσεων δείχνει μόνο 

το θεωρητικό μοντέλο της πορείας της εξουθένωσης και αυτές οι φάσεις δεν είναι 
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απαραίτητο να συμβαίνουν με την ίδια σειρά. Το μοντέλο περιγράφει τα συνήθη βήματα 

που καταλήγουν στο ΣΕΕ (βλ. Σχήμα1).  

 

Σχήμα 1: Φάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης (Freudenberger – North, 1992) 

1η φάση: Πίεση για αυτοαπόδειξη. Η φάση αυτή διακρίνεται από έναν εξαναγκασμό να 

αποδείξει τον εαυτό του ο εργαζόμενος και διακρίνεται από υπερβολική φιλοδοξία και 

τελειομανία. Θέλει να διαπρέψει στη δουλειά με έναν σχεδόν εμμονικό φόβο να μην 

δώσει λιγότερο από το 100% του/της στη δουλειά. 

2η φάση: Αυξημένη προσπάθεια. Τα συναισθήματα της πρώτης φάσης γίνονται 

υπερβολικά σε αυτή τη φάση. Ο υπάλληλος νιώθει υποχρεωμένος να αυτενεργεί και να 

ολοκληρώνει ότι αναλαμβάνει επειγόντως, αναλαμβάνοντας έτσι όλο και περισσότερες 

αρμοδιότητες. Ως εκ τούτου, προσπαθεί να ολοκληρώσει τις εργασίες απερίσκεπτα και 

συχνά μπορεί να εργάζεται ακόμα και αμισθί θεωρώντας ότι έτσι ο ίδιος θα τις κάνει 

καλύτερα και γρηγορότερα δυσκολευόμενος να αναθέσει καθήκοντα σε άλλους.  

3η φάση: Παραμέληση των αναγκών. Οι εργαζόμενοι στη φάση αυτή αντιλαμβάνονται  

την δύσκολη αυτή κατάσταση στη δουλειά ως φυσιολογική και την περιγράφουν μάλιστα 

ως άνετη γι αυτούς. Οι κοινωνικές ανάγκες θεωρούνται δευτερεύουσες με αποτέλεσμα η 

ικανότητα για διασκέδαση και ευχαρίστηση από οτιδήποτε άλλο να μειώνεται δραματικά. 

Μάλιστα συνάδελφοι τους που εμφανίζουν ενδιαφέρον προς τις κοινωνικές τους ανάγκες 
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τους αντιμετωπίζουν με περιφρόνηση. Ο τρόπος ζωής γίνεται όλο και πιο ανθυγιεινός με 

συνήθειες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, καφέ ακόμα και χρήση 

διεγερτικών. 

4η φάση: Κατάπνιξη συγκρούσεων. Εμφανίζονται όλο και περισσότερες συγκρούσεις 

με τους συναδέλφους, την/τον σύζυγο και θέματα όπως η έλλειψη ύπνου και τα πρώτα 

συμπτώματα σωματικής κούρασης περνάνε σχεδόν απαρατήρητα. Ζητήματα όπως η 

αγνόηση προγραμματισμένων συναντήσεων ή η συσσώρευση τους ή ακόμα και η 

καθυστερημένη εμφάνιση σε αυτά γίνονται όλο και πιο συχνά.  Στο πλαίσιο αυτό 

παρουσιάζεται χρόνια κόπωση, αδυναμία, απώλεια της αίσθησης του χιούμορ και 

αδυναμία να ευχαριστιέται οτιδήποτε.  

5η φάση. Αναθεώρηση αξιών. Υπάρχει αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα 

πράγματα με συνέπεια να γίνονται αναίσθητοι και συναισθηματικά κενοί, σκληροί και 

υπολογιστικοί. Χάνουν την αίσθηση του χρόνου και ενδιαφέρονται μόνο για το παρόν 

και την εργασία τους ενώ άνθρωποι σημαντικοί στη ζωή τους αποκτούν δευτερεύουσα 

σημασία στενεύοντας τους προσωπικούς τους ορίζοντες.  

6η φάση. Άρνηση προβλημάτων που προκύπτουν. Τα επηρεαζόμενα άτομα αρχίζουν 

να γίνονται όλο και πιο κυνικά και πικραμένα και σταδιακά αποκόπτονται από τον έξω 

κόσμο. Η συμπεριφορά τους κυριαρχείται από ανυπομονησία, δυσανεξία και 

λανθάνουσα ή/και έκδηλη επιθετικότητα. Ελλείμματα απόδοσης καθώς και σωματικά 

παράπονα γίνονται εμφανή. 

7η φάση. Παραίτηση. Ο σύζυγος, η οικογένεια και οι φίλοι θεωρούνται πλέον ως βάρος 

ή ακόμη και ως εχθροί και η κριτική είναι ένα φαινόμενο που δεν το ανέχονται πια και 

τα άτομα αυτά βιώνουν ένα αίσθημα απώλειας προσανατολισμού και αδυναμίας. Για να 

νιώθουν καλά, στρέφονται σε άλλα μέσα ικανοποίησης (αντικαταστάτες απόλαυσης). 

Όσον αφορά την εργασία δεν καταφέρνουν να κάνουν κάτι σωστό στη δουλειά τους, 

παρουσιάζουν έλλειψη συγκέντρωσης με τελικό αποτέλεσμα την απομόνωση και την 

αποξένωση και από το εργασιακό περιβάλλον. Συνεπεία όλων αυτών επέρχονται 

διαταραχές στον ύπνο και ψυχοσωματικά προβλήματα κάνουν την εμφάνιση τους.  

8η φάση. Εμφανής αλλαγή συμπεριφοράς. Τίποτα δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει πια 

κι μπορούν να χαρακτηριστούν ως απαθείς. Αρχίζουν να δείχνουν σημάδια παράνοιας 

θεωρώντας ότι όλα θεωρούνται επίθεση απέναντι τους. Οποιαδήποτε πρόσθετη ζήτηση 
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στην εργασία θεωρείται ως επιβάρυνση. και προσπαθούν να το αποφύγουν ενώ το 

επίπεδο συναισθηματικής και κοινωνικής τους ζωής μειώνεται δραματικά.  

9η φάση. Αποπροσωποποίηση. Τα άτομα σε αυτή τη φάση περιγράφουν μια απώλεια 

επαφής με τον εαυτό τους βλέποντας τον εαυτό τους ως μηχανές που οφείλουν να 

λειτουργούν. Βλέπουν τη ζωή τους ως ανούσια και αναπόφευκτη και αρχίζουν να 

παραμελούν τελείως την υγεία τους. Οι ψυχοσωματικές αντιδράσεις γίνονται ακόμα πιο 

έντονες. 

10η φάση. Εσωτερική κενότητα.  Σε αυτή τη φάση το άτομο αισθάνεται εντελώς 

απογοητευμένο, κενό, άχρηστο, εξαντλημένο, ανήσυχο ή πανικόβλητο. Μπορεί να 

εμφανιστούν φοβίες και κρίσεις πανικού. 

11η φάση. Κατάθλιψη. Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από βαθιά απελπισία, μίσος προς 

τον εαυτό, εξάντληση, αρνητική στάση απέναντι στη ζωή και την εργασία αλλά και 

σκέψεις αυτοκτονίας. Η ψυχιατρική παρέμβαση στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητη.  

12η φάση. Σύνδρομο εξουθένωσης και κατάρρευση. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται 

πλήρης σωματική, ψυχική και συναισθηματική κατάρρευση με συνέπεια το άτομο να μην 

είναι σε θέση να διεκπεραιώσει κάτι μόνο του. Η κατάσταση αποτελεί έκτακτη ανάγκη 

και χρήζει πολλές φορές νοσηλείας (Ponocny-Seliger & Winker, 2014). 

2.2.4 Είδη ερωτηματολογίων της Maslach για την ανίχνευση του ΣΕΕ  στους διάφορους 

τομείς εργασίας   

Οι Masclach και Jackson (1981) στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν ένα 

μοντέλο μέτρησης της ΕΕ κατέληξαν στο Maslach Bunout Inventory (MBI) το οποίο 

χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στη μελέτη του ΣΕΕ.  

 Έρευνα Ανθρώπινων Υπηρεσιών (MBI-HSS) 

Το MBI-HSS (MBI-Human Services Survey) (Maslach & Jackson, 1981) 

αποτελείται από 22 στοιχεία. Είναι η πρώτη και η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη έκδοση 

του MBI. Ο σχεδιασμός της έγινε για τους εργαζόμενους στις ανθρώπινες Υπηρεσίες και 

μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλα επαγγέλματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 

νοσοκόμοι, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, βοηθοί και σύμβουλοι υγείας και γενικότερα 

επαγγέλματα που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας προς τρίτους. Οι κλίμακες MBI-

HSS είναι η Συναισθηματική Εξάντληση, η Αποπροσωποποίηση και η Προσωπική 
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Επίτευξη. 

Απογραφή εξουθένωσης Maslach - Έρευνα ανθρωπίνων υπηρεσιών για ιατρικό 

προσωπικό (MBI-HSS (MP)) 

Το MBI-HSS (MP) (MBI- Medical Personel) (Maslach & Jackson, 1986)  αποτελεί μια 

παραλλαγή του MBI-HSS και είναι προσαρμοσμένο για το ιατρικό προσωπικό. Η 

διαφορά τους είναι ότι στη φόρμα του ερωτηματολογίου γίνεται αναφορά σε "ασθενείς" 

και όχι σε "παραλήπτες". Οι κλίμακες MBI-HSS (MP) είναι η Συναισθηματική 

Εξάντληση, η Αποπροσωποποίηση και η Προσωπική Επίτευξη. 

Maslach Burnout Inventory - Έρευνα Εκπαιδευτικών (MBI-ES) 

Το MBI-ES (MBI-Educators Survey) (Maslach, Jackson & Schwab, 1996) 

αποτελείται επίσης από 22 στοιχεία προορίζεται για τη χρήση του στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Απευθύνεται συνεπώς σε εκπαιδευτικούς, δασκάλους και διοικητικούς 

υπαλλήλους ή εν γένει υπαλλήλους που εργάζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Οι κλίμακες MBI-ES είναι η Συναισθηματική Εξάντληση, η 

Αποπροσωποποίηση και η Προσωπική Επίτευξη. 

Απογραφή Burnout Maslach - Γενική Έρευνα (MBI-GS) 

Το MBI-GS (MBI-General Survey) (Schaufeli, Leiter, Maslach & Jackson, 1996) 

αποτελείται από 16 στοιχεία και χρησιμοποιείται σε όλα τα επαγγέλματα εκτός των 

ανθρωπίνων υπηρεσιών και της εκπαίδευσης. Τέτοια επαγγέλματα μπορεί να είναι η 

κατασκευή, η διαχείριση, η συντήρηση και άλλα.  Οι κλίμακες MBI-GS είναι η 

εξάντληση, ο κυνισμός και η επαγγελματική αποτελεσματικότητα. 

Απογραφή Burnout Maslach - Γενική Έρευνα για Φοιτητές (MBI-GS (S)) 

Το MBI-GS (S) (MBI-General Survey for Students) (Maslach, Jackson, & Leiter, 

1997) αποτελεί μια προσαρμοσμένη εκδοχή του MBI-GS και απευθύνεται στην ΕΕ των 

φοιτητών με κλίμακες την εξάντληση, τον κυνισμό και την επαγγελματική 

αποτελεσματικότητα.  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory#Forms_of_the_Maslach_Bu

rnout_Inventory[1]). 

Το MBI δεν παρέχει μία μόνο τιμή εξουθένωσης αλλά υψηλή βαθμολογία στις 

δύο πρώτες υποκλίμακες και χαμηλή στην τρίτη είναι ενδεικτικό εμφάνισης υψηλού 

βαθμού εξουθένωσης.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory#Forms_of_the_Maslach_Burnout_Inventory[1
https://en.wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory#Forms_of_the_Maslach_Burnout_Inventory[1
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Το ψυχομετρικό αυτό εργαλείο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει 

επιδείξει καλή εγκυρότητα κατασκευής σε πολλές χώρες (π.χ. Kantas & Vassilaki, 1997; 

Κόκκινος, 2006; Schaufeli, Daamen, & van Mierlo, 1994). 

2.2.5 Ταξινόμηση συμπτωμάτων ΣΕΕ 

Ο Kahill (1988) αναθεωρώντας τα εμπειρικά δεδομένα που είχαν δημοσιευθεί από 

το 1974 έως το 1984 κατέληξε ότι τα συμπτώματα του ΣΕΕ ταξινομούνται σε πέντε 

μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα σωματικά συμπτώματα.  Μελέτη των 

Belcastro και  Hays (1984) κατέληξε στο ότι το ΣΕΕ σχετίζεται με τη φυσική - σωματική 

υγεία καθώς και συγκεκριμένες παθήσεις καθώς και διαταραχές ύπνου ή αυπνίες. Η 

δεύτερη κατηγορία είναι τα συναισθηματικά συμπτώματα όπως η συναισθηματική 

εξάντληση, η ευερεθιστότητα, το άγχος, η κατάθλιψη και τα συναισθήματα απόγνωσης. 

Η τρίτη κατηγορία είναι συμπεριφοριστικά συμπτώματα. Σύμφωνα με έρευνες το ΣΕΕ 

σχετίζεται με μη παραγωγικές συμπεριφορές όπου μεταξύ αυτών η εναλλαγή δουλειάς, 

η χαμηλή εργασιακή απόδοση, οι συχνές απουσίες από τον εργασιακό χώρο, ο 

αλκοολισμός, τα ναρκωτικά, η υπερφαγία και το κάπνισμα (Kahil, 1988). Η τέταρτη 

κατηγορία αφορά διαπροσωπικά συμπτώματα, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα που 

πάσχουν από το ΣΕΕ επικοινωνούν πιο απρόσωπα και στερεοτυπικά με τους πελάτες, 

τους φίλους και τα μέλη της οικογένειας τους. Λόγω της δυσκολίας αυτής να 

επικεντρωθούν στους πελάτες επιλέγουν να απομακρυνθούν από αυτούς.  Τέλος, η 

πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει τα συμπεριφορικά συμπτώματα. Αρνητική στάση και 

συμπεριφορά που αναπτύσσεται απέναντι στους πελάτες, την εργασία, τον εαυτό τους 

και τη ζωή γενικότερα. Τα ποιοτικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι συμπτώματα όπως ο 

κυνισμός, η αναισθησία, η απαισιοδοξία, η αμυντικότητα, η μισαλλοδοξία 

απανθρωποποίηση, η απώλεια απόλαυσης στην εργασία και η άρνηση για εργασία είναι 

τυπικά συμπτώματα των ατόμων που είναι θύματα της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Kahill, 1988). 

2.2.6 Το ΣΕΕ στους εκπαιδευτικούς  

Το έργο των εκπαιδευτικών είναι νευραλγικής σημασίας για την κοινωνική 

ευημερία, αφού το σχολείο καλείται να αναπτύξει την κριτική σκέψη, τα γνωστικά 

εφόδια και την ψυχική σταθερότητα των μελών της κοινωνίας. Η αναπτυσσομένη σχέση 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων αυτών 
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(Παπαναούμ, 2003). Είναι λογικό, λοιπόν, να μελετώνται διεξοδικά από τους ερευνητές 

όλοι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη διαδικασία. Ένας από αυτούς 

είναι και η ΕΕ που, όπως θα δούμε, συνδέεται με τον ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό 

ρόλο των εκπαιδευτικών. 

Η σημασία του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο τονίζεται ιδιαίτερα, γιατί εκτός του ότι επηρεάζει την ψυχική, σωματική και 

κοινωνική υγεία των εκπαιδευτικών μειώνει επίσης την ποιότητα της διδασκαλίας και 

την εργασιακή απόδοση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών/τριών/τριών και όχι μόνο (Blandford, 2000).  

Σύμφωνα με τους Kyriacou και Sutcliffe (1978), οι εκπαιδευτικοί είναι ο κλάδος 

των ανθρωπιστικών σπουδών που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά άγχους. Το 

στρες των εκπαιδευτικών μπορεί να οριστεί ως η εμπειρία βιώματος δυσάρεστων 

συναισθημάτων όπως ένταση, απογοήτευση, άγχος, θυμός και κατάθλιψη, που 

προκύπτουν από πτυχές της εργασίας τους ως εκπαιδευτικού. Η ΕΕ μπορεί να οριστεί ως 

ένα σύνδρομο που απορρέει από την παρατεταμένη παρουσία του στρες των 

εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζεται κυρίως από σωματική, συναισθηματική και 

συμπεριφορική εξάντληση.  Στη σωματική εξάντληση τα επίπεδα ενέργειας είναι πολύ 

χαμηλά, προκύπτει χρόνια κόπωση και εμφανίζονται διάφορα σωματικά και 

ψυχοσωματικά προβλήματα. Στη συναισθηματική εξάντληση είναι χαρακτηριστικό το 

αίσθημα ανικανότητας και απόγνωσης. Τέλος στην ψυχική εξάντληση είναι 

χαρακτηριστική η ανάπτυξη αρνητικής στάσης απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του αλλά 

και προς την εργασία και τη ζωή του. 

Έχει τονιστεί, βέβαια, και η μείωση της δημιουργικότητας καθώς και η μείωση 

της διάθεσης από πλευράς εκπαιδευτικών που βιώνουν τέτοιες συναισθηματικές 

καταστάσεις να εφαρμόσουν νέες εκπαιδευτικές τεχνικές και γενικά να βελτιώνουν τις 

εκπαιδευτικές τους πρακτικές (Παππά, 2006). Όλα αυτά σαφώς και μπορεί να έχουν 

άμεσες επιπτώσεις στους μαθητές/τριες.  

Ας μην ξεχνούμε ότι η ΕΕ έχει μελετηθεί και από πλευράς ευρύτερων 

προεκτάσεων, που δεν επικεντρώνονται μόνο στο περιβάλλον εργασίας αλλά και στην 

οικογένεια του εκπαιδευτικού, όπως και τις οικογένειες των μαθητών/τριών/τριών τους, 

αφορά δηλαδή έναν διευρυμένο κοινωνικό κύκλο (Brunsting, Sreckovic, & Lane, 2014). 

Οι Maslach και Jackson (1986) αναγνωρίζοντας τις βλαβερές συνέπειες του ΣΕΕ 
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στους εκπαιδευτικούς, που προκαλούσαν στον εαυτό τους, στους μαθητές/τριες τους 

αλλά και στη μαθησιακή διαδικασία, ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο που αφορά στην 

εκδοχή των Εκπαιδευτικών.  

Η έκδοση αυτή χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές για να γίνει διερεύνηση 

του φαινομένου της ΕΕ στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης (στοιχειώδες, ενδιάμεσο, 

δευτεροβάθμιο) σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια όπως στη Βόρεια Αμερική (Boles, 

Dean, Ricks, Short, & Wang, 2000), στον Καναδά (Byrne, 1991), την Ολλανδία 

(Schaufeli, Daamen, & Mierlo, 1994), την Ελλάδα (Antoniou, Polychroni, & Vlachakis, 

2006; Kantas & Vassilaki, 1997) και την Κύπρο (Kokkinos, 2006).  

Τα αποτελέσματα των παραπάνω δεδομένων φαίνεται να δείχνουν ότι οι 

εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί σε Ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα 

εξουθένωσης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους τους στην Αμερική 

(Billingsley, Carlson, & Klein, 2004; Kantas & Vassilaki, 1997; Van Horn, Schaufeli, 

Greenglass, & Burke, 1997). Συγκεκριμένα, οι Van Horn et al. (1997) κατέληξαν από 

έρευνά τους ότι οι Ολλανδοί εκπαιδευτικοί  είχαν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης από τους Καναδούς συναδέλφους τους. Παρόμοια 

αποτελέσματα βρέθηκαν όταν Έλληνες εκπαιδευτικοί συγκρίθηκαν με δείγμα 

εκπαιδευτικών των ΗΠΑ (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios, 2001). Τέλος, οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης συγκρινόμενοι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους 

(Πομάκη & Αναγνωστοπούλου, 2003).  

Στην Ελλάδα, το άγχος των εκπαιδευτικών και η ΕΕ έχουν λάβει αυξανόμενη 

προσοχή. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών που δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν 

στρεσογόνους παράγοντες στη διδασκαλία πράγμα που οδηγεί στην εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών. Η συντριπτική πλειονότητα της βιβλιογραφίας αναφέρεται σε 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας (Π.Ε.), της μέσης και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Δ.Ε.) (Koustelios, 2001; Koustelios & Kousteliou,1998; Koustelios & 

Tsigilis, 2005). Η υπάρχουσα βιβλιογραφία για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς αναφέρει 

χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Kantas & Vassilaki, 1997; 

Papastyliannou, Kaila, & Polychronopoulos, 2009; Tsigilis, Zournatzi, & Koustelios, 

2011). Ωστόσο, μια πιο πρόσφατη μελέτη η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της πρόσφατης 

οικονομικής κρίσης και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού-διδακτικού έργου (Kamtsios & 
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Lolis, 2016) παρουσίασε χαμηλά επίπεδα προσωπικών επιτευγμάτων και υψηλά επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, που είναι ενδεικτικά της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Σε έρευνα που έγινε από τους Koustelios και Kousteliou (1998) και Kantas και 

Vassilaki (1997), για τους εκπαιδευτικούς τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ΣΕΕ αλλά και από τους Leontari, Kiridis, και 

Yalamas (1996) και  Pomaki και Anagnostopoulou (2003) κατέληξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

στα Ελληνικά σχολεία βιώνουν χαμηλά επίπεδα άγχους ενώ άλλες μελέτες από τους 

Kantas (2001) και Papastylianou (1997), έδειξαν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν  

σχετικά υψηλά επίπεδα στρες και ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Στο ίδιο συμπέρασμα 

κατέληξαν και οι Νιέτος, Παπαβαγγέλη, Ζουρνατζή, και Κουστέλιος (2018) σε έρευνα 

που έκαναν σε 430 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δομές της Π.Ε. και της Δ.Ε. Τα 

αποτελέσματα τους δε επέδειξαν ότι τα επίπεδα ΕΕ ήταν υψηλότερα στους 

εκπαιδευτικούς Δ.Ε. σε σχέση με αυτούς της Π.Ε.   

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του Kamtsios (2018) της οποίας σκοπός 

ήταν η διερεύνηση της πιθανής εμφάνισης του ΣΕΕ σε σχέση με διάφορους παράγοντες 

άγχους όπως οι εργασιακές απαιτήσεις στα διάφορα στάδια της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στην έρευνά του συμμετείχαν 1447 εκπαιδευτικοί όλων 

των βαθμίδων και κατέληξε στο ότι υπήρχαν αλλαγές στις τρείς διαστάσεις της ΕΕ κατά 

τη διάρκεια των διαφορετικών σταδίων της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν να κινούνται από χαμηλά σκορ 

στα πρώιμα και αρχικά στάδια, προς υψηλότερα σκορ σε προχωρημένο στάδιο 

επαγγελματικής ανάπτυξης ως προς την συναισθηματική εξάντληση, ενώ εκπαιδευτικοί 

σε επίπεδο διδακτικής εμπειρίας (4-5 χρόνια) εμφάνισαν τις υψηλότερες τιμές 

αποπροσωποποίησης και τις χαμηλότερες τιμές στα προσωπικά επιτεύγματα. Υπέδειξαν 

με την έρευνα τους συνεπώς ότι τα πρώτα 1-3 χρόνια της εργασιακής εμπειρίας τους οι 

εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζουν ΕΕ ενώ στα >11 χρόνια διδακτικής εμπειρίας οι 

εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν τα υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης.        

2.2.7 Παράγοντες που προκαλούν ΣΕΕ στους εκπαιδευτικούς 

Ποικίλλουν οι παράγοντες, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, που μπορούν να 

προκαλέσουν ΕΕ στους εκπαιδευτικούς. Οι παράγοντες αυτοί κατηγοριοποιούνται σε 
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τέσσερα επίπεδα (Παππά, 2006; Chang, 2009): τους προσωπικούς, τους δημογραφικούς, 

τους οργανωσιακούς, και τους διαπροσωπικούς. 

Οι προσωπικοί παράγοντες σχετίζονται με την προσωπικότητα, την ύπαρξη ή όχι 

αρνητικών συναισθημάτων, απαισιοδοξίας, χαμηλής αυτοεκτίμησης, έντονης 

εσωστρέφειας και φαίνεται, σύμφωνα με πολλές μελέτες, ότι συνδέονται θετικά με την 

ΕΕ. Εάν, δηλαδή, ο επαγγελματίας - εν προκειμένω ο εκπαιδευτικός- εμφορείται από 

τέτοιες συναισθηματικές καταστάσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσει ΣΕΕ (Παππά, 

2006) 

Στους δημογραφικούς παράγοντες εντάσσονται πολλές παράμετροι που έχουν 

να κάνουν με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μορφωτικό 

επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση.  

Έχουν γίνει διάφορες μελέτες που διερευνούν την επίδραση δημογραφικών 

μεταβλητών στα επίπεδα εμφάνισης της ΕΕ των εκπαιδευτικών (Antoniou et al., 2006; 

Koustelios, 2003; Smith & Leng, 2003; Van Horn, et al.,1997). Ως προς το φύλο, οι 

μελέτες δεν συγκλίνουν, γιατί η παράμετρος αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 

πολιτιστικό πλαίσιο της χώρας στην οποία ερευνάται το ΣΕΕ. Πράγματι, τα στοιχεία που 

λαμβάνουμε από διάφορες κατά καιρούς μελέτες καταδεικνύουν αυτή την αντίφαση, 

δηλαδή σε άλλες χώρες το ΣΕΕ είναι εντονότερο σε γυναίκες (Cağlar, 2011; Sezer, 2012), 

ενώ άλλες δεν εντοπίζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το φύλο (Bümen, 2010; 

Bataineh, 2009; Luk, Chan, Cheong, & Ko, 2010; Zhouchun, 2011). Το ίδιο 

αντικρουόμενες είναι οι μελέτες αναφορικά με την ηλικιακή βαθμίδα καθώς και την 

οικογενειακή κατάσταση (Papastylianou, Kaila, & Polychronopoulos, 2009), αν και 

υπάρχουν κάποιες που φαίνεται να συνδέουν την ύπαρξη παιδιών με υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Sezer, 2012). 

Ωστόσο, η Maslach (1999) επεσήμανε ότι οι παράγοντες εργασίας σχετίζονται πιο 

έντονα με το ΣΕΕ παρά τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Πράγματι, τα 

χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος είναι πιθανό να επηρεάσουν τον τρόπο 

με τον οποίο οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν συναισθήματα για τη δουλειά τους και το αν 

βιώνουν εξάντληση. Σε μια μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο τομέας στον οποίο εργάζονταν οι 

εκπαιδευτικοί, δηλαδή αν επρόκειτο για  δημόσιο ή ο ιδιωτικό τομέα, επηρέασε 

αντιληπτά τα συναισθηματικά επίπεδα εξάντλησής τους (Tsigilis, Zachopoulou, & 

Grammatikopoulos, 2006). Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας εργασίας από έρευνα 
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των Koustelios και Tsigilis (2005), στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, είναι εάν αυτοί 

εργάζονται στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα των 

υφιστάμενων μελετών δεν είναι καθόλου πειστικά. Συγκεκριμένα, ορισμένοι ερευνητές 

κατέληξαν, ότι η  ΕΕ είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. παρά 

μεταξύ της Π.Ε. (Anderson & Iwanicki, 1984, Feitler, & Tokar, 1982; Schwab, Jackson, 

& Schuler, 1986). Άλλες μελέτες ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. δεν διαφέρουν 

από αυτούς της Π.Ε. στη διάσταση της βασικής εξουθένωσης, δηλαδή στη 

συναισθηματική εξάντληση (Byrne, 1991; van Horn et al., 1997). Τέλος, οι Tatar και 

Horenczyk (2003) βρήκαν ότι οι Ισραηλινοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα δημοτικά 

σχολεία ήταν πιο εξουθενωμένοι από τους συναδέλφους τους στη Δ.Ε. Επιπλέον, ο 

Κόκκινος (2006) ανέφερε ότι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. της Κύπρου βιώνουν υψηλότερη 

συναισθηματική εξάντληση και χαμηλότερα επίπεδα προσωπικών επιδόσεων από τους 

συναδέλφους τους στη Δ.Ε. Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα των Tsigilis 

et al. (2011) σύμφωνα με το οποίο εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση βίωναν πιο έντονη συναισθηματική εξάντληση σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους στη Δ.Ε. Τα αποτελέσματα των προαναφερθεισών μελετών 

υποδεικνύουν ξεκάθαρα την ανάγκη για επιπλέον έρευνα για την καλύτερη κατανόηση 

των διαφορετικών προτύπων ΕΕ μεταξύ των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.  

Συνεχίζοντας την εξέταση των παραγόντων κατά κατηγορία, οι οργανωσιακοί 

παράγοντες σχετίζονται με τις εργασιακές συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες. Η γραφειοκρατία, οι κτιριακές υποδομές, οι 

σχολικές απαιτήσεις, ο χαμηλός μισθός είναι κάποιοι βασικοί παράγοντες αυτής της 

κατηγορίας (Chan, 2003). 

Ειδικότερα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν συνθήκες εργασίας 

λιγότερο από ιδανικές. Τα σχολικά κτίρια δεν είναι πάντα στην καλύτερη δυνατή 

κατάσταση, κυρίως σε πυκνοκατοικημένες μητροπολιτικές περιοχές. Επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιούνται για να στεγάσουν πολλές φορές δύο ή και παραπάνω διαφορετικά 

σχολεία (Kantas & Vassilaki, 1997). Ο χρόνος αναμονής για τον διορισμό των καθηγητών 

σε κάποιο κρατικό σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας  μπορεί να είναι πολύ μεγάλος (5 

έως 10 έτη) και συχνά οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να υπηρετήσουν ως αναπληρωτές 

ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές από τον τόπο κατοικίας τους (Liaropoulos, 

2020). Δεν υπάρχουν πολλές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης ή κάποια κίνητρα για 
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την επιδίωξη επαγγελματικής ανέλιξης. Οι μισθοί είναι χαμηλοί και οι μέτριες αυξήσεις 

μισθών δίνονται σε όλους κάθε 3 χρόνια υπηρεσίας. Οι διευθυντές δεν αμείβονται πολύ 

διαφορετικά και δεν έχουν συγκεκριμένα κίνητρα ή ουσιαστική εξουσία στους 

υφισταμένους. Πολλοί εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το εισόδημά τους είτε 

αναλαμβάνοντας μια δεύτερη δουλειά είτε με ιδιωτικό φροντιστήριο, που είναι μια πολύ 

κοινή πρακτική. Οι γραπτές διοικητικές εργασίες (σχολικά αρχεία, κ.λπ.) μπορεί να είναι 

μια διαδικασία πολύ βαρετή, καθώς τα αρχεία των σχολείων δεν είναι μηχανογραφημένα. 

Ενόψει αυτών των αρνητικών συνθηκών θα μπορούσε κανείς να περιμένει υψηλότερα 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης στους Έλληνες εκπαιδευτικούς. 

(https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/volume-1-

2019-education-and-training-monitor.pdf) 

Από την άλλη πλευρά, οι θετικοί παράγοντες περιλαμβάνουν, τις σχετικά λίγες 

ώρες διδασκαλίας (18-23 ώρες την εβδομάδα), σε συνδυασμό με τη σύντομη 

υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο και τις πολυήμερες διακοπές. 

Δεν υπάρχει επίσημη ή άτυπη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (αν και έχουν 

δρομολογηθεί οι διαδικασίες ένταξης της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία) 

και κατά συνέπεια προξενείται λιγότερο σχετικό άγχος. Οι εκπαιδευτικοί έχουν θητεία 

από τη στιγμή που διορίζονται (https://eacea.ec.europa.eu). 

Τέλος, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ζήτημα της επιμόρφωσης, καθώς σύμφωνα με 

μελέτες του εξωτερικού η επιμόρφωση δρα ευεργετικά στην πρόληψη της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Embrich, 2001), αντιθέτως στη χώρα μας η επιμόρφωση 

κατατάσσεται στους παράγοντες που επιτείνουν την ΕΕ (Μουζούρα, 2005), γεγονός που 

προφανώς εξηγείται λόγω της κακής εκπαιδευτικής πολιτικής που επιβαρύνει με 

επιπλέον ώρες επιμόρφωσης το ήδη φορτωμένο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού, 

δημιουργώντας του περισσότερο άγχος και θέτοντας προβλήματα στη διαχείριση του 

χρόνου.  

Τέλος, η κατηγοριοποίηση των παραγόντων ολοκληρώνεται με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές έχουν πολλές κατευθύνσεις και αφορούν τη 

σχέση του εκπαιδευτικού με ίδιους τους μαθητές/τριες καθώς και τους γονείς τους, τους 

συναδέλφους ίδιων ή διαφορετικών ειδικοτήτων, τους προϊσταμένους και τους 

διευθυντές. Η ύπαρξη μη υγιούς ανταγωνισμού, η απουσία επιβράβευσης, ο άδικος 

καταμερισμός εργασιών, τα προβλήματα στην τάξη, η αμφισβήτηση και γενικά κακή 

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
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επικοινωνία με τους γονείς, όλα τα παραπάνω δρουν καταλυτικά στη δημιουργία 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Rodríguez-Mantilla & Fernández-Díaz, 2017).  

Ως επιστέγασμα όλων των παραγόντων που αναφέρθηκαν, πρέπει να σημειωθεί 

ότι το πολιτιστικό πλαίσιο συμβάλλει καθοριστικά πολλές φορές στο πώς και κατά πόσο 

οι παράγοντες αυτοί θα είναι συνθήκες ικανές για να δημιουργήσουν ΕΕ, γεγονός που 

φαίνεται, άλλωστε και από τις δημογραφικές παραμέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Σχήμα 2. Παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών (Chang, 2009, σελ. 

199). 

2.2.8 Συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης  

Τα συμπτώματα του ΣΕΕ εμφανίζονται σταδιακά, ακολουθούν μια αυξητική 

πορεία και φτάνουν στο τέλος σε μη ελεγχόμενα σημεία. Διακρίνονται σε σωματικά, 

ψυχολογικά, και συμπεριφορικά.  

Στα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνοντα τα εξής: κούραση, εξάντληση, 

πονοκέφαλοι, διαταραχές ύπνου, έλκος, αναπνευστικά προβλήματα, αλλαγή σωματικού 

βάρους, αυξημένα επίπεδα σακχάρου και χοληστερόλης, σεξουαλική δυσλειτουργία, 

αυξημένη αρτηριακή πίεση και διαταραχές ομιλίας.  



45 

Στα ψυχολογικά συμπτώματα περιλαμβάνονται τα εξής: κατάθλιψη και αίσθημα 

ανίας, συναισθήματα ανεπάρκειας, έλλειψης βοήθειας και ενοχής, κυνισμός, μειωμένη 

αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή υπερβολική αυτοπεποίθηση, ανάληψη υψηλών 

ρίσκων, ευερεθιστικότητα και έλλειψη υπομονής, αποξένωση και αίσθηση αποτυχίας, 

αδυναμία λήψης αποφάσεων, έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου, ανησυχία και 

αποθάρρυνση. 

Στα συμπεριφορικά συμπτώματα περιλαμβάνονται τα εξής: ανικανότητα 

συγκέντρωσης, χαμηλή απόδοση, αυξημένα επίπεδα απουσιών, αυξημένα παράπονα και 

απαξίωση της εργασίας, αυξημένες οικογενειακές συγκρούσεις, ανικανότητα 

προσαρμογής στις αλλαγές, εργασιομανία ή έλλειψη ενθουσιασμού και νωθρότητα, 

δυσκολίες επικοινωνίας, συναισθηματικές εκρήξεις, παραίτηση και απομάκρυνση. 

(Δελήχας και συν., 2012)  

2.3 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα  

Η νομοθεσία που αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με ΕΕΑ στην Ελλάδα έχει 

διέλθει πολλές αλλαγές την τελευταία 25ετία (Νόμοι 1143/81 (Επίσημο ΦΕΚ 80 στο τ. 

Α. 31-03-81), 1566/85 (ΦΕΚ, 167, ΦΕΚ, 167 τ. Α/30-09-1985), 2817/2000 (ΦΕΚ, 78, τ. 

Α’/14-03-2000), και πιο πρόσφατα 3699/2008 (ΦΕΚ, 199, τ. Α’/02-10-2008).  

Τα δύο τελευταία ΦΕΚ επιβεβαιώνουν το δικαίωμα των παιδιών με ΕΕΑ στη 

λήψη κανονικής εκπαίδευσης στα τυπικά σχολεία από την ηλικία των τεσσάρων ετών 

(είτε σε τάξεις ένταξης είτε με τη χρήση παράλληλης στήριξης) με εξαίρεση των 

περιπτώσεων που το είδος και η σοβαρότητα της αναπηρίας τους δεν τους το επιτρέπει. 

Τα παιδιά που παρουσιάζουν πιο ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να ενταχθούν 

σε ειδικά σχολεία που οι βαθμίδες τους ποικίλλουν από το νηπιαγωγείο έως και τεχνικά 

επαγγελματικά λύκεια και ΕΕΕΕΚ και σε ακραίες περιπτώσεις στο σπίτι. Η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει παιδιά από 4-14 ετών, το γυμνάσιο 4-18 ετών ενώ η 

δευτεροβάθμια  18-22 ετών. Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία των διάφορων 

κατηγοριών μαθητών/τριών/τριών ΕΑ η πλειοψηφία είναι μαθητές/τριες με 

συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία), με νοητική υστέρηση, σοβαρές 

μαθησιακές δυσκολίες και λιγότερες περιπτώσεις νευρολογικών περιπτώσεων όπως 

αυτισμός, οπτική και ακουστική αναπηρία (Antoniou, Polychroni, & Kotroni., 2009). 

 Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτές τις δομές είναι είτε εκπαιδευτικοί ΕΑ 
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είτε εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης με  επιπλέον μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή. 

Τα τελευταία χρόνια βασικός στόχος είναι η συμπερίληψη των ατόμων αυτών στην 

εκπαίδευση (The Information Network in Europe, 2005 από Antoniou et al., 2009). 

2.3.1 Το ΣΕΕ στους εκπαιδευτικούς  ειδικής αγωγής  

Η ΕΕ ορίζεται ως το άγχος που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που ξεπερνά τους 

πόρους και τις ικανότητες να αντεπεξέλθουν επαρκώς, οδηγώντας τους εκπαιδευτικούς 

ΕΑ να αισθάνονται εξαντλημένοι, κυνικοί ή ανεπαρκείς στο έργο τους (Hakanen, Bakker, 

& Schaufeli, 2006; Maslach, Schaufeli, & Leither, 2001). Η εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή επιφέρει μια ποικιλία δυναμικών που συνδέονται με 

την έναρξη της ΕΕ  (Pearson, Clavenna-Deane, & Carter, 2015). Οι Pearson et al. 

προσδιόρισαν τα στοιχεία που περιλαμβάνουν: έλλειψη διοικητικής υποστήριξης 

(Skaalvik & Skaalvik, 2010), υπερβολικός ή μεγάλος όγκος γραφειοκρατίας (Billingsley, 

2004), προκλητικές συμπεριφορές μαθητών/τριών/τριών (Hastings & Bham, 2003), 

υπερφόρτωση θέσης και αναντιστοιχία μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας, που 

εμφανίζεται όταν οι προσδοκίες της διδακτικής διαδικασίας δεν συμβαδίζουν με αυτό 

που βιώνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη (Bettini et al., 2019; Brunsting et al., 2014). 

Σε έρευνα που έγινε από τον Lazuras (2006) βρέθηκε ότι μεταξύ των 

στρεσογόνων παραγόντων που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί της ΕΑ και που δυνητικά 

περιορίζουν την απόδοσή τους ήταν παράγοντες που σχετίζονται με την οργανωτική 

δομή, την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να το 

κάνουν, ελλιπής εποπτεία και αδύναμοι δεσμοί μεταξύ των συναδέλφων.  Αντίστοιχα οι 

Platsidou και Agaliotis (2008) κατέληξαν ότι η οργάνωση μιας τόσο ετερογενούς τάξης, 

οι ημερήσιες δραστηριότητες προγράμματος σπουδών τόσο σε θέματα που αφορούν την 

οργάνωση όσο και την υλοποίησή τους, η αξιολόγηση των μαθητών/τριών/τριών με ΕΕΑ 

και η συνεργασία με άλλους ειδικούς, γονείς και συναδέλφους της ΕΑ ήταν οι πιο 

αγχωτικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάθεση διδασκαλίας που αναφέρθηκαν 

από το δείγμα των εκπαιδευτικών που μελετήθηκε αλλά και πάλι όχι σε πάρα πολύ έντονο 

βαθμό.  

Είναι σαφές ότι θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει η ανάλογη μέριμνα για την παροχή 

κατάλληλου επιπέδου εκπαίδευσης για τους μαθητές/τριες με ΕΕΑ και αυτό εξαρτάται 

από το επίπεδο προετοιμασίας των εκπαιδευτικών ΕΑ. Έτσι, ανεπαρκείς εργασιακές 
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συνθήκες μπορεί να αποτελέσουν απειλή της ποιότητας της μόρφωσης που προσφέρεται 

στα άτομα αυτά.  

Σύμφωνα με την μελέτη των Kokkinos και Davazoglou (2009) στην οποία έγινε 

διερεύνηση του επιπέδου του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών ΕΑ, οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί βρέθηκε ότι  βιώνουν μετρίου επιπέδου επαγγελματικό άγχος και στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και ο Lazuras (2006) και οι Platsidou και Agaliotis (2008).  

Πιθανή εξήγηση είναι ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και της Δ.Ε. εκπαίδευσης 

κατέχουν θέσεις τις οποίες δεν «απειλούνται» να χάσουν πριν τη συνταξιοδότηση καθώς 

επίσης δεν υπάρχει κάποια επίσημη μέθοδος αξιολόγησής τους που θα  μπορούσε να 

κλονίσει τη θέση τους. Δεδομένου αυτού, τόσο η θέση τους όσο και το εισόδημά τους 

δεν κινδυνεύουν και αυτό βοηθάει στην απομάκρυνση του άγχους για την επαγγελματική 

αποκατάσταση. 

Τέλος, σε έρευνα που έγινε από τους Παναγούλη, Μεϊμέτη, Γαλάνης, Τσιαχρή, 

Κουτσογιάννη, Υφαντής και Μωύσογλου (2019) για την ΕΕ σε ένα δείγμα 346 

εκπαιδευτικών ΕΑ στην Ελλάδα, κατέληξαν ότι οι εργαζόμενοι στις σχολικές μονάδες 

βιώνουν χαμηλά επίπεδα ΕΕ.   

2.3.2 Παράγοντες που μπορεί να προκαλούν την επαγγελματική εξουθένωση στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής  

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επιδρούν στο ξεκίνημα της 

εμφάνισης του ΣΕΕ  και αυτοί μπορεί να σχετίζονται με ζητήματα που σχετίζονται με 1) 

τους μαθητές/τριες 2) τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και 3) το ίδιο το σχολείο. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι άμεσα συνυφασμένοι με την καθημερινότητα που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικούς της ΕΑ γεγονός που θέτει ένα σημαντικό ζήτημα για 

την παροχή των κατάλληλων μέσων στους εκπαιδευτικούς ώστε να αποφύγουν την 

εξουθένωση πριν την εκδήλωση των αρνητικών της επιπτώσεων (Brunsting et al., 2014). 

Μεταβλητές που σχετίζονται με τους μαθητές/τριες  

Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τους μαθητές/τριες περιλαμβάνουν την ηλικία, 

τον τύπο αναπηρίας, τα προβλήματα συμπεριφοράς, τον βαθμό, τον αριθμό των 

μαθητών/τριών/τριών, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το περιβάλλον. Οι 

εκπαιδευτικοί ΕΑ εμφανίζουν διαφορετική ανταπόκριση ανάλογα με τον τύπο της 

αναπηρίας που εμφανίζουν οι μαθητές/τριες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και τη 
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σοβαρότητα των προκλήσεων ως προς την αντιμετώπιση των μαθητών/τριών/τριών. 

Συγκεκριμένα, οι Banks και Necco (1990) κατέληξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

μαθητές/τριες με συναισθηματικές διαταραχές εμφάνισαν υψηλότερο βαθμό 

εξουθένωσης σε σχέση με από εκείνους που διδάσκουν μαθητές/τριες με νοητικές 

αναπηρίες. Έτσι σύμφωνα με τους Nichols και Sosnowsky (2002), το ποσοστό των 

μαθητών/τριών/τριών με συναισθηματικές διαταραχές που εμφάνισαν προκλητικές 

συμπεριφορές συσχετίστηκε με υψηλότερη ένταση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

των εκπαιδευτικών σε αυτόνομες τάξεις. Αντίστοιχα, ανάλογα με την βαρύτητα της 

κατάστασης των μαθητών/τριών/τριών (σε σχέση με τον δείκτη νοημοσύνης τους, την 

γλωσσική τους ικανότητα και την ικανότητα προσαρμογής τους) επηρεάζεται αρνητικά 

και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και η είναι πιο επιτακτική η ανάγκη τους για 

υποστήριξη από το σχολικό περιβάλλον (Ruble & McGrew, 2013).  

Μεταβλητές που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς  

Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνουν την 

ηλικία, το φύλο, την εκπαιδευτική εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, το επίπεδο εκπαίδευσης, 

την αυτοαποτελεσματικότητα, το επίπεδο ικανοποίησης τους από το επάγγελμά τους, και 

ο τρόπος που διαχειρίζονται το άγχος. Σύμφωνα με τους Gong et al. (2013), εκπαιδευτικοί 

ηλικίας από 26 έως 30 ετών επέδειξαν μεγαλύτερη ΕΕ σε σχέση με αυτούς ηλικίας άνω 

των 30 ετών. Επίσης, οι Brewer και McMahan (2004) στην έρευνα τους αναφέρουν ότι 

οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση επαγγελματικού άγχους και 

εξουθένωσης. Σύμφωνα με τους Gong et al. (2013), οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν 

υψηλότερα επίπεδα προσωπικών επιτευγμάτων ενώ οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι πιο 

επιρρεπείς στην αποπροσωποποίηση. Τα πολλά έτη προϋπηρεσίας φαίνεται να 

σχετίζονται επίσης με το ΣΕΕ.  Σε έρευνα των Williams και Dikes (2015) βρέθηκε ότι ο 

αριθμός των ετών προϋπηρεσίας σχετίζεται θετικά με την ΕΕ γεγονός που σημαίνει ότι 

όσο περισσότερα τα χρόνια εργασίας τόσο μεγαλύτερο είναι και το άγχος των 

εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά οι Carlson και Thompson (1995), επισήμαναν ότι η 

εκπαιδευτική προϋπηρεσία δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ΕΕ των εκπαιδευτικών. 

 Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών ΕΑ ο Embich (2001), σε 

έρευνα του κατέληξε ότι οι νεότεροι και με μικρότερη επαγγελματική εμπειρία καθώς 

και με λιγότερη επιμόρφωση εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ΕΕ. Τέλος η 

αυτοαποτελεσματικότητα (Sariçam & Sakiz, 2014), η επαγγελματική ικανοποίηση 
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(Platsidou, 2010) και η ικανότητα αντιμετώπισης (Boujut et al., 2016) ενισχύει τους 

εκπαιδευτικούς ΕΑ, βοηθώντας τους να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΕΕ.  

Μεταβλητές που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον  

Οι μεταβλητές που σχετίζονται με το περιβάλλον του σχολείου περιλαμβάνουν 

εργασιακά εμπόδια όπως για παράδειγμα πολύ μεγαλύτερος όγκος γραφειοκρατίας 

(Vannest & Hagan-Burke, 2010), συναισθηματικές εμπειρίες καθώς και τον αριθμό του 

υποστηρικτικού προσωπικού. Θετικά συνδεδεμένες με το ΣΕΕ είναι οι επαγγελματικές 

υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την παρακολούθηση προόδου των 

μαθητών/τριών/τριών και την ενημέρωση των γονέων (Embich, 2001; Ruble et al., 2011). 

Επίσης, θετικά συνδέονται και τα εργασιακά εμπόδια (π.χ. σύγκρουση ρόλων, ασάφεια 

ρόλων). Προς επίρρωση αυτών, αρνητικά συσχετίζεται το ΣΕΕ με το αίσθημα ασφάλειας, 

αυτονομίας και υποστήριξης από το επαγγελματικό περιβάλλον (Bataineh & Alsagheer, 

2012; Boujut et al., 2016). Τέλος, η μελέτη των Zarafshan et al. (2013) συσχέτισε τις 

θετικές επαγγελματικές σχέσεις με συναδέλφους με μειωμένα επίπεδα συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης. 

2.4 Πως επέδρασσε η πανδημία λόγω COVID-19 στην εμφάνιση του ΣΕΕ 

Η εμφάνιση της νέας απειλής για τη δημόσια υγεία, της πανδημίας COVID-19, 

οδήγησε τις περισσότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να κλείσουν προσωρινά όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού 

SARS-Co-2. Παγκόσμια παρακολούθηση του κλεισίματος των σχολείων λόγω του 

COVID-19 από την UNESCO έδειξε ότι στις 10 Μαρτίου 2020, 194 χώρες παγκοσμίως 

εφάρμοσαν σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο κλείσιμο των σχολείων (UNESCO, 2020) και 

τέθηκε σε εφαρμογή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. 

Παρόλα αυτά εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα σχετιζόμενα με την ύπαρξη ή μη 

ηλεκτρονικών μέσων ή ακόμα και διαδικτύου για την παρακολούθηση των μαθημάτων 

κάνοντας το σύστημα της τηλεκπαίδευσης δύσκολο να εφαρμοστεί σε πολλές 

περιπτώσεις μαθητών/τριών/τριών (Carver, 2020). 

 Η διαδικασία αυτή της τηλεκπαίδευσης που «επιβλήθηκε» στους εκπαιδευτικούς 

τους βρήκε απροετοίμαστους εμφανίζοντας δυσκολίες προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις 

του επαγγέλματός τους (Goldschmidt, 2020). Μελέτες που έγιναν παγκοσμίως, όπως 

αυτή των Kukreti et al. (2021) εντόπισαν υψηλά επίπεδα επαγγελματικού άγχους σε 
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Κινέζους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στο ίδιο συμπέρασμα 

κατέληξαν και οι Panisoara et al. (2020) εντοπίζοντας επαγγελματικό άγχος των 

Ρουμάνων εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παρόμοιου επιπέδου άγχος εμφανίστηκε και στους Βρεττανούς 

εκπαιδευτικούς, όπου εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα κακής ψυχολογικής κατάστασής 

τους με αποτέλεσμα να σκέφτονται ακόμα και να εγκαταλείψουν τον κλάδο της 

εκπαίδευσης (Fulland, 2021). Εμφανίστηκαν λοιπόν την περίοδο αυτή της πανδημίας 

αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης παγκοσμίως στον εκπαιδευτικό κλάδο (Cruz 

et al., 2020) φαινόμενα που όπως προαναφέρεται προαναγγέλλουν και την εμφάνιση του 

ΣΕΕ.  

Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, εκτός από τον 

φόρτο εργασίας, να διατηρήσουν υψηλό το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών/τριών τους, 

να μεριμνήσουν για τις περίπλοκες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών με 

μαθησιακές δυσκολίες, να διαχειριστούν προβληματικές συμπεριφορές των 

μαθητών/τριών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και να αντιμετωπίσουν ακόμα και 

δυσλειτουργικές σχέσεις με τους γονείς και τους συναδέλφους  (Zhao et al., 2020). Στο 

ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Weibenfels, Klopp, και Perels (2022) εντοπίζοντας 

ότι τα συμπτώματα της αποπροσωποποίησης και η αίσθηση ανεπάρκειας (μειωμένων 

επιτευγμάτων) αυξήθηκε σημαντικά στους εκπαιδευτικούς από την περίοδο πριν σε 

σχέση με την περίοδο μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Παρόλα αυτά η συναισθηματική 

εξάντληση δεν έδειξε σημαντική μεταβολή στην ίδια έρευνα.  Τέλος, η έρευνα των 

Raducu και Stanculescu (2022) έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

στο δείγμα που εξέτασαν επηρεάστηκε σε διάφορους βαθμούς από συμπτώματα χαμηλής 

έως υψηλής επαγγελματικής εξουθένωσης, εντοπίζοντας ως παράγοντες άγχους που 

μπορεί επιδρούν στην εμφάνιση του ΣΕΕ, τον φόρτο εργασίας, τη συμπεριφορά των 

μαθητών/τριών και την έλλειψη επαγγελματικής αναγνώρισης.  

Στον ελλαδικό χώρο με την ανακοίνωση κλεισίματος των σχολικών μονάδων στις 

10 Μαρτίου 2020 εφαρμόστηκε επίσης με εντολή του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

783/Τ.Β./10-03-2020). Από μελέτες που έγιναν σε σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. διαπιστώθηκε 

ότι παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στην 

εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εν τέλει κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στην 
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αποτελεσματική  παροχή γνώσης στους/ στις μαθητές/τριες (Jimoyiannis et al., 2021). Σε 

έρευνα που έγινε από τους Papazis, Avramidis, και Bacopoulou (2022) διερευνήθηκαν 

τα επίπεδα στρες κατά τη διάρκεια της καραντίνας καθώς και η επίδραση των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση) και επαγγελματικών χαρακτηριστικών (επαγγελματική κατάσταση, επίπεδο 

επιμόρφωσης, χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας)  σε σχέση με το στρες. Από την έρευνα 

αυτή προέκυψε μέτριου επιπέδου στρες γεγονός που υποδηλώνει ότι κατά την περίοδο 

της έξαρσης της πανδημίας λόγω του COVID-19 υπήρξε επιδείνωση του άγχους σε 

σχέση με άλλες μελέτες που είχαν γίνει στο παρελθόν στην Ελλάδα.  Τέλος, σε έρευνα 

που έγινε επίσης σε Έλληνες εκπαιδευτικούς από τους Raikou, Konstantopoulou, και 

Lavidas (2021) μερικούς μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας βρέθηκε μέτριου 

επιπέδου άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή από έρευνα που έγινε από τους 

Konstantopoulou et al. (2022) για την εμφάνιση του ΣΕΕ λόγω της πανδημίας, έδειξε ότι 

δεν εμφανίστηκε κάποια σημαντική επίδραση, ενώ αντίθετα οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν 

να είναι αισιόδοξοι και προσαρμοστικοί παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.  

2. 4.1 Συνέπειες ΣΕΕ στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στην Ελλάδα 

Από τα ερευνητικά δεδομένα στον ελλαδικό χώρο, τα δεδομένα που προκύπτουν 

σχετικά με την εμφάνιση του ΣΕΕ  στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή είναι 

ελάχιστα και μάλιστα η τάση που εμφανίζεται είναι η εμφάνιση χαμηλών επιπέδων 

εξουθένωσης (Kokkinos, 2007; Koustelios & Kousteliou, 1998; Platsidou & Agaliotis, 

2008). Συν τοις άλλοις, τα λιγοστά αυτά αποτελέσματα δεν εμφανίζουν ομοιογένεια ως 

προς τα συμπεράσματα, αλλά παρουσιάζονται πολλές φορές αντικρουόμενα μεταξύ τους 

(Kokkinos & Davazoglou, 2009), γεγονός που επιτείνει την ερευνητική αμηχανία.  

Κάνοντας μια επισκόπηση των μελετών, η έρευνα των Antoniou, Polychroni, και 

Walters (2000) εντόπισε υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση στους εκπαιδευτικούς 

ΕΑ, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα ευρήματα της 

έρευνας αφορούν τους δημογραφικούς παράγοντες που εμπλέκονται στο ΣΕΕ και τα 

οποία το συνδέουν με το φύλο, εντοπίζοντας μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση 

στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, αλλά και με την επαγγελματική προϋπηρεσία. 

Στην περίπτωση αυτή τα έτη προϋπηρεσίας συσχετίστηκαν αρνητικά με την ικανοποίηση 
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και θετικά με την εξάντληση: όσο μεγαλύτερη επαγγελματική ζωή τόσο μεγαλύτερος 

βαθμός εξάντλησης και τόσο χαμηλότερη ικανοποίηση. Οι Κολιάδης και συναργάτες 

(2003) συγκρίνοντας τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών γενικής και ΕΑ, καταλήγουν ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με της γενικής. Τρία χρόνια αργότερα, οι 

Κόκκινος και Δαβάζογλου (2006) επίσης συμπεραίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί της ΕΑ 

έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση. Με αυτό συνδέεται, φυσικά, και η 

μεγαλύτερου βαθμού αποπροσωποποίηση που εντοπίστηκε. Ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι 

ότι παρατηρήθηκε και μεγαλύτερο αίσθημα προσωπικής επίτευξης στους εκπαιδευτικούς 

ΕΑ.  

Ωστόσο, μελέτες που εκπονήθηκαν μεταγενέστερα διαπίστωσαν αντίθετα 

ευρήματα. Η έρευνα των Platsidou και Agaliotis (2008) εντόπισε χαμηλού επιπέδου ΣΕΕ 

σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής Π.Ε. Στη μελέτη αυτή δεν παρατηρήθηκε 

δημογραφικός συσχετισμός αναφορικά με το φύλο, την ηλικία ή την οικογενειακή 

κατάσταση. Αντίστοιχα, η μελέτη των Christodoulou et al. (2014) η οποία επικεντρώθηκε 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατέληξε και πάλι ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής δεν 

έχουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. Μάλιστα, η μελέτη εντόπισε υψηλή 

επαγγελματική ικανοποίηση, γεγονός που συντείνει στα χαμηλά επίπεδα ΣΕΕ. Πιο 

πρόσφατη, η μελέτη των Χατζηπαντελή (2016) που συμπεριέλαβε όλο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό ειδικών σχολείων, εντόπισε χαμηλά επίπεδα ΣΕΕ, χαμηλό αίσθημα 

αποπροσωποποίησης και αντίστοιχα, υψηλό αίσθημα προσωπικής επίτευξης. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η εν λόγω έρευνα δεν βρήκε συσχέτιση του 

δημογραφικού παράγοντα του φύλου με τα επίπεδα ΣΕΕ.  

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα αποτελέσματα των 

ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνάρτηση με τις παραμέτρους που αφορούν 

δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση) και εργασιακά 

χαρακτηριστικά (είδος εργασιακής σχέσης, έτη εργασιακής εμπειρίας, μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Ειδική Αγωγή) των συμμετεχόντων που μελετήθηκαν, είναι συχνά 

αντιφατικά για τους καθηγητές ειδικής αγωγής στη Δ.Ε.    
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Παρόλα αυτά αποτελεί κοινή παραδοχή στις περισσότερες μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί το γεγονός ότι στον Ελλαδικό χώρο και στον τομέα της ειδικής αγωγής στη 

Δ.Ε. οι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ΕΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική έρευνα, δεδομένων των 

πλεονεκτημάτων της συγκριμένης μεθόδου όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία 

συλλέγοντας δεδομένα από ένα μεγάλο πληθυσμό συμμετεχόντων και αναλύοντας τα 

μέσω στατικής ανάλυσης.  

3.1 Δείγμα  

Για την επιλογή του δείγματος έγινε χρήση της συστηματικής δειγματοληψίας, 

μέθοδο με βάση την οποία τα υποκείμενα επιλέγονται μέσα από έναν κατάλογο 

πληθυσμού με περισσότερο συστηματικό και λιγότερο τυχαίο τρόπο (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2008). Από τα ερωτηματολόγια που εστάλησαν μέσω των διευθύνσεων των 

σχολείων (μέσω email) σε σύνολο 182 εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, απαντήθηκαν 

συνολικά τα 125 από εκπαιδευτικούς ΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων και το Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό. Δεδομένου ότι η έρευνα απευθυνόταν σε τέσσερα σχολεία (εφόσον αυτά 

βρίσκονται στην περιοχή του Πειραιά) το δείγμα κρίθηκε ικανοποιητικό. Τα εν λόγω 

σχολεία είναι τα εξής: 2ο ΕΕΕΕΚ Πειραιά «Άνοιξη», ΕΕΕΕΚ Πειραιά, ΕΝΕΕΓΥΛ 

Πειραιά και ΕΝΕΕΓΥΛ Δραπετσώνας. 

3.2 Μέσα συλλογής δεδομένων  

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτώμενων εκπαιδευτικών, τις ανεξάρτητες δηλαδή μεταβλητές του δείγματος που 

αυτές ήταν: το Φύλο, η Ηλικία, η Οικογενειακή κατάσταση, η Ύπαρξη και αν ναι ο 

αριθμός των παιδιών, το Είδος της Απασχόλησης και της Εργασιακή σχέσης, η 

Ειδικότητα, το Επίπεδο σπουδών, εάν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ειδίκευσης στην 

Ειδική Αγωγή, τα Έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή στη Δ.Ε., τυχόν Σεμινάρια που 

έχουν παρακολουθήσει, εάν έχουν Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, εάν έχουν 

παρακολουθήσει επιμορφώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β1, Β2, 

Τ4Ε), εάν επισκέπτονται τα ψηφιακά αποθετήρια του ΥΠΑΙΘ (πχ Αίσωπος, Ψηφιακό 

σχολείο, Φωτόδεντρο), το Επίπεδο γνώσης Αγγλικών και τη γνώση δεύτερης γλώσσας 

(ισπανικά, γερμανικά, άλλη γλώσσα). Τέλος, σε πόσες εκπαιδευτικές περιφερειακές 

διευθύνσεις και σε πόσες σχολικές μονάδες έχουν υπηρετήσει στη διάρκεια της 
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εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας. (Παράρτημα Β) 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Maslach, Jackson, και Schwab 

(1996) (Μaslach Burnout Inventory- ΜΒΙ-ES). Το Μaslach Burnout Inventory – MBI-

ES μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τους Kantas και Vassilaki 

(1997). Αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση της κλίμακας από τη Maslach και τους 

συνεργάτες η οποία απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς.  

 Το αρχικό Maslach Burnout Inventory σχεδιάστηκε για τη μέτρηση της ΕΕ σε 

μια ποικιλία επαγγελμάτων ανθρώπινων υπηρεσιών. Ωστόσο, δύο εναλλακτικές εκδοχές 

του MBI έχουν αναπτυχθεί. Μια έκδοση αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και η δεύτερη εκδοχή για την 

αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε άλλα επαγγέλματα πέρα από τις 

ανθρώπινες υπηρεσίες (Maslach et al., 1997). Το 1981 (Maslach & Jackson,1981) 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη του έκδοση, το 1986 (Maslach & Jackson, 1986)  

δημιουργήθηκε η δεύτερη ενώ το 1996 η τρίτη έκδοση (Maslach et al., 1996). 

Το Maslach Burnout Inventory (MBI) περιέχει τρεις υποκλίμακες που αξιολογούν 

τις διαφορετικές πτυχές της βιωμένης εξουθένωσης. Έχει διαπιστωθεί ότι είναι 

αξιόπιστο, έγκυρο και εύκολο στην εφαρμογή (Maslach et al., 1997). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, με βάση τις 

οποίες αξιολογούνται οι τρεις διαστάσεις της ΕΕ: η «συναισθηματική εξάντληση», η 

«αποπροσωποποίηση», και η «προσωπική επίτευξη». Ο υπολογισμός της βαθμολογίας 

γίνεται χωριστά για την εκάστοτε διάσταση και όχι στο σύνολο τους, ενώ η βαθμολογία 

για την καθεμία υποκλίμακα προκύπτει προσθέτοντας τους βαθμούς των επιμέρους 

απαντήσεων. Αν η βαθμολογία στις υποκλίμακες της συναισθηματικής εξάντλησης και 

της αποπροσωποποίησης προκύψει υψηλή τότε θεωρείται ότι είναι υψηλό και το επίπεδο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ στην υποκλίμακα των προσωπικών επιτευγμάτων 

υψηλή βαθμολογία σημαίνει και χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

(Maslach & Jackson 1981). 

Οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθμια κλίμακα τύπου Likert: 0 «Ποτέ», 1 

«Μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο», 2 «Μία φορά το μήνα ή λιγότερο», 3 «Μερικές 

φορές το μήνα», 4 «Μία φορά την εβδομάδα», 5 «Μερικές φορές την εβδομάδα» και 6 

«Κάθε μέρα». Αντικατοπτρίζουν τη συχνότητα του πως αισθάνεται ο εκπαιδευτικός στις 
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καταστάσεις που περιγράφει κάθε θέμα. Οι ερωτήσεις 5-10-11-15-22 μετρούν στην 

αποπροσωποποίηση, οι ερωτήσεις 4-7-9-12-17-18-19-21 τα προσωπικά επιτεύγματα και 

οι υπόλοιπες, 1-2-3-6-8-13-14-16-20, τη συναισθηματική εξάντληση.  

Οι ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου λόγω της ευρύτατης χρήσης του 

κατά τη διερεύνηση της εμφάνισης του ΣΕΕ  από διάφορους ερευνητές παγκοσμίως 

θεωρούνται δεδομένες.   

Στην Ελλάδα, η μετάφραση της κλίμακας έγινε από τον Kokkinos (2006) ενώ 

παράλληλα έγινε έλεγχος της δομής και των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του σε Κύπριους 

εκπαιδευτικούς. Βρέθηκε ότι και στην ελληνική εκδοχή διατηρείται η τριπλή 

παραγοντική δομή της κλίμακας αλλά και η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της.  

Επίσης, στην Ελλάδα μεταξύ άλλων, οι Kantas και Vassilaki (1997) εφάρμοσαν 

το ερωτηματολόγιο σε 217 εκπαιδευτικούς της Π.Ε. αλλά και της Δ.Ε. οπού τα 

αποτελέσματα τους επιβεβαίωσαν την τριπλή παραγοντική  δομή της κλίμακας.  

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου μετρήθηκε με τον δείκτη αξιοπιστίας alpha 

του Cronbach. Στο .84 .78, και .73 (Σχήμα 3) για τις διαστάσεις της συναισθηματικής 

εξάντλησης, της προσωπικών επιτευγμάτων, και της αποπροσωποποίησης αντίστοιχα. Οι 

τιμές αυτές είναι πολύ κοντινές με αυτές των  Maslach και Jackson (1986) ( .90 για τη 

συναισθηματική εξάντληση, 0.71 για τα προσωπικά επιτεύγματα και 0.79 για την 

αποπροσωποποίηση). Πολλοί Έλληνες ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης την κλίμακα 

αυτή διερευνώντας αντίστοιχα την ύπαρξη ή μη του συνδρόμου (Antoniou et al., 2000; 

Antoniou et al., 2006; Koustelios & Kousteliou, 2001; Platsidou, 2010). 

 

 

Σχήμα 3. Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha της Κλίμακας Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης των Εκπαιδευτικών (Maslach, Jackson & Schwab, 1996).  

 Για  να βρεθεί ο βαθμός «αποπροσωποποίησης» «προσωπικής επίτευξης» και 
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«συναισθηματικής εξάντλησης» προστέθηκαν οι βαθμολογίες των αντίστοιχων 

ερωτήσεων και έγινε αναγωγή τους κατηγοριοποιώντας τις όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.  

 

 

Σχήμα 4: Κατηγοριοποίηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης του 

ερωτηματολογίου MBI-ES (Maslach et al., 1996). 

3.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

Για τη συλλογή των δεδομένων απεστάλησαν μέσα από τις φόρμες της google 

ερωτηματολόγια προς τα τέσσερα σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης που υπάρχουν στην 

Περιφέρεια του Πειραιά αφού πρώτα είχε προηγηθεί προσωπική καθώς και τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων για να εξασφαλισθεί η ανάλογη άδεια για 

την ηλεκτρονική διανομή τους. Όπως γινόταν ρητή αναφορά στα ερωτηματολόγια, 

διευκρινιζόταν το αντικείμενο της έρευνας και η ανάλογη διαβεβαίωσή τους για την 

ύπαρξη εμπιστευτικότητας ως προς την τήρηση ανωνυμίας και ότι  κανένα προσωπικό 

στοιχείο δεν θα δημοσιοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Τέλος 

για όσους επιθυμούσαν να σταλούν πίσω τα αποτελέσματα της έρευνας τους δινόταν η 

δυνατότητα να συμπληρώσουν το email επικοινωνίας τους χωρίς αυτό βέβαια να είναι 

δεσμευτικό για όλους τους συμμετέχοντες/ουσες. Η διάρκεια συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου ήταν περίπου 8-10 λεπτά με θερμή παράκληση από την ερευνήτρια να 

δοθεί η ανάλογη προσοχή κατά την απάντηση των ερωτημάτων (Παράρτημα Α). 

Έτσι η μέθοδος αυτή συλλογής δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου δίνει 

τη δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει δεδομένα ανώνυμα και αμερόληπτα 

συγκεντρώνοντας αρκετά γρήγορα και εύκολα τα απαιτούμενα δεδομένα για την 

διεξαγωγή της έρευνας (Φίλιας, 2001). 
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3.4 Στατιστική ανάλυση  

Για τη στατιστική  επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και την έκδοση των 

αποτελεσμάτων, έγινε χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Superior Performance 

Software System) (S.P.S.S.22) που είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα για τη 

στατιστική ανάλυση δεδομένων καθώς και το Microsoft Office Excel. Εφαρμόστηκε  

περιγραφική στατιστική για την παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων αλλά και 

επαγωγική στατιστική. Στατιστικά σημαντικές διαφορές θεωρήθηκαν σε επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0.05. Έγινε έλεγχος της καταλληλόλητας και της σφαιρικότητας του 

δείγματος με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων. Επίσης έγινε 

έλεγχος της εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής και ανάλυση αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου μέσω παραγοντικής ανάλυσης έγινε έλεγχος 

αξιοπιστίας με χρήση του δείκτη Cronbach's alpha (a). Επίσης εφαρμόστηκε ο έλεγχος t-

test για ανεξάρτητα δείγματα. Τέλος εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή ανάλυσης 

διακύμανσης MANOVA με σκοπό να ελεγχθεί η επίδραση των δημογραφικών 

μεταβλητών στις παραμέτρους της αποπροσωποποίησης, των προσωπικών 

επιτευγμάτων, και της συναισθηματικής εξάντλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Δείγμα και χαρακτηριστικά του δείγματος 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.1, το δείγμα αποτελείται από 125 εκπαιδευτικούς 

εκ των οποίων 29 άντρες και 96 γυναίκες (76,8%). Από αυτούς το 51,2% ανήκαν στην 

ηλικιακή τάξη 36-45 ετών και ακολουθούσαν οι 46-55 ετών (17,6%) και 31-35 ετών 

(13,6%). Σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, η πλειονότητα δηλαδή το 70,4% 

δήλωσε παντρεμένος/η/σύμφωνο συμβίωσης/συζώ, ακολούθησαν οι άγαμοι με ποσοστό 

24% και οι διαζευγμένοι με ποσοστό 7%. Αντίστοιχα, το 34,4% δήλωσαν ότι δεν είχαν 

καθόλου παιδιά στην οικογένειά τους, όμως οι περισσότεροι είχαν 2 παιδιά (39,2%) και 

1 παιδί (12,8%). Τέλος υπήρξαν και 13 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 10,4% με 3 παιδιά και 

4 εκπαιδευτικοί με 3 παιδιά και πάνω (3,2%).  

Πίνακας 4.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 

 Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα (%) 

Φύλο 

Άντρας 29 23,2 

Γυναίκα 96 76,8 

Ηλικία 

25-30 ετών 11 8,8 

31-35 ετών 17 13,6 

36-45 ετών 64 51,2 

46-55 ετών 22 17,6 

56-65 ετών 11 8,8 

Οικογενειακή κατάσταση 

Παντρεμένος/η/σύμφωνο συμβίωσης/συζώ 88 70,4 

Άγαμος/η 30 24,0 

Διαζευγμένος/η 7 5,6 

Αριθμός Παιδιών 

0 43 34,4 

1 16 12,8 

2 49 39,2 

3 13 10,4 

Πάνω από 3 4 3,2 
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Σχετικά με τα εργασιακά χαρακτηριστικά του δείγματος αξιολογήθηκαν μία 

σειρά από παράγοντες. Το επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και 

η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, το είδος απασχόλησης και της εργασιακής σχέσης. 

Βρέθηκε ότι το επίπεδο σπουδών ήταν αρκετά υψηλό με το 72,8% να είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού, ενώ 54,4% κάτοχοι μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση. 

Επιπλέον το 18,4% ήταν υπό πραγματοποίηση μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή.  Ως 

προς το είδος της εργασιακής σχέσης το 44,8% ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί και το 94,4% 

πλήρους απασχόλησης. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως από το 44,8% των μονίμων 

καθηγητών το 66,7% έχει μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή.  Τέλος, το 36% εργάζεται 

για 2-5 έτη στην Ειδική Αγωγή στη Δ.Ε., ενώ πάνω από 12 χρόνια εργάζεται το 16,8%. 

Πίνακας 4.2. Εργασιακά χαρακτηριστικά του δείγματος 

 Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα (%) 

Επίπεδο σπουδών 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 27 21,6 

Μεταπτυχιακό 91 72,8 

Διδακτορικό 4 3,2 

Άλλο 3 2,4 

Κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Ναι 68 54,4 

Όχι 34 27,2 

Υπό πραγματοποίηση 23 18,4 

Είδος εργασιακής σχέσης 

Μόνιμος εκπαιδευτικός 56 44,8 

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός 67 53,6 

Ωρομίσθιος 2 1,6 

Είδος απασχόλησης 

Πλήρες απασχόληση 118 94,4 

Μερική απασχόληση 4 3,2 

Ωρομίσθιος 3 2,4 

Έτη υπηρεσία στην Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

1 έτος 23 18,4 

2-5 έτη 45 36,0 

5-8 έτη 18 14,4 

8-12 έτη 18 14,4 

12+ έτη 21 16,8 

Σύνολο 125 100,0 

 

Σχετικά με τις ειδικότητες συμμετείχαν, 23 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής 
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(18,4%), 14 Φιλόλογοι (11,2%),  11 Οικονομολόγοι (8,8%). Χαρακτηριστικό είναι ότι 

στο σύνολο απασχολούνται εκπαιδευτικοί από 29 διαφορετικές ειδικότητες.  

Πίνακας 4.3. Κατανομή συμμετεχόντων ως προς την ειδικότητα 

Ειδικότητα Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα (%) 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 4,0 

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 14 11,2 

ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 ,8 

ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 4 3,2 

ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 5 4,0 

ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 23 18,4 

ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 3 2,4 

ΠΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 2,4 

ΠΕ 26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ,8 

ΠΕ 29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 1,6 

ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 ,8 

ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2 1,6 

ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΟΣ 1 ,8 

ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11 8,8 

ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2 1,6 

ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 3,2 

ΠΕ 88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 3,2 

ΠΕ 88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3 2,4 

ΠΕ 88.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 2,4 

ΠΕ 88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ,8 

ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 4,8 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 4 3,2 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 6 4,8 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ 1 ,8 

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 3,2 

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7 5,6 

ΠΕ82- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2 1,6 

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ,8 

ΠΕ89.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ,8 

 

Τέλος, έγιναν και ερωτήσεις που καταδεικνύουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών 

προς γενικότερη μάθηση και ενίσχυση των προσόντων τους, όπως η συμμετοχή σε 

σεμινάρια, επιμορφώσεις, γνώση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Εκ 

των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το 97,6% έχει πιστοποιημένη γνώση Η/Υ και μάλιστα 
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το 44,8% έχει χρησιμοποιήσει και ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  Το 98,4% γνωρίζει Αγγλικά 

(Β1 9,6%, Β2 33,6%, Γ1 12% και Γ2 43,2%) ενώ το 61,6% γνωρίζει τουλάχιστον και μία 

ξένη γλώσσα. Τέλος το 56,8% έχει παρακολουθήσει σεμινάρια >400 ωρών. 

Πίνακας 4.4. Συμμετοχή συμμετεχόντων σε προγράμματα επιμόρφωσης και 

εμπλουτισμού γενικών γνώσεων. 

 Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα (%) 

Έχετε Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ; 

Ναι 122 97,6 

Όχι 3 2,4 

Έχετε παρακολουθήσει επιμορφώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β1, Β2 , Τ4Ε) 

Ναι 56 44,8 

Όχι 69 55,2 

   

Σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει 

Σεμινάρια ΙΕΠ 18 14,4 

Σεμινάρια ΠΕΚ 4 3,2 

Σεμινάρια άλλων φορέων ή Πανεπιστημίων (πχ ΕΚΔΔΑ, ΕΚΠΑ) 28 22,4 

Σεμινάρια άλλων φορέων (πχ ΕΚΔΔΑ, ΕΚΠΑ)>400 ωρών 71 56,8 

Άλλο 4 3,2 

Επισκέπτεστε τα ψηφιακά αποθετήρια του ΥΠΑΙΘ (πχ Αίσωπος, Ψηφιακό σχολείο, Φωτόδεντρο) ; 

Ναι 85 68,0 

Όχι 40 32,0 

Επίπεδο γνώσης Αγγλικών 

Καμία 2 1,6 

Β1-Βασικές γνώσεις 12 9,6 

Β2-Καλή γνώση 42 33,6 

Γ1-Πολύ καλή γνώση 15 12,0 

Γ2-Άριστη γνώση 54 43,2 

Γνώση δεύτερης γλώσσα (ισπανικά, γερμανικά, άλλη γλώσσα) 

Καμία 48 38,4 

Β1-Βασικές γνώσεις 30 24,0 

Β2-Καλή γνώση 20 16,0 

Γ1-Πολύ καλή γνώση 9 7,2 

Γ2-Άριστη γνώση 18 14,4 

Σύνολο 125 100,0 

 

Ακολούθως έγινε έλεγχος της καταλληλόλητας και της σφαιρικότητας του 

δείγματος με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων για  την 

περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Η καταλληλόλητα του δείγματος φάνηκε να είναι σε 

ικανοποιητικό επίπεδο (ΚΜΟ =0,841), Bartlett's Test of Sphericity χ2 (231)=1280,2 , p = 

.000 όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.5. 
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Πίνακας 4.5. Έλεγχος Καταλληλόλητας και Σφαιρικότητας του Δείγματος. 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,841 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1280,207 

df 231 

Sig. ,000 

 

Στη συνέχεια για να αξιολογηθεί η  εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και η 

ανάλυση αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου μέσω παραγοντικής 

ανάλυσης έγινε έλεγχος αξιοπιστίας με χρήση του δείκτη Cronbach's alpha (a), για όλο 

το ερωτηματολόγιο αλλά και για τους τρείς παράγοντες. Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο 

της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής έγιναν δύο δοκιμές, μια  την μέθοδο της 

περιστροφής διότι υποτέθηκε ότι οι τρείς παράγοντες συσχετίζονται μεταξύ τους και μία 

χωρίς την μέθοδο περιστροφής. Εκ των αποτελεσμάτων (Πίνακας 4.6) βρέθηκε ότι δεν 

υπάρχει συσχέτιση των παραγόντων Συναισθηματική εξάντληση και Προσωπικά 

επιτεύγματα, Προσωπικά επιτεύγματα και Αποπροσωποποίηση ενώ ο συσχετισμός 

Συναισθηματική εξάντληση και Αποπροσωποποίηση είναι μικρός (0,281). Έτσι έγινε 

ανάλυση με υπόθεση για ασυσχέτιστους παράγοντες.  

Πίνακας 4.6. Συσχέτιση Παραγόντων  

Component Correlation Matrix 

Component Σ.Ε. Π.Ε. Α 

Σ.Ε. 1,000 -,296 ,281 

Π.Ε. -,296 1,000 -,231 

Α ,281 -,231 1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

 

Εκ των αποτελεσμάτων της παραγοντικής ανάλυσης βρέθηκε ότι οι φορτίσεις 

παραγόντων επεξηγούν το 51,38 % της συνολικής διακύμανσης.  
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Πίνακας 4.7. Ιδιότητες των Τριών Παραγόντων του Ερωτηματολογίου Σύνδρομο 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction SS Loadings Rotation SS Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6,905 31,388 31,388 6,905 31,388 31,388 5,628 25,580 25,580 

2 2,787 12,670 44,059 2,787 12,670 44,059 3,611 16,412 41,992 

3 1,611 7,321 51,380 1,611 7,321 51,380 2,065 9,388 51,380 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1. Καμπύλη διακύμανσης των Ιδιοτήτων των Παραγόντων του 

Ερωτηματολογίου 

Σχετικά με την εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου βρέθηκε μέσω της 

σχετικής παραγοντικής ανάλυσης, από τον πίνακα Pattern Matrix ότι είναι ικανοποιητική 

(Πίνακας 4.8).  

Ο Πίνακας 4.8 περιέχει τα φορτία των προτάσεων σε κάθε παράγοντα. Τα φορτία 

διαβάζονται μέσω των συντελεστών συσχέτισης κάθε πρότασης με τον παράγοντα στον 

οποίο ανήκουν. Έτσι διαπιστώνεται ότι ο πρώτος παράγοντας Συναισθηματική 

εξάντληση έχει υψηλά φορτία από 0,868 έως 0,452. Ο δεύτερος παράγοντας Προσωπικά 

επιτεύγματα έχει και αυτός υψηλά φορτία 0,758 έως 0,396 και τέλος ο τρίτος παράγοντας 

Αποπροσωποποίηση έχει φορτία από 0,731 έως 0,325.  
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Πίνακας 4.8. Φορτίσεις των Ερωτημάτων ανά Ερώτημα και ανά Παράγοντα 

Rotated Component Matrixa 

 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Προσωπικά 

επιτεύγματα 
Αποπροσωποποίηση 

Ε8 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με εξουθενώνει ,868   
Ε3 Αισθάνομαι κουρασμένος/η όταν σηκώνομαι το πρωί και 

έχω να αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα στη δουλειά 
,822   

Ε2 Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η στο τέλος μιας εργάσιμης 

μέρας 
,801   

Ε20 Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει στα όρια μου ,799   

Ε1 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου προκαλεί 

συναισθηματική εξάντληση 
,747   

Ε16 Αισθάνομαι ότι το να δουλεύω άμεσα με τους ανθρώπους 

μου προκαλεί υπερβολικό στρες 
,705   

Ε13 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με απογοητεύει ,704   

Ε6 Το να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα πραγματικά μου 

προκαλεί ένταση 
,628   

Ε14 Αισθάνομαι ότι δουλεύω υπερβολικά σκληρά στη δουλειά 

μου 
,452   

    

Ε12 Αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια  ,396  
Ε17 Δημιουργώ εύκολα άνετη ατμόσφαιρα με τους/τις 

μαθητές/τριες μου 
 ,758  

Ε7 Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των 

μαθητών/τριών μου 
 ,756  

Ε18 Αισθάνομαι ενθουσιασμό έχοντας συνεργαστεί στενά με 

τους/τις μαθητές/τριες μου 
 ,725  

Ε19 Έχω πετύχει αξιόλογα πράγματα σε αυτό το επάγγελμα  ,690  

Ε9 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου επιδρά θετικά στη ζωή των 

άλλων ανθρώπων 
 ,643  

Ε4 Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι 

μαθητές/τριες μου για διάφορα πράγματα 
 ,467 

 

Ε21 Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω ήρεμα προβλήματα 

συναισθηματικής φύσης 
 ,351  

    

Ε22 Αισθάνομαι ότι οι μαθητές/τριες μου κατηγορούν εμένα 

για μερικά προβλήματά τους 
  ,731 

Ε11 Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με κάνει όλο και πιο 

σκληρό/ή συναισθηματικά 

  ,602 

Ε5 Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς μαθητές/τριες σαν 

να είναι απρόσωπα αντικείμενα 
  

,585 

Ε15 Πραγματικά αδιαφορώ για το τι συμβαίνει σε μερικούς 

μαθητές/τριες 
  

,375 

Ε10 Έχω γίνει ασυμπαθής στους ανθρώπους από τότε που 

ξεκίνησα αυτή τη δουλειά 
  ,325 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

 

Ακολούθως έγινε  έλεγχος αξιοπιστίας με χρήση του δείκτη Cronbach's alpha (α) 

για όλο το ερωτηματολόγιο αλλά και για τους τρείς παράγοντες. Μελετήθηκε αρχικά η 

αξιοπιστία όλου του ερωτηματολογίου. Ο δείκτης  Cronbach's alpha όπως φαίνεται και 



66 

στον πίνακα 4.9 ήταν ικανοποιητικός με τιμή 0,74 που δείχνει ικανοποιητικά επίπεδα 

αξιοπιστίας, δηλαδή κάθε συγκεκριμένη ερώτηση μετράει αυτό ακριβώς που σκοπεύει 

να μετρήσει. 

Πίνακας 4.9. Δείκτης Cronbach's Alpha όλου του ερωτηματολογίου. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,740 22 

 

Σχετικά με την αξιοπιστία της υποκλίμακας της αποπροσωποποίησης ο δείκτης 

Cronbach's Alpha ήταν σχετικά χαμηλός μόλις 0,541 (Πίνακας 4.10) και στην περίπτωση 

που γινόταν παράλειψη της ερώτησης 10 «Έχω γίνει ασυμπαθής στους ανθρώπους από 

τότε που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά» θα ανέβαινε στο 0,633 (Πίνακας 4.11) όμως κρίθηκε 

ότι συντρέχουν λόγοι για τη διατήρησή της. Επιπλέον σύμφωνα με τον Nunnally (1979) 

ένα συντελεστής μεταξύ 0,5 και 0,6 είναι αρκετός στα αρχικά στάδια μίας μελέτης. Οι 

Tavakol και Dennick (2011) αναφέρουν ότι μία χαμηλή τιμή Cronbach's Alpha μπορεί να 

οφείλεται σε χαμηλό αριθμό ερωτήσεων, χαμηλό βαθμό συσχέτισής του ή ακόμα και σε 

ετερογένεια  των μετρήσεων. 

Πίνακας 4.10. Δείκτης Cronbach's Alpha της Υποκλίμακας Αποπροσωποποίηση 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,541 5 

 

Πίνακας 4.11. Έλεγχος αξιοπιστίας της Υποκλίμακας Αποπροσωποποίηση 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Ε5  9,14 11,957 ,444 ,427 

Ε10  7,86 11,731 ,122 ,633 

Ε11  7,64 8,974 ,410 ,412 

Ε15  9,00 12,694 ,327 ,481 

Ε22  9,05 12,627 ,388 ,460 
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Σχετικά με την αξιοπιστία της υποκλίμακας Προσωπικά επιτεύγματα ο δείκτης 

Cronbach's Alpha ήταν πολύ καλή 0,761 (Πίνακας 4.12). 

 

Πίνακας 4.12. Δείκτης Cronbach's Alpha της Υποκλίμακας Προσωπικά επιτεύγματα 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,761 8 

 

Πίνακας 4.13. Έλεγχος αξιοπιστίας της Υποκλίμακας Προσωπικά επιτεύγματα 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Ε4  38,87 21,758 ,356 ,754 

Ε7  39,81 20,447 ,604 ,711 

Ε9  39,22 21,364 ,530 ,725 

Ε12  39,48 20,106 ,420 ,747 

Ε17  39,31 21,023 ,618 ,713 

Ε18  38,87 21,629 ,567 ,722 

Ε19  39,46 21,267 ,481 ,731 

Ε21  39,92 21,445 ,278 ,779 

 

Σχετικά με την αξιοπιστία της υποκλίμακας Συναισθηματικής Εξουθένωσης  ο 

δείκτης Cronbach's Alpha ήταν εξαιρετικός 0,881 (Πίνακας 4.14). 

 

Πίνακας 4.14. Δείκτης Cronbach's Alpha της Υποκλίμακας Συναισθηματικής 

Εξουθένωσης   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,881 8 
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Πίνακας 4.15. Έλεγχος αξιοπιστίας της Υποκλίμακας Συναισθηματικής Εξουθένωσης  

 Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Ε1  22,38 68,642 ,686 ,862 

Ε2  22,14 67,393 ,715 ,859 

Ε3  22,82 66,856 ,734 ,856 

Ε6  23,50 73,333 ,555 ,875 

Ε13  23,18 69,006 ,703 ,860 

Ε14  21,78 79,256 ,343 ,894 

Ε16  23,62 71,319 ,685 ,863 

Ε20  23,42 69,713 ,756 ,856 

 

  Τέλος, σύμφωνα με τους δημιουργούς του ερωτηματολογίου, ο βαθμός 

συναισθηματικής εξάντλησης, Αποπροσωποποίησης και Προσωπικής επίτευξης 

δημιουργούνται, αντίστοιχα από το συνολικό σκορ που υπολογίζεται από το άθροισμα 

της βαθμολογίας των μέσων όρων των απαντήσεων.   

Έτσι χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης εμφανίζει καθηγητής με 

λιγότερες από 16 μονάδες, αν συγκεντρώσει 17 έως 26 μονάδες τον διακατέχει μέτρια 

συναισθηματική εξάντληση και τέλος αν έχει σκορ μεγαλύτερο ή ίσο του 27 τότε έχει 

υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. Στον παρακάτω Πίνακα 4.16 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του παρόντος δείγματος και όπως φαίνεται με 

βαθμολογία 29,42 έχουμε υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης.  

Πίνακας 4.16. Περιγραφικά Στατιστικά των ερωτήσεων για τη Συναισθηματική 

Εξάντληση  

Mean SD 

1  Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου προκαλεί συναισθηματική εξάντληση 3,74 1,695 

2  Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η στο τέλος μιας εργάσιμης μέρας 3,98 1,737 

3  Αισθάνομαι κουρασμένος/η όταν σηκώνομαι το πρωί και έχω να 

αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα στη δουλειά 
3,30 1,741 

6  Το να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα πραγματικά μου προκαλεί ένταση 2,62 1,575 

8  Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με εξουθενώνει 3,30 1,657 

13 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με απογοητεύει 2,94 1,635 

14 Αισθάνομαι ότι δουλεύω υπερβολικά σκληρά στη δουλειά μου 4,34 1,514 

16 Αισθάνομαι ότι το να δουλεύω άμεσα με τους ανθρώπους μου προκαλεί 

υπερβολικό στρες 
2,50 1,490 

20 Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει στα όρια μου 2,70 1,492 

Συνολική Βαθμολογία  «Συναισθηματικής Εξάντλησης» 29,42  
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Σχετικά με τη διάσταση της Αποπροσωποποίησης, όταν η βαθμολογία είναι 

μεγαλύτερη ή ίση από 14 μονάδες υποδηλώνει υψηλά επίπεδα Αποπροσωποποίησης και 

συνάμα εξουθένωσης, 9 έως 13 μονάδες μέτρια επίπεδα και λιγότερο από 8 μονάδες 

συνεπάγεται χαμηλά επίπεδα. Στον παρακάτω Πίνακα 4.17  παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του παρόντος δείγματος και όπως φαίνεται με βαθμολογία 10,76 έχουμε 

μέτρια αποπροσωποποίηση. 

Πίνακας 4.17. Περιγραφικά Στατιστικά των ερωτήσεων για την Αποπροσωποποίηση 

 Mean SD 

5   Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς/ες μαθητές/τριες σαν να είναι 

απρόσωπα αντικείμενα 
1,54 1,044 

10  Έχω γίνει ασυμπαθής στους ανθρώπους από τότε που ξεκίνησα αυτή τη 

δουλειά 
2,81 1,749 

11  Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με κάνει όλο και πιο σκληρό/ή συναισθηματικά 3,03 1,736 

15  Πραγματικά αδιαφορώ για το τι συμβαίνει σε μερικούς/ές μαθητές/τριες 1,67 1,053 

22  Αισθάνομαι ότι οι μαθητές/τριες μου κατηγορούν εμένα για μερικά 

προβλήματά τους 
1,62 ,973 

Συνολική Βαθμολογία «Αποπροσωποποίηση» 10,67  

 

Τέλος, σχετικά με την Προσωπική Επίτευξη, αυτή ερμηνεύεται αντίστροφα 

συγκριτικά με τις δύο άλλες διαστάσεις. Υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει χαμηλότερη ΕΕ. 

Βαθμολογία έως 30 μονάδες θεωρείται ως υψηλή εξουθένωση, από 31 έως 36 μονάδες 

θεωρείται ως μέτρια ενώ για βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των 37 μονάδων, η εξουθένωση 

είναι υψηλή. Στον παρακάτω Πίνακα 4.18  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

παρόντος δείγματος και όπως φαίνεται με βαθμολογία 44,99 έχουμε χαμηλή προσωπική 

επίτευξη άρα και υψηλή εξουθένωση. 

Πίνακας 4.18. Περιγραφικά Στατιστικά των ερωτήσεων για την Προσωπική Επίτευξη 

 Mean SD 

4   Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι μαθητές/τριες μου για 

διάφορα πράγματα 
6,12 1,112 

7  Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των μαθητών/τριών μου 5,18 ,970 

9  Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου επιδρά θετικά στη ζωή των άλλων ανθρώπων 5,78 ,915 

12  Αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια 5,51 1,299 

17  Δημιουργώ εύκολα άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές/τριες μου 5,68 ,867 

18 Αισθάνομαι ενθουσιασμό έχοντας συνεργαστεί στενά με τους μαθητές/τριες μου 6,12 ,829 

19  Έχω πετύχει αξιόλογα πράγματα σε αυτό το επάγγελμα 5,53 ,997 

21  Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω ήρεμα προβλήματα συναισθηματικής φύσης 5,07 1,339 

Συνολική Βαθμολογία  «Προσωπική Επίτευξης» 44,99  
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4.2 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης ερωτηματολογίου 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας 4.19 των σχετικών συχνοτήτων με 

συγκεντρωμένες τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Από τον πίνακα προκύπτει ότι 

70,4 %, 60% και 57,6% “Ποτέ” δεν αισθάνθηκαν ότι μεταχειρίζονται μερικούς/ές 

μαθητές/τριες τους σαν να είναι απρόσωπα αντικείμενα ή ότι οι μαθητές/τριες τους 

κατηγορούν για μερικά προβλήματά τους ή ότι πραγματικά αδιαφορούν για το τι 

συμβαίνει σε μερικούς από αυτούς αντίστοιχα. Ακολούθως, το 42,4% έχει αισθανθεί ότι 

“Μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο ότι έχει φτάσει στα όρια του. Το 29,6% τον 

ερωτηθέντων απάντησε ότι μερικές φορές το μήνα αισθάνεται ότι δουλεύει υπερβολικά 

σκληρά στη δουλειά του. Μία φορά την εβδομάδα το 33,6% των εκπαιδευτικών 

αντιμετωπίζουν πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των μαθητών/τριών τους, ενώ το 

48,8% αισθάνεται ενθουσιασμό μερικές φορές την εβδομάδα έχοντας συνεργαστεί στενά 

με τους μαθητές/τριες του. Τέλος, το 45,6% καθημερινά μπορεί εύκολα να καταλάβει πως 

αισθάνονται οι μαθητές/τριες του για διάφορα πράγματα.  
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Πίνακας 4.19. Κατανομή συχνοτήτων απαντήσεων 

 

Σχετική Συχνότητα (%) 

Ποτέ 

Μερικές 

φορές τον 

χρόνο ή 

λιγότερο 

Μια 

φορά τον 

μήνα ή 

λιγότερο 

Μερικές 

φορές 

τον μήνα 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Μερικές 

φορές την 

εβδομάδα 

Κάθε 

μέρα 

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου προκαλεί συναισθηματική εξάντληση 7,2 24,8 11,2 28,0 4,8 20,8 3,2 

Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η στο τέλος μιας εργάσιμης μέρας 6,4 20,0 12,8 23,2 11,2 20,0 6,4 

Αισθάνομαι κουρασμένος/η όταν σηκώνομαι το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω άλλη 

μια μέρα στη δουλειά 
16,8 24,8 13,6 20,8 7,2 14,4 2,4 

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι μαθητές/τριες μου για διάφορα 

πράγματα 
0 0,8 3,2 8,0 4,8 37,6 45,6 

Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς μαθητές/τριες σαν να είναι απρόσωπα 

αντικείμενα 
70,4 17,6 4,0 5,6 0,8 1,6 0 

Το να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα πραγματικά μου προκαλεί ένταση 27,2 34,4 8,8 19,2 2,4 5,6 2,4 

Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των μαθητών/τριών μου 0 0,8 0,8 24,8 33,6 32,8 7,2 

 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με εξουθενώνει 12,8 30,4 8,0 28,0 6,4 12,0 2,4 

 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου επιδρά θετικά στη ζωή των άλλων ανθρώπων 0 0 0 8,8 28,8 38,4 24,0 

Έχω γίνει ασυμπαθής στους ανθρώπους από τότε που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά 27,2 29,6 12,0 12,8 6,4 8,8 3,2 

Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με κάνει όλο και πιο σκληρό/ή συναισθηματικά 22,4 25,6 16,0 12,8 12,0 8,0 3,2 

Αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια 0 3,2 3,2 20,0 8,8 42,4 22,4 

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με απογοητεύει 20,0 32,8 9,6 20,8 7,2 7,2 2,4 

Αισθάνομαι ότι δουλεύω υπερβολικά σκληρά στη δουλειά μου 4,8 10,4 7,2 29,6 25,6 16,0 6,4 

Πραγματικά αδιαφορώ για το τι συμβαίνει σε μερικούς μαθητές/τριες 57,6 28,8 7,2 4,0 0,8 0,8 0,8 

Αισθάνομαι ότι το να δουλεύω άμεσα με τους ανθρώπους μου προκαλεί υπερβολικό 

στρες 
28,8 34,4 12,0 14,4 4,8 4,0 1,6 

 Δημιουργώ εύκολα άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές/τριες μου 0 0 0,8 6,4 34,4 40,8 17,6 

Αισθάνομαι ενθουσιασμό έχοντας συνεργαστεί στενά με τους μαθητές/τριες μου 0 0 0,8 4,0 12,0 48,8 34,4 

Έχω πετύχει αξιόλογα πράγματα σε αυτό το επάγγελμα 0 0 0 20,0 24,0 39,2 16,8 

Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει στα όρια μου 19,2 42,4 7,2 19,2 5,6 4,8 1,6 

 Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω ήρεμα προβλήματα συναισθηματικής φύσης 1,6 4,8 4,8 16,8 27,2 35,2 9,6 

Αισθάνομαι ότι οι μαθητές/τριες μου κατηγορούν εμένα για μερικά προβλήματά τους 60,0 27,2 5,6 5,6 0,8 0,8 0 
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4.3 Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων  

Ακολούθως έγινε έλεγχος Μηδενικών και Εναλλακτικών υποθέσεων (H01: Δεν 

θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές, H11: Θα βρεθούν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές) με χρήση του στατιστικού κριτήριου t-test για τις ανεξάρτητες μεταβλητές:  

Φύλο (άνδρας – γυναίκα), Ηλικία (δύο ομάδες: 25-45 ετών και 46-75 ετών), Ύπαρξη 

παιδιών (Ναι, Όχι), Είδος εργασιακής σχέσης (Μόνιμος, Αναπληρωτής), ύπαρξη 

Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (Ναι, Όχι), Έτη προϋπηρεσίας (1-8 έτη, 9-12+ έτη), 

και Υπηρέτηση σε διαφορετικές σχολικές μονάδες. 

Σκοπός είναι να βρεθεί η πιθανή ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών των 

μέσων όρων των επιπέδων της ανεξάρτητης μεταβλητής με τις εξαρτημένες. Σημειώνεται 

ότι αρχικά ελέγχθηκε η προϋπόθεση της κανονικότητας της κατανομής των 

διακυμάνσεων των δύο ομάδων μέσω του στατιστικού κριτηρίου του Levene’s F test για 

κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές όπως και παρουσιάζεται στους παρακάτω 

Πίνακες 4.18-4.24. 

Η ανάλυση t-test για το φύλο (Πίνακας 4.20) κατέδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των ομάδων του φύλου και της 

Αποπροσωποποίησης  [t(125)=0.341 p=0.734], Προσωπικών επιτευγμάτων [t(125)=-

0.277 p=0.783] και Συναισθηματικής εξάντλησης [t(125)=-0.780 p=0.437].  

Πίνακας 4.20.  Πίνακας αποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής και t-test για την 

ανεξάρτητη μεταβλητή φύλο σε σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές 

 
Group Statistics  

Independent Samples 

Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

Φύλο Mean 
Std. 

Deviation 

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 
F Sig. 

Αποπροσωποποίηση 
Άντρας 2,18 ,934  

,341 125 ,734 2,902 ,091 
Γυναίκα 2,12 ,769  

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

Άντρας 5,59 ,663  
-,277 125 ,783 ,006 ,940 

Γυναίκα 5,63 ,644  

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Άντρας 3,11 1,173  
-,780 125 ,437 ,057 ,812 

Γυναίκα 3,32 1,228  

 

Η ανάλυση t-test για τις ηλικιακές ομάδες (δύο ομάδες: 25-45 ετών και 46-75 

ετών) (Πίνακας 4.21) κατέδειξε δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους 
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μέσους όρους των ηλικιακών ομάδων και της Αποπροσωποποίησης [t(125)=1.117 

p=0.266], Προσωπικών επιτευγμάτων [t(125)=-0.089 p=0.930] και Συναισθηματικής 

εξάντλησης [t(125)=-0.128p=0.128].  

Πίνακας 4.21.  Πίνακας αποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής και t-test για την 

ανεξάρτητη μεταβλητή Ηλικία σε σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές 

 

Group Statistics  
Independent Samples 

Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

Ηλικία 

(έτη) 
Mean 

Std. 

Deviation 
 t df 

Sig. (2-

tailed) 
F Sig. 

Αποπροσωποποίηση 
25-45 2,18 ,787  

1,117 125 ,266 ,700 ,405 
46-75 2,00 ,857  

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

25-45 5,62 ,639  
-,089 125 ,930 ,023 ,881 

46-75 5,63 ,675  

Συναισθηματική 

εξάντληση 

25-45 3,37 1,228  
1,531 125 ,128 ,071 ,791 

46-75 2,99 1,147  

 

Η ανάλυση t-test για την Ύπαρξη παιδιών (Ναι, Όχι) κατέδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των ομάδων των εχόντων παιδιά ή 

όχι και της Αποπροσωποποίησης  [t(125)=1.844 p=0.068], Προσωπικών επιτευγμάτων 

[t(125)=-0.678 p=0.499]. Αντίθετά στη συναισθηματική εξάντληση η ύπαρξη παιδιών 

επέδρασε σημαντικά όπως φαίνεται και από τη στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσω 

όρων μεταξύ των δύο ομάδων [t(125)=2.439 p=0.016] (Πίνακας 4.22).  

Πίνακας 4.22.  Πίνακας αποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής και t-test για την 

ανεξάρτητη μεταβλητή Ύπαρξη παιδιών (Ναι, Όχι) σε σχέση με τις εξαρτημένες 

μεταβλητές 

 

Group Statistics  
Independent Samples 

Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

Ύπαρξη 

παιδιών 
Mean 

Std. 

Deviation 
 t df 

Sig. (2-

tailed) 
F Sig. 

Αποπροσωποποίηση 
Ναι 2,32 ,917  

1,844 125 ,068 ,586 ,445 
Όχι 2,04 ,730  

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

Ναι 5,57 ,590  
-,678 125 ,499 1,655 ,201 

Όχι 5,65 ,675  

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Ναι 3,63 1,278  
2,439 125 ,016 ,272 ,603 

Όχι 3,08 1,142  
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Η ανάλυση t-test για την επίδραση του μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (Ναι, 

Όχι), κατέδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των 

ομάδων (κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή όχι) και της Αποπροσωποποίησης  

[t(125)=-0.832 p=0.407], Προσωπικών επιτευγμάτων [t(125)=-0.189 p=0.850] και 

Συναισθηματικής εξάντλησης [t(125)=0.117 p=0.907] (Πίνακας 4.23). 

Πίνακας 4.23.  Πίνακας αποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής και t-test για την 

ανεξάρτητη μεταβλητή μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (Ναι, Όχι) σε σχέση με τις 

εξαρτημένες μεταβλητές 

 
Group Statistics  

Independent 

Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

 

Μετ_Ειδική_Αγωγή Mean 

Std. 

Deviation 

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 
F Sig. 

Αποπροσωποποίηση 
Ναι 2,08 ,766  

-,832 125 ,407 1,090 ,298 
Όχι 2,20 ,854  

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

Ναι 5,61 ,558  
-,189 125 ,850 4,914 ,028 

Όχι 5,64 ,741  

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Ναι 3,28 1,184  
,117 125 ,907 ,481 ,489 

Όχι 3,26 1,259  

 

 

Η ανάλυση t-test για την επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής Έτη 

προϋπηρεσίας (1-8 έτη, 9-12+ έτη), κατέδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στους μέσους όρους της ομάδας έτη προϋπηρεσίας και της Αποπροσωποποίησης 

[t(125)=-0.296 p=0.768], Προσωπικών επιτευγμάτων [t(125)=-0.660 p=0.511] και 

Συναισθηματικής  εξάντλησης  [t(101)=1.013 p=0.313] (Πίνακας 4.24). 

Η ανάλυση t-test για την επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής Είδος 

εργασιακής σχέσης (Μόνιμος, Αναπληρωτής), κατέδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσου όρους των ομάδων (μόνιμοι ή αναπληρωτές) και της 

Αποπροσωποποίησης [t(125)=-1.383 p=0.169], Προσωπικών επιτευγμάτων [t(125)=-

0,330 p=0.742] και Συναισθηματικής  εξάντλησης [t(125)=0.547 p=0.585] (Πίνακας 

4.25). 
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Πίνακας 4.24.  Πίνακας αποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής και t-test για την 

ανεξάρτητη μεταβλητή Έτη προϋπηρεσίας (1-8 έτη, 9-12+ έτη) σε σχέση με τις 

εξαρτημένες μεταβλητές 

 
Group Statistics  

Independent Samples 

Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

Έτη 

προϋπηρεσίας 
Mean 

Std. 

Deviation 
 t df 

Sig. (2-

tailed) 
F Sig. 

Αποπροσωποποίηση 
1-8 έτη 2,15 ,783  

,296 125 ,768 ,045 ,832 
9-12+ έτη 2,10 ,864  

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

1-8 έτη 5,65 ,674  
,660 125 ,511 1,493 ,224 

9-12+ έτη 5,57 ,583  

Συναισθηματική 

εξάντληση 

1-8 έτη 3,33 1,321  
1,013* 101,04* ,313* 5,509 ,021* 

9-12+ έτη 3,13 ,934  

                             *Equal variances not assumed 

 

Πίνακας 4.25.  Πίνακας αποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής και t-test για την 

ανεξάρτητη μεταβλητή Είδος εργασιακής σχέσης (Μόνιμος, Αναπληρωτής) σε σχέση με 

τις εξαρτημένες μεταβλητές 

 
Group Statistics  Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality 

of Variances 

Είδος 

εργασιακής 

σχέσης 

Mean 
Std. 

Deviation 
 t df 

Sig. (2-

tailed) 
F Sig. 

Αποπροσωποποίηση 
Μόνιμος 2,03 ,791  

-1,383 125 ,169 ,428 ,514 
Αναπληρωτής 2,23 ,814  

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

Μόνιμος 5,60 ,623  
-,330 125 ,742 ,252 ,616 

Αναπληρωτής 5,64 ,669  

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Μόνιμος 3,33 1,300  
,547 125 ,585 ,808 ,370 

Αναπληρωτής 3,21 1,141  

 

                              

Τέλος, η ανάλυση t-test για την επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής σε πόσες 

εκπαιδευτικές περιφερειακές διευθύνσεις έχετε υπηρετήσει (1έως 4, 5 έως 7+), κατέδειξε 

ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των ομάδων και της 

Αποπροσωποποίησης  [t(125)=-0.176 p=0.860], Προσωπικών επιτευγμάτων [t(125)=-

0.781 p=0.436 και Συναισθηματικής εξάντλησης [t(125)=-0.432 p=0.666] (Πίνακας 

4.26). 
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Πίνακας 4.26.  Πίνακας αποτελεσμάτων περιγραφικής στατιστικής και t-test για την 

ανεξάρτητη μεταβλητή πόσες εκπαιδευτικές περιφερειακές διευθύνσεις έχετε υπηρετήσει 

(1έως 4, 5-7+) σε σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές 

 

Group Statistics 

 Independent Samples 

Test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

Εκπαιδευτικές 

περιφερειακές 

διευθύνσεις 

Mean 
Std. 

Deviation 
 t df 

Sig. (2-

tailed) 
F Sig. 

Αποπροσωποποίηση 1έως 4 2,15 ,768  
,176 125 ,860 ,659 ,419 

5 έως 7+ 2,12 ,855  

Προσωπικά 

επιτεύγματα 
1έως 4 5,67 ,672  

,781 125 ,436 1,375 ,243 
5 έως 7+ 5,58 ,616  

Συναισθηματική 

εξάντληση 
1έως 4 3,23 1,246  

-,432 125 ,666 ,401 ,528 
5 έως 7+ 3,32 1,184  

 

4.4 Πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (Manova) 

Εφαρμόστηκε με το SPSS πολυμεταβλητή ανάλυσης διακύμανσης MANOVA με 

σκοπό να ελεγχθεί η επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών επάνω στις παραμέτρους 

της αποπροσωποποίησης, των προσωπικών επιτευγμάτων και της συναισθηματικής 

εξάντλησης. Οι δημογραφικές μεταβλητές είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ οι 

παράμετροι της αποπροσωποποίησης, των προσωπικών επιτευγμάτων και της 

συναισθηματικής εξάντλησης αποτέλεσαν οι εξαρτημένες μεταβλητές. Πριν την 

εφαρμογή της Πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης ελέγχθηκε αν τηρούνται οι 

προϋποθέσεις για την ορθή εφαρμογή της ανάλυσης. Έτσι έγινε έλεγχος της 

ανεξαρτησίας, της κανονικότητας αλλά και της ομοιογένειας.   

4.4.1 Έλεγχος ανεξαρτησίας μεταβλητών 

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, ο διαμερισμός του ερωτηματολογίου έγινε 

ηλεκτρονικά και έτσι οι συμμετέχοντες/ουσες  δεν συνδέονται μεταξύ τους και οι 

παρατηρήσεις τους επίσης είναι ανεξάρτητες. Επιπλέον οι συμμετέχοντες/ουσες  

συμπλήρωσαν μόνοι τους ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια, χωρίς να γνωρίζουν τον 

τελικό σκοπό της έρευνας, αλλά θεώρησαν ότι μετρούν συγκεκριμένες στάσεις ως προς 

την εργασία τους, ώστε να μην υπάρχει προκατάληψη στις απαντήσεις τους. 

4.4.2 Έλεγχος κανονικότητας μεταβλητών 



77 

Αρχικά έγινε έλεγχος κανονικότητας (κανονική κατανομή) για κάθε τιμή της 

ανεξάρτητης μεταβλητής μέσω της εφαρμογής του κριτηρίου Kolmogorov smirnov. 

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, τα οποία λόγω μεγάλου όγκου δεν κρίνεται 

σκόπιμο να παρουσιαστούν, προκύπτει ότι όλες  οι τιμές p είναι μεγαλύτερες από 0,05 

επομένως το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov δεν είναι στατιστικά σημαντικό άρα η 

Αποπροσωποποίηση, τα Προσωπικά επιτεύγματα και η Συναισθηματική εξάντληση 

ακολουθούν την κανονική κατανομή και για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

 Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος μέσω του στατιστικού κριτηρίου του Levene’s F test 

ελέγχεται αν τηρείται η προϋπόθεση της ομοιογένειας στη διακύμανση των σφαλμάτων. 

Στον παρακάτω Πίνακα 4.27 συνοψίζονται όλα τα αποτελέσματα. 

Πίνακας 4.27. Αποτελέσματα σχετικά με την προϋπόθεση της ομοιογένειας στη 

διακύμανση των σφαλμάτων του δείγματος συγκριτικά με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

φύλο.  

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Ανεξάρτητη 

μεταβλητή 
Αποπροσωποποίηση 

Προσωπικά 

επιτεύγματα 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Φύλο 0,091 0,940 0,812 

Ηλικία 0,301 0,177 0,798 

Οικογενειακή κατάσταση 0,742 0,472 0,482 

Παιδιά 0,921 0,450 0,267 

Είδος_απασχόλησης 0,422 0,314 0,228 

Είδος_εργασιακής_σχέσης 0,676 0,190 0,291 

Ειδικότητα 0,001 0,025 0,025 

Επίπεδο_σπουδών 0,592 0,306 0,055 

Μετ_Ειδική_Αγωγή 0,381 0,078 0,211 

Έτη_υπηρεσίας 0,887 0,161 0,038 

Σεμινάρια 0,409 0,374 0,904 

Πιστοποιημένη_γνώση_ΥΗ 0,541 0,915 0,130 

Επιμορφώσεις_ΤΠΤ 0,134 0,734 0,376 

Αποθετήρια_ΥΠΑΙΘ 0,106 0,587 0,238 

Επίπεδο_Αγγλικών 0,139 0,292 0,051 

Δεύτερη_γλώσσα 0,433 0,153 0,328 

Εκπαιδευτικές_περιφερειακές 0,695 0,495 0,412 

Υπηρέτηση_σε_σχολικές_μονάδες 0,839 0,989 0,340 
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.27 για όλες τις συνιστώσες η τιμή p είναι 

μεγαλύτερη από 0,05 επομένως το κριτήριο Levene's Test δεν είναι στατιστικά σημαντικό 

άρα η Αποπροσωποποίηση, τα Προσωπικά επιτεύγματα, και η Συναισθηματική 

εξάντληση υπάρχει ομοιογένεια στη διακύμανση των σφαλμάτων και για όλες τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές με εξαίρεση την παράμετρο ειδικότητα όπου ήταν αναμενόμενο 

εξαιτίας του μεγάλου αριθμού διαφορετικών ειδικοτήτων αναλογικά με το δείγμα. 

Τέλος αξιολογήθηκε πώς κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει τις εξαρτημένες 

συνιστώσες μέσω εφαρμογής Πολυμεταβλητής ανάλυση διακύμανσης. Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 4.28. Εκ των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι το 

p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις επομένως δεν επιδρούν στατιστικά σημαντικά οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές στις εξαρτημένες.   

Πίνακας 4.28.  Πίνακας αποτελεσμάτων πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης 

Multivariate Testsa  

Wilks' Lambda 

Ανεξάρτητη μεταβλητή Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Φύλο ,988 ,488b 3,000 121,000 ,691 

Ηλικία ,894 1,130 12,000 312,490 ,335 

Οικογενειακή_κατάσταση ,930 1,480b 6,000 240,000 ,185 

Παιδιά ,911 ,929 12,000 312,490 ,518 

Είδος_απασχόλησης ,918 1,156 9,000 289,765 ,323 

Είδος_εργασιακής_σχέσης ,933 1,402b 6,000 240,000 ,214 

Ειδικότητα ,421 ,984 93,000 273,263 ,526 

Επίπεδο_σπουδών ,919 1,137 9,000 289,765 ,336 

Μετ_Ειδική_Αγωγή ,972 ,572b 6,000 240,000 ,752 

Έτη_υπηρεσίας ,933 ,687 12,000 312,490 ,764 

Σεμινάρια ,840 1,768 12,000 312,490 ,053 

Πιστοποιημένη_γνώση_ΥΗ ,999 ,035b 3,000 121,000 ,991 

Επιμορφώσεις_ΤΠΤ ,960 1,681b 3,000 121,000 ,175 

Αποθετήρια_ΥΠΑΙΘ ,973 1,110b 3,000 121,000 ,348 

Επίπεδο_Αγγλικών ,898 1,082 12,000 312,490 ,374 

Δεύτερη_γλώσσα ,867 1,440 12,000 312,490 ,146 

Εκπαιδευτικές_περιφερειακές ,945 ,757 9,000 289,765 ,656 

Υπηρέτηση_σε_σχολικές_μονάδες ,899 1,440 9,000 289,765 ,171 

      

 



79 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

5.1 Συζήτηση  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση διάφορων παραγόντων στο 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης των καθηγητών ειδικής αγωγής στη Δ.Ε. στα 

ειδικά σχολεία του Πειραιά. Κανένας εκ των παραγόντων που μελετήθηκαν δεν βρέθηκε 

ότι επιδρά στατιστικά σημαντικά στο μελετώμενο ΣΕΕ. Από την άλλη, όμως, 

καταγράφηκε υψηλή συναισθηματική εξάντληση, μέτρια αποπροσωποποίηση και 

χαμηλή προσωπική επίτευξη.  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι σε αντίστοιχες μελέτες τουλάχιστον 

ένας ή και περισσότεροι παράγοντες βρέθηκε ότι επιδρούν στατιστικά σημαντικά στην 

ΕΕ των εκπαιδευτικών. Πρέπει να τονιστεί ότι και βιβλιογραφικά δεν υπάρχει κάποια 

ξεκάθαρη τάση για κάποιον συγκεκριμένο παράγοντα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος 

παράγοντας που να επιδρά σταθερά στην ΕΕ των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, έχουν 

καταγραφεί και αντίθετες τάσεις για την επίδραση ακόμα και του ίδιου παράγοντα στο 

σύνδρομο αυτό.   

Ο παράγοντας φύλο σε πολλές μελέτες βρέθηκε ότι επιδρά σημαντικά με 

αντικρουόμενα αποτελέσματα για το πιο από τα δύο φύλα είναι πιο επιρρεπές στο 

σύνδρομο αυτό. Στη μελέτη των Küçüksüleymanoğlu (2011) που έγινε σε εκπαιδευτικούς 

ειδικών σχολείων στην Τουρκία, βρέθηκε ότι οι άνδρες εμφάνισαν υψηλότερα σκορ 

αποπροσωποποίησης και συναισθηματικής εξάντλησης σε σύγκριση με τις γυναίκες. 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι γυναίκες είναι εξοικειωμένες να αναλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ευημερία του σπιτιού και μπορούν ευκολότερα να  

συνδυάσουν το σπίτι και την επαγγελματική καριέρα οπότε και έχουν αναπτύξει 

εντονότερη συναισθηματική αυτοπροστασία.  Επιπλέον, είναι κοινωνικότερες από τους 

άνδρες εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα να μοιράζονται ευκολότερα τα προβλήματα με 

συναδέλφους τους και έτσι αποσυμφορίζονται. Αντίθετα, οι Williams και Dikes (2015) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες εργαζόμενες σε ειδικά σχολεία  (49%) είναι 

πιθανότερο να βιώσουν συναισθηματική εξάντληση σε σύγκριση με τους άνδρες (33%).  

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν οι Σταθοπούλου και Βλαχάκη (2020) σε έρευνα που 

έκαναν για τη διερεύνηση εμφάνισης ΕΕ εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δομές ΕΑ. 
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Συγκεκριμένα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους. 

  Οι Galanakis et al. (2020) μελέτησαν τα επίπεδα ΕΕ στους Έλληνες 

εκπαιδευτικούς και προσπάθησαν να απαντήσουν εάν το φαινόμενο επηρεάζεται από το 

φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των παιδιών και τα έτη 

υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΕΕ δεν σχετίζεται με το φύλο. Σε έρευνα της 

Δημητρά (2021) που έκανε αντίστοιχα σε δομές ΕΑ του νομού Αττικής δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου στη συνολική συναισθηματική εξάντληση, 

στη συναισθηματική εξουθένωση και στα προσωπικά επιτεύγματα που βιώνουν 

εργαζόμενοι σε ειδικά σχολεία. Αντίθετα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης.  

Οι Antoniou et al. (2006) μελέτησαν δείγμα 493 Ελλήνων εκπαιδευτικών (43,8% 

άνδρες,  56,2% γυναίκες) εκ των οποίων το 49,7% δίδασκαν σε δημοτικά και το 50,3% 

σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα που 

συμμετείχαν στη μελέτη. Η ηλικία τους ήταν μεταξύ 25 έως 65 ετών και η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών ήταν παντρεμένοι και δίδασκαν σε παιδιά από 1 έως 10 ετών. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βίωναν σημαντικά υψηλότερα 

επίπεδα επαγγελματικού στρες. Συγκεκριμένα αυτό γινόταν εντονότερο με την 

αλληλεπίδραση με μαθητές/τριες και συναδέλφους, τον φόρτο εργασίας και την πρόοδο 

των μαθητών/τριών. Τέλος, οι Purvanova και Muros (2010) οι οποίοι σε μετα-ανάλυση 

(ποσοτική σύνθεση των ευρηµάτων διαφορετικών µελετών και στατιστικός υπολογισμός 

ενός συνολικού αποτελέσματος) που έκαναν χρησιμοποιώντας 183 μελέτες, βρήκαν ότι 

οι γυναίκες είναι πιθανότερο να εμφανίσουν ΕΕ συγκριτικά με τους άντρες. 

Σχετικά με την επίδραση του επιπέδου και του είδους σπουδών και την ύπαρξη 

μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή αλλά και γενικότερα την περαιτέρω επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών υπάρχει επίσης διγνωμία στην επιστημονική κοινότητα. Οι Zabel και 

Zabel (1983) ασχολήθηκαν για πρώτη φορά με τον συγκεκριμένο παράγοντα στην έρευνά 

τους και κατέγραψαν ότι μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στη μελέτη με 

μεταπτυχιακές σπουδές παρουσίασε χαμηλότερα ποσοστά αποπροσωποποίησης σε 

σύγκριση με συμμετέχοντες/ουσες  με βασικό πτυχίο. Τα αποτελέσματά του στη νέα τους 

έρευνα 20 χρόνια μετά  (Zabel & Zabel, 2001) έδειξαν ότι  οι εκπαιδευτικοί ΕΑ με 

μεταπτυχιακό έδειξαν υψηλότερους δείκτες προσωπικών επιτευγμάτων όμως δεν υπήρχε 
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στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά αποπροσωποποίησης και συναισθηματικής 

εξάντλησης μεταξύ των εκπαιδευτικών με πτυχίο Bachelor και Master. Οι Williams και 

Dikes (2015) συμπέραναν ότι εκπαιδευτικοί με πτυχία σχετιζόμενα με την ειδικότητα 

εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό (75%) συναισθηματικής εξάντλησης, όταν εργάζονταν 

με μαθητές/τριες με ΕΕΑ. Από την άλλη πλευρά, η ίδια ομάδα συμμετεχόντων με πτυχία 

στην Ειδική Αγωγή παρουσίασαν χαμηλά ποσοστά αποπροσωποποίησης (100%). Τέλος, 

οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό έδειξαν υψηλότερο επίπεδο (75%) προσωπικών 

επιτευγμάτων σε σύγκριση με εκείνους με πτυχία στην Ειδική Αγωγή. Βάσει των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν και από την έρευνα των Σταθοπούλου και Βλαχάκη 

(2020), οι εκπαιδευτικοί με υψηλό επίπεδο σπουδών συγκρινόμενοι με συναδέλφους τους 

οι οποίοι είχαν λιγότερα τυπικά προσόντα, παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης και χαμηλότερα επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Παρόλα 

αυτά μια μετα- ανάλυση που διεξήχθη από τους Park και Shin (2020), στην οποία 

ερευνήθηκαν οι τρείς παράμετροι του ΣΕΕ σε μελέτες που είχαν διεξαχθεί από το 1983 

μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018 κατέδειξε ότι  η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

καθώς και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μπορεί να αποβούν 

αποτελεσματικά στη μείωση εμφάνισης του ΣΕΕ.  

Τέλος, στη μελέτη της Δημητρά (2021) δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής της Ειδικότητας, άρα και του πτυχίου, και 

της συνολικής συναισθηματικής εξάντλησης και των αντίστοιχων υποκλιμάκων της. Μία 

πιθανή εξήγηση σχετικά με την παράμετρο των σπουδών καταγράφηκε από τους Zabel 

και Zabel (2001), οι οποίοι ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί ΕΑ τόνισαν ότι τα 

προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου δεν τους προετοίμασαν αρκετά ώστε να είναι 

ικανοί να χειρίζονται μαθητές/τριες με προβλήματα συμπεριφοράς και διαφορετικούς 

βαθμούς αναπηρίας. Έτσι συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα με αυτά της 

παρούσας εργασίας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι εξειδικευμένες σπουδές στην Ειδική 

Αγωγή και γενικότερα η περαιτέρω εκπαίδευση των καθηγητών δεν τους προσφέρει 

απαραίτητα τις τεχνικές και τα μέσα που θα περίμεναν ότι θα λάβουν ώστε να 

προετοιμαστούν για τις δύσκολες συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν και που δυνητικά θα 

τους οδηγήσει στην ΕΕ.   

Ακολούθως, η πολυετής διδακτική εμπειρία θεωρείται ως μια σημαντική 

παράμετρος για τον προσδιορισμό της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, 
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όμως και εδώ τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Σύμφωνα με τους Hoffman, 

Palladino και Barnett (2007) οι νεοπροσληφθέντες καθώς και οι άπειροι εκπαιδευτικοί 

μπορούν συχνά να αντιμετωπίσουν την απώλεια ελέγχου σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 

Συγκεκριμένα, οι Hoffman et al. (2007) αναφέρουν ένα παράδειγμα μίας νέας 

καθηγήτριας που ανέλαβε μία τάξη μαθητών/τριών με γνωστικές διαταραχές. Η 

καθηγήτρια ανέφερε ότι παρά την προσχολική της εκπαίδευση, χωρίς εμπειρία, ένιωθε 

ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο της κατάστασης. Αποτέλεσμα αυτού είναι να θεωρηθεί ότι η 

εμπειρία σε έναν τομέα, και ιδιαιτέρα στην ειδική εκπαίδευση, μπορεί να θεωρηθεί ως 

ισχυρό πλεονέκτημα για την αντοχή στο στρες και την εξάλειψη της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα των Zabel και Zabel (1983) οι 

οποίοι αναφέρουν πως οι πιο έμπειροι και υψηλά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί ΕΑ 

διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο να βιώσουν ΕΕ συγκριτικά με  τους λιγότερο έμπειρους 

και νεότερους εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι Antoniou et al. (2006) αναφέρουν πως οι νέοι, 

οι οποίοι ως είναι φυσικό έχουν και λιγότερα χρόνια εμπειρίας και προϋπηρεσίας, 

κατέγραψαν υψηλότερη ΕΕ σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία και περισσότερο 

έμπειρους  εκπαιδευτικούς. Από την άλλη η Küçüksüleymanoğlu (2011) με την έρευνά 

της κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία στην Ειδική Αγωγή τείνουν να βιώνουν 

μεγαλύτερη εξουθένωση σε σύγκριση με άλλους. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα 

των Williams και Dikes (2015) οι οποίοι διαπίστωσαν επίσης ότι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονταν για πέντε έως δέκα χρόνια στον τομέα της ΕΑ ανέφεραν το μεγαλύτερο 

ποσοστό συναισθηματικής εξάντλησης. Αντιθέτως, η Platsidou (2010) κατέδειξε ότι η 

πολυετής εμπειρία δεν είχε σημαντική επίδραση στην  ΕΕ. 

Οι Antoniou et al. (2006) συμπέραναν ότι  οι νεότεροι εκπαιδευτικοί, που ως επί 

το πλείστον είχαν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας, εμφάνισαν υψηλότερη ΕΕ σε σχέση με τους 

γηραιότερους και περισσότερο έμπειρους και, πιο αναλυτικά, φάνηκαν περισσότερο 

συναισθηματικά εξαντλημένοι και με υψηλότερη αποπροσωποποίηση. Τέλος, και η 

Δημητρά (2021) δεν κατέγραψε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά για τη 

συγκεκριμένη παράμετρο. 

Σχετικά με τις δημογραφικές μεταβλητές, οι Galanakis et al. (2020) βρήκαν ότι η 

ΕΕ επηρεάζεται από τις συνθήκες εργασίας και άλλες δημογραφικές μεταβλητές, όπως η 

οικογενειακή κατάσταση. Συγκεκριμένα στον πληθυσμό που μελετήθηκε, 66% ήταν 

παντρεμένοι και το 34% ανύπαντροι. Οι παντρεμένοι δήλωσαν πιο ικανοποιημένοι από 
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το εκπαιδευτικό τους έργο και, συμπερασματικά, λιγότερο επαγγελματικά 

εξουθενωμένοι. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα των Σταθοπούλου και 

Βλαχάκη (2020), όπου οι άγαμοι εκπαιδευτικοί συγκρινόμενοι με τους έγγαμους 

συναδέλφους τους, παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, 

υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης και χαμηλότερα επίπεδα προσωπικής 

επίτευξης.  Αντίθετα, η Kollia (2019) σε δείγμα 171 εκπαιδευτικών ΠΕ70, μόνιμων και 

αναπληρωτών που  υπηρετούσαν σε σχολεία  στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην 

Αττική το έτος 2018-19 βρήκε ότι οι έγγαμοι παρουσίασαν μεγαλύτερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξουθένωσης από τους άγαμους. Τέλος, οι Gamsjager και Buschmann 

(1999) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παντρεμένοι εκπαιδευτικοί ήταν λιγότερο 

ευάλωτοι σε ΕΕ έναντι των διαζευγμένων. 

Τέλος τα αποτελέσματα έρευνας του Παπαγιαννάκου (2012) σε δείγμα 121 

δασκάλων εργαζόμενων στην ΠΕ του νομού Λακωνίας έδειξαν ότι οι δάσκαλοι βίωναν 

υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, χαμηλά επίπεδα και στις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και 

μειωμένη προσωπική επίτευξη) και υψηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας. Η φύση 

της εργασίας βρέθηκε να είναι αρκετά ικανοποιητική για τους νεότερους σε ηλικία 

εκπαιδευτικούς ένιωθαν όμως ότι είχαν περιορισμένες δυνατότητες και ευκαιρίες για 

επαγγελματική εξέλιξη. Ως προς την αποτελεσματικότητα, οι άντρες ένιωθαν πιο 

αποτελεσματικοί σε σχέση με τις γυναίκες γεγονός που υποδήλωνε και τα χαμηλά 

επίπεδα ΕΕ.  

5.2 Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά, προέκυψε πως (α) το δείγμα των εκπαιδευτικών εμφανίζει υψηλά 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, μέτρια επίπεδα αποπροσωποποίησης και χαμηλά 

επίπεδα προσωπικών επιτευγμάτων, (β) δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους άντρες και 

τις γυναίκες εκπαιδευτικούς όσον αφορά το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

(γ) τα δημογραφικά δεδομένα, δηλαδή η ηλικία, το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση 

δεν επιδρούν στατιστικά σημαντικά στο σύνδρομο της ΕΕ, ενώ η ύπαρξη παιδιών στην 

οικογένεια φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης των 

εκπαιδευτικών της έρευνας, (δ) η σύμβαση εργασίας, δηλαδή η σχέση εργασίας και το 

είδος απασχόλησης επίσης δεν επέδρασαν στατιστικά σημαντικά, και (ε) οι παράμετροι 
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που αφορούν την εκπαίδευση, όπως η ειδικότητα και η εξειδίκευση (π.χ. το μεταπτυχιακό 

στην Ειδική Αγωγή αλλά και η γενικότερη επιμόρφωση και εμπλουτισμός γνώσεων), 

βρέθηκαν ότι επίσης δεν επιδρούν στατιστικά σημαντικά στην ΕΕ.   

Τα αποτελέσματά μας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και συμφωνούν με τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα για την Ελλάδα. Σύμφωνα με την Κουδιγκέλη (2017),  Platsidou 

και Agaliotis (2008), Kantas και Vassilaki, (1997) και Παναγούλη και συν. (2019) στην 

Ελλάδα η ΕΕ των εκπαιδευτικών κυμαίνεται από μέτρια έως χαμηλή συγκριτικά πάντα 

με το τι καταγράφεται σε άλλες χώρες. Αντίστοιχα και στην παρούσα εργασία οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στη Δ.Ε. στα ειδικά σχολεία του Πειραιά είναι μέτρια 

επαγγελματικά εξουθενωμένοι.  

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η κάλυψη των θέσεων ήταν σχεδόν ισόποση από 

μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που σημαίνει ότι η αξιοπιστία του δείγματος 

ήταν καλή, ενώ αντίθετα σχεδόν όλοι ήταν πλήρους ωραρίου με ελάχιστους μειωμένου 

ωραρίου που σημαίνει ότι δεν ήταν εφικτό να ελεγχθεί εάν υπάρχει πιθανή διαφορά υπό 

την επίδραση αυτού του παράγοντα. Έτσι σε μελλοντική μελέτη θα ήταν καλό να γίνει 

αντίστοιχη μελέτη μόνο σε μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικούς.  

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Κάντα (1995), τα χαμηλά ποσοστά 

εκδήλωσης του ΣΕΕ που καταγράφονται στην Ελλάδα μπορεί να αποδοθούν στα μεγάλα 

διαλείμματα που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μέσω των διακοπών που διαρκούν πολύ 

και παρέχουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης από τον χώρο εργασίας και ανασύνταξης 

δυνάμεων. Συγκριτικά με τη διαφορετική τάση που επικρατεί με τους εκπαιδευτικούς 

άλλων χωρών, η Μόττη-Στεφανίδη (2000) αναφέρει ότι στην Ελλάδα οι ισχυρές σχέσεις 

που αναπτύσσονται στην οικογένεια αλλά και μεταξύ φίλων δρουν υποστηρικτικά, 

προστατευτικά και εμποδίζουν την εκδήλωση της ΕΕ, αφού ο Έλληνας δεν χρησιμοποιεί 

την εργασία του με σκοπό να βρει νόημα στη ζωή του, ενώ παράλληλα το ισχυρό 

οικογενειακό περιβάλλον αντισταθμίζει τα όποια προβλήματα προκύπτουν στην εργασία 

του. 

5.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Θα ήταν καλό σε μελλοντικές μελέτες να επεκταθεί η έρευνα αρχικά σε όλη την 

περιφερειακή ενότητα Αττικής, κατόπιν στην περιφέρεια και ακολούθως σε όλη την 

Ελλάδα. Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον κάποια μελλοντική μελέτη να επικεντρωθεί μόνο σε 
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μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικούς. Έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον θα είχε επίσης να 

διεξαχθεί μία αντίστοιχη έρευνα σε σχολεία που εδρεύουν στην Ελλάδα άλλα 

απευθύνονται κυρίως σε μαθητές/τριες άλλων εθνικοτήτων, π.χ. πολωνικό σχολείο, 

γερμανικό σχολείο. Σε αυτά τα σχολεία οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συνήθως 

κατάγονται από τα αντίστοιχα κράτη, όποτε έχουν και άλλη κουλτούρα από την ελληνική, 

ωστόσο είναι εξοικειωμένοι με τον ελληνικό τρόπο ζωής. Έτσι, πιθανώς, θα δούμε 

συγκριτικά πώς επιδρά το σύνδρομο αυτό σε Έλληνες και αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς 

που διδάσκουν στο ίδιο σχολείο. 

Σε έρευνα που έγινε από τους Brunsting. (2021) διερευνήθηκαν οι μεταβολές της 

εμφάνισης του ΣΕΕ κατά τη διάρκεια τριών σχολικών περιόδων μέσα στην ίδια σχολική 

χρονιά σε δείγμα 230 εκπαιδευτικών ΕΑ και κατέληξαν στο ότι η συναισθηματική 

εξάντληση μειωνόταν σε κάθε σχολική περίοδο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

ενώ ο δείκτης προσωπικών επιτευγμάτων αυξανόταν από το φθινόπωρο έως την άνοιξη 

και ο δείκτης της αποπροσωποποίησης δεν έδειξε κάποια μεταβολή, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι θα είχε ενδιαφέρον να γίνει έρευνα σε διάφορες περιόδους του σχολικού 

έτους για την εξέλιξη και την παρουσία ή μη της ΕΕ κατά τις διάφορες περιόδους μέσα 

στο ίδιο σχολικό έτος.   

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι ότι η μελέτη αυτή διεξήχθη εν μέσω της 

υγειονομικής κρίσης, της πανδημίας COVID-19, γεγονός που δυνητικά μπορεί να  

επέδρασε στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών. Αποτέλεσμα αυτού πιθανώς να είναι 

παράμετροι οι οποίες θα θεωρούνταν υπό φυσιολογικές συνθήκες ότι επιδρούν 

σημαντικά στους εκπαιδευτικούς, να χάνουν τη βαρύτητα και τη σημασία τους υπό την 

επίδραση της κρίσης αυτής. Έτσι, σε μελλοντική μελέτη, μετά το πέρας της πανδημίας 

θα ήταν καλό να επαναληφθεί η παρούσα μελέτη ακριβώς υπό τις ίδιες συνθήκες στα ίδια 

σχολεία και αποκλειστικά στους μόνιμους εκπαιδευτικούς (στην παρούσα εργασία ήταν 

το 44,8%), ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα που βρέθηκαν στην παρούσα μελέτη 

με αυτά των ίδιων εκπαιδευτικών, χωρίς την ψυχολογική επίδραση της πανδημίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ενημέρωση συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της έρευνας 

Αγαπητοί-ες συνάδελφοι, 

στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα: 

"Επαγγελματική εξουθένωση καθηγητών ειδικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση στα Ειδικά Σχολεία του Πειραιά" σας παρακαλώ να συμπληρώσετε 

προσεκτικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο.  

Σκοπός αυτής της μελέτης  θα είναι να διερευνήσει τα επίπεδα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

που εργάζονται με μαθητές/τριες στα ειδικά σχολεία (ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ) και το 

ρόλο που παίζουν παράγοντες όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, 

τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο σπουδών και οι αρχικές επαγγελματικές επιδιώξεις των 

εκπαιδευτικών, στην εμφάνιση του συνδρόμου.  

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριμένα στην ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά.  

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και κανένα προσωπικό στοιχείο δεν πρόκειται 

να δημοσιοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τον χρόνο σας. Εάν 

επιθυμείτε να σας στείλω τα συμπεράσματα της έρευνας, παρακαλώ σημειώστε το email 

σας στο ερωτηματολόγιο.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Δημογραφικά στοιχεία Ερωτηματολογίου Συνδρόμου Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης που επιδόθηκε στους εκπαιδευτικούς 

1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

2. Φύλο  

Άνδρας 

Γυναίκα 

3. Ηλικία  

25-30 ετών 

31-35 ετών 

36-45 ετών 

46-55 ετών 

56-65 ετών 

66-75 ετών 

4. Οικογενειακή κατάσταση  

Παντρεμένος/η/σύμφωνο συμβίωσης/συζώ 

Άγαμος/η 

Διαζευγμένος/η 

Χήρος/α 

5. Παιδιά  

0 

1 

2 

3 

Πάνω απο 3 
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6. Είδος απασχόλησης  

Πλήρης απασχόληση 

Μερική απασχόληση 

Ωρομίσθιος 

Άλλο: 

7. Είδος εργασιακής σχέσης  

Μόνιμος εκπαιδευτικός 

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός 

Άλλο: 

8. Ειδικότητα  

9. Επίπεδο σπουδών  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Άλλο: 

10.Κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  

Ναι 

Όχι 

Υπο πραγματοποίηση 

11. Έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

1 έτος 

2-5 έτη 

5-8 έτη 

8-12 ετη 

12+έτη 
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12.Σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει  

Σεμινάρια ΙΕΠ 

Σεμινάρια ΠΕΚ 

Σεμινάρια άλλων φορέων ή Πανεπιστημίων (πχ ΕΚΔΔΑ, ΕΚΠΑ) 

Ετήσια σεμινάρια άλλων φορέων (πχ ΕΚΔΔΑ, ΕΚΠΑ) >400 ωρών 

Άλλο: 

13.Έχετε Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ;  

Ναι 

Όχι 

14.Έχετε παρακολουθήσει επιμορφώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση (Β1, Β2 , Τ4Ε);  

Ναι 

Όχι 

15.Επισκέπτεστε τα ψηφιακά αποθετήρια του ΥΠΑΙΘ (πχ Αίσωπος, Ψηφιακό 

σχολείο, Φωτόδεντρο);  

Ναι 

Όχι 

16.Επίπεδο γνώσης Αγγλικών  

Καμία 

Β1- Βασικές γνώσεις 

Β2 - Καλή γνώση 

Γ1- Πολύ καλή γνώση 

Γ2- Άριστη γνώση 

17.Γνώση δεύτερης γλώσσα (ισπανικά, γερμανικά, άλλη γλώσσα)  

Καμία 

Β1- Βασικές γνώσεις 
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Β2- Καλή γνώση 

Γ1- Πολύ καλή γνώση 

Γ2- Άριστη γνώση 

18.Σε πόσες εκπαιδευτικές περιφερειακές διευθύνσεις έχετε υπηρετήσει;  

1 

2 

3 

>3 

19.Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής σας σταδιοδρομίας σε πόσες σχολικές μονάδες 

έχετε υπηρετήσει;  

1 

2-4 

5-7 

>7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Το ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach (MBI) - Maslach 

and Jackson, 1986. Μετάφραση και Προσαρμογή στα Ελληνικά: Kokkinos (2006) 

 

 Οι ερωτήσεις 5, 10, 11, 15, 22 αναφέρονται στην αποπροσωποποίηση, οι 

ερωτήσεις 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 στα προσωπικά επιτεύγματα και οι υπόλοιπες στη 

συναισθηματική εξάντληση. 


