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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Η παρούσα εργασία μελετά το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, το 

οποίο σχετίζεται με το χρόνιο επαγγελματικό άγχος και επιφέρει ψυχοσωματικές, 

κοινωνικές και πνευματικές δυσλειτουργίες στους εργαζόμενους. Η συγκεκριμένη 

έρευνα διενεργήθηκε σε 113 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όλων 

των ειδικοτήτων στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή των Πατρών και είχε ως 

αντικείμενο τη μέτρηση του βαθμού της επαγγελματικής εξουθένωσης και της 

επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με τα δημογραφικά και ψυχικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι εκπαιδευτικοί 

βιώνουν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ ο βαθμός της 

επαγγελματικής τους ικανοποίησης είναι υψηλός. Εμφανίζουν σχετικά χαμηλά 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης, ενώ τα επίπεδα 

προσωπικής επίτευξης είναι σχετικά υψηλά. Ο βαθμός της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και ικανοποίησης των εκπαιδευτικών δε διαφοροποιείται σημαντικά σε 

σχέση με τους δημογραφικούς παράγοντες. Στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση 

υπήρξε μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εξάντλησης, ενώ 

στατιστικά σημαντική θετική σχέση υπήρξε με τα προσωπικά επιτεύγματα. Τα 

αποτελέσματα σχετικά με την κατάθλιψη έδειξαν χαμηλά επίπεδα για τους 

εκπαιδευτικούς, με τα δημογραφικά στοιχεία να μην επηρεάζουν σημαντικά τα 

επίπεδά της. Η κατάθλιψη συσχετίστηκε θετικά και σημαντικά με τη συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση και αρνητικά και σημαντικά με τα προσωπικά 

επιτεύγματα, καθώς και με την αυτοεκτίμηση, την αυτεπάρκεια και την εργασιακή 

ικανοποίηση. Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε μεταξύ των δύο φύλων, 

με τους άνδρες να παρουσιάζουν μεγαλύτερο επίπεδο αυτεπάρκειας σε σχέση με τις 

γυναίκες.  

 

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματική ικανοποίηση, ψυχικά 

χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικοί 
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ABSTRACT 

     The present study investigates the burnout syndrome, which is associated with 

chronic occupational stress and induces psychosomatic, social and mental 

dysfunctions to workers. Questionnaires were collected from 113 primary school 

teachers of all expertise within the greater metropolitan area of Patras and were 

designed to measure the degree of burnout and job satisfaction in relation to the 

demographic and psychological characteristics of the teachers. The results showed 

that teachers experience low burnout levels, while their level of job satisfaction is 

high. They have relatively low levels of emotional exhaustion and depersonalization, 

while personal achievement levels are relatively high. The degree of burnout and job 

satisfaction of the teachers does not differ significantly with respect to their 

demographic factors. Significant negative correlation existed between job satisfaction 

and emotional exhaustion, while a significant positive relationship existed between 

job satisfaction and personal achievements. The results related to depression showed 

low levels for teachers, the demographic characteristics did not significantly affect 

these levels. Depression was associated positively and significantly with emotional 

exhaustion and depersonalization while it was associated negatively and significantly 

with personal achievements, as well as self-esteem, self-efficacy and job satisfaction. 

A statistically significant difference existed between the two sexes, with men having a 

higher level of self-efficacy in relation to women.  

 

 

 

 

 

Keywords: job burnout, job satisfaction, psychological characteristics, teachers 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Οι  ερευνητές της εκπαίδευσης έχουν παρατηρήσει μια επιτάχυνση της εργασιακής 

ταχύτητας μεταξύ των εκπαιδευτικών και έναν αυξανόμενο αριθμό των εργασιακών 

αναθέσεων τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερο χρόνο για 

ξεκούραση και ανάκαμψη. Η εργασία του εκπαιδευτικού σήμερα είναι πολύπλευρη, 

δεδομένου, ότι αναλαμβάνουν όχι μόνο τη διδασκαλία, αλλά και θέματα που 

σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών, τους μαθητές, τους γονείς, τη σχολική 

κοινότητα και τις τμηματικές πρωτοβουλίες. Αποτέλεσμα αυτών των δύσκολων 

συνθηκών εργασίας είναι το άγχος, η επαγγελματική εξουθένωση και η απώλεια του 

διδακτικού προσωπικού, με άμεσες συνέπειες στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στη 

μετέπειτα επίτευξη των μαθητών.  

     Από την άλλη η επαγγελματική ικανοποίηση είναι από τα σημαντικότερα θέματα, 

που απασχολούν τόσο τα άτομα όσο και τους οργανισμούς, ακόμη και σε δύσκολες 

οικονομικές περιόδους, όπως είναι αυτή που βιώνουμε σήμερα.  Η ικανοποίηση αυτή 

καθαυτή μπορεί να θεωρηθεί ως τελικός στόχος, αφού η ευτυχία είναι ο στόχος στη 

ζωή κάθε ανθρώπου, ενώ η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζει σημαντικά πολλές 

λειτουργίες της καθημερινής μας ζωής. 

     Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν λάβει χώρα πολλές μελέτες, κυρίως στο 

εξωτερικό, οι οποίες επιχειρούν να προσδιορίσουν και να μετρήσουν το 

πολυδιάστατο φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Στην Ελλάδα παρόμοιες 

έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα επαγγέλματα 

υγείας. Στον εκπαιδευτικό χώρο οι έρευνες είναι λιγότερες. Η παρούσα έρευνα έχει 

ως σκοπό να μετρήσει το βαθμό της επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποίησης 

καθώς και τα ψυχικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή των Πατρών. 

     Οι έρευνες, που έχουν προηγηθεί έχουν καταδείξει ως ένα βαθμό την ύπαρξη 

επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ωστόσο εδώ 

και έξι χρόνια τουλάχιστον ο χώρος της εκπαίδευσης, ως εργασιακός χώρος έχει 

υποστεί μεγάλες και δυσχερείς για τους εργαζόμενους αλλαγές, οι οποίες 

δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας σαφώς πιο στρεσογόνο από αυτό των 

προηγούμενων ετών. Οικονομικές αλλαγές, όπως οι μειώσεις των μισθών, η αύξηση 

της φορολόγησης, η αλλαγή στη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών προς τα 
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κάτω, οι θεσμικές αλλαγές στο σχολείο, η υποχρηματοδότηση των σχολείων με 

συνέπειες στην υλικοτεχνική υποδομή, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με 

τιμωρητικό χαρακτήρα στις οικονομικές τους απολαβές, αλλά και στην παραμονή 

τους στο χώρο της εκπαίδευσης, η εργασιακή ανασφάλεια, που συνοδεύει το κλείσιμο 

πολλών σχολικών μονάδων της περιφέρειας αυξάνουν το εργασιακό στρες των 

εκπαιδευτικών. 

     Σε αυτό το νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο θεωρείται, πως η διερεύνηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και των ψυχικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών 

θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία προηγούμενων ερευνών και θα δώσει μια νέα εικόνα 

για την κατάσταση, που επικρατεί σήμερα, μετά από έξι χρόνια οικονομικής κρίσης. 

Επιπλέον, η επαγγελματική εξουθένωση έχει μελετηθεί αρκετές φορές σε συνδυασμό 

με διάφορα ψυχικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχουν βρεθεί πολλές έρευνες, που να 

μελετούν ταυτόχρονα την αυτοεκτίμηση, την αυτεπάρκεια και την κατάθλιψη των 

εκπαιδευτικών. 

     Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από 4 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

αποτελείται από έξι υποκεφάλαια.  Το πρώτο υποκεφάλαιο αναφέρεται στην 

επαγγελματική εξουθένωση και αναπτύσσονται η έννοια και ο ορισμός της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, οι θεωρίες που εξηγούν το φαινόμενο, οι διαστάσεις 

της, οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών, τα στάδια εξέλιξής της, τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, η σχέση της με το εργασιακό στρες, οι τρόποι 

πρόληψης και αντιμετώπισης του συνδρόμου, καθώς και έρευνες σχετικές με την 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Το δεύτερο υποκεφάλαιο αναφέρεται 

στην επαγγελματική ικανοποίηση και μελετά την έννοια και τον ορισμό της, τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα ερμηνείας της, τους παράγοντες που την 

καθορίζουν, της επιπτώσεις της στην εργασιακή συμπεριφορά του ατόμου, την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, τις συνέπειες από τη δυσαρέσκεια 

των εκπαιδευτικών, τη σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και τις έρευνες για την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Στο τρίτο υποκεφάλαιο εξετάζεται ο ορισμός της κατάθλιψης, οι τύποι και τα 

συμπτώματά της, ο επιπολασμός της μείζονος κατάθλιψης, η κατάθλιψη και η σχέση 

της με την επαγγελματική εξουθένωση και οι έρευνες, που εξετάζουν τη σχέση αυτή. 

Το τέταρτο υποκεφάλαιο μελετά την αυτοεκτίμηση και αναπτύσσει τον ορισμό της, 
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τις θεωρητικές προσεγγίσεις, που την εξηγούν και την έννοια του εαυτού, τη χαμηλή 

και υψηλή αυτοεκτίμηση, την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην 

αυτοεκτίμηση και την αυτοεκτίμηση στην εργασία του εκπαιδευτικού. Στο πέμπτο 

υποκεφάλαιο εξετάζεται η έννοια της αυτεπάρκειας, οι θεωρητικές προσεγγίσεις της, 

η έννοια της συλλογικής επάρκειας των εκπαιδευτικών και η σημασία της για τους 

εκπαιδευτικούς και το σχολικό πλαίσιο. Τέλος, στο έκτο υποκεφάλαιο συζητείται ο 

σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις. 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, όπου 

αναφέρονται το δείγμα της έρευνας, το μέσο συλλογής των δεδομένων και η 

περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας.  

     Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ στο 

τέταρτο παρουσιάζεται η συζήτηση, η οποία ξεκινά με μια σύντομη περίληψη των 

αποτελεσμάτων, συνεχίζει με την ερμηνεία και τη σύνδεση με τη θεωρία, 

ακολουθούν οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις, οι περιορισμοί και οι προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα και η εργασία κλείνει με την παρουσίαση της βιβλιογραφίας και 

του ερωτηματολογίου. 

     Ολοκληρώνοντας την παρούσα διπλωματική εργασία αισθάνομαι την ανάγκη να 

ευχαριστήσω, ως ελάχιστη ανταμοιβή, τους ανθρώπους, που συνέβαλαν στην επιτυχή 

έκβασή της. 

     Έτσι, οφείλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο 

Δημάκο Ιωάννη, ο οποίος με την επιστημονική του πληρότητα καθοδήγησε όλη την 

προσπάθειά μου με πολλή υπομονή και κατανόηση. Κυρίως, όμως, τον ευχαριστώ για 

την ηθική υποστήριξη και συμπαράσταση, που μου προσέφερε σε περιόδους, όπου 

έχανα τις δυνάμεις μου και απογοητευόμουν από διάφορα εμπόδια, που προέκυπταν 

κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας.   

     Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους διευθυντές και σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων, που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνά μου, 

αφιερώνοντας το χρόνο τους για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

1.1.1 Ιστορική αναδρομή και ορισμός της επαγγελματικής εξουθένωσης 

     Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να καταδείξει πότε και πώς προέκυψε η έννοια 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, τι την πυροδότησε και ποιες εξελίξεις οδήγησαν 

στην καθιέρωσή της ως ένα γνωστό και σύνηθες σύνδρομο, που εμφανίζεται στα 

επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες προς τον άνθρωπο και ιδιαίτερα 

στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς και να δοθεί ένας ορισμός της έννοιας 

αυτής, που θα χαίρει ευρείας αποδοχής.     

      Το άγχος των εκπαιδευτικών είναι ένα θέμα που έχει προσελκύσει το ερευνητικό 

ενδιαφέρον και αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η επαγγελματική εξουθένωση, η 

δυσαρέσκεια από την εργασία, η κατάθλιψη, το άγχος και μια σειρά από σωματικές 

συνέπειες για την υγεία είναι εμφανείς σε αρκετούς εκπαιδευτικούς, ως αποτέλεσμα 

των χαρακτηριστικών της θέσης εργασίας τους (Pomaki & Anagnostopoulou, 2003). 

Οι λόγοι αυτοί έχουν οδηγήσει πολλούς εκπαιδευτικούς στο να εγκαταλείψουν το 

επάγγελμα και όπως είχαν δείξει τα στοιχεία της έρευνας της Εθνικής Ένωσης 

Εκπαίδευσης μόνο το 46,4% των δασκάλων το 1980, σε αντίθεση με το 78% το 1960 

θα επέλεγαν να πάνε και πάλι στη διδασκαλία (National Education Association, 1982 

ό.α. στους Wright & Heppner, 1986). 

      Όσον αφορά, λοιπόν, τις ρίζες της έννοιας της επαγγελματικής εξουθένωσης 

φαίνεται να εντάσσονται στο πλαίσιο των γενικών κοινωνικών, οικονομικών, και 

πολιτιστικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία του 1970 και 

σηματοδοτούν την ταχεία και βαθιά μεταμόρφωση από μια βιομηχανική κοινωνία σε 

μια οικονομία των υπηρεσιών. Αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός πηγαίνει μαζί 

με ψυχολογικές πιέσεις που μπορεί να μεταφραστεί σε επαγγελματική εξουθένωση. 

Αν και η επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται να είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, 

άσχετα από την αμερικάνικη προέλευσή της, η σημασία της έννοιας διαφέρει μεταξύ 

των χωρών. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες - κυρίως στη Σουηδία και την 

Ολλανδία –  η εξουθένωση χρησιμοποιείται ως ιατρική διάγνωση, ενώ σε άλλες 

χώρες είναι μια μη ιατρική, κοινωνικά αποδεκτή ετικέτα η οποία φέρει ένα ελάχιστο 

στίγμα όσον αφορά τη ψυχιατρική διάγνωση. Στις χώρες που χρησιμοποιείται ως 

ιατρική διάγνωση, πολλοί επαγγελματίες κερδίζουν τα προς το ζην από τη θεραπεία 
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των θυμάτων της επαγγελματικής εξουθένωσης, κάνοντας σεμινάρια για το ζήτημα 

αυτό, ή διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις για το πώς να αποτρέψουν την 

επαγγελματική εξουθένωση και να χτίσουν την εργασιακή δέσμευση. Με αυτή την 

έννοια, το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει ενισχύσει την 

επαγγελματική πρακτική (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009).  

     Κατ’ αρχάς, η επαγγελματική εξουθένωση ως επί το πλείστον εντοπίστηκε μέσα 

στις ανθρώπινες υπηρεσίες. Ωστόσο, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ερευνητές 

και επαγγελματίες άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι η επαγγελματική εξουθένωση 

συνέβαινε κι εκτός των ανθρωπίνων υπηρεσιών, για παράδειγμα, μεταξύ των 

στελεχών, των επιχειρηματιών, καθώς και των εργαζομένων σε υπαλληλικές θέσεις. 

Έτσι, η μεταφορά της επαγγελματικής εξουθένωσης επεκτάθηκε από τις έντονες 

απαιτήσεις της υπηρεσίας πελατών σε άλλες εργασίες που απαιτούν 

δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων ή παροχή συμβουλών και ο όρος πλέον 

αναφέρεται στην εξάντληση των φυσικών πόρων που υποστηρίζουν την εξουθένωση 

στον ψυχολογικό τομέα (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009).  

     Ένα κοινωνικό γεγονός που συνέβαλε στην εμφάνιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης ήταν ο «πόλεμος κατά της φτώχειας» που ξεκίνησε από τον πρόεδρο 

Λίντον Τζόνσον και παρείχε ιδεαλιστικά κίνητρα στους νέους των επαγγελμάτων των 

ανθρώπινων υπηρεσιών. Ωστόσο, είδαν ότι συστημικοί παράγοντες διαιώνισης της 

φτώχειας ακύρωσαν τις προσπάθειές τους για την ανακούφιση των ανθρώπων. Ο 

ματαιωμένος ιδεαλισμός ήταν ζωτικής σημασίας για τη δυναμική της έννοιας της 

επαγγελματικής εξουθένωσης: οι πάροχοι υπηρεσιών συγκλονίστηκαν με τη 

μειωμένη ικανότητα τους να εκτελέσουν ή να δείξουν συμπόνια προς τους αποδέκτες 

τους (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009). Η έλλειψη συμπόνιας και η μειωμένη 

αποτελεσματικότητα είχαν μια πολύ πιο καταστροφική επίπτωση για την ταυτότητά 

τους (Farber, 1983). 

     Υποστηρίζοντας αυτό το σημείο, οι Cherniss και Kranz (1983) παρατήρησαν ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση ήταν σχεδόν απούσα σε μοναστήρια, στα σχολεία 

Montessori και στα κέντρα θρησκευτικής φροντίδας όπου οι άνθρωποι θεωρούν την 

εργασία τους ως ένα κάλεσμα και όχι απλώς μια δουλειά. Ισχυρίστηκαν ότι αυτές οι 

"ιδεολογικές κοινότητες" παρέχουν μια συλλογική ταυτότητα που εμποδίζει την 

εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, λόγω της κοινωνικής δέσμευσης, της 
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αίσθησης της κοινωνίας, της επαφής με το συλλογικό σύνολο και των κοινών 

ισχυρών αξιών. 

           Επιπλέον, η «πολιτιστική επανάσταση» της δεκαετίας του 1960 αποδυνάμωσε 

την επαγγελματική εξουσία - μεταξύ άλλων – των γιατρών, των νοσοκόμων, των 

δασκάλων, των κοινωνικών λειτουργών και των αστυνομικών. Το  παραδοσιακό 

κύρος αυτών των επαγγελματιών δεν είναι πλέον εμφανές μετά το 1960. Ταυτόχρονα, 

εξουσιοδοτημένοι αποδέκτες περίμεναν πολύ περισσότερα από ό, τι ποτέ πριν. Κατά 

συνέπεια, οι απαιτήσεις των αποδεκτών της περίθαλψης, των υπηρεσιών, της 

ενσυναίσθησης και της συμπόνιας εντάθηκαν. Μαζί, αυτές οι δύο τάσεις αύξησαν τις 

τεχνικές και συναισθηματικές απαιτήσεις της επαγγελματικής εργασίας σημαντικά 

(Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009). Αυτή η "έλλειψη αμοιβαιότητας" είναι γνωστή για 

την ενίσχυση της επαγγελματικής εξουθένωσης (Schaufeli, 2006). 

     Σύμφωνα με τον Sennett (1998) (όπως αναφέρεται στους Schaufeli, Leiter, 

Maslach, 2009), η επαγγελματική εξουθένωση είναι το αποτέλεσμα του αναδυόμενου 

«ευέλικτου καπιταλισμού» που αντικαθιστά τους παραδοσιακούς άκαμπτους, 

ομοιογενείς και προβλέψιμους κοινωνικούς θεσμούς με πιο ευέλικτους, ετερώνυμους 

και συνεχώς μεταβαλλόμενους θεσμούς. Η εξέλιξη αυτή ενθαρρύνει τον κοινωνικό 

κατακερματισμό και όπως ο ίδιος αποκαλεί «τη διάβρωση του χαρακτήρα», μια ιδέα 

κάπως παρόμοια με την επαγγελματική εξουθένωση. Όχι μόνο έχει μειωθεί η 

υποστήριξη της κοινότητας, αλλά όλο και περισσότερο, ο ατομικισμός ευημερεί. 

Παράλληλα, μια "ναρκισσιστική κουλτούρα" (Lasch, 1979) αναπτύχθηκε. Όπως ο 

Farber (1983, σ. 11), σημείωσε, ο συνδυασμός των τάσεων προς την εξατομίκευση 

και προς τον ναρκισσισμό παράγει «μια τέλεια συνταγή για την επαγγελματική 

εξουθένωση»: η πρώτη παράγει άγχος και απογοήτευση, ενώ η τελευταία υπονομεύει 

την αντιμετώπιση των ανθρώπινων πόρων.  

    Για την περιγραφή του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης πολλές φορές 

χρησιμοποιείται μια αλληγορία των Schaufeli, Leiter, Maslach (2009) για την 

αποστράγγιση της ενέργειας, όπου η επαγγελματική εξουθένωση αφορά την κάλυψη 

της πυρκαγιάς ή το σβήσιμο ενός κεριού. Αυτό σημαίνει ότι μια φωτιά έκαιγε, αλλά 

δε μπορεί να συνεχίσει να καίγεται έντονα πια εκτός κι εάν υπάρχουν επαρκείς πόροι 

που την τροφοδοτούν. Με την πάροδο του χρόνου, οι εργαζόμενοι που βιώνουν την 

επαγγελματική εξουθένωση χάνουν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά και να 
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έχουν ουσιαστική επίδραση πάνω στην εργασία. Αν συνεχίσουν να εργάζονται, το 

αποτέλεσμα είναι περισσότερο σαν σιγοκαίει η φωτιά- ομαλά και χωρίς συνέπειες – 

απ’ ότι η καύση. Τότε δίνεται η εντύπωση στους εργαζομένους είτε από τη δική τους 

οπτική γωνία είτε από εκείνη των άλλων, ότι τα καταφέρνουν λιγότερο.  

     Μια μη εξαντλητική επισκόπηση αποκαλύπτει, ότι ο όρος «επαγγελματική 

εξουθένωση» χρησιμοποιείται εντελώς διαφορετικά σε διάφορες γλώσσες. Παρά το 

γεγονός ότι σε ορισμένες γλώσσες υπάρχουν ισοδύναμα οι έννοιες "εξουθένωση" ή 

"να καεί", συχνά ο Αγγλικός όρος προτιμάται. Επίσης, αντί για την "επαγγελματική 

εξουθένωση" η έννοια της «εξάντλησης» χρησιμοποιείται, μερικές φορές σε 

συνδυασμό με το επίθετο "επαγγελματική" για να υποδηλώσει τη συγγένεια των 

εργασιών της. Επιπλέον, σε ορισμένες γλώσσες η «εξάντληση» υποδηλώνει τη 

διαδικασία της επαγγελματικής εξουθένωσης η οποία περιλαμβάνει ηπιότερες μορφές 

της, καθώς το «burnout» χρησιμοποιείται για το τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας 

(Maslach et al. 2001). 

     Πρώτος ο Freudenberger (1974) δανείστηκε τον όρο της εξουθένωσης από την 

παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπου κοινώς αναφερόταν στην καταστροφική 

επίδραση της χρόνιας κατάχρησης των ουσιών. Ο ίδιος χρησιμοποίησε τον όρο για να 

περιγράψει τη σταδιακή συναισθηματική εξάντληση, την απώλεια κινήτρων και τη 

μειωμένη δέσμευση μεταξύ των εθελοντών της Δωρεάν Κλινικής του Αγίου Μάρκου 

της Νέας Υόρκης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ο ίδιος ο Freudenberger είχε 

πέσει θύμα της επαγγελματικής εξουθένωσης δύο φορές, γεγονός που αύξησε την 

αξιοπιστία του στη διάδοση του μηνύματος της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

     Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout syndrome) κατά τον Freudenberger (1974)  

είναι ένα ψυχοσωματικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από τρεις κύριες συνιστώσες: 

α) τη συναισθηματική εξάντληση, β) τα αισθήματα αποπροσωποποίησης και γ) τη 

μειωμένη αποτελεσματικότητα στον επαγγελματικό τομέα σε συνδυασμό με τη 

νοητική κόπωση. Η αιτιολογία της θεωρείται πως είναι το παρατεταμένο stress στην 

εργασία ή αλλού (Maslach et al. 2001).  

      Συγκεκριμένα η εξάντληση προκύπτει από υπερβολικές απαιτήσεις ενέργειας, 

δύναμης ή πόρων και το άγχος εξελίσσεται στο σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης όταν η απογοήτευση και η ένταση επιμένουν ή αυξάνονται. Σημείωσε, 

επίσης, ότι μερικές φορές οι ‘καμένοι’ άνθρωποι δεν βλέπουν τον εαυτό τους ως 



13 

 

κυνικό και καταθλιπτικό. Βρίσκουν ελάττωμα σε όλα και όλους γύρω τους, 

διαμαρτύρονται για την οργάνωση και αντιδρούν κριτικά σε ό, τι προτείνεται από 

τους άλλους (Shukla, Trivedi, 2008).  Συγκεκριμένα παρατήρησε, ότι συχνά 

πολυάσχολοι και υπεύθυνοι βοηθοί παρουσίαζαν συμπτώματα σωματικής 

εξάντλησης και υπνηλίας και γίνονταν ευέξαπτοι, μεροληπτικοί και καχύποπτοι, με 

αρνητικές στάσεις απέναντι στην εργασία τους και τους πελάτες, οι οποίες συχνά 

εξελίσσονταν σε καταθλιπτικά συμπτώματα (Παππά). 

      Ανεξάρτητα και ταυτόχρονα, η Maslach και οι συνεργάτες της συνάντησαν τον 

όρο στην Καλιφόρνια κατά τη συνέντευξη με μια ποικιλία εργαζομένων των 

ανθρωπιστικών υπηρεσιών. Ως κοινωνική ψυχολογική ερευνήτρια, η Maslach 

ενδιαφέρονταν για το πώς αυτοί οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν τη συναισθηματική 

τους διέγερση χρησιμοποιώντας γνωστικές στρατηγικές. Ως αποτέλεσμα αυτών των 

συνεντεύξεων έμαθε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί συχνά αισθάνονταν συναισθηματικά 

εξαντλημένοι, ότι ανέπτυξαν αρνητικές αντιλήψεις και συναισθήματα σχετικά με 

τους πελάτες ή τους ασθενείς τους, και ότι βίωσαν κρίσεις στην επαγγελματική 

επάρκεια ως αποτέλεσμα της συναισθηματικής αναταραχής (Maslach, 1993). Οι 

επαγγελματίες αναφέρονται σε αυτό το σύνδρομο ως "επαγγελματική εξουθένωση" 

(Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009).  

      Η Maslach περιέγραψε την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης ως ένα 

σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, στην οποία ο εργαζόμενος χάνει το 

ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα που είχε για τους ανθρώπους που 

εξυπηρετεί, δεν είναι ικανοποιημένος από την εργασία του και από την 

παραγωγικότητα του και αναπτύσσει μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό του 

(Papastylianou, Kaila, Polychronopoulos, 2009). Πιο συγκεκριμένα η Maslach (1982, 

ό.α. στους Chan, Lai, Ko, Boey, 2000) περιγράφει τη συναισθηματική εξάντληση ως 

''την απώλεια της αίσθησης και ανησυχίας, την απώλεια της εμπιστοσύνης, την 

απώλεια ενδιαφέροντος, την απώλεια του πνεύματος''.    

       Επίσης, οι Maslach & Leiter (1997, σ. 24), θεώρησαν την επαγγελματική 

εξουθένωση σαν την «διάβρωση της δέσμευσης», παρατηρώντας ότι οι άνθρωποι δεν 

έχουν εξουθένωση κατά την έναρξη της εργασίας τους, αλλά η εξουθένωση 

αναπτύσσεται καθώς «η ενέργεια μετατρέπεται σε εξάντληση, η συμμετοχή 

μετατρέπεται σε κυνισμό και η αποτελεσματικότητα γίνεται αναποτελεσματικότητα. 
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       Τόσο για τον Freudenberger όσο και για την Maslach, η επαγγελματική 

εξουθένωση ήταν το προϊόν των ραγδαίων αλλαγών στις κοινωνικές σχέσεις 

(Schaufeli, Leiter, Maslach, 2008). 

     Σύμφωνα με τον Cherniss, η επαγγελματική εξουθένωση φανερώνει την  

ψυχολογική απομάκρυνση του ατόμου από την εργασία του και τις αρνητικές 

προσωπικές αλλαγές, που αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου λόγω των 

ματαιώσεων, που βιώνει ή λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων (Αβεντισιάν-

Παγοροπούλου, Κουμπιάς, Γιαβρίμης, 2002). Ιδιαίτερα η ψυχολογική απομάκρυνση 

αποτελεί έναν τρόπο αντιμετώπισης του υπερβολικού στρες ή της δυσαρέσκειας 

(Rajesh & Suganthi, 2013).    

      Ο Dworkin (1987, σ. 28) συμπέρανε ότι «η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια 

ακραία μορφή του ειδικού ρόλου της αλλοτρίωσης...». Αντίστοιχα, μία από τις 

κατασκευές που ο Seaman είχε αναπτύξει ήταν και η αυτο-αποξένωση, δηλαδή «η 

ανικανότητα του ατόμου να βρει «αυτο-επιβράβευση» ή «εγγενώς ουσιαστική 

δραστηριότητα»... που να τον δεσμεύει» (Seaman, 1959, σ. 790). Πιο σωστά, ως εκ 

τούτου, η επαγγελματική εξουθένωση και το άγχος μπορεί να είναι απλώς ένα από τα 

εκδηλωμένα αποτελέσματα της αλλοτριωμένης εργασίας (Vavrus, 1987).  

      Οι  Starnaman και Miller (1992, σ. 40, ό.α. στις Shukla, Trivedi, 2008)  

σημειώνουν ότι εξουθένωση είναι ''ένα άτομικό, ψυχολογικό, και αρνητικό 

φαινόμενο''. Το Burnout έχει περιγραφεί ως  ''φθορά'' από τις πιέσεις της εργασίας της 

ανθρώπινης εξυπηρέτησης (Miller, Stiffness, & Ellis, 1988 ό.α. στις Shukla, Trivedi, 

2008). Οι εκπαιδευτικοί που βιώνουν αρνητικά συναισθήματα κατά την εργασία και 

οι οποίοι έχουν χάσει το ενδιαφέρον στις θέσεις εργασίας τους θα είναι  πιθανό να 

δείχνουν λιγότερη φροντίδα και να βιώνουν συναισθηματική εξάντληση (Chan, Lai, 

Ko, Boey, 2000). Ο Hendrickson (1979) επισημαίνει, ότι ένας εξουθενωμένος 

δάσκαλος χάνει ή έχει χάσει την ενέργεια και τον ενθουσιασμό που χρειάζεται για να 

διδάξει τα παιδιά. Ο Kahn (1986) εξήγησε την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα 

σύνδρομο ακατάλληλων συμπεριφορών απέναντι στους πελάτες και προς τον εαυτό, 

που συχνά συνδέονται με δυσάρεστα σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα, 

καθώς και με την υποβάθμιση της απόδοσης. Ο Capel (1991) εξηγεί ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση είναι μια αρνητική απάντηση στο μακροχρόνιο στρες. Οι 

Kasinath και Kailaslingam (1995) πιστεύουν ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι 
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ένα σύνδρομο αποπροσωποποίησης, συναισθηματικής εξάντλησης και μειωμένου 

προσωπικού επιτεύγματος που μπορεί να προκύψει μεταξύ των ατόμων που κάνουν 

κάποιου είδους «δουλειά με ανθρώπους». Η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να 

περιγραφεί ως μια χρόνια κατάσταση εξάντλησης λόγω μακράς διάρκειας 

διαπροσωπικού άγχους στα επαγγέλματα ανθρώπινης εξυπηρέτησης. Αφορά 

συναισθήματα που βιώνουν τα άτομα των οποίων το επάγγελμα τους απαιτεί 

επανειλημμένη έκθεση σε συναισθηματικά φορτισμένες κοινωνικές καταστάσεις 

(Schwarzer & Hallum, 2008).  

     Στην ολοκληρωμένη εργασία του σχετικά με την ευημερία, ο Warr (1987) 

διακρίνει τρεις τύπους συναισθηματικής ευεξίας: την επαγγελματική εξουθένωση, 

την εργασιακή ικανοποίηση και τον εργασιακό ενθουσιασμό. Ο πρώτος τύπος 

θεωρείται ως ένα συστατικό της αρνητικής ευημερίας, ενώ οι δύο τελευταίες αφορούν 

τη θετική πλευρά της ευημερίας. Λόγω, λοιπόν, των ολοένα αυξανόμενων 

απαιτήσεων που τίθενται στους εκπαιδευτικούς συχνά οδηγούνται σε υψηλότερα 

επίπεδα στρες, και πράγματι αρκετοί ερευνητές έχουν βρει ότι η υψηλή πίεση είναι 

ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Friesen & Sarros, 1989). Έτσι η επαγγελματική εξουθένωση θεωρείται ως ένας 

σημαντικός δείκτης της αρνητικής ευημερίας (Devos & Bouckenooghe, Engels & 

Hotton, Aelterman, 2006). 

     Κατά άλλους η επαγγελματική εξουθένωση περιλαμβάνει δύο διαστάσεις: την 

εξάντληση και την αποδέσμευση. Εξάντληση είναι μία συναισθηματική, γνωστική 

και σωματική εμπειρία που είναι παρατεταμένη και κυριεύει το άτομο (Demerouti et 

al., 2002 ̇ Halbesleben & Demerouti, 2005) και είναι η βασική  εμπειρία άγχους. Η 

αποδέσμευση είναι μια αίσθηση αποστασιοποίησης από και υποτίμηση της 

εργασιακής εμπειρίας (Demerouti et al., 2002). Ο  Sonnentag (2005) πρότεινε ότι η 

αποδέσμευση είναι μια ‘στρατηγική επιβίωσης’ που ακολουθεί την εμπειρία της 

ακραίας εξάντλησης, αλλά είναι παρ’ όλα αυτά μέρος της εμπειρίας της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Ομοίως, σύμφωνα με τις Leiter και Maslach (2004) ο 

κυνισμός (που ονομάζεται αποδέσμευση από Demerouti et al., 2002, σ. 92) 

αναπτύσσεται ‘ως απάντηση στην υπερβολική εξάντληση και λειτουργεί ως αυτό-

προστασία, σε πρώτη φάση, ως συναισθηματικός ρυθμιστής’ καθώς το άτομο 

προσπαθεί να ρυθμίσει την ασυμφωνία μεταξύ του εαυτού του και της εργασιακής 

του ζωής. Η δέσμευση (υποθετικά το αντίθετο της εξουθένωσης) από την άλλη 
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πλευρά αποτελείται από τρεις διαστάσεις: την αφιέρωση, το σθένος και την 

απορρόφηση (Timms, Graham & Cottrell, 2007).  

     Ο πλέον αποδεκτός ορισμός της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αυτός της 

Maslach όπως ορίστηκε παραπάνω, δηλαδή το φαινόμενο ως μία εξελικτική 

διεργασία, όπου ο εργαζόμενος νιώθει σωματική, ψυχική και συναισθηματική 

εξάντληση, η οποία προκαλείται από μακροχρόνια έκθεση κι εμπλοκή σε 

καταστάσεις που έχουν συναισθηματικές απαιτήσεις, χάνει το ενδιαφέρον και τα 

θετικά συναισθήματα που είχε για τους πελάτες, παύει να είναι ικανοποιημένος από 

τη δουλειά και την απόδοσή του και αναπτύσσει μια αρνητική εικόνα του εαυτού. 

Εμφανίζεται ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τον άνθρωπο 

(Σαλμάν & Πλατσίδου, 2011). 

     Στο σημείο αυτό, αφού έχει οριστεί η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

καλό είναι να αναφερθεί και η έννοια της ''αντιλαμβανόμενης συλλογικής 

επαγγελματικής εξουθένωσης'' ως κατασκεύασμα σε οργανωτικό επίπεδο που 

ορίζεται ως οι κοινές αντιλήψεις για το πόσο εξουθενωμένοι είναι οι συνεργάτες ενός 

ατόμου στον ίδιο χώρο (González-Morales, Peiró, Rodríguez & Bliese, 2011). 

     Όπως τόνισε και ο Κάντας (1996), οι διάφοροι ορισμοί που δίνονται για την 

επαγγελματική εξουθένωση αποσκοπούν κυρίως στο να διαχωρίσουν επαρκώς την 

έννοια αυτή από το επαγγελματικό άγχος. Η επαγγελματική εξουθένωση θεωρείται 

ότι είναι μια μορφή παρατεταμένου επαγγελματικού άγχους, που ξεπερνά τα όρια 

αντοχής ή τις δυνατότητες του ατόμου να το αντιμετωπίσει (Κουστέλιος & 

Κουστέλιου, 2001). Για να εξηγήσουν τα αίτια της επαγγελματικής εξουθένωσης, οι 

Αναγνωστόπουλος και Παπαδάτου (1992) ταξινόμησαν τις διάφορες προσεγγίσεις σε 

τρεις κατηγορίες: α) σε αυτές που εξηγούν την επαγγελματική εξουθένωση ως 

αποτέλεσμα των αντίξοων συνθηκών εργασίας, β) σε αυτές που εξηγούν την 

επαγγελματική εξουθένωση ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

συνθηκών της εργασίας και γ) σε αυτές που εξηγούν την επαγγελματική εξουθένωση 

τονίζοντας τη σημασία των ατομικών παραγόντων. 

          Παρά το γεγονός ότι ο όρος επαγγελματική εξουθένωση φέρνει στο νου 

διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικά άτομα, είναι ένα άγχος που προκαλείται από 

κοινά προβλήματα μεταξύ των μελών των επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών όπως 

της διδασκαλίας, της κοινωνικής εργασίας, των ανθρώπινων πόρων, της 
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νοσηλευτικής και της επιβολής του νόμου (Devos et al., 2006). Είναι μια κατάσταση 

που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου, με άλλα λόγια, μια κατάσταση που δεν 

βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο (Skaalvik & Skaalvik, 2009). Η  

επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να είναι το τελικό σημείο της ανεπιτυχούς 

αντιμετώπισης του χρόνιου στρες (Jennett et al., 2003). 

      Κλείνοντας, επειδή αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η επαγγελματική 

εξουθένωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

συναισθηματικοί και διανοητικοί πόροι που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς 

μπορεί να αποτελέσουν μεγάλη πρόκληση που μπορεί μερικές φορές να τους 

οδηγήσει σε κατάθλιψη και σε θέματα που σχετίζονται με τη σωματική και 

ψυχολογική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Astrauskaite et al., 2011̇ Chang, 2009). Η διδασκαλία έχει αναγνωριστεί ως μια 

αγχωτική κατάσταση και είναι το πλέον πολυσυζητημένο θέμα στη βιβλιογραφία της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Jackson et al., 1986). Η προηγούμενη βιβλιογραφία 

υποδεικνύει, ότι οι εργαζόμενοι που  έχουν «καεί» είναι συχνά εκείνοι που έχουν 

πάρα πολλές ανεκπλήρωτες ανάγκες ̇ ειδικά ανάγκες υψηλότερης τάξης (Pines & 

Aronson, 1988). Η επαγγελματική εξουθένωση είναι το υψηλό κόστος των τάσεων 

υψηλής επίτευξης και πιο συχνά της εξάντλησης, που πλήττει τους ανθρώπους, που 

έχουν υψηλές φιλοδοξίες συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, που αποτελούν 

και το αντικείμενο μελέτης μας (Freudenberger & Richelson, 1980̇ Maslach & Pines, 

1977).    

1.1.2 Ενδεικτικές θεωρίες-μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης  

     Πολλές είναι οι θεωρίες για τις πηγές του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, σε ατομικό επίπεδο (προσδοκίες, κίνητρα και προσωπικότητα), σε 

διαπροσωπικό επίπεδο (επαφή με τον πελάτη, σχέσεις με τους συναδέλφους και τους 

προϊσταμένους και σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους), και σε επίπεδο 

οργάνωσης (φόρτος εργασίας, γραφειοκρατία, έλλειψη ανατροφοδότησης). Καμιά 

πηγή δεν είναι από μόνη της αιτία του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης πρέπει να εξεταστεί ως αποτέλεσμα 

πολλών αιτίων, κάποια από τα οποία επηρεάζουν περισσότερο από άλλα (Maslach, 

1989). Κάποιες από τις θεωρίες και τα μοντέλα αυτά, που εξηγούν το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, θα εξεταστούν στη συνέχεια. 
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     O Oranje (2001, όπως αναφέρεται στην Παππά) ταξινομεί τις μελέτες, που 

εξετάζουν το συγκεκριμένο σύνδρομο, σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, η 

επαγγελματική εξουθένωση θεωρείται, ότι είναι ένα πρόβλημα αντιμετώπισης 

(coping problem) (μοντέλο αλληλεπίδρασης-interaction model) ̇ για παράδειγμα η 

επαγγελματική εξουθένωση πηγάζει από την αρνητική επίδραση της κρίσης ενός 

ατόμου για τις δικές του ικανότητες σε σχέση με πραγματικούς ή φανταστικούς 

στρεσογόνους παράγοντες του περιβάλλοντός του (Byrne, 1991).  

     Δεύτερον, πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν την επαγγελματική εξουθένωση ως 

μία κατάσταση σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, που πλήττει τα άτομα που 

εμπλέκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν 

έντονη συναισθηματική προσπάθεια (Kremer-Hayon & Kurtz, 1985). Η άποψη αυτή 

κατηγοριοποιείται ως το φυσιολογικό μοντέλο (psysiological model) (Παππά). 

     Τρίτον, η βασική αρχή μερικών μελετών είναι η άποψη, ότι το περιβάλλον 

παράγει στρεσογόνους παράγοντες, που ευθύνονται για την έναρξη της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Τέτοιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι οι 

κοινωνικές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους 

διευθυντές και οι εργασιακές συνθήκες (Brouwers & Tomic, 1999).  

      Ορισμένοι μελετητές θεωρούν την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα γενικό 

φαινόμενο που μπορεί να συμβεί κι εκτός εργασίας. Για παράδειγμα, πρόσφατα ο 

Kristensen et al. (2005, σ. 197) πρότεινε τη διάκριση μεταξύ των εργασιών που 

σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική εξουθένωση που 

σχετίζεται με τον πελάτη και την προσωπική επαγγελματική εξουθένωση. Το 

τελευταίο περιγράφεται ως "... ο βαθμός σωματικής και ψυχολογικής κόπωσης και 

εξάντλησης που βιώνεται από το άτομο". Κατά την άποψή τους, η προσωπική 

επαγγελματική εξουθένωση μπορεί, επίσης, να προκύψει μεταξύ εκείνων, που δεν 

εργάζονται, όπως οι νέοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές. Έτσι, σε 

κάθε πλαίσιο - στην εργασία είτε εκτός εργασίας - οι άνθρωποι μπορεί να 

αισθάνονται εξαντλημένοι, αλλά ο κυνισμός και η μειωμένη επαγγελματική 

αποτελεσματικότητα αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. το να είναι 

κυνικοί για κάτι και να αισθάνονται ότι κάνουν κάτι αναποτελεσματικά). Ένας 

συνταξιούχος ή άνεργος μπορεί να αισθάνεται εξαντλημένος, αλλά είναι αδύνατο να 
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προσδιορίσει το "κάτι" για το οποίο θα πρέπει να αισθάνεται κυνικά ή 

αναποτελεσματικά (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009). 

     Πέρα, όμως, από τη θεώρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης ως ένα γενικό 

φαινόμενο συμβαίνει και σε ατομικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τα 

συναισθήματα, τα κίνητρα, τις στάσεις και τις προσδοκίες του ατόμου. Είναι ένα 

αρνητικό συναίσθημα για το άτομο που οδηγεί σε εξάντληση (τόσο σωματική όσο 

και συναισθηματική), σε ένα αίσθημα έλλειψης ενέργειας, σε μια τάση να βλέπει τα 

άτομα με έναν ιδιοτελή τρόπο (αποπροσωποποίηση) και στην αντίληψη έλλειψης 

προσωπικών επιτευγμάτων (Shukla & Trivedi, 2008). Οι Maslach και Collins (1977) 

αναφέρουν ότι, "ένας εργαζόμενος γίνεται ένας μικροαστός γραφειοκράτης ̇ 

πρόκειται αυστηρά για τον υπολογισμό και την προβολή των πελατών ως 

περιπτώσεις, παρά ως άνθρωποι".  

     Μία από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και βασίζεται σε ατομικό επίπεδο είναι 

και αυτή της αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy) που αποδεικνύεται τελευταία 

ένα επαρκές θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης τόσο 

γενικά των επαγγελματιών όσο και των εκπαιδευτικών (Evers et al., 2002). Η θεωρία, 

όμως, αυτή και η σχέση της με την επαγγελματική εξουθένωση θα εξεταστεί 

εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο μιας και η αυτό-αποτελεσματικότητα είναι ένα 

από τα ψυχικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

της παρούσης εργασίας. 

     Ένα από τα πλέον πιο σημαντικά μοντέλα που αφορούν το επαγγελματικό στρες, 

με περισσότερες από 100 μελέτες που διεξήχθησαν για τον έλεγχο των υποθέσεων 

είναι το μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων-ελέγχου (JDC) (Karasek, 1990̇  

Pomaki & Anagnostopoulou, 2003).  Το 1979, ο Karasek εισήγαγε το μοντέλο JDC, 

το οποίο αναφέρει, ότι δύο χαρακτηριστικά της εργασίας είναι ζωτικής σημασίας 

όσον αφορά την υγεία των εργαζομένων και την ευημερία: οι εργασιακές απαιτήσεις 

και ο έλεγχος της εργασίας (Karasek, 1979). Οι πρώτες αναφέρονται στις 

ψυχολογικές απαιτήσεις της εργασίας, όπως ο φόρτος εργασίας, οι διορίες και η 

σύγκρουση ρόλων. Ο δεύτερος αναφέρεται στο εύρος των αποφάσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης την αυτονομία, το δικαίωμα αποφάσεων και τη διάκριση 

όσον αφορά τις δεξιότητες, που έχει ο εργαζόμενος, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

αυτές τις απαιτήσεις (Karasek & Theorell, 1990). Σύμφωνα με το μοντέλο, ο 



20 

 

εργασιακός έλεγχος μπορεί να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις, που μπορεί να 

έχουν οι υψηλές απαιτήσεις της εργασίας για την υγεία και την ευημερία. Στα τέλη 

της δεκαετίας του ογδόντα, οι Johnson και Hall (1988) επέκτειναν το μοντέλο με μια 

τρίτη διάσταση, την κοινωνική υποστήριξη στο χώρο εργασίας, δημιουργώντας έτσι 

το μοντέλο JDCS (Van Der Doef & Maes, 2002). Το συστατικό της κοινωνικής 

υποστήριξης προστέθηκε με την υπόθεση, ότι η υποστήριξη από συναδέλφους και 

διευθυντές θα βοηθούσαν τον εργαζόμενο να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της 

εργασίας (Rasku & Kinnunen, 2003). Το μοντέλο JDCS θέτει, ότι ο εργασιακός 

έλεγχος και η κοινωνική υποστήριξη ταυτόχρονα μετριάζουν τις επιπτώσεις των 

υψηλών απαιτήσεων στα αποτελέσματα της υγείας και της ευημερίας (Van Der Doef 

& Maes, 2002).  

    Το μοντέλο υποστηρίζει δύο κύριες υποθέσεις για το πώς ορισμένα εργασιακά 

χαρακτηριστικά, οι εργασιακές απαιτήσεις (π.χ., ασάφεια ρόλου, η πίεση του χρόνου) 

και ο έλεγχος (π.χ. αρχή απόφασης, αυτονομία), μπορούν  να συνδυαστούν  και να 

οδηγήσουν σε διάφορα αποτελέσματα ευημερίας (Rasku & Kinnunen, 2003).  Το 

πρώτο από αυτά, το οποίο ονομάζεται ‘υπόθεση πίεσης’, υποστηρίζει ότι ο 

συνδυασμός των υψηλών απαιτήσεων με χαμηλό έλεγχο ή το μικρό εύρος 

αποφάσεων για τα εν λόγω καθήκοντα και η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης έχει 

έναν αρνητικό αντίκτυπο στη ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου και γενικότερα 

στην ευημερία, και το δεύτερο υποθέτει, ότι οι θέσεις εργασίας στις οποίες τόσο οι 

απαιτήσεις όσο και ο έλεγχος είναι υψηλά παράγουν την ευημερία, την εκμάθηση 

νέων δεξιοτήτων, την αύξηση των κινήτρων και της παραγωγικότητας, την 

προσωπική ανάπτυξη με μεγαλύτερη κυριαρχία πάνω στο άγχος και ως εκ τούτου με 

μεγαλύτερη ικανοποίηση και υγεία (υπόθεση εκμάθησης). Από το νέο αυτό πρίσμα, η 

υψηλότερη πίεση στο χώρο εργασίας αποτελεί μία κατάσταση, που χαρακτηρίζεται 

ως ''ισο-πίεση'' ή ''απομονωμένη υψηλής έντασης εργασία'' (Rasku & Kinnunen, 2003, 

Pisanti, Gagliardi, Razzino & Bertini, 2003). Μερικοί τρόποι για να εξεταστούν αυτές 

οι υποθέσεις είναι ο θεραπευτικός έλεγχος και η κοινωνική υποστήριξη ως 

ρυθμιστικοί παράγοντες, που μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των υψηλών 

απαιτήσεων στις εκβάσεις της υγείας (‘ρυθμιστική-υπόθεση’). Σε αυτή την 

περίπτωση, η αλληλεπίδραση μεταξύ των απαιτήσεων, του ελέγχου και της 

κοινωνικής υποστήριξης προβλέπουν τα αποτελέσματα (Pomaki & Anagnostopoulou, 

2003). Δηλαδή, κεντρικό ρόλο σε αυτό το μοντέλο αποτελούν οι επιπτώσεις 



21 

 

διαμεσολάβησης του εργασιακού ελέγχου και της κοινωνικής υποστήριξης στο χώρο 

της εργασίας πάνω στη σχέση μεταξύ των απαιτήσεων της εργασίας και των 

αποτελεσμάτων της υγείας και της ευημερίας (Van Der Doef & Maes, 2002).  

     Ένα άλλο μοντέλο, συναφές με το προηγούμενο, είναι αυτό των εργασιακών 

απαιτήσεων και των πόρων (JD-R), που προϋποθέτει, ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση διαδραματίζει καίριο ρόλο σε μια διαδικασία βλάβης της υγείας, που 

καθοδηγείται κυρίως από τις υψηλές εργασιακές απαιτήσεις, ενώ η δέσμευση παίζει 

ένα ρόλο-κλειδί σε μια κινητήρια διαδικασία, που καθοδηγείται από τους πόρους της 

εργασίας (Bakker & Demerouti, 2007 ̇ Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009). Το μοντέλο 

JD-R προϋποθέτει, ότι η επαγγελματική δέσμευση μπορεί να προβλεφθεί από την 

ισορροπία (και η επαγγελματική εξουθένωση από την ανισορροπία) των απαιτήσεων 

και των πόρων μέσα στο περιβάλλον εργασίας (Timms & Brough, 2013). 

     Σύμφωνα, λοιπόν, με το εν λόγω μοντέλο η πίεση ή το άγχος είναι το αποτέλεσμα 

μιας διαταραχής της ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων στις οποίες εκτίθενται οι 

εργαζόμενοι και των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους (Hakanen, Bakker, 

Schaufeli, 2006) καθώς και της σύγκρουσης μεταξύ των αξιών (δηλαδή μεταξύ των 

προσωπικών αξιών και εκείνων της οργάνωσης, καθώς και μεταξύ των επισήμως 

δηλωμένων οργανωτικών αξιών και των αξιών σε δράση) (Schaufeli, Leiter, Maslach, 

2009). Όταν αυξάνουν οι απαιτήσεις -, π.χ. περισσότερους αποδέκτες υπηρεσιών με 

πιο έντονες απαιτήσεις – και οι πόροι δε μπορούν να συμβαδίσουν -υπάρχει 

ανεπαρκές προσωπικό, εξοπλισμός, προμήθειες ή χώρος για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις (Aiken et al., 2002) -  και ο συντελεστής που αφορά τα κίνητρα παρά την 

ενέργεια εξηγούν την εμμονή της επαγγελματικής εξουθένωσης ως μια εμπειρία, ένα 

ζήτημα κοινωνικής σημασίας και  επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας (Schaufeli, 

Leiter, Maslach, 2009). 

     Οι απαιτήσεις της εργασίας αναφέρονται σε αυτές τις σωματικές, ψυχολογικές, 

κοινωνικές ή οργανωτικές πτυχές της εργασίας, που απαιτούν διαρκή σωματική και / 

ή ψυχολογική (δηλαδή, γνωστική ή συναισθηματική) προσπάθεια και έτσι συνδέονται 

με ορισμένο φυσιολογικό ή / και ψυχολογικό κόστος (Demerouti et al., 2001 ). Αν και 

έχει προταθεί, ότι οι απαιτήσεις της εργασίας ίσως μετρούν τις προκλήσεις στην 

εργασία και όχι τις αγχωτικές πτυχές (Steenland, Johnson & Nowlin, 1997), οι 

εργασιακές απαιτήσεις ίσως γίνουν παράγοντες άγχους σε καταστάσεις, που απαιτούν 
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υψηλή προσπάθεια για να διατηρηθεί ένα αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης, κατά 

συνέπεια, εξάγοντας αρνητικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων την 

επαγγελματική εξουθένωση. 

     Από την άλλη οι πόροι της εργασίας αναφέρονται σε αυτές τις σωματικές, 

ψυχολογικές, κοινωνικές ή οργανωτικές πτυχές της εργασίας, που μπορούν (1) να 

μειώσουν τις απαιτήσεις εργασίας και το σχετικό φυσιολογικό και ψυχολογικό 

κόστος, (2) που είναι λειτουργικές στην επίτευξη των στόχων της εργασίας, και (3) να 

τονώσουν την προσωπική ανάπτυξη, την μάθηση και την εξέλιξη (Hakanen, Bakker, 

Schaufeli, 2006).  

     Η βασική παραδοχή του μοντέλου JD-R είναι, ότι αυτές οι δύο κατηγορίες των 

χαρακτηριστικών της εργασίας προκαλούν δύο σχετικά ανεξάρτητες ψυχολογικές 

διεργασίες, που καθορίζουν την ευημερία του εργαζομένου: τη διαδικασία 

εξασθένησης της υγείας και τη διαδικασία παρότρυνσης (Simbula, 2010). Η πρώτη 

είναι μια ενεργητική διαδικασία φθοράς, στην οποία οι υψηλές απαιτήσεις στην 

εργασία εξαντλούν τους ψυχικούς και σωματικούς πόρους των εργαζομένων και 

μπορεί ως εκ τούτου να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση και τελικά στην 

κακή υγεία και η δεύτερη είναι μια διαδικασία παρότρυνσης, στην οποία οι πόροι της 

εργασίας προωθούν της επαγγελματική δέσμευση και την ταυτόχρονη οργανωτική 

δέσμευση (Schaufeli & Bakker, 2003).  

     Η ενεργητική διαδικασία από τις υψηλές απαιτήσεις της εργασίας στην 

επαγγελματική εξουθένωση και μετά στην κακή υγεία μπορεί να διαφωτιστεί με το 

αντισταθμιστικό μοντέλο κανονιστικού ελέγχου του Hockey (2000). Σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό, οι εργαζόμενοι, που έχουν στρες, αντιμετωπίζουν μια ανταλλαγή 

μεταξύ της προστασίας των πρωταρχικών στόχων απόδοσής τους (παροχές) και της  

ψυχικής προσπάθειας, που πρέπει να επενδυθεί στην εργασία (κόστος). Όταν οι 

απαιτήσεις της εργασίας αυξηθούν, ρυθμιστικά προβλήματα συμβαίνουν. Δηλαδή, η 

αντισταθμιστική προσπάθεια πρέπει να κινητοποιηθεί, ώστε να αντιμετωπίσει τις 

αυξημένες απαιτήσεις και για να διατηρηθούν τα επίπεδα απόδοσης και αυτό 

σχετίζεται με φυσιολογικό και ψυχολογικό κόστος (π.χ., αυξημένη συμπαθητική 

δραστηριότητα, κόπωση, απώλεια κινήτρων). Η συνεχής κινητοποίηση της 

αντισταθμιστικής προσπάθειας εξαντλεί την ενέργειά του εργαζομένου και θα 

μπορούσε επομένως να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση (εξάντληση και 
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κυνισμός) και μακροπρόθεσμα στην κακή υγεία (Frankenhaeuser & Johansson, 

1986̇). 

     Η προσέγγιση της επεξεργασίας των κοινωνικών πληροφοριών (SIP) των Salancik 

& Pfeffer (1978) προτείνει, ότι το κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί σημαντική πηγή 

πληροφοριών, που παρέχει χρήσιμες ενδείξεις για την κατασκευή και ερμηνεία των 

γεγονότων, τροποποιεί τη σημαντικότητα των πληροφοριών σχετικά με το άτομο και 

παρέχει κανόνες και προσδοκίες για τον εξορθολογισμό των πληροφοριών αυτών. Η 

αντιλαμβανόμενη συλλογική επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να επηρεάσει τις 

ατομικές αναφορές της επαγγελματικής εξουθένωσης, επειδή οι εργαζόμενοι 

ενσωματώνουν αυτές τις κοινωνικές πληροφορίες στο δικό τους γνωστικό πλαίσιο 

αναφοράς (González-Morales, Peiró, Rodríguez & Bliese, 2011). 

     Επιπλέον, η συλλογική επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να σημάνει τη 

διαθεσιμότητα των πόρων. Το μοντέλο της διατήρησης των πόρων (Hobfoll, 1989) 

δείχνει, ότι το στρες συμβαίνει, όταν οι πόροι του ατόμου έχουν χαθεί, οι πόροι του 

ατόμου απειλούνται με απώλεια ή όταν το άτομο αποτυγχάνει να αποκομίσει 

επαρκείς πόρους μετά από σημαντική επένδυση πόρων. Αν οι εργαζόμενοι ενός 

συγκεκριμένου οργανισμού αντιλαμβάνονται συλλογικά, ''ότι ο καθένας έχει 

εξουθενωθεί εδώ γύρω'', μπορούν να κατανοήσουν αυτή την εκτίμηση ως απειλή της 

απώλειας των πόρων. Όταν ένα άτομο εργάζεται σε ένα πλαίσιο, όπου ο καθένας έχει 

εξαντληθεί και είναι κυνικός, μπορεί να εκτιμήσει, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι 

από την ομάδα των συναδέλφων του και το άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την 

απειλή ως πηγή άγχους, που μπορεί να προκαλέσει την εμπειρία της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (González-Morales, Peiró, Rodríguez & Bliese, 2011).  

     Μια άλλη θεωρία, που μπορεί να εξηγήσει την επαγγελματική εξουθένωση, είναι η 

θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (Deci & Ryan, 1985, 2000), σύμφωνα με την οποία η 

αυτονομία θεωρείται μια βασική ψυχολογική ανάγκη. Η απόφαση, η οποία είναι ένα 

κεντρικό στοιχείο στο ''Μοντέλο Εργασιακών Απαιτήσεων-Ελέγχου'' (Karasek, 1979̇ 

Karasek & Theorell, 1990), συχνά, επίσης, συγκεκριμενοποιείται ως αυτονομία. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ο φόρτος εργασίας και η έλλειψη αυτονομίας είναι 

προγνωστικά της κόπωσης (Peeters & Rutte, 2005). Η έλλειψη αυτονομίας μπορεί να 

σημαίνει, ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές μεθόδους 
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και να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων, που δεν πιστεύουν ή δεν θα ήταν 

προσωπική τους προτεραιότητα (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 

     Οι Kyriakou και Sutcliffe (1978) υιοθέτησαν τη θεωρητική σύλληψη, που 

πρόβαλλε ο Richard Lazarus και οι συνεργάτες του για να προβλέψουν τις 

αντιδράσεις των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι δυνητικοί 

στρεσογόνοι παράγοντες θεωρούνται πρόγονοι του στρες των εκπαιδευτικών. Οι 

Kyriakou και Sutcliffe (1978) κάνουν διάκριση μεταξύ των φυσικών (π.χ. μεγάλος 

αριθμός μαθητών στην τάξη) και ψυχολογικών στρεσογόνων παραγόντων (π.χ. κακές 

σχέσεις με τους συναδέλφους). Η επίδραση των στρεσογόνων παραγόντων της  

εργασίας διαμεσολαβούνται από μηχανισμούς αντιμετώπισης. Εάν οι μηχανισμοί 

αντιμετώπισης είναι ακατάλληλοι, το άγχος εμφανίζεται. Σύμφωνα με το μοντέλο, το 

άγχος των εκπαιδευτικών θεωρείται, ότι έχει αρνητική επίδραση σε πολλές 

διαστάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν ψυχολογικές (π.χ. δυσαρέσκεια για την εργασία), 

φυσιολογικές (π.χ. υψηλή πίεση του αίματος), καθώς και συμπεριφορικές (π.χ. 

απουσίες) διαστάσεις. Τέλος, τα χαρακτηριστικά μεμονωμένων εκπαιδευτικών 

υποτίθεται, ότι επηρεάζουν τη διαδικασία (π.χ. πεποιθήσεις για την αυτεπάρκεια) 

(Betoret, 2009). 

     Η βασική αρχή του Συναλλακτικού Μοντέλου του στρες και της αντιμετώπισης 

(Lazarus & Folkman, 1984), στο οποίο βασίστηκαν και οι Kyriakou και Sutcliffe 

(1978), είναι ότι οι αγχογόνες εμπειρίες ερμηνεύονται ως συναλλαγές μεταξύ του 

περιβάλλοντος και του ατόμου. Η εμπειρία του στρες προκύπτει, όταν για παράδειγμα 

οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ως απειλητικές και 

αισθάνονται, ότι δεν έχουν τους διαθέσιμους πόρους αντιμετώπισης για να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Αν αγχωτικές καταστάσεις δε μπορούν να 

αμβλυνθούν μέσω της δράσης, τότε οι αμυντικές στρατηγικές αντιμετώπισης 

παρέχουν μια πολύ αναγκαία ψυχολογική διαφυγή. (Steinhardt, Jaggars, Faulk & 

Gloria, 2011). Το μοντέλο αυτό θεωρεί, πως η προσαρμογή στις στρεσογόνες 

εμπειρίες (π.χ. εργασιακό stress) καθορίζεται από την αλληλεπίδραση:  των 

μεταβλητών της εργασιακής κατάστασης (situational variables), την γνωσιακή 

εκτίμηση που κάνει το άτομο για την κατάσταση (cognitive appraisal) και την 

επιλογή αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης (coping) (Θελερίτης).      
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     Οι Lazarus και Folkman (1984) ορίζουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης (coping) 

ως συνεχώς μεταβαλλόμενες γνωσιακές και συμπεριφορικές προσπάθειες 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες εσωτερικές ή/και εξωτερικές 

ανάγκες του ατόμου που ξεπερνούν τις δυνατότητες του. Οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης όταν είναι επιτυχείς και το άτομο προτιμά την πραγματικότητα (reality 

testing) από την άρνηση τότε τονώνεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό του, μειώνεται το 

άγχος του και υπάρχει μία αίσθηση προσωπικής ευημερίας (personal growth). 

     Περιβαλλοντικές και διαπροσωπικές δυνατότητες (Lazarus & Folkman, 1984), 

όπως η κοινωνική υποστήριξη από φίλους και συγγενείς, μπορεί να είναι ουσιαστικές 

στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν και να κυριαρχήσουν στο 

στρες. Φαίνεται, λοιπόν, πως το να έχει κανείς εμπιστοσύνη στον εαυτό του, 

οικογενειακή υποστήριξη καθώς και χαλαρή αντιμετώπιση των καταστάσεων 

συμβάλλει στην αντίσταση στο στρες με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να 

στηρίζονται λιγότερο συχνά σε στρατηγικές αντιμετώπισης, που βασίζονται στην 

αποφυγή (Holahan & Moos, 1987). 

     Στη συνέχεια, ο Blase (1982) παρουσίασε ένα μοντέλο κοινωνικό-ψυχολογικού 

στρες των εκπαιδευτικών και της εξουθένωσης, του οποίου η βάση γι’ αυτό το 

πλαίσιο εξήχθηκε και τελειοποιήθηκε από τη θεωρία των Επιδόσεων-Παροτρύνσεων 

των εκπαιδευτικών (ΤΡ-Μ). Το μοντέλο του Blase προϋποθέτει, ότι οι εκπαιδευτικοί 

εφαρμόζουν πόρους προσπάθειας και αντιμετώπισης για την επίτευξη πολυτίμων 

αποτελεσμάτων με τους μαθητές με βάση τις αντιλήψεις τους για τις ανάγκες των 

μαθητών (στόχοι). Η αποτυχία των πόρων προσπάθειας και αντιμετώπισης των 

εκπαιδευτικών για να ξεπεραστούν οι στρεσογόνοι παράγοντες, που σχετίζονται με 

την εργασία, έχει ως αποτέλεσμα κάποιο βαθμό εργασιακής έντασης (ή 

υπολειμματικό στρες) και κατά συνέπεια προκύπτουν αρνητικά αποτελέσματα. Με τη 

σειρά τους, τα αρνητικά αποτελέσματα επηρεάζουν την ικανοποίηση από την 

εργασία, τη δέσμευση στην εργασία, την παρότρυνση και την προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών. Στρεσογόνοι παράγοντες, οι οποίοι είναι εγγενείς σε όλα τα σχολικά 

περιβάλλοντα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στο μοντέλο του Blase: πρώτης τάξης 

στρεσογόνοι παράγοντες και δεύτερης τάξης στρεσογόνοι παράγοντες. Οι πρώτοι 

παρεμβαίνουν άμεσα με την προσπάθεια των εκπαιδευτικών (ο χρόνος και η 

ενέργεια), η οποία στοχεύει στην επίτευξη πολύτιμων αποτελεσμάτων με τους 

μαθητές (π.χ. η πειθαρχία των μαθητών, μικρή παρουσία των μαθητών, ενοχλητικοί 
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επόπτες, κλπ), ενώ οι δεύτερης τάξης στρεσογόνοι παράγοντες δεν παρεμβαίνουν 

άμεσα στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών (π.χ. χαμηλός μισθός, οι στόχοι του 

εκπαιδευτικού συστήματος, η κοινωνική αντίληψη περί του ρόλου των 

εκπαιδευτικών, κλπ) (Betoret, 2009). 

     Η άποψη της επαγγελματικής εξουθένωσης ως ένα ψυχολογικό σύνδρομο 

υποστηρίζεται, επίσης, αξιοποιώντας τις αρχές, που προέρχονται από τη θεωρία της 

ισότητας. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα άτομα έχουν μία τάση να ακολουθούν την 

αμοιβαιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και να οδηγούνται σε συναισθήματα 

θλίψης, όταν οι σχέσεις είναι άδικες (Steinhardt, Jaggars, Faulk & Gloria, 2011). Οι 

άνθρωποι συνηθίζουν να αξιολογούν τις σχέσεις τους με τους άλλους ανάλογα με τις 

επενδύσεις και τις εκβάσεις. Μια κεντρική πρόταση είναι, ότι οι άνθρωποι έχουν μια 

βαθιά ριζωμένη τάση να ζητούν την αμοιβαιότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις 

και να νιώθουν απόγνωση, όταν αντιλαμβάνονται τις σχέσεις αυτές ως άνισες 

(Walster 1978, ό.α. στους Bakker et al., 1999). Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει, ότι η 

σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους δεν είναι ισορροπημένη από 

την φύση της, επειδή οι εκπαιδευτικοί υποτίθεται, ότι προσφέρουν, ενώ οι μαθητές 

υποτίθεται, ότι λαμβάνουν. Η θεωρία του Blau (1964, ό.α. στους Bakker, et al., 1999) 

για την κοινωνική ανταλλαγή προτείνει, ότι ακόμα και σε μια τέτοια σχέση οι 

προτάσεις της θεωρίας της ισότητας επικρατούν. Σε εννοιολογικό επίπεδο ο Blau 

υποστηρίζει, ότι τα άτομα σε θέσεις εξουσίας αναμένουν υποταγή και ευγνωμοσύνη 

από τα άτομα στις κατώτερες θέσεις. Η υποταγή και η ευγνωμοσύνη ανταλλάσσονται 

για τις υπηρεσίες αυτών, που είναι στην εξουσία για να διατηρήσουν την ισότητα σε 

μια διαφορετικά ανισόρροπη σχέση. Στη σχέση με τους μαθητές τους οι επενδύσεις 

των εκπαιδευτικών ίσως συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον ενθουσιασμό τους 

και την προσπάθειά τους. Αυτές οι επενδύσεις ανταποδίδονται, όταν οι μαθητές 

αντιδρούν με ευγνωμοσύνη ή όταν υπάρχει καλή ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη. Οι 

επενδύσεις δεν ανταποδίδονται, όταν οι μαθητές δεν προσέχουν, είναι ασεβείς, και 

βαριούνται. Αν αυτή η έλλειψη ανταπόδοσης γίνεται χρόνια κατάσταση, όπου οι 

εκπαιδευτικοί συνεχώς δίνουν περισσότερο από αυτό που λαμβάνουν, ίσως οι 

συναισθηματικοί πόροι των εκπαιδευτικών εξαντληθούν με αποτέλεσμα να προάγουν 

την ανάπτυξη του συνδρόμου της εξουθένωσης και της κατάθλιψης (Farber, 1991, 

ό.α. στους Bakker et al., 1999). Πράγματι, πρόσφατες μελέτες έδειξαν μια θετική 

σχέση μεταξύ της αντίληψης για την έλλειψη ανταπόδοσης και της εξουθένωσης σε 
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εκπαιδευτικούς (Van Horn et al., 1999) και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες 

συμπεριλαμβάνοντας τους νοσηλευτές και τους γενικούς γιατρούς (Bakker et al., 

1999). 

     Μια πιθανή εξήγηση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί να 

αποτελέσει και η συναισθηματική εργασία, ένα κατασκεύασμα που επινοήθηκε από 

τον Hochschild (1983) κι εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες 

διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Η συναισθηματική εργασία είναι μια μορφή 

συναισθηματικής ρύθμισης, στην οποία οι εργαζόμενοι αναμένεται να εμφανίσουν 

ορισμένα συναισθήματα ως μέρος της εργασίας τους και να προωθήσουν τους 

οργανωτικούς στόχους (Rafaeli & Sutton, 1989). Η διδασκαλία είναι ένα από τα 

πολλά επαγγέλματα, που εστιάζει σε υπηρεσίες πελατών, που περιλαμβάνουν 

πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπιδράσεις. Συναισθηματική εργασία συμβαίνει, όταν οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αλλάξουν τα αρνητικά συναισθήματα με σκοπό να 

εκφράσουν μόνο εκείνα τα συναισθήματα, που είναι κοινωνικά αποδεκτά. Για 

παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι οι εκφράσεις θυμού των εκπαιδευτικών σχετίζονται με 

αρνητικές αξιολογήσεις, τόσο του δασκάλου όσο και του μαθήματος. Ο έλεγχος ή η 

διατήρηση συγκεκριμένων συναισθημάτων μπορεί να γίνει αγχωτική, με την πάροδο 

του χρόνου, για τους εκπαιδευτικούς και μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική 

εξουθένωση (Chan, Lai, Ko, Boey, 2000). 

     Μια άλλη θεωρία, που έχει να κάνει με τα συναισθήματα και εξηγεί το φαινόμενο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι η θεωρία Crossover. Αρκετοί ερευνητές 

έχουν διαπιστώσει, ότι η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να μεταφερθεί από τον 

έναν εργαζόμενο στον άλλο (Bakker, Westman, & van Emmerik, 2009). Η θεωρία 

Crossover αναφέρεται στη διαπροσωπική διαδικασία, που συμβαίνει όταν οι 

εμπειρίες άγχους ενός ατόμου επηρεάζoυν την εμπειρία άγχους του άλλου προσώπου 

στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον (Bolger, DeLongis, Kessler, & Wethington, 1989).  

     Το crossover του στρες και ιδιαίτερα η επαγγελματική εξουθένωση, έχει μελετηθεί 

χρησιμοποιώντας τη θεωρία της μετάδοσης των συναισθημάτων (Bakker & Schaufeli, 

2000, Bakker et al., 2001). Εμπειρικές έρευνες έχουν διαπιστώσει, ότι οι άνθρωποι 

επηρεάζουν τις διαθέσεις των άλλων στο χώρο ρυθμίσεων του πεδίου (Totterdell, 

Kellet, Teuchmann, & Briner, 1998). Σε σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση, 

ένα κοινωνικά προκαλούμενο μοντέλο (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2003) έχει 
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προταθεί για να εξηγήσει, πώς η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να μεταφερθεί 

από έναν εργαζόμενο στο άλλο, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Οι άμεσες διαδικασίες 

είναι η συναισθηματική μετάδοση και οι συναισθηματικές διαδικασίες συντονισμού 

(μια συνειδητή διαδικασία μέσω της οποίας βιώνουμε τα συναισθήματα ενός άλλου 

ατόμου, ενώ προσπαθούμε να φανταστούμε πώς αισθάνεται το άτομο). Έμμεση 

επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να μεταφερθεί μέσω της επιρροής των ατόμων, 

που έχουν υποστεί εξουθένωση στις συνθήκες εργασίας των άλλων. Για παράδειγμα, 

τα εξουθενωμένα άτομα, που έχουν βρεθεί να κάνουν περισσότερα λάθη, κάνουν 

κακή διαχείριση των διαλειμμάτων και απουσιάζουν περισσότερο από την εργασία 

(Kahill, 1988), μπορούν να κάνουν τη δουλειά του συν-εργαζομένου τους πιο 

δύσκολη και να αυξήσουν το φόρτο εργασίας τους.  

     Ένας πρόσθετος μηχανισμός, που δε συνεπάγεται την άμεση μετάδοση από το ένα 

άτομο στο άλλο, είναι η αντιλαμβανόμενη συλλογική επαγγελματική εξουθένωση, 

που μπορεί να εξηγήσει, πώς το κοινωνικό πλαίσιο ή κοινωνικό κλίμα μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό παράγοντα, που προηγείται της ατομικής επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Η συλλογική επαγγελματική εξουθένωση θα αντιπροσωπεύει την κοινή 

αντίληψη των εργαζομένων στην ίδια οργάνωση για τα συμπτώματα εξουθένωσης 

των συναδέλφων τους και θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο εμπειριών σχετικά με 

την εξουθένωση, όπου οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως κοινό χαρακτηριστικό του 

οργανισμού, όπου εργάζονται (Schneider, Bowen, Ehrhart, & Holcombe, 2000).  

     Σύμφωνα με το μοντέλο της επαγγελματικής εξουθένωσης του Cherniss (1980), τα  

χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος αλληλεπιδρούν με τα άτομα, που 

εισέρχονται στην εργασία με ιδιαίτερους προσανατολισμούς για την καριέρα. 

Μερικοί από τους παράγοντες, που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον και 

συζητήθηκαν από τον Cherniss, περιλαμβάνουν το φόρτο εργασίας, τον κακό 

προσανατολισμό, την έλλειψη της διέγερσης, την κοινωνική απομόνωση και τις 

εργασιακές απαιτήσεις. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνεργασία, οδηγούν σε 

συγκεκριμένες πηγές άγχους. Για τον Cherniss, αυτές οι πηγές του άγχους είναι, 

επίσης, προάγγελοι της επαγγελματικής εξουθένωσης και περιλαμβάνουν αμφιβολίες 

για την επάρκεια, τα προβλήματα με τους πελάτες, την έλλειψη της διέγερσης και της 

ολοκλήρωσης και την έλλειψη της συλλογικότητας. Η επαγγελματική εξουθένωση, 

για τον Cherniss, συμβαίνει με  την πάροδο του χρόνου, είναι μια διαδικασία και 
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αποτελεί έναν τρόπο προσαρμογής ή αντιμετώπισης των ιδιαίτερων πηγών του 

άγχους (Greenglass & Burke, 1988). 

     Η πλέον διαδεδομένη θεώρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αυτή της  

Maslach (1984), που όρισε την επαγγελματική εξουθένωση, ως την απώλεια του 

ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους κάποιος εργάζεται. Περαιτέρω, η 

ίδια εξήγησε την επαγγελματική εξουθένωση ως το σύνδρομο της συναισθηματικής 

εξάντλησης και του κυνισμού, που προκύπτει από την διαπροσωπική επαφή. 

Αναφέρει, ότι για τους ανθρώπους, που εργάζονται συνεχώς με άλλους ανθρώπους, 

μακροπρόθεσμα το στρες μπορεί να είναι συναισθηματικά εξαντλητικό και μπορεί να 

οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση. Συνήθως, απαιτείται να εργάζονται 

εντατικά και στενά με ανθρώπους σε μεγάλη κλίμακα, σε συνεχή βάση και να 

συμμετέχουν στα ψυχολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα του 

πελάτη τους. Αυτό το είδος επαγγελματικής αλληλεπίδρασης προκαλεί έντονα 

συναισθήματα συναισθηματικής και σωματικής καταπόνησης, που μπορεί να 

προκαλέσει αποδιοργάνωση και ανικανότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άμυνα, με 

τη μορφή της «αποσπασμένης ανησυχίας» - για την υιοθέτηση κάποιας ψυχολογικής 

απόστασης από τον πελάτη διατηρώντας παράλληλα ακόμα μια ανησυχία για την 

ευημερία του ατόμου. Η αδυναμία να αναπτυχθεί αυτή η συμπεριφορά και η έλλειψη 

προετοιμασίας για την αντιμετώπιση μπορεί να κάνει το άτομο να μη μπορεί να 

διατηρήσει τον ενθουσιασμό, τη φροντίδα και τη δέσμευση, που αρχικά έφερε στην 

εργασία. Έτσι, η διαδικασία της επαγγελματικής εξουθένωσης αρχίζει. Ένα 

επακόλουθο μέρος είναι, η ανάπτυξη των αρνητικών, κυνικών και αποκτηνωμένων 

αντιλήψεων και συναισθημάτων για τον πελάτη (αποπροσωποποίηση). Μια τρίτη 

άποψη του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η τάση να αξιολογεί 

τον εαυτό του αρνητικά, ιδιαίτερα όσον αφορά την εργασία και τους πελάτες του. 

Έτσι, η εξουθένωση θεωρείται ως ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης, 

αποπροσωποποίησης και έλλειψης προσωπικής επίτευξης (Shukla & Trivedi, 2008). 

     Μια ευρύτερη, πιο θετική προοπτική εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 

1990, όταν οι Maslach και Leiter (1997) αναδιατύπωσαν την επαγγελματική 

εξουθένωση ως διάβρωση μιας θετικής κατάστασης του νου, την οποία χαρακτήρισε 

δέσμευση. Σύμφωνα με τους Maslach και Leiter (1997, σ. 24) η διαδικασία της 

επαγγελματικής εξουθένωσης ξεκινάει με τη φθορά της δέσμευσης, όταν ". . .η 

ενέργεια μετατρέπεται σε εξάντληση, η συμμετοχή μετατρέπεται σε κυνισμό και η 
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αποτελεσματικότητα μετατρέπεται σε αναποτελεσματικότητα". Κατά συνέπεια, η 

δέσμευση, που αποτελείται από το σθένος, την αφοσίωση και την απορρόφηση 

(Schaufeli et al., 2002),  χαρακτηρίζεται από την ενέργεια, τη συμμετοχή και την 

αποτελεσματικότητα (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009).  

     Αρκετά συμβολικά στο χείλος της νέας χιλιετίας αναδείχθηκε η Θετική 

Ψυχολογία. Η θετική ψυχολογία περιλαμβάνει και το πεδίο της θετικής 

επαγγελματικής συμπεριφοράς, η οποία ορίζεται ως "...η μελέτη και η εφαρμογή των 

θετικά προσανατολισμένων δυνάμεων του ανθρώπινου δυναμικού και των 

ψυχολογικών ικανοτήτων που μπορούν να μετρηθούν, να αναπτυχθούν και η 

αποτελεσματική διαχείριση για τη βελτίωση της απόδοσης στο χώρο εργασίας του 

σήμερα"(Luthans, 2003̇ σ. 179, ό.α. στους Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009). Η 

έννοια της σχέσης εργασίας προσαρμόζεται σε αυτή την αναδυόμενη θετική τάση και 

δείχνει, ότι η μελέτη του ελλείμματος με βάση την επαγγελματική εξουθένωση 

συμπληρώνεται με μια θετική προσέγγιση, που επικεντρώνεται στη δέσμευση στην 

εργασία. Η εστίαση στη σύγχρονη οργάνωση είναι σχετικά με τη διαχείριση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτή η αυξημένη ψυχολογική προσέγγιση απεικονίζεται από 

τον Ulrich (1997, σ. 125), ο οποίος γράφει «η επιλογή του εργαζόμενου γίνεται ένα 

κρίσιμο ζήτημα των επιχειρήσεων, διότι στην προσπάθειά τους να παράγουν 

περισσότερη παραγωγή με λιγότερες εισροές των εργαζομένων, οι εταιρείες δεν 

έχουν άλλη επιλογή, απ’ το να προσπαθήσουν να συμμετάσχουν όχι μόνο στο σώμα, 

αλλά και στο μυαλό και στη ψυχή του κάθε εργαζόμενου». Προφανώς, αυτός ο 

στόχος δεν επιτυγχάνεται με ένα εργατικό δυναμικό, που είναι "υγιές" με την 

παραδοσιακή έννοια, που σημαίνει, ότι οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι συμπτωμάτων 

και δεν πάσχουν από σωματική ασθένεια ή επαγγελματική εξουθένωση. Για να 

ευδοκιμήσουν οι οργανισμοί, χρειάζονται τη δέσμευση των εργαζομένων που έχουν 

κίνητρα, είναι δυναμικοί, υπεύθυνοι, και συμμετέχουν (Schaufeli, Leiter, Maslach, 

2009).  

1.1.3 Οι διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης  

     Η διαδικασία της απομείωσης της υγείας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια 

ενεργειακή διαδικασία αποστράγγισης, η οποία διαμεσολαβείται από την 

επαγγελματική εξουθένωση (Schaufeli & Bakker, 2004). Η επαγγελματική 

εξουθένωση είναι μια απάντηση στη χρόνια συναισθηματική πίεση αυτών που 



31 

 

ασχολούνται εκτενώς με άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα εάν είναι ταραγμένοι ή έχουν 

προβλήματα (Greenglass & Burke, 1988). Συγκεκριμένα, η επαγγελματική 

εξουθένωση έχει οριστεί ως σύνδρομο της συναισθηματικής εξάντλησης, της 

αποπροσωποποίησης ή του κυνισμού και της μειωμένης προσωπικής επίτευξης ή της 

επαγγελματικής αποτελεσματικότητας, που μπορεί να προκύψει μεταξύ των ατόμων 

που εργάζονται με τους ανθρώπους (Maslach, 1982, Maslach & Jackson, 1986).  

     Η συναισθηματική εξάντληση υποδηλώνει έλλειψη ενέργειας και μια αίσθηση, ότι 

οι συναισθηματικοί πόροι καταναλώνονται πλήρως από την εργασία (Maslach & 

Jackson, 1986). Έτσι, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι δεν είναι πλέον σε θέση να 

αποδώσουν μόνοι τους σε ψυχολογικό επίπεδο (Devos et al., 2006).   

     Η δεύτερη διάσταση, η αποπροσωποποίηση, αντιπροσωπεύει τη διάσταση του 

διαπροσωπικού πλαισίου της εξουθένωσης, όπως αρνητική ή υπερβολικά 

αποσπασμένη ανταπόκριση στις δραστηριότητες στην εργασία (Maslach et al., 2001) 

και σηματοδοτεί μια στυγνή, ή κυνική και απρόσωπη απάντηση προς τους αποδέκτες 

των υπηρεσιών του ατόμου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απανθρωπιά και στην 

αντίληψη ότι οι πελάτες αξίζουν τα προβλήματά τους, σύμφωνα με τον Ryan (1971, 

ό.α. Hakanen, et al., 2006).  Επιπλέον, φανερώνει την έλλειψη ενδιαφέροντος για την 

εργασία και την αίσθηση ότι η εργασία έχει χάσει το νόημά της (Hakanen, Bakker, 

Schaufeli, 2006).   

     Η τρίτη διάσταση, της μειωμένης προσωπικής επίτευξης αναφέρεται σε μια 

αρνητική αυτο-αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης κάποιου (Pillay, Goddard & 

Wilss, 2005) και χαρακτηρίζεται από μία τάση να αξιολογεί κάποιος το έργο του με 

την αρνητικότητα των ληπτών, μια αξιολόγηση που συχνά συνοδεύεται από 

αισθήματα ανεπάρκειας και χαμηλής αυτοεκτίμησης (Bakker, Schaufelli, Demerouti 

et al., 1999).  Η έλλειψη προσωπικής επίτευξης σημαίνει έλλειψη επαγγελματικής 

αποτελεσματικότητας, συναισθήματα ανικανότητας και έλλειψη παραγωγικότητας 

και προσωπικού επιτεύγματος στο χώρο εργασίας (Maslach et al., 2001). Ωστόσο, 

έχουν συσσωρευτεί ενδείξεις, ότι ο πυρήνας του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης αποτελείται από τη συναισθηματική εξάντληση και την 

αποπροσωποποίηση, ενώ η μειωμένη προσωπική επίτευξη φαίνεται να αναπτύσσεται 

σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από την εξάντληση και την αποπροσωποποίηση 

(Schaufeli & Taris, 2005). 
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     Για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, θα αναλυθούν στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας και θα 

φανεί, πώς αυτές σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά και πώς επιδρούν στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού. 

     Έχει υποστηριχθεί, ότι η επαγγελματική εξουθένωση κυριαρχείται σε μεγάλο 

βαθμό από τη συναισθηματική εξάντληση και ότι το επιπλέον βάρος των άλλων δύο 

διαστάσεων είναι περιορισμένο (Shirom, 1989). Η συναισθηματική εξάντληση μαζί 

με την αποπροσωποποίηση, αποτελούν το λεγόμενο «πυρήνα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης» (Green, Walkey, & Taylor, 1991).  

    Οι Maslach et al. (1996), επίσης, προσδιορίζουν τη συναισθηματική εξάντληση ως 

βασική πτυχή της επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ οι Pines και Aronson (1988) 

περιλαμβάνουν και τη σωματική εξάντληση, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

ενέργεια και χρόνια κόπωση.     

     Η συναισθηματική εξάντληση είναι η διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

η οποία ανταποκρίνεται περισσότερο στη φύση και την ένταση των εργασιακών 

χαρακτηριστικών (Rasku & Kinnunen, 2003). 

     Αυτό συνάδει με την περιγραφή της συναισθηματικής εξάντλησης ως μια μορφή 

πίεσης, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις εργασιακές απαιτήσεις και τους πόρους, 

λαμβάνοντας υπόψη, ότι η αποπροσωποποίηση είναι μια μορφή αμυντικής 

αντιμετώπισης και η έλλειψη προσωπικής επίτευξης μια μορφή αυτο-αξιολόγησης 

(Leiter & Maslach, 1988). 

     Ιδιαίτερα, η συναισθηματική εξάντληση θεωρείται, ότι είναι η συνιστώσα του 

άγχους του συνδρόμου, επειδή αποτελείται από «το αίσθημα ότι οι συναισθηματικοί 

και φυσικοί πόροι του ατόμου έχουν επεκταθεί υπερβολικά και εξαντληθεί» 

(Halbesleben & Demerouti, 2005, σ. 208). Η εξάντληση έχει αναγνωριστεί ως ένας 

σημαντικός δείκτης της αρνητικής έντασης  (Karasek, 1979).  

     Επίσης, η συναισθηματική εξάντληση είναι πιθανότατα η κινητήρια δύναμη στην 

πρόβλεψη της εργασιακής δυσαρέσκειας και η αποπροσωποποίηση είναι συνέπεια 

της συναισθηματικής εξάντλησης, που είναι επίσης πιθανό (αλλά σε μικρότερο 

βαθμό) να συμβάλλει στην εργασιακή δυσαρέσκεια. Η αποπροσωποποίηση έχει 



33 

 

σχετιστεί σε μεγάλο βαθμό με την εργασιακή ικανοποίηση, αλλά όχι και μετά τον 

έλεγχο της συναισθηματικής εξάντλησης (Høigaard, Giske & Sundsli, 2012).  

     Σε σχέση με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, η συναισθηματική εξάντληση 

αποτελεί συστατικό της επαγγελματικής εξουθένωσης, που ορίζεται ως "το 

κουρασμένο και καταπονημένο συναίσθημα που αναπτύσσεται καθώς οι 

συναισθηματικές ενέργειες στραγγίζονται" (Maslach et al., 1996, σ. 28). Η 

αποπροσωποποίηση, ένα άλλο συστατικό της επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι μια 

αυτόματη απάντηση στη συναισθηματική εξάντληση (Chang, 2009). Όσοι 

αποπροσωποποιούν τους μαθητές τείνουν να εμφανίζουν μια γενική αίσθηση της 

αδιαφορίας, των αρνητικών στάσεων ή να τους αγνοούν εντελώς. Όταν συμβαίνει 

αυτό, τότε οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να εμφανίσουν χαμηλά επίπεδα εργασιακής 

ικανοποίησης (Martin, Sass, Schmitt, 2012).  

     Όσον αφορά τη σχέση του φύλου και της συναισθηματικής εξάντλησης, οι 

γυναίκες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τους άνδρες 

συναδέλφους τους, που αυτό πιθανότατα υποδηλώνει, ότι είτε δεν έχουν αποκτήσει ή 

δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες ψυχολογικές πηγές αντιμετώπισης  

προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του επαγγέλματος (Antoniou, Polychroni, 

Vlachakis, 2006).  

     H δεύτερη διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, η αποπροσωποποίηση, 

είναι μια δομή εξαρτώμενη από την κουλτούρα, όπως έχει δηλώσει ο  Schaufeli  

(Rasku & Kinnunen, 2003). Η αποπροσωποποίηση μπορεί να προκύψει ως 

μηχανισμός αποστασιοποίησης, που επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει το αίσθημα της 

ανικανότητας, που προκύπτει από τις πιο δύσκολες ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, 

όπου ο εργαζόμενος δε διαθέτει επαρκή προσόντα για να φέρει την αλληλεπίδραση 

σε αίσιο πέρας (Pillay, Goddard & Wilss, 2005). Αυτό είναι διαφορετικό από άλλες 

εξηγήσεις, που έχουν δοθεί για το πώς η αποπροσωποποίηση προκύπτει, για 

παράδειγμα, ως ένας τρόπος για την εδραίωση της εξάντλησης των πόρων (Hobfoll & 

Freedy, 1993).  

     Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί, που βιώνουν αποπροσωποποίηση, θα 

αναπτύξουν πιθανές αρνητικές στάσεις απέναντι στη δουλειά και τους μαθητές και 

τελικά, θα φροντίσουν λιγότερο για το άμεσο περιβάλλον εργασίας τους. ''Κατά 
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ειρωνικό τρόπο, αυτά τα εχθρικά και αρνητικά συναισθήματα συχνά απευθύνονται 

στα άτομα, για τα οποία νοιάζονται περισσότερο από όλα'' (Maslach, 1982, σ. 5).  

     Οι εκπαιδευτικοί, που βιώνουν αποπροσωποποίηση, πιθανότατα να θέλουν να 

περνούν λιγότερο χρόνο με τους μαθητές (Chan, Lai, Ko, Boey, 2000). Κάποιοι από 

τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν 

αδιάφορα ή και αρνητικά συναισθήματα απέναντι στους μαθητές τους είναι η χρήση 

αρνητικής ετικετοποίησης, η υιοθέτηση απόμακρων ή ψυχρών θέσεων και η φυσική 

απομάκρυνση από τους μαθητές. Συνέπεια αυτών των συμπεριφορών είναι η μείωση 

της αυτοπεποίθησης των μαθητών, λόγω της ψυχολογικής απόρριψης (Αβεντισιάν-

Παγοροπούλου, Κουμπιάς, Γιαβρίμης, 2002).    

     Η απώλεια της προσωπικής επίτευξης, η οποία αποτελεί την τρίτη διάσταση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, ορίζεται ως η απώλεια των συναισθημάτων της 

επιτυχίας και των συναισθημάτων, ότι διαθέτουν τα επαρκή προσόντα (Maslach, 

1982). Όταν οι εκπαιδευτικοί αρχίσουν να υποβάλλονται σε μειωμένη αίσθηση της 

επίτευξης, βιώνουν μια απώλεια της αίσθησης της αποτελεσματικότητας στην 

εργασία. Τα αρνητικά συναισθήματα συχνά οδηγούν στην αυτό-αντίληψη 

ανεπάρκειας. Όταν τα συναισθήματα της συναισθηματικής εξάντλησης και 

αποπροσωποποίησης εμπεδωθούν, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αρχίσουν να 

αμφιβάλλουν για την επιλογή του επαγγέλματος και αυξάνεται η πιθανότητα να 

εξέλθουν από το επάγγελμα ή να μετεγκατασταθούν σε άλλο σχολείο (Høigaard, 

Giske & Sundsli, 2012). Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αρχίσουν να αισθάνονται, ότι δεν 

είναι τόσο ευαίσθητοι και δεν ανταποκρίνονται στους μαθητές, όπως αρχικά (Chan, 

Lai, Ko, Boey, 2000).  

     Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, που αμφισβητούν τις ικανότητές τους να εμπλέξουν 

αποτελεσματικά τους μαθητές τους, είναι πιθανό να αυξήσουν τις προσπάθειες για 

έλεγχο της διδασκαλίας, το οποίο τελικά οδηγεί σε περισσότερο στρες, προερχόμενο 

από τη συμπεριφορά των μαθητών και σε μειωμένο αίσθημα προσωπικής επίτευξης. 

Αυτό, με τη σειρά του, «στραγγίζει» τη συναισθηματική ενέργεια, καταστρέφει τις 

αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών-μαθητών και μειώνει την εργασιακή ικανοποίηση 

(Høigaard, Giske & Sundsli, 2012). 

     Αυτό είναι σύμφωνο και με προηγούμενες έρευνες, που δείχνουν, ότι οι 

συναισθηματικές πτυχές της επαγγελματικής εξουθένωσης (συναισθηματική 
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εξάντληση και προσωπική επίτευξη) προηγούνται της συμπεριφορικής συνιστώσας 

(αποπροσωποποίηση) (Drake & Yadama, 1996) και επηρεάζουν την εργασιακή 

ικανοποίηση (Høigaard, Giske & Sundsli, 2012). 

      Συμπερασματικά, η συναισθηματική εξάντληση είναι η συνιστώσα του στρες και 

η κεντρική ποιότητα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτό συμβαίνει, όταν ο 

εκπαιδευτικός είναι εξαιρετικά κουρασμένος και αισθάνεται εξουθενωμένος από την 

εργασία και άδειος από συναισθηματικούς και φυσικούς πόρους (Schwarzer & 

Hallum, 2008). Η συναισθηματική εξάντληση αντιπροσωπεύει την έλλειψη ενέργειας, 

η οποία μπορεί να δηλώνει την αδυναμία των εκπαιδευτικών να «αποκαλυφθούν» 

στους μαθητές (Ferreira & Martinez, 2012). Η αποπροσωποποίηση αντιπροσωπεύει 

το διαπροσωπικό συστατικό και περιγράφεται ως αίσθημα κυνικό, οξύθυμο και με 

αρνητική στάση προς τους άλλους. Οι εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν 

μια αδιάφορη ή κυνική στάση και αποσπασμένη ανταπόκριση στους μαθητές και 

στην εργασία γενικότερα, όταν αισθάνονται συναισθηματικά εξαντλημένοι και 

αποθαρρυμένοι (Maslach et al., 2001). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό οδηγεί σε 

σωματική και ψυχολογική απόσταση (Kantas & Vassilaki, 1997).  Είναι δύσκολο, 

λοιπόν, να αισθάνονται μια αίσθηση ολοκλήρωσης στο χώρο εργασίας, όταν νιώθουν 

συναισθηματικά εξαντλημένοι και αδιάφοροι ή κυνικοί απέναντι στους άλλους 

(Maslach & Leiter, 2008). Οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή προσωπική επίτευξη τείνουν 

να μην εμφανίζουν την ικανότητά τους να βοηθούν τους μαθητές τους να 

αναπτυχθούν ή να μάθουν (Kantas & Vassilaki, 1997).     

     Οι τρεις αυτές διαστάσεις μπορούν να συνυπάρχουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό, αλλά κατά βάση το σύνδρομο θεωρείται, ότι ακολουθεί μια εξελικτική πορεία 

κατά την οποία προηγούνται τα αισθήματα συναισθηματικής εξάντλησης και 

ακολουθεί ως συνέπεια το αίσθημα αποπροσωποποίησης, που με τη σειρά του οδηγεί 

σε αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης (Maslach, 1993). 

     Επιπλέον, οι Lee και Ashforth (1996) βρήκαν, ότι η προσωπική επίτευξη 

συσχετίζεται ασθενώς με τις άλλες δύο διαστάσεις, ενώ μερικοί ερευνητές θεωρούν 

τη συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση ως κεντρικά στοιχεία της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

     Η αποπροσωποποίηση φαίνεται να προκύπτει ως μια μορφή αμυντικής 

απόσυρσης, όταν οι συναισθηματικοί διαθέσιμοι πόροι, που υπάρχουν, είναι 
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ανεπαρκείς και η έλλειψη της προσωπικής επίτευξης φαίνεται, ότι τελικά συνδέεται 

μόνο ασθενώς με τις απαιτήσεις και τους πόρους, αλλά σχετίζεται θετικά με την 

αντιμετώπιση ελέγχου (Kittel & Leynen, 2003). 

     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, 

οι υψηλές εργασιακές απαιτήσεις προβλέπουν χαμηλό προσωπικό επίτευγμα. Η 

έλλειψη χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών θα μπορούσε να είναι μια 

εξήγηση, γιατί οι υψηλές εργασιακές απαιτήσεις – η πίεση του χρόνου – συνδέονται 

με τις αντιλήψεις της χαμηλής προσωπικής συνεισφοράς (Pomaki & 

Anagnostopoulou, 2003). 

     Η ίδια μελέτη έδειξε, ότι οι απαιτήσεις ήταν μη γραμμικά σχετιζόμενες με τη 

συναισθηματική εξάντληση. Μία εξήγηση για το εύρημα αυτό μπορεί να είναι, ότι το 

επάγγελμα της διδασκαλίας στην Ελλάδα είναι αφενός πολύ απαιτητικό, αλλά από 

την άλλη πλευρά αρκετά επαναλαμβανόμενο και μονότονο, λόγω της δομής του 

ακαδημαϊκού προγράμματος, της έλλειψης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του 

καθεστώτος της μόνιμης απασχόλησης (Pomaki & Anagnostopoulou, 2003). 

     Για να γίνει κατανοητή η σχέση των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με τη συναισθηματική εργασία, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η 

συναισθηματική εργασία δηλώνει το επίπεδο των συναισθηματικών απαιτήσεων ενός 

επαγγέλματος. Αυτό αφορά κυρίως επαγγέλματα, που ανήκουν στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών και που θεωρείται, ότι αντιπροσωπεύουν την «ανθρωποκεντρική εργασία» 

(Hochschild, 1983). Οι απαιτήσεις της εργασίας, όπως η συχνότητα των 

αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες (Morris & Feldman, 1997) και οι προσδοκίες της 

εργασίας συμβάλλουν στο να εκφραστούν ορισμένα συναισθήματα  (Schaubroeck & 

Jones, 2000). Από την άλλη, η συναισθηματική εργασία, που εστιάζεται στον 

υπάλληλο, υποδηλώνει τη διαδικασία διαχείρισης των συναισθημάτων του και των 

εκφράσεών του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας. Αυτό έχει 

μετρηθεί ως συναισθηματική δυσαρμονία, όταν δηλαδή οι εκφράσεις διαφέρουν από 

τα συναισθήματα (Morris & Feldman, 1997) και ως διαδικασίες ρύθμισης των 

συναισθημάτων, όταν κάποιος προσπαθεί να τροποποιήσει τις εκφράσεις του για να 

καλύψει τις απαιτήσεις της εργασίας (Grandey, 2000, Hochschild, 1983). 

     Ο Hochschild (1983) υποστήριξε, ότι το να ενεργείς μη αυθεντικά, με  την πάροδο 

του χρόνου, μπορεί να οδηγήσει στο να αισθάνεσαι  απομακρυσμένος όχι μόνο από 
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τα αληθινά συναισθήματά σου, αλλά και από τα συναισθήματα των άλλων 

ανθρώπων, γεγονός που υποδηλώνει μια σχέση με τη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης. Ένα αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης είναι επίσης 

πιθανό, αν ο εργαζόμενος πιστεύει, ότι οι εκφράσεις δεν ήταν αποτελεσματικές ή 

λήφθηκαν με ενόχληση από τους πελάτες (Ashforth & Humphrey, 1993).  

     Έτσι, τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν, ότι η εργασία που απαιτούσε απόκρυψη 

των αρνητικών συναισθημάτων σε υψηλό επίπεδο, όπως ο θυμός και ο φόβος, ήταν ο 

μόνος παράγοντας, που συνδέθηκε σημαντικά με την συναισθηματική εξάντληση 

(Brotheridge & Grandey, 2002) και αποδείχθηκε δαπανηρή για τη λειτουργία του 

φυσιολογικού και του ανοσοποιητικού συστήματος (Gross & Levenson, 1997). 

Επιπρόσθετα, η επιφανειακή εργασία ήταν ένας σημαντικός προγνωστικός 

παράγοντας της αποπροσωποποίησης πέρα από τις άλλες μεταβλητές: Όσο 

περισσότερο οι εργαζόμενοι ανέφεραν, ότι προσποιούνταν στις συναισθηματικές 

εκφράσεις τους στην εργασία, τόσο περισσότερο ανέφεραν, ότι κράταγαν απόσταση 

από τους πελάτες και τους αντιμετώπιζαν ως αντικείμενα (Brotheridge & Grandey, 

2002).  

1.1.4 Παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών  

     Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν αποτελεί και δεν πρέπει να 

εξετάζεται ως ένα μονοδιάστατο πρόβλημα, αλλά πρέπει να εξεταστεί ως αποτέλεσμα 

πολλών αιτιών, που άλλοι το επηρεάζουν σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο 

βαθμό. Στόχος της ενότητας αυτής, λοιπόν, είναι να καταδείξει τις γενικές 

κατηγορίες, αλλά και τους συγκεκριμένους παράγοντες, που συμβάλλουν στην 

εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης.   

     Οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης 

αναφέρονται κυρίως στα χαρακτηριστικά του έργου ή του εργασιακού ρόλου (π.χ. 

επαφές με πελάτες, σύγκρουση ή ασάφεια ρόλων, κλπ.), στα χαρακτηριστικά του 

χώρου εργασίας (οργανωτική δομή, αμοιβές, ψυχολογικό κλίμα κλπ.) και σε 

δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, 

κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης, ανέλιξη της σταδιοδρομίας) (Κάντας, 1996). 
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      Αντίστοιχα και η Παππά αναφέρει, ότι οι παράγοντες, οι οποίοι συντελούν στη 

δημιουργία επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι οι ακόλουθοι: 

α) Προσωπικοί παράγοντες (Ποιο ρόλο παίζουν τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού στη δημιουργία επαγγελματικής εξουθένωσης;) 

β) Διαπροσωπικοί παράγοντες (Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι άλλοι άνθρωποι στη 

δημιουργία της;) 

γ) Οργανωτικοί παράγοντες (Ποιο ρόλο παίζει το περιβάλλον του σχολείου; Ποιο 

ρόλο παίζει ο εργοδότης;).  

     Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει εντοπίσει τις κύριες πηγές 

επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών. Αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής: 

- Παράγοντες που αφορούν άμεσα τη φύση του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού.  

- Ατομικές διαφορές που επηρεάζουν την ευπάθεια των εκπαιδευτικών στο 

στρες.  

- Διοικητικοί παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση 

του σχολείου (Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 2006). Στους παραπάνω έξι 

παράγοντες προστίθενται και οι επαγγελματικές-οικογενειακές συγκρούσεις (Chan, 

Lai, Ko, Boey, 2000). 

     Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι αυτή, που διακρίνει τα περιβαλλοντικά ή τα 

περιστασιακά χαρακτηριστικά σε δύο ομάδες μεταβλητών: ένα σύνολο παραγόντων 

που σχετίζονται με την εσωτερική σχολική οργάνωση και τους εξωτερικούς 

παράγοντες, που επηρεάζουν την εσωτερική οργάνωση του σχολείου και καθορίζουν 

τα όρια του πλαισίου της εσωτερικής πολιτικής, που υιοθετήθηκε από τα σχολεία. Το 

πρώτο σύνολο παραγόντων περιλαμβάνει τη σχολική κουλτούρα, τα δομικά 

χαρακτηριστικά της οργάνωσης, την ευημερία των εκπαιδευτικών, καθώς και το ρόλο 

του διοικητικού συμβουλίου του σχολείου. Το δεύτερο σύνολο των παραγόντων 

αναφέρεται στο ρόλο της διοίκησης (Devos et al., 2006). 
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     Οι Kyriacou & Sutcliffe (1979) διακρίνουν τέσσερις κυρίως περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, που επιδρούν στην εμφάνιση του άγχους: α) την ανήσυχη συμπεριφορά 

και τις αταξίες των μαθητών, β) την απροθυμία τους για μάθηση, γ) τις κακές 

εργασιακές συνθήκες και δ) την πίεση χρόνου ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού 

έργου σε συνδυασμό με το χαμηλό «σχολικό ήθος» των μαθητών. 

     Όπως πολύ σωστά επισημαίνουν οι Devos & Bouckenooghe et al. (2006) 

«Κανένας άνθρωπος δεν είναι ολόκληρο το νησί από μόνος του ̇ κάθε άνθρωπος είναι 

ένα μέρος του συνόλου». Έτσι, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες το μοντέλο της 

McGrath, διακρίνει δύο υποσυστήματα, τα οποία βοηθούν στην εξήγηση της 

εμφάνισης της επαγγελματικής ευημερίας και συνάμα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης λόγω των περιστασιακών συνθηκών. Ένα από αυτά τα υποσυστήματα 

περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει το πλαίσιο εντός του οποίου ο 

εργαζόμενος ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό το σύστημα μπορεί να παράγει διάφορες 

πηγές της αρνητικής και θετικής ευημερίας, όπως το επίπεδο της αυτονομίας, την 

ποικιλία των δεξιοτήτων, το φόρτο εργασίας, τη δυσκολία στην εργασία και την 

ασάφεια του έργου. Το δεύτερο υποσύστημα, το κοινωνικό-διαπροσωπικό 

υποσύστημα, ορίζει το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το άτομο αλληλεπιδρά με 

τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τους συνεργάτες του και χαρακτηρίζεται 

από ασάφεια ρόλων, σύγκρουση ρόλων, υπερφόρτωση του ρόλου και τη στήριξη ως 

εν δυνάμει ιστορικό της ευημερίας. 

     Επιπλέον, η διεθνής έρευνα σχετικά με τις δευτερεύουσες αγχογόνες πηγές 

επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς κατέδειξε τους ακόλουθους 

δημογραφικούς παράγοντες: 

1) Έρευνες σχετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους 

εξουθένωση έχουν δώσει ποικίλα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχουν δείξει ότι ο 

παράγοντας της αποπροσωποποίησης είναι υψηλότερος στους άντρες σε σύγκριση με 

τις γυναίκες στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Schwarzer & 

Hallum, 2008). Σε ό,τι αφορά τη σχέση του μειωμένου αισθήματος προσωπικής 

επίτευξης των εκπαιδευτικών με το φύλο τους, βρέθηκε ισχυρότερη συνάφεια στους 

άντρες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έρευνες των Maslach & 

Jackson (1981) αναφέρουν μεγαλύτερο ποσοστό συναισθηματικής κόπωσης στις 
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γυναίκες παρά στους άντρες σε όλα τα επαγγέλματα (και όχι μόνο στους 

εκπαιδευτικούς) και στους τρεις παράγοντες του ερωτηματολογίου ΜΒΙ.  

2)  Διεθνείς έρευνες σχετικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών και την 

επαγγελματική τους εξουθένωση δείχνουν πως η ηλικία αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα. Οι νέοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά 

κόπωσης από ό,τι οι μεγαλύτεροι συνάδελφοί τους (Maslach et al., 2001). Μελέτες 

έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί με 13-24 χρόνια συνολικής υπηρεσίας έχουν 

χαμηλότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά το αίσθημα προσωπικής επίτευξης και 

αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους που έχουν πάνω από 25 

χρόνια συνολικής υπηρεσίας  (Anderson & Iwanicki, 1984).  

3) Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση διάφορων ερευνών δείχνει ότι η μεταβλητή αυτή είναι 

αρκετά σταθερή, επισημαίνοντας ότι οι έγγαμοι εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Αυτό που έχει καταδειχτεί, είναι ότι οι εργαζόμενοι σε 

διάφορα επαγγέλματα (κι όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί) με οικογένεια δηλώνουν 

λιγότερη επαγγελματική εξουθένωση από αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια και 

ως προς τις τρεις διαστάσεις του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Scwab & Iwanicki, 1982).  

     Υπάρχουν μόνο λίγες μελέτες, που εξετάζουν την εθνότητα και την επαγγελματική 

εξουθένωση και έχουν ως αποτέλεσμα την μεικτή εικόνα των αποτελεσμάτων. 

Ομοίως, το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών έχει μία αβέβαιη σχέση με την 

επαγγελματική εξουθένωση. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με την 

εργασία, οι καθηγητές γυμνασίου αναφέρουν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση 

από τους εκπαιδευτικούς των χαμηλότερων βαθμίδων (Beer & Beer, 1992). 

Αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα έχουν βρεθεί για το επίπεδο της διδακτικής 

εμπειρίας, με ορισμένες μελέτες να δείχνουν, ότι η μεγαλύτερη εμπειρία μειώνει την 

επαγγελματική εξουθένωση (Maslach et al, 2001), ενώ άλλοι προτείνουν, ότι οι 

καθηγητές με μεγαλύτερη εμπειρία είναι πιο ‘καμένοι’ (Friedman, 1991). 

     Οι Pierce και Molloy (1990 όπως αναφέρεται στους Kittel & Leynen, 2003), 

ωστόσο συμπέραναν, ότι οι ψυχολογικές μεταβλητές είναι πιο σημαντικοί 

προγνωστικοί παράγοντες από τους κοινωνικο-δημογραφικούς στην ανάπτυξη της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. 
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     Ο Chang (2009) προτείνει, ότι είναι οι επαναλαμβανόμενες εμπειρίες ενός 

εκπαιδευτικού με δυσάρεστα συναισθήματα, που οδηγούν σε επαγγελματική 

εξουθένωση, μέσα από παράγοντες «συναλλαγής», όπως οι αποδόσεις ή οι αποφάσεις 

τους για συμπεριφορές μαθητών, η αυτό-αποτελεσματικότητα ή η αντίληψη για την 

υποστήριξη.  

      Όπως έχει φανεί μέχρι στιγμής, η εξουθένωση των εκπαιδευτικών προκαλείται 

από έναν αριθμό παραγόντων. Οι πρωτογενείς παράγοντες, που αναφέρθηκαν στην 

έκθεση του Hogg Foundation για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών, 

περιλαμβάνουν: χαμηλούς μισθούς, προβληματική ασφάλεια, βία κατά των 

δασκάλων, τις μεγάλου μεγέθους τάξεις, το πολιτισμικό σοκ, την αυξανόμενη 

γραφειοκρατικοποίηση της αστικής εκπαίδευσης και μία αίσθηση των εκπαιδευτικών 

ότι οι μαθητές, οι γονείς, οι διευθυντές των σχολείων και το ευρύ κοινό είναι 

αδιάφοροι για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία (Dworkin, 1985 ό.α. στους Wright 

& Heppner, 1986). 

     Γενικά η έρευνα έχει αποκαλύψει, ότι οι στρεσογόνοι παράγοντες της 

διδασκαλίας, τους οποίους οι εκπαιδευτικοί βρήκαν περισσότερο αγχωτικούς κατά 

σειρά, ήταν οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, οι πιέσεις του φόρτου εργασίας, η 

εργασιακή ανασφάλεια, η κακή σχέση με τους συναδέλφους, η επιβράβευση και η 

αναγνώριση, τα προβλήματα πειθαρχίας των μαθητών, η κακή επικοινωνία με τη 

διοίκηση και η ασάφεια και σύγκρουση ρόλων. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι ο 

συνδυασμός των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, οι οργανωτικοί 

παράγοντες και οι στρεσογόνοι παράγοντες της τάξης σχετίστηκαν με το άγχος των 

εκπαιδευτικών. Οι περιοχές, που οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ως πιο αγχωτικές, ήταν 

οι αλλαγές στην πολιτική, οι πιέσεις του χρόνου και του φόρτου εργασίας και η 

πειθαρχία στην τάξη (Maphalala, 2014). Οι στρεσογόνοι παράγοντες της τάξης 

αποτελούν τους σημαντικότερους στρεσογόνους παράγοντες, που αφορούν τους 

εκπαιδευτικούς και αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθήματα χαμηλής αυτο-

αποτελεσματικότητας και σε συναισθήματα, ότι η δουλειά τους είναι ανούσια 

(Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 2006). 

     Έχει υποστηριχθεί, ότι η παγκοσμιοποίηση, η ιδιωτικοποίηση και η απελευθέρωση 

προκαλούν ταχείες αλλαγές στη σύγχρονη επαγγελματική ζωή, όπως είναι οι 

αυξανόμενες απαιτήσεις της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων, η ανάγκη να υιοθετήσουν 
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νέες μορφές εργασίας, η πίεση για υψηλότερη παραγωγικότητα και ποιότητα 

εργασίας, η πίεση του χρόνου και οι κουραστικές θέσεις εργασίας, οι οποίες, με τη 

σειρά τους, μπορεί να προκαλέσουν την επαγγελματική εξουθένωση - ιδιαίτερα σε 

ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες (Kulkarni, 2006). 

     Μέσω παραγοντικής ανάλυσης εντοπίστηκαν 6 πηγές του στρες των 

εκπαιδευτικών: Οι μαθητές (ανάρμοστη συμπεριφορά και ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά), οι Άλλοι (επόπτες, επιθεωρητές), η διδακτική ύλη (οι απαιτήσεις των 

εξετάσεων), τα καθήκοντα  (μη-διδακτικά καθήκοντα ), η διδασκαλία (χρονικοί 

περιορισμοί και το παραγόμενο έργο) και η αναγνώριση (η έλλειψη αναγνώρισης της 

διδασκαλίας και για τα διοικητικά καθήκοντα) και 3 κατασκευάσματα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών: η διέγερση του στρες, η 

εξοικονόμηση ενέργειας και η εξάντληση (Tang & Yeung, 1999). 

     Η έρευνα έχει δείξει ότι η υπερφόρτωση της εργασίας, η έλλειψη αυτονομίας, οι 

συναισθηματικές απαιτήσεις, οι προβληματικές σχέσεις γονέα-εκπαιδευτικού, η 

ασάφεια του ρόλου, η χαμηλή κοινωνική υποστήριξη και η έλλειψη υποστήριξης από 

την ηγεσία του σχολείου, μπορεί να οδηγήσουν σε άγχος και επαγγελματική 

εξουθένωση.  

     Όσον αφορά την κοινωνική στήριξη, οι εκπαιδευτικοί εξαρτώνται πολύ από τη 

συνεργασία με τους γονείς και χρειάζονται θετικές σχέσεις με αυτούς. Ως εκ τούτου, 

βιώνοντας ότι κάποιος δε θεωρείται αξιόπιστος από τους γονείς, ότι αυτοί είναι 

ζωτικής σημασίας ή ότι η συνεργασία με τους γονείς είναι δύσκολη μπορεί να είναι 

μια σοβαρή επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς με αρνητικές επιπτώσεις στην 

αυτεπάρκεια και την επαγγελματική εξουθένωση. Ενδέχεται να αυξήσουν το άγχος, 

να δημιουργήσουν μια αίσθηση, ότι κάποιος δεν κάνει καλή εργασία και να 

προωθήσουν την ανάγκη για αυτοπροστασία (Skaalvik & Skaalvik, 2010).  

     Σχετικά με την αυτονομία ο Dworkin επισημαίνει, ότι οι εκπαιδευτικοί πριν 

εργαστούν "συχνά υποθέτουν ότι θα πρέπει να τους χορηγηθεί η επαγγελματική 

αυτονομία να ασκήσουν έλεγχο επί των ρόλων που τους έχουν ανατεθεί για 

εκτέλεση" (σ. 69). Επισημαίνει σαφώς το πολύ πραγματικό γεγονός, ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν εμπλέκονται άμεσα στη χάραξη πολιτικής, η οποία καθορίζει τη 

φύση της εργασίας τους. Αλλά αυτό το περιβάλλον εργασίας είναι χαρακτηρισμένο 

από τον ίδιο ως «φορτωμένο με στρες» (Vavrus, 1987).  
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     Μια ανάλυση των πηγών που δημιουργούν το στρες των εκπαιδευτικών 

αποκαλύπτουν ότι ο φόρτος εργασίας, η ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών, η 

έλλειψη επαγγελματικής αναγνώρισης, η έλλειψη πόρων στην τάξη και οι φτωχές 

συναδελφικές σχέσεις είναι μεταβλητές πρόβλεψης (Boyle et al., 1995). Η 

αξιολόγηση, επίσης, μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους για τους εκπαιδευτικούς 

(Kyriacou, 2001). Ένας άλλος τρόπος για την εξήγηση της φθοράς μπορεί να είναι 

και το ότι οι πρόσφατα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς 

προετοιμασμένοι, θεωρητικά, πρακτικά ή διανοητικά για το συντριπτικό σοκ που θα 

υποστούν (Høigaard, Giske & Sundsli, 2012).  

     Μελέτες που διεξήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες ανέδειξαν 

ένα ευρύ φάσμα των στρεσογόνων παραγόντων που συνήθως βιώνονται από τους 

εκπαιδευτικούς. Αυτά περιλαμβάνουν τους ειδικούς εργασιακούς κινδύνους, όπως η 

προετοιμασία της διδασκαλίας, τα μεγάλα μεγέθη τάξης, την έλλειψη κινήτρων των 

μαθητών και την ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών (Maslach & Leiter, 1999), 

καθώς και γενικότερους στρεσογόνους παράγοντες, όπως οι πιέσεις του χρόνου, οι 

διοικητικές απαιτήσεις, η έλλειψη ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και μια αντιληπτή 

ανισορροπία μεταξύ των προσπαθειών και των ωφελειών (Byrne, 1991̇ Griva & 

Joekes, 2003̇ Kyriacou, 2001̇ Kinman, Wray & Strange, 2011).  

          Επιπλέον έρευνες και μελέτες, που έχουν γίνει κατά καιρούς, έχουν αναδείξει 

τους ακόλουθους παράγοντες ως βασικές αιτίες για την εμφάνιση του εργασιακού 

άγχους και του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Μερικοί από αυτούς 

είναι η αίσθηση της κοινωνικής απομόνωσης, η έλλειψη ελέγχου, η έλλειψη 

σκοπιμότητας (Schwarzer & Hallum, 2008), η έλλειψη προοπτικής προαγωγής 

(Travers and Cooper, 1996), η πρόοδος στην τεχνολογία (Kniveton, 1991), οι αλλαγές 

στο εργασιακό περιβάλλον (Griva & Joekes, 2003) και η ιδιοσυγκρασία ενός 

εκπαιδευτικού, η οποία μπορεί να επηρεάσει έντονα τις συναισθηματικές του 

κατευθύνσεις. Πολλοί μελετητές αναφέρουν, ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες στην 

ανθρώπινη εξυπηρέτηση είναι ανθρωπιστές (Pines & Aronson, 1988). Η 

επαγγελματική εξουθένωση, είναι υψηλότερη μεταξύ των ατόμων που έχουν μια 

εξωτερική πηγή ελέγχου, έχουν άλλo προσανατολισμό ενσυναίσθησης και είναι 

περισσότερο συναισθηματικοί παρά γνωστικοί (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Ως εκ τούτου, η ιδιοσυγκρασία των εκπαιδευτικών είναι πιθανό να είναι μια 

σημαντική μεταβλητή για τον καθορισμό του προσανατολισμού της φροντίδας και τις 
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δυνατότητες επαγγελματικής εξουθένωσης. Ακόμα, οι περιορισμοί στη διδακτέα ύλη 

των εκπαιδευτικών (Chan, Lai, Ko, Boey, 2000), η έλλειψη κινήτρων από πλευράς 

των μαθητών, η έλλειψη χρόνου για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν 

καθημερινά, η δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των διδασκόντων, η ελλιπής 

υλικοτεχνική υποδομή (Παππά), οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, η κοινωνική 

αμφισβήτηση και δυσπιστία (Κάντας, 1996, Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001, 

Παπαστυλιανού, Πολυχρονόπουλος, 2007), οι συναισθηματικές απαιτήσεις, η 

έλλειψη πληροφόρησης για την απόδοση (Hakanen, Bakker, Schaufeli, 2006) και η 

διδασκαλία των ''αγχωτικών μαθητών'' στις αρχές του σχολικού έτους, που σύμφωνα 

με έρευνα προέβλεψε την κακή ψυχική υγεία στο τελευταίο μέρος του έτους σε ένα 

άλλο δείγμα (Tennant, 2001). Επίσης προτείνεται, ότι η έλλειψη της αξίας της 

συνήχησης μπορεί να αποτελέσει μια ανησυχητική και αγχωτική εργασιακή 

κατάσταση που, μακροπρόθεσμα, μπορεί να αυξήσει την αίσθηση της εξάντλησης 

του εκπαιδευτικού. Εναλλακτικά, η αξία της συνήχησης μπορεί να λειτουργήσει ως 

ένας ρυθμιστικός παράγοντας έναντι της συναισθηματικής εξάντλησης (Skaalvik  & 

Skaalvik, 2011).     

     Τέτοιοι επαγγελματικοί στρεσογόνοι παράγοντες έχουν συσχετιστεί με υψηλότερα 

επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης, 

ψυχολογικής δυσφορίας και απουσίες σε εκπαιδευτικούς (van der Doef & Maes, 

2002) . 

     Από τους προαναφερθέντες στρεσογόνους παράγοντες, οι μελετητές καταλήγουν 

στο συμπέρασμα, ότι αυτοί που αναφέρονται σε προβλήματα στην αλληλεπίδραση με 

τους μαθητές, στην έλλειψη ενδιαφέροντος, στο χαμηλό επίπεδο και στο χειρισμό 

των μαθητών με «δύσκολη» συμπεριφορά είναι οι κυριότεροι προάγγελοι της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 

2006, Kittel & Leynen, 2003, Veldman, van Tartwijk, Brekelmans, Wubbels, 2013). 

Μια πιθανή εξήγηση για αυτήν τη σύνδεση προσφέρεται από τη μελέτη του Pines 

(2002, ό.α. στους Martin, Sass, Schmitt, 2012) που έδειξε, ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί 

των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ δήλωναν συχνότερα τους στόχους και τις προσδοκίες 

τους «που ήταν να εκπαιδεύσουν, να επηρεάσουν και να εμπνεύσουν τους μαθητές 

τους» (σελ. 135). Έτσι, όταν οι μαθητές ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές 

προσπάθειες με απροσεξία και αδιαφορία, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ασήμαντοι 

και βρίσκουν λιγότερο νόημα στην εργασία τους. Αυτή η αίσθηση της 
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ασημαντότητας από τις συμπεριφορές των μαθητών προκαλεί άγχος και καθορίζει 

την αίσθηση της προσωπικής επίτευξης, της εργασιακής ικανοποίησης και τελικά την 

πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν ή όχι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.   

     Επίσης, είναι γεγονός ότι όλο και περισσότεροι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

και δυσκολίες συμπεριφοράς εντάσσονται στις κανονικές τάξεις και οι 

συνεπακόλουθες απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς είναι πλέον αυξημένες. 

Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που 

φοιτούν σήμερα στα ελληνικά σχολεία, αυξάνει το στρες των εκπαιδευτικών, εφόσον 

καλούνται να συντελέσουν στην αποτελεσματική ένταξη των εν λόγω μαθητών στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Παππά).  

     Αυξημένα αποτελέσματα σχετικά με τις μετρήσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης έχουν συσχετισθεί και με υψηλότερα επίπεδα της αντιλαμβανόμενης 

σύγκρουσης και ασάφειας του ρόλου (Schwab & Iwanicki, 1982,Verhoeven, Kraaij, 

Joekes & Maes, 2003, Papastylianou, Kaila, Polychronopoulos, 2009). Μία μελέτη 

αποκάλυψε ότι η ασάφεια ρόλου προέκυψε από την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με 

τους στόχους εργασίας που σχετίζονται με το ρόλο, σχετικά με τις προσδοκίες των 

συναδέλφων για το ρόλο της θέσης εργασίας και για την έκταση και τις ευθύνες της 

θέσης εργασίας (Maphalala, 2014).  

     Τα αποτελέσματα πολυάριθμων μελετών έχουν δείξει, ότι η βίωση σύγκρουσης 

ανάμεσα στα πεδία της εργασίας και της οικογένειας μπορεί να έχει σοβαρές 

αρνητικές συνέπειες για την ευεξία του ατόμου, όπως την επαγγελματική εξουθένωση 

και την κατάθλιψη (Allen, Herst, Bruck, & Sutton, 2000). Πολλοί εκπαιδευτικοί 

αδυνατούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους επαγγελματικούς και τους 

οικογενειακούς τους ρόλους. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίησή τους από την 

εργασία, καθώς και την ψυχική τους υγεία (Simbula, 2010). Για παράδειγμα, οι 

Cinamon και Rich (2005) έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός του να είσαι εκπαιδευτικός 

και μητέρα δεν είναι εύκολος για τις εκπαιδευτικούς. Επιπλέον αναφέρουν, ότι οι 

δάσκαλοι συχνά εξαναγκάζονται να εργάζονται σε «τριπλές –βάρδιες», 

συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας, των δουλειών του σπιτιού και της φροντίδας 

των παιδιών. Αυτό είναι, επίσης, σύμφωνο με τις προηγούμενες διαπιστώσεις του 

Sonnentag (2001), ο οποίος, σε μια πολυεπίπεδη μελέτη Ολλανδών εκπαιδευτικών, 
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έδειξε ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες που συνεχίζονταν στο σπίτι είχαν 

αρνητικό αντίκτυπο στην ευεξία των ατόμων. 

     Έτσι γίνεται η υπόθεση, ότι η σύγκρουση μεταξύ εργασιακών και οικογενειακών 

ρόλων και η οικογενειακή δυσαρέσκεια θα είναι σημαντικοί προγνωστικοί 

παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης, ιδίως στις γυναίκες και όχι στους 

άντρες. Δεδομένου ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να αξιολογήσουν την εργασία τους 

με βάση την απόδοσή τους στην εργασία και να δώσουν λιγότερη έμφαση σε άλλους 

(οικογενειακούς) ρόλους, οι μεταβλητές, που σχετίζονται με την εργασία και το 

εργασιακό περιβάλλον, αναμένεται να είναι πιο σημαντικοί συντελεστές στην 

επαγγελματική εξουθένωση στους άνδρες (Greenglass & Burke, 1988).  

     Στο πλαίσιο του άγχους των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

οι πηγές, που οφείλονται στην πίεση από σημαντικά άλλα άτομα, μπορεί να 

προέλθουν από τους μαθητές, άτομα εκτός από τους μαθητές, όπως οι γονείς, οι 

ανώτεροι υπάλληλοι και οι επιθεωρητές και τέλος, από την έλλειψη αναγνώρισης και 

εκτίμησης από σημαντικούς ανθρώπους, όπως είναι ο διευθυντής του σχολείου (Tang 

& Yeung, 1999). Επομένως, σωστά υποστηρίζει ο Friedman (2006, ό.α. στους 

Veldman, et al., 2013) ότι μία σημαντική αιτία του εργασιακού άγχους των 

εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι οι απραγματοποίητες 

προσδοκίες του δούναι και λαβείν.  

     Πολύς λόγος έχει γίνει για τις επιπτώσεις του φόρτου εργασίας και των 

εργασιακών απαιτήσεων στην υγεία και ευημερία των εκπαιδευτικών. Οι Easthope 

και Easthope (2000), παρείχαν παραδείγματα αύξησης του φόρτου του διδακτικού 

έργου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διεύρυνση των αναλογιών μαθητών και 

διδασκόντων λόγω έλλειψης προσωπικού και των διαφορετικών καθηκόντων που 

προστίθενται σε μια εργάσιμη μέρα του δασκάλου, πολλά από τα οποία ήταν 

διοικητικής φύσεως. Η Queensland Ανεξάρτητη Ένωση Εκπαιδευτικών ανέφερε ότι 

τα μέλη βίωσαν ‘αύξηση των καθηκόντων των θέσεων εργασίας (συχνά μέσω της 

έλλειψης προσωπικού), λιγότερο χρόνο για διαλείμματα, εξισορρόπηση 

περισσότερων ταυτόχρονων απαιτήσεων, αυστηρότερες προθεσμίες και επικράτηση 

του σεναρίου εργασίας έως ότου ολοκληρωθεί η δουλειά’. Ένα παράδειγμα του 

τελευταίου είναι η υποχρεωτική γραφειοκρατία που απαιτείται νομικά από τους 

εκπαιδευτικούς ως μέτρο υποχρεωτικής λογοδοσίας. Επιπλέον, οι Timms et al. (2007) 
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παρατήρησαν, ότι οι σχολικές μεταρρυθμίσεις συχνά επικαλύπτονται αφήνοντας λίγο 

χρόνο στους εκπαιδευτικούς για να αφομοιώσουν και να προσαρμοστούν στις 

αλλαγές πριν ξεκινήσει μια άλλη αλλαγή που θα έχει αντίκτυπο στις ζωές τους. 

Τέλος, η ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε κανονικές τάξεις 

επιβαρύνει το έργο των εκπαιδευτικών (Timms, Graham & Cottrell, 2007). 

     Κατά συνέπεια, τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, που εντείνουν την ποσότητα, 

αλλά όχι την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται από τους εκπαιδευτικούς, 

έχουν τη δυνατότητα να διαβρώσουν την αίσθηση των εκπαιδευτικών για τη 

μαεστρία της τέχνης τους (Hargreaves, 1998 όπως αναφέρεται στους Timms, Graham 

& Cottrell, 2007), να αυξήσουν την ένταση στο χώρο εργασίας, να μειώσουν την 

προσωπική ικανοποίηση, να αυξήσουν την εξάντληση (Demerouti et al., 2002) και να 

μειώσουν την ποσότητα της ενέργειας, που το άτομο έχει για να κάνει τη δουλειά του 

(Schaufeli & Bakker, 2003).  

     Ανεξάρτητα από την επαγγελματική κατηγορία τους, η αντίληψη των απαιτήσεων 

της εργασίας και ο έλεγχος της προσωπικής έκφρασης των συναισθημάτων μπορεί να 

προκαλέσουν άγχος (Hochschild, 1983̇ Karasek, 1979). Οι κανόνες έκφρασης 

αφορούν τον βαθμό στον οποίο η εμφάνιση και η απόκρυψη των συναισθημάτων 

θεωρείται ως αναμενόμενο μέρος της απόδοσης των εργαζομένων (Wharton & 

Erickson, 1995). Έτσι, προτείνεται ότι υψηλότερα επίπεδα των διαπροσωπικών 

εργασιακών απαιτήσεων και χαμηλότερα επίπεδα αυτονομίας της συναισθηματικής 

έκφρασης θα προβλέψουν την επαγγελματική εξουθένωση (Brotheridge & Grandey, 

2002).  

     Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή οι προσωπικοί πόροι βρέθηκε να έχουν 

επίπτωση στην εκτίμηση των στρεσογόνων παραγόντων. Τα γνωρίσματα όπως η 

αυτο-αποτελεσματικότητα, η πηγή ελέγχου και ο Τύπος Α-συμπεριφοράς θεωρούνται 

ως οι πιο σημαντικοί παράγοντες προσωπικότητας που επηρεάζουν την ευημερία 

(Devos et al., 2006). 

     Οι Friedman και Rosenman (1974, ό.α. στους Devos et al., 2006) περιγράφουν τη 

συμπεριφορά τύπου Α ως μια σύνθετη δράση, που μπορεί να παρατηρηθεί σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει επιθετικά σε μια χρόνια αδιάκοπη πάλη 

για την επίτευξη όλο και περισσότερων σε όλο και λιγότερο χρόνο, ακόμα και εάν 

απαιτείται να το πράξει, κατά των αντίθετων προσπαθειών των άλλων πραγμάτων και 
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προσώπων. Μερικά από τα εμφανή συμπτώματα που προκαλούνται από τη 

συμπεριφορά Τύπου Α είναι η εκρηκτικότητα, η επιτάχυνση της ομιλίας, οι 

φιλοδοξίες υψηλού επιτεύγματος, ο αυξημένος ρυθμός ζωής, μια τάση να 

ανταγωνίζονται με τους άλλους, η ανυπομονησία με βραδύτητα, η ελεύθερη 

κυμαινόμενη εχθρότητα και η γενική εμφάνιση της έντασης. Τα εμπειρικά ευρήματα 

υποδεικνύουν, ότι η συμπεριφορά Τύπου Α συσχετίζεται με στρεσογόνους 

παράγοντες εργασίας και σωματική κόπωση (Devos et al., 2006). 

     Πολλοί δάσκαλοι υποφέρουν από άγχος και επαγγελματική εξουθένωση και η 

τελειομανία είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που έχει συσχετιστεί με 

το αυξημένο άγχος, με δυσπροσαρμοστική αντιμετώπιση, καθώς και με την 

επαγγελματική εξουθένωση. Τα ευρήματα υποδεικνύουν, ότι οι αρνητικές 

αντιδράσεις στην ατέλεια και η αντιλαμβανόμενη πίεση από τους μαθητές και τους 

γονείς μπορεί να είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση 

των εκπαιδευτικών (Stoeber & Rennert, 2008). Οι τελειομανείς συχνά δίνουν μεγάλη 

σημασία στην αξιολόγηση των άλλων (Frost et al., 1990). Κατά συνέπεια, μπορεί να 

αναληφθούν μια μεγάλη πίεση να υπερέχουν, επειδή αισθάνονται, ότι πρέπει να 

ζήσουν σύμφωνα με τα δικά τους υψηλά πρότυπα, αλλά και με εκείνα των άλλων. 

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη, ότι η τελειομανία έχει συσχετισθεί με υψηλότερα 

επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης (Mitchelson & Burns, 1998).  

     Συμπερασματικά, διαπιστώνει κανείς, ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην 

επαγγελματική εξουθένωση είναι πολλοί και ο καθένας από αυτούς χωριστά ή ένας 

συνδυασμός αυτών μπορεί να αποτελέσει αιτία εμφάνισης του συνδρόμου στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

1.1.5 Τα στάδια εξέλιξης της επαγγελματικής εξουθένωσης  

     Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ένα επάγγελμα, το οποίο περιλαμβάνει τη 

συνεργασία με τους μαθητές. Έτσι, ανήκουν στην ομάδα των ατόμων που κάνουν 

«δουλειά με ανθρώπους». Οι Clouse και Whitekar (1981) επισημαίνουν τρία στάδια 

της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών:  

Στάδιο 1:  Απώλεια του ενθουσιασμού 

     O «εργασιακός ενθουσιασμός» υποτίθεται, ότι είναι ο θετικός αντίποδας της 

επαγγελματικής εξουθένωσης ή όπως οι Maslach και Leiter (1997) το έθεσαν: «η 
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ενέργεια, η συμμετοχή και η αποτελεσματικότητα - είναι άμεσα αντίθετες στις τρεις 

διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης». Ο εργασιακός ενθουσιασμός ορίζεται 

ως η θετική εκπλήρωση, η κατάσταση του νου που σχετίζεται με την εργασία, που 

χαρακτηρίζεται από σθένος, αφοσίωση και απορρόφηση (Schaufeli et al., 2002̇  

Devos et al., 2006). 

     Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί μπαίνουν στο επάγγελμα με μια ειλικρινή επιθυμία 

να βοηθήσουν τους μαθητές. Τα επίπεδα ενέργειάς τους μπορεί να είναι υψηλά, 

ισχυρά ιδανικά, αξιοπρεπή συστήματα αξιών, υψηλή αίσθηση του κινήτρου και 

θρέφουν μια εσωτερική ελπίδα, ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει για τους μαθητές. 

Ωστόσο, όταν οι προσδοκίες τους δεν πληρούνται, ο ενθουσιασμός τους μειώνεται.  

Στάδιο 2:  Απογοήτευση 

     Η απογοήτευση είναι ένα από τα πρώτα σημάδια της εξουθένωσης. Το χαμηλό 

ηθικό των εκπαιδευτικών σε αυτό το σημείο αυξάνει την απογοήτευση και το επίπεδο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Στάδιο 3:  Αλλοτρίωση 

     Η αποξένωση του επαγγελματία από το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να 

θεωρηθεί ως απάντηση ή αποτέλεσμα της αδυναμίας, της απογοήτευσης και της 

απώλειας του νοήματος στην εργασία κάποιου. Η αποξένωση συνδέεται με 

απόσπαση, απόσυρση και απομόνωση μέσα στο περιβάλλον εργασίας. Ένας 

δάσκαλος σε αυτό το στάδιο μπορεί να δει τους μαθητές ως απρόσωπα αντικείμενα, 

ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος, όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια ή ακόμη και 

να αρνηθεί να τους βοηθήσει. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός, που υποβάλλεται σε 

επαγγελματική εξουθένωση, θα αντιληφθεί μια έλλειψη ενθουσιασμού, μείωση της 

αίσθησης του ηθικού και υψηλά επίπεδα απογοήτευσης, μια αίσθηση απόσπασης και 

θα αποχωρήσει από την εργασία (Shukla, Trivedi, 2008). 

     Σύμφωνα με τον Hendrickson (1979), η εργασιακή εξουθένωση των 

εκπαιδευτικών είναι η σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση, που 

αρχίζει όταν ο εκπαιδευτικός διακατέχεται από ένα συναίσθημα απώλειας 

ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία. Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί, ότι η 

επαγγελματική εξουθένωση αναπτύσσεται σταδιακά και είναι ένα τελικό στάδιο σε 

μια αλυσίδα αντιδράσεων (Peeters & Rutte, 2005).  
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     Οι Schaufeli και Enzmann (1998, ό.α. στους Skaalvik & Skaalvik, 2009) 

περιγράφουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής εξουθένωσης σε τρία στάδια. Το 

πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από το άγχος, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα της 

έλλειψης ισορροπίας μεταξύ των πόρων και των απαιτήσεων. Στο δεύτερο στάδιο, οι 

ατομικές εμπειρίες της συναισθηματικής έντασης, η κούραση και η εξάντληση, συχνά 

συνοδεύονται από μια σειρά από επιπρόσθετα προβλήματα, όπως προβλήματα ύπνου, 

πονοκέφαλο και αμνησία (Pines & Aronson, 1988). Το τρίτο στάδιο αποτελείται από 

μια σειρά από αλλαγές στη στάση και τη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα ένας 

αποστασιοποιημένος, μηχανικός ή αλαζονικός τρόπος αντιμετώπισης των πελατών 

για την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών. 

     Συνεπώς, η επαγγελματική εξουθένωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα 

είδος άμυνας του ατόμου, η οποία εκδηλώνεται με απάθεια, αλαζονεία και 

συναισθηματική αποστασιοποίηση (Hughes, 2001). 

1.1.6 Συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης  

     Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια έννοια, που γεννήθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 στις ΗΠΑ για να μεταφέρει μια σχεδόν απεριόριστη ποικιλία 

κοινωνικών και προσωπικών προβλημάτων, που ταλανίζουν τους εργαζόμενους. Η 

επαγγελματική εξουθένωση εκφράζεται με συναισθηματική εξάντληση και απάθεια, 

με σωματική κόπωση, με έλλειψη ενέργειας, με ψυχοσωματική ασθένεια, με 

αυξημένη κατανάλωση οινοπνεύματος και ναρκωτικών, με κυνισμό, με ακατάλληλο 

θυμό, με κατάθλιψη και με έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων (Shukla & Trivedi, 

2008). 

     Πιο αναλυτικά, τα προβλήματα που έχουν συνδεθεί με το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι (Kyriacou, 2001 ̇ Maslach, 1982 ̇ Maslach & 

Jackson, 1986), η βίωση δυσάρεστων και αρνητικών συναισθημάτων, όπως είναι ο 

θυμός, η ένταση, η ανησυχία, η ρουτίνα, η απογοήτευση και το καταθλιπτικό 

συναίσθημα (Kyriacou, 2001 ̇ Maslach, 1982 ̇ Schonfeld, 1992), τα ψυχοσωματικά 

συμπτώματα ή διάφορες ασθένειες, όπως είναι η κόπωση, οι πονοκέφαλοι και οι 

αϋπνίες (Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος 1997), η γαστρίτιδα ή διάφορες 

καρδιοαγγειακές διαταραχές (Kyriacou, 2001), ενώ συνοδεύεται και από αντιδράσεις 

στρες, όπως είναι η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, φαρμάκων και η χρήση καπνού 

(Maslach, 1982) καθώς και ρήξη οργανωσιακής συμπεριφοράς, όπως οι απουσίες από 
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την εργασία και ο κύκλος εργασιών (Maslach, Schaufeli & Leiter 2001). Η 

επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται να συσχετίζεται, επίσης, με πολλές αυτο-

αναφερόμενες μετρήσεις της προσωπικής δυσφορίας, όπως λιγότερη εργασιακή 

ικανοποίηση (Greenglass & Burke, 1988), καθώς και συζυγικά και οικογενειακά 

προβλήματα (Maslach & Jackson, 1981).  

     Είναι σημαντικό, λοιπόν, κανείς να αναγνωρίζει τα πρώιμα σημάδια του stress, 

έτσι ώστε να μη φθάσει στο σημείο να βιώσει το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης: 

Σωματικά συμπτώματα 

     Αυχένας και ώμοι πιασμένοι ή σε σύσπαση, οσφυαλγία, αίσθημα κόπωσης, 

ταχυσφυγμία ή αίσθημα παλμών, τρόμος, εφίδρωση, ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας, 

δυσκολία στη κατάποση-αίσθημα πνιγμού, κοιλιακό άλγος, δυσπεψία, διάρροια ή 

δυσκοιλιότητα, συχνουρία, αδιαφορία για σεξουαλική δραστηριότητα, ακαθησία, 

αλλεργικές δερματικές παθήσεις, αρθρίτιδα, βήχας, διαβήτης, υπέρταση, λοιμώδεις 

νόσοι (ευαισθησία σε γρίπη και σε έρπητα), προβλήματα γονιμότητας-τεκνοποίησης, 

συμπτώματα της εμμηνόπαυσης (όπως εξάψεις), πρωινή ναυτία και έμετος κατά τη 

διάρκεια της κύησης, νευρικότητα, προ-εμμηνορυσιακό σύνδρομο, ανεπιθύμητες 

ενέργειες χρόνιων νοσημάτων, επιβράδυνση του ρυθμού επουλώσεως τραυμάτων 

(Θελερίτης). Συνδέσεις έχουν γίνει, επίσης, μεταξύ της εξουθένωσης και της 

καρδιαγγειακής νόσου, του εγκεφαλικού επεισοδίου και της κατάθλιψης (Timms, 

Graham & Cottrell, 2007). 

Εκδηλώσεις στη συμπεριφορά 

     Αδυναμία ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων και αδυναμία λήψης αποφάσεων, 

υπερκατανάλωση αλκοόλ, υπερφαγία, έναρξη καπνίσματος ή αύξηση των τσιγάρων 

που καπνίζει το άτομο καθημερινώς, υπερβολική συζήτηση και ενασχόληση με 

στρεσογόνες καταστάσεις. 

Συναισθήματα 

     Έντονη ανησυχία, συχνό κλάμα, θυμός, αίσθημα αδυναμίας να αλλάξει τα 

πράγματα, νευρικότητα, απώλεια νοήματος στη ζωή, αλλά και των στόχων που το 

άτομο είχε θέσει, αίσθημα βαρεμάρας, αίσθημα μοναξιάς, αίσθημα δυστυχίας χωρίς 
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ξεκάθαρη αιτία, καταθλιπτικά συναισθήματα, αισθήματα ενοχής, αναξιότητας ή 

έλλειψη βοήθειας, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που στο παρελθόν 

ήταν ευχάριστες. 

Συμπτώματα που αφορούν στη γνωστική λειτουργία 

     Συνεχής ανησυχία, μειωμένη συγκέντρωση, δυσκολία ανάκλησης αναμνήσεων, 

απώλεια της αίσθησης του χιούμορ, αναποφασιστικότητα, απώλεια 

δημιουργικότητας, αδυναμία του ανθρώπου να έχει «καθαρή» σκέψη, 

επανειλημμένες δυσάρεστες σκέψεις και μη ελεγχόμενες επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές προκειμένου να μειωθεί η ανησυχία, που προέρχεται από αυτές τις 

σκέψεις, επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας που χρειάζονται την 

άμεση επέμβαση ειδικού ψυχικής υγείας (Θελερίτης). 

     Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους βιώνουν μια μεγάλη ποσότητα στρες, που μπορεί να οδηγήσει σε 

καταθλιπτική διάθεση, εξάντληση, κακή απόδοση ή αλλαγές στην στάση ή στην 

προσωπικότητα, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε ασθένειες και 

πρόωρη συνταξιοδότηση (Bakker & Schaufeli, 2000 ̇ Schwarzer & Hallum, 2008). 

     Ο εκπαιδευτικός, που βιώνει επαγγελματική εξουθένωση, αισθάνεται ατονία, 

έλλειψη ενθουσιασμού, διακατέχεται από ένα αίσθημα ανικανοποίητου, 

δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, δεν έχει αυτοπεποίθηση και χάνει το χιούμορ του 

(McGee et al., 1990 ό.α. στην Παππά). Ακόμα, το στρες του εκπαιδευτικού μπορεί να 

εκδηλώνεται με σύγχυση, επιθετικότητα, αποφευκτική συμπεριφορά, αυξημένη τάση 

για απουσίες, μείωση στην απόδοση τόσο του ίδιου όσο και των μαθητών. Πλευρές 

της απόδοσης του εκπαιδευτικού, όπως δημιουργικότητα και εφαρμογή διδακτικών 

τεχνικών, πλήττονται, όταν αυτός βιώνει έντονο στρες (Παππά).   

     Τα παραπάνω αντανακλούν το γεγονός, ότι οι εκπαιδευτικοί σήμερα νιώθουν 

εξάντληση όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά. Νομίζουν, ότι η εργασία 

τους έχει απορροφήσει όλη την ενέργεια και τη «ζωή», που ήταν δική τους και έτσι 

αισθάνονται άδειοι και εξαντλημένοι. Αισθάνονται αναποτελεσματικοί στο 

εργασιακό τους περιβάλλον και χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Έχουν 

ανησυχίες σχετικά με κάθε νέα ανάθεση ή έργο, που τους έχει δοθεί και αισθάνονται, 

ότι ποτέ δε θα είναι σε θέση να το ολοκληρώσουν σωστά. Έτσι, έχουν αναπτύξει μια 



53 

 

αίσθηση αποξένωσης και φυγής από όλα όσα σχετίζονται με την εργασία και 

επιλέγουν να εργάζονται απομονωμένοι, διατηρώντας μια ψυχολογική απόσταση 

(Shukla & Trivedi, 2008). 

1.1.7 Επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης  

     Η επαγγελματική εξουθένωση έχει επιπτώσεις τόσο στο άτομο όσο και στον 

εργασιακό χώρο, στην οργάνωση. Στο άτομο έχει σωματικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις, π.χ. χαμηλή ενεργητικότητα, χρόνια κόπωση και αδυναμία, αισθήματα 

αδιεξόδου, απελπισίας και παγίδευσης, ανάπτυξη αρνητικών στάσεων προς τη ζωή, 

την εργασία και τον εαυτό του. Στον εργασιακό χώρο, οι επιπτώσεις αναφέρονται 

κυρίως στην επιδείνωση των διαπροσωπικών σχέσεων, στη διαφοροποίηση της 

ποιότητας ή συχνότητας της επαφής με τους πελάτες, στη διαμόρφωση προθέσεων, 

από πλευράς του ατόμου, για εγκατάλειψη του χώρου εργασίας, στις αυθαίρετες 

απουσίες (Cordes & Dougherty, 1993), στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στην 

αρνητική στάση απέναντι στην εργασία, καθώς και στα μειωμένα επίπεδα απόδοσης 

(Jackson, Schwab, & Schuler, 1986̇ Lee & Ashforth, 1996 ̇ ̇Brotheridge & Grandey, 

2002).  

     Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο ποσοστό εξουθένωσης στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού, που κυμαίνεται στο 50% σε σχολεία του κέντρου της πόλης, ο 

αριθμός των εξουθενωμένων εκπαιδευτικών, που παραμένουν στην εργασία τους, 

είναι υψηλός. Η μελέτη του Dworkin για τη δέσμευση στην εργασία και τη 

συμπεριφορά εγκατάλειψης έδειξε, ότι ‘οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήταν 

δυσαρεστημένοι με τη δουλειά τους, ένιωθαν εξουθενωμένοι και ήθελαν να 

εγκαταλείψουν τη διδασκαλία, τελικά δε σταμάτησαν. Μάλλον αυτοί παρέμειναν 

παγιδευμένοι σε μια αντιπαθή εργασία, συχνά για ολόκληρη τη σταδιοδρομία τους 

(Dworkin, 1985, σ. 10 ό.α. στους Wright & Heppner, 1986). Προφανώς, αυτό είναι 

μια τραγωδία, όχι μόνο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους 

μαθητές.   

     Η επαγγελματική εξουθένωση του εκπαιδευτικού έχει πρόσθετες επιπτώσεις στην 

κοινωνία, διότι η κατάσταση της ψυχικής του υγείας έχει άμεση επίδραση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας εκπαιδευτικός που έχει χαμηλό ηθικό, υψηλή 

απογοήτευση και αποσπάται από τους μαθητές, προφανώς δεν είναι σε θέση να είναι 

αποτελεσματικός στην τάξη. Η επαγγελματική εξουθένωση δεν είναι ένα ασήμαντο 
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πρόβλημα, αλλά ένα σημαντικό βαρόμετρο μιας μεγάλης κοινωνικής δυσλειτουργίας 

στο χώρο εργασίας (Shukla & Trivedi, 2008). 

     Στα σχολεία, το εργασιακό στρες αποτελεί πρόβλημα λόγω της επίδρασης στην 

απόδοση και στην παραγωγικότητα του ατόμου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει άδειες, 

που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση του στρες, για την 

προκύπτουσα κακή υγεία,  μείωση του επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης και της 

δέσμευσης και ποιοτική υποβάθμιση της διδασκαλίας στην τάξη (Kyriacou, 2001). 

Στην τελευταία περίπτωση, η επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους 

εκπαιδευόμενους και τους συναδέλφους μπορεί εύκολα να επηρεαστεί, καθώς βιώνει 

υψηλά επίπεδα στρες. Η διδασκαλία καθιστά τεράστιες απαιτήσεις τόσο στο μυαλό 

όσο και στα συναισθήματα του εκπαιδευτικού. Υπάρχει ένας συνεχής κίνδυνος της 

υπερφόρτωσης του ρόλου, γι’ αυτό και ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει επίγνωση του 

προσωπικού στρες (Maphalala, 2014). 

     Η επαγγελματική εξουθένωση, γενικά, μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο σε 

διαπροσωπικές συγκρούσεις, καθώς και σε εμφάνιση δυσάρεστων σωματικών 

συμπτωμάτων και αρνητικών συναισθημάτων, που συνοδεύονται από μειωμένη 

παραγωγικότητα (Θελερίτης). Πολλοί ερευνητές, επίσης, προειδοποίησαν ότι, η 

σοβαρή εξάντληση οδήγησε σε συναφείς σωματικές ασθένειες (Timms, Graham & 

Cottrell, 2007). Επιπλέον, αρκετοί ερευνητές έχουν δείξει, ότι η εξάντληση 

σχετίζεται, επίσης, με αρνητικές επιπτώσεις από την άποψη της ψυχικής υγείας, όπως 

είναι το άγχος και η κατάθλιψη (Maslach et al., 2008). 

     Σημαντικές ατομικές συνέπειες μπορούν να αφορούν τόσο σωματικούς 

(πονοκεφάλους, διαταραχές του ύπνου - αϋπνία, εφιάλτες και υπερβολικό ύπνο - 

κόπωση και γαστρεντερικές διαταραχές, κλπ) όσο και ψυχολογικούς τομείς  

(αποξένωση, κατάθλιψη και άγχος, κλπ). Πολλές αρνητικές συνέπειες μπορεί να 

παρατηρηθούν επίσης και σε επίπεδο εργασιακού χώρου: οι εκπαιδευτικοί μπορεί να 

αναπτύξουν απουσίες (ειδικά αναρρωτική άδεια), βραδύτητα, κακή απόδοση, υψηλό 

κύκλο εργασιών και μερικές φορές, την απόφαση να εγκαταλείψουν την εργασία. 

Επιπλέον, παρατηρούνται αρνητικές και κυνικές στάσεις απέναντι στην εργασία τους, 

στους μαθητές, στους συναδέλφους, καθώς και στη συνολική οργάνωση. Αυτή η 

στάση, η οποία συχνά αξιολογείται σε ένα ηθικό επίπεδο, θα πρέπει να θεωρείται,  
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επίσης, ως ένα τελικό στάδιο του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Pisanti, et al., 2003).  

     Συνεπώς, οι επιπτώσεις του εργασιακού άγχους περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις 

στην ικανοποίηση και την παραγωγικότητα του εργαζομένου, στη ψυχική και 

σωματική τους υγεία, στις απουσίες και στο οικονομικό κόστος τους, τον ευρύτερο 

αντίκτυπο στη λειτουργία της οικογένειας και τέλος, την πιθανή ευθύνη του 

εργοδότη, ενώ η κατάθλιψη είναι η πιο πιθανή αρνητική ψυχολογική έκβαση. Μία 

σειρά άλλων πιθανών ''ψυχολογικών'' προβλημάτων περιλαμβάνουν την 

''επαγγελματική εξουθένωση,'' τη κατάχρηση αλκοόλ, τα ανεξήγητα σωματικά 

συμπτώματα, τις ''απουσίες'', τη χρόνια κόπωση και τα ατυχήματα (Tennant, 2001). 

     Οι εκπαιδευτικοί, που βιώνουν την επαγγελματική εξουθένωση, αισθάνονται 

δυσαρεστημένοι και εξαντλημένοι, αποξενώνουν τους εαυτούς τους από τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, είναι λιγότερο παραγωγικοί και 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα υγείας (Maslach et al, 2001̇ Steinhardt, et 

al., 2011). Επίσης, νιώθουν θύματα, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν έχουν 

μακροπρόθεσμους στόχους, ώστε να αγωνιστούν για αυτούς, συχνά χαρακτηρίζονται 

από εκτεταμένες αναρρωτικές άδειες ή κάνουν αιτήσεις για μετάταξη (Maslach, 

1993). Ομοίως, οι Tang & Yeung (1999) επισημαίνουν, ότι το αδικαιολόγητο βαρύ 

φορτίο διδασκαλίας έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας και σε 

συναισθήματα επαγγελματικής εξουθένωσης, που με τη σειρά τους μπορεί να 

οδηγήσουν σε χρόνιες ασθένειες, μειωμένη προσπάθεια, ακόμη και στη φθορά και 

στην παραίτηση από την εργασία.  

     Βιώνοντας αυτές τις καταστάσεις οι εκπαιδευτικοί μπορεί να φιλοδοξούν να 

εγκαταλείψουν τη θέση τους στο σχολείο, αλλά πολλές φορές παραμένουν κι 

εξασκούν το διδακτικό τους έργο, λόγω της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων ή της 

ύπαρξης σημαντικότερων εμποδίων, που τους εμποδίζουν να αποχωρήσουν (Hughes 

2001). Η παραμονή στη θέση εργασίας τους μπορεί να προκαλέσει άλλα σοβαρά 

σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, που με τη σειρά τους οδηγούν σε υψηλότερα 

επίπεδα presenteeism (η παρουσία στην εργασία ενώ νοσούν) (Hemp 2004).  

     Ιστορικά, οι εκπαιδευτικοί έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της 

κοινωνικής αλλαγής και του μετασχηματισμού. Οι εκπαιδευτικοί είναι ένα πολύ 

σημαντικό μέρος της πνευματικής και της συναισθηματικής ζωής των μαθητών τους. 
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Λόγω της στενής αλληλεπίδρασης με τους μαθητές συχνά θεωρούνται ως πρότυπα 

της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς τους (Tozlu, 1996̇ ό.α στον Tanhan, 

2014). Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν 

ορθολογικές δεξιότητες σκέψης κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης. Οι 

παράλογες σκέψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις όχι 

μόνο για τη συμπεριφορά τους, αλλά και για τη συμπεριφορά των μαθητών (Tanhan, 

2014). 

     Έρευνα του Hogg Foundation έδειξε, ότι η ανάθεση σ’ έναν εξουθενωμένο 

εκπαιδευτικό αφήνει τα ταλαντούχα παιδιά κατά δύο μήνες πιο πίσω στην 

ακαδημαϊκή επίδοση ετησίως στις σταθμισμένες δοκιμασίες, από εξίσου ταλαντούχα 

παιδιά που ανατίθενται σε μη εξουθενωμένους εκπαιδευτικούς (Hogg, 1985, σ. 15̇ 

ό.α. στους Wright & Heppner, 1986). 

     Συνεπώς, το στρες των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, επειδή η 

επαγγελματική εξουθένωση και η αποφυγή της προσπάθειας στην εκπαίδευση των 

μαθητών μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για την ακαδημαϊκή ανάπτυξή 

τους καθώς και για την προσωπική ευημερία της νεότερης γενιάς (Tang & Yeung, 

1999). Μια πιθανή εξήγηση σε αυτό αποτελεί το γεγονός, ότι τα άτομα τα οποία είναι 

αναξιοπαθούντα υπερτονίζουν τους υποτιθέμενους στρεσογόνους παράγοντες. Το 

μοντέλο περίπτωσης-προδιάθεσης υποστηρίζει, ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπάρχοντα 

συμπτώματα κατάθλιψης, εξαιτίας των διαταραγμένων διαπροσωπικών δεξιοτήτων, 

μπορούν να δημιουργήσουν μη ευνοϊκό περιβάλλον στην τάξη για την πλειοψηφία 

των μαθητών, δηλαδή αποτελεί έναν ύποπτο στρεσογόνο παράγοντα. Οι μαθητές θα 

μπορούσαν, ως συνέπεια αυτού να βαριούνται στην τάξη με επικεφαλή έναν 

εξουθενωμένο δάσκαλο, να επαναστατούν ή να εκφράζουν επιθετικά συναισθήματα. 

Ο εξουθενωμένος δάσκαλος, με τη σειρά του, δε θα ήταν σε θέση να επιβάλει τους 

κανόνες ευγένειας (Schonfeld, 1992). 

1.1.8 Επαγγελματική εξουθένωση και εργασιακό στρες  

     Το επαγγελματικό στρες αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της 

συνέχισης των διαρθρωτικών αλλαγών στο χώρο εργασίας, τόσο με τις αυξανόμενες 

απαιτήσεις όσο και με την εργασιακή ανασφάλεια, που επιβάλλεται στους 

εργαζόμενους. Μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων για την υγεία έχουν 

προσδιοριστεί, αλλά οι ψυχολογικές διαταραχές είναι σημαντικές, επειδή συμβαίνουν 
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συχνά, συχνά παραβλέπονται και μπορεί να συνοδεύονται από σημαντική κοινωνική 

νοσηρότητα ̇ υπάρχουν σημαντικές συνέπειες για τον τρόπο ζωής και την υγεία των 

εργαζομένων και των οικογενειών τους καθώς υπάρχουν και ιατρο-νομικά ζητήματα 

(Tennant, 2001). Το επαγγελματικό stress αποτελεί έναν ψυχοκοινωνικό κίνδυνο, που 

εμφανίζεται πλέον ως πρόβλημα προς αντιμετώπιση στο πολύπλοκο ευρωπαϊκό και 

ελληνικό τοπίο των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών εργασίας, που φαίνεται να 

επιβάλλει η οικονομική κρίση και οι αλλαγές που έχουν εισάγει εδώ και καιρό στην 

οργάνωση εργασίας οι νέες τεχνολογίες (Θανασιάς, Καλλιτσάρη, Μπάμπαλου, 

Δεληχάς, Καραγεωργίου). 

     Σύμφωνα με τους Kyriacou & Sutcliffe (1978), το άγχος των εκπαιδευτικών 

μπορεί να ορισθεί ως η αντίδραση στις αρνητικές επιπτώσεις της εργασίας από την 

άποψη του θυμού και της κατάθλιψης, λόγω των πτυχών της εργασίας του 

εκπαιδευτικού, που αντιλαμβάνονται σαν απειλές για την σωματική και ψυχολογική 

ευεξία τους και που συνοδεύεται από ενδεχόμενες παθογόνες φυσιολογικές 

μεταβολές (όπως ταχυπαλμία). Τονίζουν, επίσης, το διαμεσολαβητικό ρόλο που 

παίζει η αντίληψη, ότι οι απαιτήσεις από το διδάσκοντα συνιστούν μία απειλή στην 

αυτοεκτίμησή του και αναφέρονται στους μηχανισμούς αντιμετώπισης, που 

ενεργοποιούνται για να μειώσουν την απειλή αυτή. Συνοπτικά, το στρες του 

εκπαιδευτικού εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

α) Τη σύγκρουση ρόλων ή την ασάφεια του ρόλου. 

β) Την εκτίμηση του εκπαιδευτικού, ότι δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει τις 

απαιτήσεις του επαγγέλματος. 

γ) Τη μειωμένη ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, 

εξαιτίας μη ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας. 

δ) Τις άγνωστες ή νέες επαγγελματικές απαιτήσεις. 

ε) Πηγές έξω από το ρόλο του ως εκπαιδευτικού (Παππά). 

     Παρά τους ποικίλους ορισμούς, που έχουν δοθεί κατά καιρούς, θεωρούμε ως 

επαρκή εκείνον του Sarafino (1999), σύμφωνα με τον οποίο: «στρες είναι η συνθήκη 

στην οποία καταλήγουμε, όταν η αλληλεπίδραση ατόμου-περιβάλλοντος οδηγεί το 

άτομο στην αντίληψη μιας διάστασης (αληθινής ή μη) ανάμεσα στις περιβαλλοντικές 
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απαιτήσεις και στις δυνατότητες που έχουν τα ατομικά συστήματα (βιολογικό, 

ψυχολογικό, κοινωνικό)» (σ. 70). Στο ίδιο σημείο ο συγγραφέας αναφέρει ότι: «… το 

στρες δεν είναι μόνο ένα ερέθισμα ή μια αντίδραση, αλλά μάλλον μια διεργασία στην 

οποία το πρόσωπο είναι ένας ενεργητικός παράγοντας». Ο  Sarafino, όπως ο ίδιος 

παραδέχεται, στηρίζεται στην παράδοση των  Lazarus και Folkman, οι οποίοι 

αναφέρουν: «η ουσία του στρες, της αντιμετώπισής του και της προσαρμογής είναι η 

αλλαγή» (Folkman & Lazarus, 1985, σ. 150) και οι οποίοι ορίζουν το στρες ως 

διεργασία (Lazarus & Folkman, 1984). Η αντίληψη του στρες ως διεργασίας δεν είναι 

βέβαια η μόνη, εφόσον το στρες έχει γίνει αντιληπτό και ως «κατάσταση». Ο Selye 

(1956, όπως αναφέρεται στους Καραδήμας, Καλαντζή-Αζίζι, 2002) όρισε το στρες, 

ως την κατάσταση στην οποία οι απαιτήσεις της ζωής προκαλούν μία αντίδραση με 

ευρείες βιολογικές επιπτώσεις, ενώ και ο Cannon (1935, όπως αναφέρεται στους 

Καραδήμας, Καλαντζή-Αζίζι, 2002) όρισε το στρες ως την κατάσταση που 

προκύπτει, όταν διαταράσσεται η ομοιόσταση. Συνοψίζοντας τους διάφορους 

ορισμούς που κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί, φαίνεται ότι επαγγελματικό stress 

είναι η κατάσταση ανισορροπίας του εργαζόμενου ανάμεσα στις απαιτήσεις, που 

πρέπει να ικανοποιήσει και τους πόρους που διαθέτει για να αντεπεξέλθει στις 

απαιτήσεις αυτές. Εκφράζεται με την εκτίμηση του, ότι η κατάσταση που 

αντιμετωπίζει επιβαρύνει σημαντικά ή ακόμη και υπερβαίνει τα ψυχικά αποθέματα 

του, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να οδηγείται σε κατάσταση υπερδιέγερσης και να 

τίθεται σε κίνδυνο η ψυχική του ισορροπία (Θανασιάς κ.α.). 

     Αν και οι ερευνητές διαφοροποιούνται, λοιπόν, στο πώς χρησιμοποιούν τον όρο 

«στρες», οι περισσότεροι συμφωνούν ότι υπάρχουν τρία είδη μεταβλητών στην όλη 

σχετική έρευνα: α) χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (πηγές στρες), β) 

χαρακτηριστικά, διαθέσιμα και δράσεις του ατόμου (π.χ., στοιχεία προσωπικότητας, 

γνωστικοί παράγοντες, κοινωνική υποστήριξη, κ.λπ.) και γ) επιδράσεις ψυχολογικές, 

βιολογικές ή κοινωνικές (Martin, 1987, όπως αναφέρεται στους Καραδήμας, 

Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Και οι τρεις αυτές μεταβλητές είναι αναγκαίες για τη μελέτη 

του στρες, ειδικά όποτε αυτό γίνεται αντιληπτό ως αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και 

περιβάλλοντος. 

     Το άγχος ως μια ασθένεια του σύγχρονου πολιτισμού έχει έρθει στο προσκήνιο 

στο χώρο εργασίας με την επαγγελματική εξουθένωση να χρησιμεύει ως μία από 

εκδηλώσεις του στρες (Vavrus, 1987). 
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     Το παρατεταμένο στρες των εκπαιδευτικών μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση 

ενός συνδρόμου γνωστού ως επαγγελματική εξουθένωση του εκπαιδευτικού, που 

συχνά χαρακτηρίζεται από σωματική, συναισθηματική και συμπεριφορική εξάντληση 

(Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Εμφανίζεται ιδιαίτερα μεταξύ των εργαζομένων των 

ανθρώπινων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών. Αν και οι λόγοι 

μπορεί να διαφέρουν, όλοι οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να βιώνουν το στρες στη 

δουλειά τους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με επιτυχία, το εν λόγω 

στρες. Ωστόσο, η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να είναι το τελικό σημείο της 

ανεπιτυχούς αντιμετώπισης του χρόνιου στρες (Jennett, Harris, & Mesibov, 2003).  

     Οι ερευνητές έχουν προτείνει διαφορετικές λειτουργικότητες των μέτρων της 

εξουθένωσης. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις συνθήκες υγείας, οι Girclano, Everly 

Jr., & Ousek (1993, όπως αναφέρεται στους Tang &Yeung, 1999) πρότειναν ένα 

μέτρο τριών σταδίων της επαγγελματικής εξουθένωσης προτείνοντας, ότι ένας 

εργαζόμενος τείνει να βιώνει «διέγερση του στρες» κατά το αρχικό στάδιο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, και ίσως να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο γνωστό 

ως «εξοικονόμηση ενέργειας» κατά το οποίο ο εργαζόμενος αποφεύγει να καταβάλει 

μια  προσπάθεια, και, τέλος, το τρίτο στάδιο της «εξάντλησης» που χαρακτηρίζεται 

από πολυάριθμα συμπτώματα σοβαρών προβλημάτων υγείας.  

     Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, οι συνέπειες του επαγγελματικού άγχους και 

της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τα άτομα που 

εργάζονται στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών (Antoniou, 

Polychroni, Vlachakis, 2006). Οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται στις κατηγορίες 

με «υψηλή συναισθηματική εργασία» (Hochschild, 1983) και «υψηλή επαγγελματική 

εξουθένωση» (Cordes & Dougherty, 1993), αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα 

επίπεδα εργασιακού άγχους από άλλους εργαζόμενους (Brotheridge & Grandey, 

2002). Μελέτες έχουν δείξει, επίσης, ότι το εργασιακό άγχος είναι ένας ανεξάρτητος 

προγνωστικός δείκτης των τριών συνιστωσών της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών (Friesen & Sarros, 1989) και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 

(Melchior et al., 2007). Από τις τρεις συνιστώσες της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

το χρόνιο εργασιακό στρες σχετίζεται περισσότερο με υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης, που ακολουθείται από αποπροσωποποίηση και 

μειωμένη προσωπική επίτευξη. Η συναισθηματική εξάντληση είναι το κεντρικό 

στοιχείο, που καθιστά την επαγγελματική εξουθένωση «πραγματική» στον 
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εκπαιδευτικό και χρησιμεύει ως συναισθηματικός φορέας μεταφράζοντας τα 

συναισθήματα του στρες σε κατάθλιψη (Steinhardt, Jaggars, Faulk & Gloria, 2011).  

     Η σύνδεση μεταξύ του εργασιακού άγχους και της εξουθένωσης υποδηλώνει, ότι η 

ανακούφιση των στρεσογόνων παραγόντων ή η υιοθέτηση αποτελεσματικών 

στρατηγικών αντιμετώπισης θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της επικράτησης 

της επαγγελματικής εξουθένωσης στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών. Για 

παράδειγμα, οργανωτικοί στρεσογόνοι παράγοντες έχουν επανειλημμένα βρεθεί να 

καθορίζουν τα επίπεδα της συναισθηματικής εξάντλησης, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η στρατηγική αντιμετώπισης της ενισχυμένης στήριξης θα μπορούσε να μετριάσει 

τις αρνητικές επιπτώσεις του χρόνιου στρες στη συναισθηματική εξάντληση 

(Steinhardt, Jaggars, Faulk & Gloria, 2011). 

     Αποτελέσματα του εργασιακού άγχους είναι η κακή σωματική υγεία και η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. Οι εκπαιδευτικοί υπό την επήρεια του άγχους βιώνουν συναισθήματα 

εξάντλησης, ευερεθιστότητας, έντασης και συχνά πονοκέφαλο (Dunham, 1984, ό.α. 

στους Ho & Au, 2006). Η μετά-επίδραση του χρόνιου στρες είναι η επαγγελματική 

εξουθένωση (Maslach, 1977). Η κακή σωματική υγεία και η ψυχική εξουθένωση 

μπορεί να οδηγήσει σε κακή διδακτική απόδοση̇ χαμηλή αυτοεκτίμηση̇ εργασιακή 

δυσαρέσκεια και αυξημένες απουσίες, κακή λήψη αποφάσεων και κακή κρίση (Ho & 

Au, 2006). 

     Ποιος ευθύνεται, όμως, για την έκθεση των εργαζομένων στο στρες; Οδηγείται 

από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο; Οι εργοδότες σπάνια προτείνουν στους 

υπαλλήλους τους, που εργάζονται πάρα πολύ σκληρά, ότι θα πρέπει να ''κοπάσουν'', 

και μάλιστα, γενικά αναμένουν αύξηση της παραγωγικότητας από το εργατικό 

δυναμικό τους. Την ίδια στιγμή, ο μέσος εργαζόμενος αποδέχεται την κατάσταση, 

διότι, αν και δεν αναφέρεται ρητά, η συνέχιση της απασχόλησης του μπορεί να 

εξαρτάται από την επίτευξη αυτών των υψηλών απαιτήσεων. Άλλοι εργαζόμενοι, 

ωστόσο, όσοι είναι εργασιομανείς ή/και πολύ φιλόδοξοι, μπορεί οι ίδιοι να είναι 

περισσότερο υπεύθυνοι για την έκθεσή τους στο εργασιακό άγχος. Ενώ η σχέση 

μεταξύ του εργοδότη, του εργαζομένου και του προσδιορισμού του εργασιακού 

άγχους μπορεί να είναι πολύπλοκη, είναι σαφές ότι η ψυχολογική νοσηρότητα στο 

χώρο εργασίας θα συνεχιστεί ως ένα σημαντικό πρόβλημα, εκτός εάν σημαντικές 

αλλαγές συμβούν στη δομή της απασχόλησης (Tennant, 2001).  
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     Ωστόσο, σύμφωνα με τον Miller (1979 ό.α. στον Maphalala, 2014) η ολική 

εξάλειψη του στρες στην εκπαίδευση δεν μπορεί ποτέ να πραγματοποιηθεί, διότι ένας 

κόσμος απαλλαγμένος από άγχος θα ήταν χωρίς επιτεύγματα. Το άγχος είναι μια 

ισχυρή γεννήτρια παραγωγικότητας, παροχής κινήτρων και δημιουργικότητας με την 

οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Ωστόσο, αν το 

άγχος δεν διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο μπορεί να γίνει αντιπαραγωγικό και να 

περιορίσει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών.  

     Συνεπώς, όπως επισήμανε και ο φυσιολόγος Hans Selye από τη μία υπάρχει το 

«καλό» stress, που έχει βραχεία διάρκεια και μας βοηθά να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, 

τα οποία παρουσιάζονται στη καθημερινή ζωή και από την άλλη το «κακό» 

υπερβολικό stress, το οποίο καταβάλλει την ικανότητα μας να προσαρμοζόμαστε στις 

καινούργιες συνθήκες της ζωής (Θελερίτης).  

     Πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει, ότι η διδασκαλία μπορεί να είναι ένα 

αγχωτικό επάγγελμα και ότι το στρες μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα σταδιοδρομίας 

και να μειώσει την αποτελεσματικότητα και την εργασιακή ικανοποίηση πολλών 

πιστών και φωτισμένων δασκάλων. Επίσης, η αύξηση των απαιτήσεων στα σχολεία 

και στους εκπαιδευτικούς έχουν οδηγήσει σε μια ανησυχητική κλιμάκωση του στρες 

και στην επαγγελματική εξουθένωση ως κινδύνους σταδιοδρομίας για τους 

εκπαιδευτικούς. Μια επιπλέον σημαντική ανησυχία με το εργασιακό στρες στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι, ότι η παρατεταμένη εμπειρία άγχους μπορεί να 

επισπεύσει τη ψυχική και τη σωματική κακή κατάσταση της υγείας. Η ευρέως 

διαδεδομένη ανησυχία σχετικά με το επαγγελματικό στρες στη διδασκαλία έχει 

οδηγήσει πολλούς ερευνητές να επικεντρωθούν σε αυτόν τον τομέα (Maphalala, 

2014).  

     Μερικοί από τους συνήθεις παράγοντες που προκαλούν stress και επαγγελματική 

εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς είναι η υψηλή πίεση της εργασίας και η πίεση του 

χρόνου, η επιθετικότητα των μαθητών, η ασάφεια του ρόλου, η περαιτέρω κατάρτιση, 

η έλλειψη ποικιλίας των εργασιών, η υψηλή σωματική κόπωση, η υψηλή υποστήριξη 

των συνάδελφων και η έλλειψη νοήματος στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού (van der 

Doef & Maes, 2002).  

     Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο βιώνει το stress και ο βαθμός, που επηρεάζεται 

από τους στρεσογόνους παράγοντες, φαίνεται να σχετίζεται με τον τύπο της 



62 

 

προσωπικότητάς του, επίσης (Θανασιάς, Καλλιτσάρη, Μπάμπαλου, Δεληχάς, 

Καραγεωργίου).  

     Γενικά το στρες μπορεί να επέλθει, όταν ο εργαζόμενος δεν «ταιριάζει» αρκετά με 

την εργασία, ή όταν η εργασία του ενέχει υπευθυνότητα για την ασφάλεια, την 

ευημερία ή τη συμπεριφορά των άλλων (Παππά).  

     Μελέτες των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων έχουν βρει τις εγγενείς 

συναισθηματικές απαιτήσεις σε πολλούς τύπους εργασιών να είναι μια σημαντική 

πηγή της πίεσης (Zapf, 2002). Η διδασκαλία έχει περιγραφεί ως μια βαθιά 

συναισθηματική δραστηριότητα (Fried, 1995, ό.α. στους Kinman, Wray & Strange, 

2011), όπου απαιτείται η αποτελεσματική διαχείριση των προσωπικών 

συναισθημάτων και η ικανότητα να προκαλέσει την επιθυμητή συναισθηματική 

κατάσταση σε άλλους. Έτσι, ο διδακτικός ρόλος είναι πιθανό να συνεπάγεται ένα 

σημαντικό βαθμό «συναισθηματικής εργασίας», που ορίζεται ως «η προσπάθεια, 

σχεδιασμού και ελέγχου, που απαιτείται για να εκφράσει οργανωτικά το επιθυμητό 

συναίσθημα κατά τη διάρκεια των διαπροσωπικών συναλλαγών» (Morris & Feldman, 

1996, σ. 987). 

     Οι επιπτώσεις του στρες, που συχνά αναφέρονται, είναι συμπεριφορικές 

αντιδράσεις (κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, αλκοολισμός, κατάχρηση καπνού), 

γνωστικές αντιδράσεις (δυσκολία συγκέντρωσης, μαθησιακές δυσκολίες, αμνησία, 

αδυναμία λήψης αποφάσεων) και συναισθηματικές αντιδράσεις (επιθετική 

συμπεριφορά, κυνισμός, ανησυχία, διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, υποχονδρία, 

αποξένωση, επαγγελματική εξουθένωση, προβλήματα στις οικογενειακές και 

γενικότερα διαπροσωπικές σχέσεις) (Θανασιάς κ.α.).  

     Η εμφάνιση όλο και περισσότερων ασθενειών, όπως είναι οι νευρώσεις, τα έλκη, 

οι πονοκέφαλοι, έχουν συσχετιστεί, επίσης, με την επίδραση στρεσογόνων 

παραγόντων. Επιπλέον, πολλές απουσίες από την εργασία οφείλονται σε στρες και 

όχι σε καθαρά σωματικές ασθένειες (Παππά).  

     Ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας δείχνει, ότι η παρατεταμένη εμπειρία του 

επαγγελματικού άγχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινές και χρόνιες ασθένειες, σε 

επαγγελματική εξουθένωση (μια κατάσταση συναισθηματικής εξάντλησης, 

αποπροσωποποίησης και μειωμένης προσωπικής επίτευξης) (Maslach, 1999), σε 
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μειωμένη εργασιακή δέσμευση και απόδοση (Κokkinos, 2007), καθώς και σε 

απουσίες (λόγω ασθενείας) και μπορεί να συμβάλει στην απόφαση να εγκαταλείψουν 

το επάγγελμα (Kyriacou, 2001). Επιπλέον, το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών 

έχει αποδειχθεί, ότι άμεσα και αρνητικά, επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση 

(Greenglass & Burke, 2003̇ Reilly, Dhingra, Boduszek, 2013). Εν ολίγοις, η χαμηλή 

διδακτική ικανοποίηση αναμένεται, επίσης, να συσχετίζεται με τα αποτελέσματα του 

εργασιακού άγχους, που είναι, η ψυχολογική δυσφορία και η χαμηλή αυτοεκτίμηση 

(Ho & Au, 2006). 

     Το επαγγελματικό stress ως ψυχοκοινωνικός κίνδυνος αποτελεί στις μέρες μας μία 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια του εργατικού 

δυναμικού της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία, το εργασιακό 

stress το 2005 ήταν η δεύτερη, μετά από την οσφυαλγία, σημαντικότερη νόσος καθώς 

αφορούσε το 22% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ορισμένες 

μελέτες, ένα ποσοστό 50% του συνόλου των χαμένων εργάσιμων ημερών σχετίζεται 

με το εργασιακό stress. Πρόσφατο τραγικό παράδειγμα επιπτώσεων του εργασιακού 

stress υπήρξε αυτό μεγάλης εταιρίας τηλεπικοινωνιών στη Γαλλία, όπου 23 

υπάλληλοι αυτοκτόνησαν σε ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών, λόγω του υψηλού 

stress και των συνεχών αναδιαρθρώσεων. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό 

Εργασίας, το εργασιακό stress στοιχίζει στην Αμερικανική οικονομία 200 

δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, κόστος το οποίο οφείλεται σε ασφαλιστικές 

αποζημιώσεις, σε απουσίες, κακή τήρηση του ωραρίου, μείωση της 

παραγωγικότητας, ατυχήματα, και πρόωρους θανάτους, ενώ στην Ευρωπαϊκή 

οικονομία το αντίστοιχο κόστος αγγίζει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 

(Θανασιάς κ.α.).  

     Επιπλέον, πολύχρονες μελέτες έχουν συσχετίσει το εργασιακό stress με 

ενδοκρινικές, καρδιαγγειακές και ανοσολογικές μεταβολές, που οδηγούν σε ψυχικά 

και σωματικά νοσήματα, όπως η κατάθλιψη, οι συχνές λοιμώξεις και το πεπτικό 

έλκος (Θανασιάς κ.α.). 

     Τέλος, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση, ότι το φύλο έχει επίδραση 

στο άγχος και στην επαγγελματική εξουθένωση, αποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού στρες σε σύγκριση με 
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τους άνδρες, όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην τάξη και στο φόρτο 

εργασίας, που συχνά υπερκαλύπτει την προσωπική και οικογενειακή ζωή και τις 

συνθήκες εργασίας (Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 2006̇ Reilly, Dhingra, 

Boduszek, 2013). 

1.1.9 Πρόληψη και αντιμετώπιση του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης  

     Οι εκπαιδευτικοί, που χαρακτηρίζονται από επαγγελματική εξουθένωση, επιδρούν 

αρνητικά στον εαυτό τους, στους μαθητές τους και στο εκπαιδευτικό σύστημα 

(Hughes, 2001). Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα πρόληψης ή και 

αντιμετώπισης του συνδρόμου, εφόσον αυτό έχει εκδηλωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με 

τον Cedoline, η διαδικασία αντιμετώπισης του στρες ξεκινάει πρώτα απ’ όλα με την 

αποδοχή της κατάστασης και την επιθυμία για αλλαγή  (Παππά). 

     Αφού, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, ένας ακόμα 

τρόπος για να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, που έχει προφανώς η διδασκαλία 

στην υγεία και στην ευεξία, είναι η στόχευση αυτών των επαγγελματικών 

στρεσογόνων παραγόντων. Περισσότερη γνώση για τους επαγγελματικούς 

καθοριστικούς παράγοντες της καταπόνησης των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να 

δώσει περαιτέρω κατευθύνσεις για τη βελτίωση του χώρου εργασίας και της θέσης 

εργασίας τους (van der Doef & Maes, 2002). 

     Οι Cartwright και Cooper προτείνουν τη συνδυασμένη χρήση των πρωτογενών 

(π.χ. μείωση του άγχους), δευτερογενών (π.χ. διαχείριση του στρες) και τριτογενών 

(π.χ. παροχή συμβουλών στο χώρο εργασίας) τεχνικών για τη διαχείριση του 

επαγγελματικού άγχους (Reilly, Dhingra, Boduszek, 2013). 

     Από την άλλη ο Blase (1982, σ. 102) αναφέρεται στις τεχνικές διαχείρισης άγχους 

με τον όρο πόροι αντιμετώπισης, όπου αναφέρονται σε «κάθε παράγοντα (σωματικό, 

ψυχολογικό, κοινωνικό, ή υλικό), ο οποίος βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

ξεπεράσουν τους στρεσογόνους παράγοντες, που σχετίζονται με την εργασία και με 

την επίτευξη αποτελεσμάτων αξίας με τους μαθητές». Ο συγγραφέας υποστηρίζει, ότι 

«όταν οι πόροι αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού είναι ανεπαρκείς για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων των στρεσογόνων παραγόντων, έχει ως αποτέλεσμα το 

υπολειμματικό στρες» Blase (1982, σ. 103). Υιοθετώντας αυτή την  προσέγγιση, οι 
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πόροι αντιμετώπισης ή υποστήριξης διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, 

όπως πρότειναν οι Schwarzer και Greenglass. Η εσωτερική υποστήριξη αναφέρεται 

στις προσωπικές μεταβλητές (ψυχολογικά ή συμπεριφορικά μοτίβα), οι οποίες, σε 

προηγούμενες έρευνες, αποδείχτηκε ότι έχουν αμβλυντική ή αναγωγική επίδραση 

πάνω στο στρες των εκπαιδευτικών (π.χ. αυτεπάρκεια, η επαγγελματική ανάπτυξη, 

ενεργείς στρατηγικές αντιμετώπισης). Η εξωτερική υποστήριξη αναφέρεται στους 

κοινωνικούς και διδακτικούς πόρους. Η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να προέρχεται 

είτε μέσα από το σχολείο (π.χ. ο διευθυντής, οι συνάδελφοι, ο λογοθεραπευτής, ο 

ψυχολόγος) ή έξω από το σχολείο (π.χ. οι φίλοι, οι σύντροφοι, η οικογένεια). Οι 

διδακτικοί πόροι αναφέρονται σε πόρους υποστήριξης των εκπαιδευτικών (οι χάρτες, 

τα λογισμικά, οι υπολογιστές, το επιδιαφανοσκόπιο (projectors), τα φωτοτυπικά 

μηχανήματα) καθώς και σε σχολικές εγκαταστάσεις (τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, τα 

γραφεία) (Betoret, 2009).  

     Για να παραμείνουν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία ή για να εισαχθούν 

σ’ ένα άλλο πεδίο, μπορεί να βοηθήσει η μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης, η 

ενίσχυση της εργασιακής τους ικανοποίησης και η αύξηση της αποτελεσματικότητάς 

τους στην τάξη (Wright & Heppner, 1986). Αρκετές μελέτες επιβεβαίωσαν την 

υπόθεση, ότι η χρήση των στρατηγικών αντιμετώπισης συντόνισε τη σχέση μεταξύ 

στρεσογόνων παραγόντων εργασίας και των σωματικών και ψυχολογικών 

αποτελεσμάτων (Parkes, 1990). 

     Επιπλέον, πολλές προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί για τη διατήρηση της υγείας και 

τη μείωση του στρες σε μια ποικιλία περιβαλλόντων. Ορισμένες μεγάλες 

προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, τις φυσικές 

παρεμβάσεις, που βασίζονται στη χαλάρωση και τα συστήματα, που βασίζονται στην 

άσκηση (Gold et al., 2010). Οι προσεγγίσεις, που βασίζονται στη γνώση και στη 

συναίσθηση, αναγνωρίστηκαν ως αποτελεσματικοί τρόποι για την καθιέρωση και τη 

διατήρηση της υγείας και της ευεξίας (Brown &  Ryan 2003). Η Διαλεκτική 

Συμπεριφορική Θεραπεία είναι μια καθιερωμένη παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει 

ειδικές μορφές κατάρτισης της γνώσης και της συναίσθησης. Η Θεραπεία Αποδοχής 

και Δέσμευσης περιλαμβάνει, επίσης, τις πτυχές της γνώσης και της συναίσθησης. Η 

βασισμένη στη Γνώση και Συναίσθηση Γνωστική Θεραπεία έχει αναπτυχθεί για την 

πρόληψη των υποτροπών της κατάθλιψης με ικανοποιητικά αποτελέσματα (Gold et 

al., 2010). 
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     Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και τη σύνδεση 

τους με το επαγγελματικό στρες, την επαγγελματική εξουθένωση και τη μειωμένη 

ικανοποίηση από την εργασία, η συναισθηματική νοημοσύνη (ΕΙ) μπορεί να είναι 

θεμελιώδης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων, που οδηγούν στη βελτίωση της 

ψυχικής υγείας και στη διδασκαλική επιτυχία και, με τη σειρά τους, στα θετικά 

αποτελέσματα των μαθητών. Υποστηρίζεται, ότι οι βασικοί παράγοντες, που 

περιγράφουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, μπορούν να υπαχθούν στις 

ικανότητες, που αποτελούν την ΕΙ. Αυτή η αλληλοεπικάλυψη δείχνει, ότι η 

εκπαίδευση στην συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί, επίσης, να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη, να μειώσει το άγχος τους 

και τη δυσαρέσκεια στην εργασία (Vesely, Saklofske & Leschied, 2013),  καθώς και 

να βελτιώσει τη ψυχική και σωματική υγεία (Stough et al., 2009). Αυτή η έννοια της 

ΕΙ, ως θετικός πόρος αντιμετώπισης για τους εκπαιδευτικούς, τονίστηκε επίσης από 

τον Chan (2008), δείχνοντας ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας της ενεργητικής αντιμετώπισης (Vesely, Saklofske & 

Leschied, 2013).    

     Υπάρχει, επίσης, αυξανόμενη βιβλιογραφία που υποδηλώνει, ότι η Γνώση και η 

Συναίσθηση (MBSR) είναι μια χρήσιμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση μιας 

ποικιλίας ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και για τη μείωση του στρες. Από την 

εφαρμογή της προσέγγισης αυτής σε μία ομάδα εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα 

έδειξαν βελτίωση για τους περισσότερους συμμετέχοντες, όσον αφορά το άγχος, την 

κατάθλιψη και την πίεση, ορισμένα από τα οποία ήταν στατιστικά σημαντικά. Αυτά 

τα αποτελέσματα υποδεικνύουν, ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι μία 

δυνητικά οικονομικά αποδοτική μέθοδος για την καταπολέμηση του στρες των 

εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εξουθένωσης  (Gold et al., 2010). 

     Ο υποστηρικτικός κοινωνικός και οικογενειακός περίγυρος μπορούν, επίσης, να 

προφυλάξουν σε σημαντικό βαθμό τον άνθρωπο από τις δυσμενείς επιπτώσεις του 

εργασιακού stress (Steinhardt et al., 2011). Επιπλέον ένα εργασιακό περιβάλλον, το 

οποίο διακατέχεται από κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοϋποστήριξης σεβασμού και 

ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να προστατέψει 

αποτελεσματικά από την ανάπτυξη εργασιακής εξουθένωσης (Θελερίτης). 

Αναμφίβολα τα άτομα, που χρησιμοποιούν περισσότερο εστιασμένες στο πρόβλημα 

δεξιότητες αντιμετώπισης και λαμβάνουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη από 
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τους επόπτες και τους συναδέλφους τους, είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν 

υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης (Ito & Brotheridge, 2003̇ Wilk & 

Moynihan, 2005). 

     Επιπλέον, οι Darling-Hammond ισχυρίστηκαν, ότι το πλαίσιο που παρέχεται από 

τη διοίκηση του σχολείου επηρεάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ του προσωπικού, τα 

συναισθήματα των εκπαιδευτικών με το να εκτιμώνται για το έργο τους και το 

αίσθημα εμπλοκής στο σχολείο (Pillay, Goddard & Wilss, 2005). 

     Γενικά, μια σειρά από μελέτες έχουν δείξει αρνητικές σχέσεις μεταξύ της 

κοινωνικής υποστήριξης του χώρου εργασίας και της επαγγελματικής εξουθένωσης 

σε δείγματα εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας έτσι τις κύριες επιδράσεις του μοντέλου. 

Άλλες μελέτες για τους εκπαιδευτικούς παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία, ότι η 

υποστήριξη μπορεί να θωρακίσει τον αρνητικό αντίκτυπο των στρεσογόνων 

παραγόντων, που σχετίζονται με την εργασία (Kinman, Wray & Strange, 2011). 

Συνεπώς διαπιστώνεται ότι, πρώτον, οι εργαζόμενοι, που βιώνουν πιο υποστηρικτικές 

διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας, οι συναισθηματικές τους απαιτήσεις 

ικανοποιούνται πιο εύκολα από τον εργασιακό τους ρόλο και να είναι λιγότερο 

επαχθείς. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι, που αισθάνονται περισσότερη στήριξη, μπορεί 

να αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εργασίας ως την «κατάλληλη» 

συναισθηματική ανταπόκριση, που προκύπτει πιο αυθόρμητα. Τρίτον, η ικανότητα να 

γνωστοποιούν τις συναισθηματικές εκδηλώσεις και τα «πραγματικά»  συναισθήματά 

τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους 

εργαζόμενους να αναπτύξουν περισσότερες επιτυχημένες στρατηγικές 

αντιμετώπισης, που να τους προστατεύουν από τους κινδύνους για την υγεία 

(Grandey, 2000).  

     Ωστόσο, μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικοί παράγοντες, πέρα από τον έλεγχο 

και την κοινωνική υποστήριξη, που δρουν ως ρυθμιστικοί παράγοντες για τις 

αρνητικές επιπτώσεις των υψηλών και χαμηλών απαιτήσεων της εργασίας στην υγεία 

των εκπαιδευτικών. Κάποια παραδείγματα είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, η 

αύξηση της κατάρτισης και της προώθησης των ευκαιριών ή των μεμονωμένων 

παραμέτρων, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να εκφράσουν κάποιες από τις αξίες 

στην εργασία ή για την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων (Pomaki & 

Anagnostopoulou, 2003). 
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     Όσον αφορά την εκπαίδευση, ο Dworkin προτείνει την κατάρτιση των διευθυντών 

σε θέματα διαχείρισης του προσωπικού, την εκμάθηση δεξιοτήτων ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών 

(Vavrus, 1987). 

     Επιπλέον, προτείνεται για τα σχολικά συμβούλια να λάβουν μέτρα, τα οποία θα 

μπορούσαν να αυξήσουν το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

πάνω από μια ορισμένη ηλικία, για παράδειγμα, ενσωματώνοντας τους 

εκπαιδευτικούς πάνω από την ηλικία των 40 σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων (τόσο 

για τις αποφάσεις που αφορούν τους ίδιους, όσο και το σχολείο) και απασχολώντας 

τους ως «προπονητές» ή «μέντορες» για την καθοδήγηση των νεότερων συναδέλφων 

τους (Demirtas, 2010).  

     Επιπροσθέτως, στη σημερινή πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

οργανώσεων προστίθεται και η προώθηση της εμπλοκής στην εργασία. Η πρόληψη 

της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν είναι αρκετή, είναι απαραίτητη η περαιτέρω  

ενίσχυση της σχέσης εργασίας (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009). 

     Οι πολιτικοί και οι ηγέτες του σχολείου θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή 

στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Οι ερευνητές της εκπαίδευσης έχουν 

παρατηρήσει μια επιτάχυνση της ταχύτητας εργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

έναν αυξανόμενο αριθμό των αναθέσεων εργασίας κατά τα τελευταία χρόνια με 

αποτέλεσμα λιγότερο χρόνο για ξεκούραση και ανάκαμψη. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να 

οδηγήσει σε αυξημένη συναισθηματική εξάντληση και σε μειωμένη εργασιακή 

ικανοποίηση (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 

     Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τα θέματα αυτά μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με τη μείωση, για παράδειγμα, της πίεσης του χρόνου και της 

ασάφειας του ρόλου και της βελτίωσης των αλληλεπιδράσεων με τους μαθητές. 

Τέτοιες πιθανές βελτιώσεις θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη θέσπιση καλών 

δικτύων επικοινωνίας, τον προσεκτικό σχεδιασμό καινοτόμων διαδικασιών, την 

εφαρμογή κανονισμών για το κλίμα στην τάξη, το μοίρασμα του φόρτου εργασίας 

προκειμένου να μειωθεί η φυσική κόπωση, καθώς και με τη θέσπιση περισσότερων 

ανατροφοδοτικών ευκαιριών για τους εκπαιδευτικούς. Εκτός από αυτό, μπορεί να 

αξίζει τον κόπο η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρησιμοποίηση στρατηγικών 
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αντιμετώπισης προσανατολισμένες στο έργο παρά επικεντρωμένες στο συναίσθημα 

(Verhoeven, Kraaij, Joekes  & Maes, 2003). 

     Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Smith και Bourke πρότειναν τις παρακάτω στρατηγικές 

αντιμετώπισης για τη μείωση των πηγών του εργασιακού άγχους, όπως είναι ο 

φόρτος εργασίας, η ασάφεια και η σύγκρουση των ρόλων:  

α) Την ορθολογική οργάνωση ή ρύθμιση των εργασιακών απαιτήσεων, των 

διαδικασιών αξιολόγησης, της κατανομής των πόρων, τη διευκρίνιση των 

εκπαιδευτικών στόχων και την κατανομή του φόρτου εργασίας. 

β) Την ανάπτυξη δομών στήριξης, όπως μαθήματα διαχείρισης του χρόνου, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ίσως αυτός να είναι ο πιο σημαντικός τρόπος, με τον 

οποίο μπορεί να μειωθεί το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών. 

γ) Προσεκτική εξέταση όλων των αναγκών των εκπαιδευτικών, μέσω πιο ευέλικτων 

δομών διοίκησης, που είναι σε θέση να προσφέρουν αναγνώριση, επιβράβευση και 

συλλογική λήψη αποφάσεων (Maphalala, 2014). 

     Διαφαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για τη μείωση του 

διδακτικού φορτίου, ίσως με τη μείωση του μεγέθους των τάξεων, με τη βελτίωση της 

αναλογίας διδασκόντων και μαθητών, καθώς και με τη μείωση των ωρών εργασίας 

(Tang & Yeung, 1999). Προς τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών, όπως ο James 

(1997) έχει προτείνει, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένταξη προγραμμάτων 

διαχείρισης του στρες για υποψήφιους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της κατάρτισης 

και για τους εκπαιδευτικούς σε υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί από άγχος. 

     Από πρακτική άποψη, οι παρεμβάσεις, που στοχεύουν να μειώσουν την 

επαγγελματική εξουθένωση και τα καταθλιπτικά συμπτώματα των εκπαιδευτικών, θα 

μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικές, εάν είχαν σχεδιαστεί για να επικεντρωθούν 

κυρίως στην πρόληψη του άγχους και δευτερευόντως με τη διαχείριση του άγχους. 

Μια προληπτική προσέγγιση του στρες θα μπορούσε να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς στην οικοδόμηση προσωπικών πόρων και στη διεύρυνση των 

δεξιοτήτων αντιμετώπισης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, προκειμένου να 

μειωθεί η σχέση μεταξύ χρόνιου στρες και συναισθηματικής εξάντλησης. Σε αυτήν 

την προσέγγιση, των προσωπικών και περιβαλλοντικών πόρων (π.χ. πηγή ελέγχου, 

αυτοεκτίμηση, στρατηγικές αντιμετώπισης, θετικότητα, υποστήριξη από τους 
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συναδέλφους και τους διευθυντές) θα προσδιορίζονταν, θα ενισχύονταν και θα 

χρησιμοποιούνταν για να βοηθήσουν να μειωθούν οι αρχικές αντιλήψεις του στρες, 

να οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα (Steinhardt et al., 2011) και να ενισχυθεί η 

εργασιακή δέσμευση (Maslach & Leiter, 2008). Ως εκ τούτου, τα καταθλιπτικά 

συμπτώματα μπορεί να χρησιμεύσουν ως καταλύτης για να διαταράξουν και στη 

συνέχεια να βοηθήσουν εποικοδομητικά στην αναμόρφωση των βασικών 

πεποιθήσεων για τον εαυτό και τη δουλειά κάποιου (Dolbier, Smith Jaggars, & 

Steinhardt, 2010). 

     Η ενίσχυση των πόρων της εργασίας, η πρόληψη της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου η αύξηση της επαγγελματικής 

δέσμευσης των εκπαιδευτικών, φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση 

για την αντιμετώπιση του ζητήματος της φθοράς στη διδασκαλία (Hakanen, Bakker, 

Schaufeli, 2006). 

     Χρειάζεται, όμως, οι ανώτεροι να μη δίνουν μόνο προτεραιότητα στους υλικούς 

εργασιακούς πόρους για να οπλίσουν τους εκπαιδευτικούς εναντίον αυτών των 

εργασιακών απαιτήσεων, αλλά επίσης να προσπαθούν να κάνουν τους 

συναισθηματικούς εργασιακούς πόρους εύκολα προσβάσιμους για όλους τους 

εργαζόμενους. Για παράδειγμα, όταν οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ασχοληθούν με τα 

εγγενή συναισθήματα της εργασίας τους (π.χ., να θυμώσουν με αγενείς μαθητές) ή / 

και μετά από οργανωτικής απόψεως επιθυμητά συναισθήματα (π.χ., μένοντας ήρεμοι 

μπροστά σε μια τάξη), οι εργοδότες θα μπορούσαν να παρέχουν συναισθηματική 

υποστήριξη ή την τόνωση της συναισθηματικής υποστήριξης μεταξύ των 

συναδέλφων (π.χ., ένας ακροατής κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή στις 

εργασιακές συναντήσεις). Επίσης, εκτός από τις παρεμβάσεις εργασιακού 

επανασχεδιασμού στην επιλογή προσωπικού, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

επιλεγούν με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά, που ενισχύουν την ανοσία τους 

στο εργασιακό άγχος (van den Tooren, de Jonge, Vlerick, Daniels & Van de Ven, 

2011). 

     Άλλες μέθοδοι, που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες στο πλαίσιο της παροχής 

συμβουλών ή οργανωτικών παρεμβάσεων, είναι η οικοδόμηση υπανάπτυκτων 

δεξιοτήτων, ο επανασχεδιασμός των θέσεων εργασίας για να προστεθούν αξιόλογα 

στοιχεία, η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης από κατάλληλες πηγές, (όπου είναι 
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απαραίτητο) η εξέταση εναλλακτικών θέσεων εργασίας, που προσφέρουν μια 

καλύτερη προσαρμογή στην τρέχουσα εργασιακή προσωπικότητα κάποιου (Duffy & 

Lent, 2009), καθώς και η στρατηγικές διαχείρισης του συναισθήματος για όσους 

εμφανίζουν γενικά χαμηλά επίπεδα θετικού συναισθήματος (ή υψηλά επίπεδα 

αρνητικού συναισθήματος) (Brown, Ryan, & McPartland, 1996). Επιπλέον, η 

ενίσχυση των αισιόδοξων αυτο-πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών μαζί με βελτιωμένες 

δεξιότητες διδασκαλίας θα πρέπει να είναι ένα προληπτικό μέτρο για την αποφυγή 

αυτής της καθοδικής πορείας (Schwarzer & Hallum, 2008). 

     Στην περίπτωση των σχολείων, θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν ευκαιρίες για 

συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια συλλογική 

αντίληψη της διαθεσιμότητας των πόρων και της μείωσης των απαιτήσεων. Αυτό 

μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της έντασης της αντιλαμβανόμενης συλλογικής 

επαγγελματικής εξουθένωσης και στη σχέση της με την ατομική επαγγελματική 

εξουθένωση (González-Morales, Peiró, Rodríguez & Bliese, 2011). Συνεπώς, τα 

σχολεία θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα οργανωτικό κλίμα, που θα ενθαρρύνει αντί 

να αποθαρρύνει την επικοινωνία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, έτσι ώστε ο 

κάθε εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να εκφράσει την αδυναμία του, να 

αντιμετωπίσει τους φόβους, που σχετίζονται με την εργασία του και να είναι σε θέση 

να ζητήσει βοήθεια, αν χρειαστεί (Maphalala, 2014).  

     Προσπάθειες για τη βελτίωση των θετικών χαρακτηριστικών της διδασκαλίας 

έχουν γίνει μέσα από μια σειρά εργαστηρίων και προγραμμάτων αποτελεσματικής  

επαγγελματικής ανάπτυξης (Berry, Daughtrey, & Wieder, 2010). Τα περισσότερα από 

αυτά τα προγράμματα έχουν κάποια συνιστώσα, που στοχεύει στην αύξηση της 

προσωπικής ευεξίας των εκπαιδευτικών και συνήθως επικεντρώνονται στην 

αυτορρύθμιση. Έχει ενδιαφέρον, ότι πολλά από αυτά τα συστατικά αντικατοπτρίζουν 

τις ικανότητες, που υπάρχουν σε άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (ΕΙ) ή 

που διδάσκονται μέσω της κατάρτισης της ΕΙ (Vesely, Saklofske & Leschied, 2013).    

     Σε έναν από τους πιο αξιόλογους ισχυρισμούς του ο Dworkin αποκαλύπτει, ότι 

είναι σκόπιμο να τονιστεί η βελτίωση του ηθικού των εκπαιδευτικών ως μέσο για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, διότι υπάρχει η υποψία, ότι η βελτίωση της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί η 

εκπαίδευση των μαθητών. Αξιολογήσεις ερευνών και σχολίων 15 χρόνων για το 
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ηθικό και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ήταν σχεδόν ομόφωνες στην 

παρατήρηση, ότι η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, αυξάνει το ηθικό των 

εκπαιδευτικών και την εργασιακή ικανοποίηση, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Vavrus, 1987). 

     Αρκετές μελέτες έχουν αποκαλύψει, ότι οι άπειροι εκπαιδευτικοί είναι πιο 

επιρρεπείς στο στρες σε σύγκριση με έμπειρους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό 

συνιστάται να υπάρχει ένας αποτελεσματικός προσανατολισμός των νέων 

εκπαιδευτικών. Στον προσανατολισμό τους, θα πρέπει να δοθεί μια ανοιχτή και 

ρεαλιστική περιγραφή των τυπικών προβλημάτων και των απογοητεύσεων που 

συναντώνται στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αυτό θα τους βοηθήσει να 

διαμορφώσουν αποδεκτές και αποτελεσματικές λύσεις σε εύθετο χρόνο (Maphalala, 

2014). Η γνώση και η επίγνωση των πιο σημαντικών πηγών της έλλειψης της 

αμοιβαιότητας μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην πρόληψη και στη 

μείωση της εξουθένωσης και της κατάθλιψης. Οι νέοι εκπαιδευτικοί στο επάγγελμα 

θα πρέπει να ενημερώνονται για το τι πρέπει να αναμένουν από τους μαθητές. Ο 

Cherniss προτείνει, ότι η έλλειψη αμοιβαιότητας κυρίως προέρχεται από μη 

ρεαλιστικές επαγγελματικές προσδοκίες, που μπορούν τελικά να έχουν ως 

αποτέλεσμα αισθήματα απόγνωσης, κοινωνικής ανεπάρκειας και εξουθένωσης 

(Bakker et al., 1999). 

     Ολοκληρώνοντας, τα προγράμματα για τη μείωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να περιλαμβάνουν επωφελείς διατάξεις για 

αυξημένο σχολικό εξοπλισμό, διδακτικές προμήθειες και ειδικευμένο προσωπικό για 

την υποστήριξη των μαθητών (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κλπ), ειδικά για τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πάνω απ 'όλα την κατάρτισή τους 

για τη βελτίωση της διαχείρισης της τάξης και των διδακτικών δεξιοτήτων τους. Ως 

εκ τούτου, προσωπικές παρεμβάσεις θα πρέπει να διεξάγονται ταυτόχρονα με 

παρεμβάσεις σε οργανωτικό επίπεδο (Betoret, 2009). Επίσης, θα ήταν ωφέλιμο το 

Υπουργείο Παιδείας να αναπτύξει στρατηγικές για την πρόληψη του υπερβολικού 

άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης του 

προσωπικού, της γενικής οργάνωσης και της διοίκησης του σχολείου, διασφαλίζοντας 

ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή νέων 

πρωτοβουλιών, όπως τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και η Αξιολόγηση Πολιτικών 

Δηλώσεων (CAPS), τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και άλλα. 
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Θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των εκπαιδευτικών για τις αλλαγές, που λαμβάνουν 

χώρα, έτσι ώστε να βλέπουν τους εαυτούς τους ως αναπόσπαστο μέρος της αλλαγής 

και όχι να δουν την αλλαγή ως κάτι, που τους επιβάλλεται (Maphalala, 2014).  

     Τέλος, κάποιες πρακτικές συμβουλές κατά τους Cole & Walker (1989, ό.α. στον 

Maphalala, 2014), που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 

αντιμετωπίσουν τις καθημερινές εντάσεις και ανησυχίες και να μειώσουν το άγχος 

στη ζωή τους, είναι οι εξής: 

i) Να είναι πιο ενήμεροι για το άγχος. 

ii) Να προγραμματίζονται εγκαίρως και να διαχειρίζονται το χρόνο. 

iii) Να ορίζουν σαφείς στόχους 

iv) Να γνωρίζουν τα προσωπικά τους όρια 

v) Να μην έχουν παράλογες απαιτήσεις 

vi) Να κρατιούνται σε φόρμα και να λαμβάνουν τακτικές ασκήσεις 

vii) Να τρώνε μια ισορροπημένη διατροφή 

viii) Να έχουν ελεύθερο χρόνο 

ix) Να έχουν δίκτυο και να αναπτύσσουν συστήματα υποστήριξης 

x) Να μοιράζονται τα προβλήματα  

xi) Να λαμβάνουν επαρκή ανάπαυση και ύπνο. 

1.1.10 Έρευνες σχετικές με την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών  

     Κοινά θεωρείται, ότι υπάρχει κάτι μοναδικό όσον αφορά τα επαγγέλματα στο 

χώρο φροντίδας υγείας, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στη διδασκαλία και σε άλλα 

επαγγέλματα «Φροντίδας», που κάνουν τους εργαζόμενους στους χώρους αυτούς να 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βιώσουν την επαγγελματική εξουθένωση (Jackson 

et al, 1986̇ Leiter & Maslach, 1988). Ερευνητές έχουν δείξει διαφορές στις διαστάσεις 

της επαγγελματικής εξουθένωσης για διαφορετικά επαγγέλματα υπηρεσιών και 

φροντίδας και έχουν αναπτύξει ταξινομήσεις των επαγγελμάτων «υψηλής 

εξουθένωσης» με βάση τη συχνότητα των αλληλεπιδράσεων (Cordes & Dougherty, 
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1993) και του συναισθηματικού ελέγχου, που απαιτείται κατά την αλληλεπίδραση με 

το κοινό. Συνολικά, οι συναισθηματικές απαιτήσεις είναι υψηλές και η 

συναισθηματική αυτονομία χαμηλή στα «ανθρωποκεντρικά επαγγέλματα», γεγονός 

που υποδηλώνει, ότι οι εργαζόμενοι θα αναφέρουν περισσότερη επαγγελματική 

εξουθένωση, όπως υποστηρίζει ο Karasek (1979).  

     Σύμφωνα με έρευνα που σχετίζεται με το στρες, την επαγγελματική εξουθένωση 

και τα επαγγέλματα παροχής βοήθειας, οι εκπαιδευτικοί έχουν επιλέξει να μπουν σε 

ένα επάγγελμα παροχής φροντίδας και φαίνεται να είναι εξίσου πιθανό να βιώσουν το 

στρες και τη συναισθηματική εξάντληση από τις συμπεριφορές των μαθητών (Chang, 

2009̇ Maslach et al ., 1996). 

     Μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτει, ότι αρκετοί ερευνητές 

έχουν εξετάσει το ζήτημα της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών από 

διαφορετική οπτική γωνία. Οι Brouwers και Tomic (1999) εξέτασαν την κατεύθυνση 

και το χρονικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της αντιλαμβανόμενης αυτο-

αποτελεσματικότητας για τη διαχείριση της τάξης και της εξάντλησης στους 

καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Brock και Grady προσέφεραν μια 

έρευνα, που βασίζεται στην πρακτική προσέγγιση για την αναγνώριση, τη διαχείριση 

και την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (Shukla & 

Trivedi, 2008). Ο Lackritz (2004) ερεύνησε την επαγγελματική εξουθένωση στους 

καθηγητές πανεπιστημίου και η επαγγελματική εξουθένωση και η δέσμευση στην 

εργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ερευνήθηκε από τους Hakanen, Bakker και 

Schaufeli (2006). Οι συγκρούσεις μεταξύ των γυναικών εκπαιδευτικών μελετήθηκαν 

από τους Cinamon και Rich (2005) και η επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στην επαγγελματική εξουθένωση μεταξύ των καθηγητών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Χονγκ Κονγκ εκτιμήθηκε από τους Lau, Yuen και 

Chan (2005, ό.α. στους Shukla & Trivedi, 2008).  

     Επίσης, παλαιότερες έρευνες έδειξαν, ότι ένας αυξανόμενος αριθμός 

εκπαιδευτικών είναι αναποτελεσματικοί και συνταξιοδοτούνται πρόωρα, κυρίως 

λόγω ψυχικών προβλημάτων (Travers & Cooper, 1996). Στη Μεγάλη Βρετανία, μόνο 

το 1998, το ετήσιο κόστος του άγχους στον τομέα της εκπαίδευσης ανήλθε στις £ 

230.000.000 και το 2000, 120.000 εκπαιδευτικοί κάλεσαν την ανοιχτή γραμμή 

επικοινωνίας (www.teacherline.org.uk) για εκπαιδευτικούς, που υποφέρουν από 
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άγχος και κατάθλιψη. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες πραγματικά αναγκάστηκαν είτε 

να αποσύρουν της παροχές ασφάλισης υγείας τους ή να τους κατατάξει στην 3η 

κατηγορία-υψηλού κινδύνου (Papastylianou,  Kaila,  Polychronopoulos, 2009). 

Μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Σκανδιναβία, 

ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Χονγκ-Κονγκ, τη Νέα Ζηλανδία και σε άλλες χώρες 

έδειξαν, ότι περίπου το 33% των εκπαιδευτικών δηλώνουν, ότι η διδασκαλία 

προκαλεί άγχος ή υπερβολικό άγχος (Pithers & Soden 1998). Στη Μεγάλη Βρετανία, 

το 66% των Βρετανών εκπαιδευτικών έχουν κάποια στιγμή στην καριέρα τους 

σκεφτεί να αφήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Travers & Cooper 1996). 

Σύμφωνα με τον Farber στην Ολλανδία διαπιστώθηκε, ότι το 60% των 

εκπαιδευτικών, που παραιτήθηκαν από την εργασία τους, υπέφεραν κυρίως από 

επαγγελματική εξουθένωση (Papastylianou,  Kaila,  Polychronopoulos, 2009). 

     Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι Ολλανδοί εκπαιδευτικοί, δείχνουν 

υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης. Παρά το γεγονός, ότι οι Ολλανδοί 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν περισσότερη προσωπική επίτευξη και λιγότερες σωματικές 

ενοχλήσεις απ’ ότι αναφέρουν οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί, αναφέρουν επίσης 

χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης από την Ευρωπαϊκή ομάδα αναφοράς. 

Οι διαφορές αυτές δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως από τις διαφορές στις 

εργασιακές συνθήκες. Μια εξήγηση θα μπορούσε να είναι, ότι ο τρόπος με τον 

οποίον η έλλειψη ευημερίας εκφράζεται, ορίζεται από τους πολιτιστικούς, 

συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών παραγόντων 

(Verhoeven, Kraaij, Joekes  & Maes, 2003).    

     Η εξουθένωση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς. Ο Farber  

συμπέρανε, ότι ανάλογα με το είδος του σχολείου και τον τρόπο αξιολόγησης μεταξύ 

του 5% και 20% όλων των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ είναι εξουθενωμένοι. Επιπλέον 

ένα 30-35% είναι πολύ δυσαρεστημένοι με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Bakker 

et al., 1999).  

     Σύμφωνα με μια φινλανδική μελέτη, που εκπροσωπεί το σύνολο του εργατικού 

δυναμικού, το 55% των εργαζομένων υποφέρει από τα συμπτώματα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Ειδικότερα, η συναισθηματική εξάντληση φαίνεται να 

είναι κοινή και τα υψηλότερα ποσά του επιπολασμού βρέθηκαν ανάμεσα στο 
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επάγγελμα του εκπαιδευτικού: 27% των εκπαιδευτικών υποφέρει από σοβαρά 

συμπτώματα εξάντλησης (Rasku & Kinnunen, 2003)       

     Οι Hakanen et al. (2006) έδειξαν, ότι τόσο η συναισθηματική εξάντληση όσο και η 

αποπροσωποποίηση συσχετίζονται αρνητικά με την αυτο-αξιολογούμενη υγεία καθώς 

και με την εργασιακή ικανότητα των Φιλανδών εκπαιδευτικών. Διαθέσιμη έρευνα 

δείχνει, επίσης, μια αρνητική σχέση μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και των 

κινήτρων (Hakanen et al., 2006). Επιπλέον, οι Leung και Lee (2006) διαπίστωσαν, σε 

μια μελέτη των εκπαιδευτικών στο Χονγκ Κονγκ, ότι η διάσταση της εξάντλησης της 

επαγγελματικής εξουθένωσης προέβλεπε τις προθέσεις των εκπαιδευτικών για έξοδο 

από το επάγγελμα, το οποίο σχετίζονταν με την εργασιακή ικανοποίηση (Skaalvik & 

Skaalvik, 2009). Τέλος, σε άλλη έρευνα έχει φανεί ότι οι εκπαιδευτικοί κατά μέσο 

όρο έχουν αρχίσει να εμφανίζουν κυνισμό προς τη δουλειά τους. Έχουν αρχίσει να 

ελαχιστοποιούν τη συμμετοχή τους στην εργασία και ως εκ τούτου η αδιαφορία έχει 

αρχίσει να αυξάνεται (Shukla & Trivedi, 2008).  

     Προηγούμενες μελέτες έχουν, επίσης, δείξει ισχυρές συνδέσεις μεταξύ της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (ιδιαίτερα η συνιστώσα εξάντληση) και των σοβαρών 

συνεπειών για την υγεία (Timms, Graham & Cottrell, 2007).  

     Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τα αποτελέσματα για την υγεία βρέθηκαν 

κάποια στοιχεία, που υποστηρίζουν την υπόθεση, ότι το άγχος στην εργασία 

σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών. Κυρίως ψυχολογικές εργασιακές απαιτήσεις φαίνεται να σχετίζονται 

με την επαγγελματική εξουθένωση, ειδικά με τη διάσταση της συναισθηματικής 

εξάντλησης (Kittel & Leynen, 2003).  

     Επίσης υπάρχουν εντυπωσιακά στοιχεία, όπως είναι ο ανησυχητικός αριθμός των 

ανίκανων προς εργασία εκπαιδευτικών και η πρόωρη συνταξιοδότησή τους, κυρίως 

λόγω ψυχικών προβλημάτων (Travers & Cooper, 1996). Στην Ολλανδία βρέθηκε ότι 

το 60% των εκπαιδευτικών που παραιτήθηκαν από την εργασία τους υπέφεραν 

κυρίως από επαγγελματική εξουθένωση (Farber, 1991 ό.α. στους Παπαστυλιανού & 

Πολυχρονόπουλος, 2007), ενώ στο Χονγκ Κονγκ συχνά τα πρωτοσέλιδα των 

εφημερίδων απασχολούν θέματα που σχετίζονται με αυτοκτονίες εκπαιδευτικών 

(Chan, 1998, όπως αναφέρεται στους Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος, 2007). 
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     Σε μία έρευνα στο Βέλγιο, μέρος μιας μεγάλης ευρωπαϊκής μελέτης (11 

συμμετέχουσες χώρες), εξετάστηκε η σχέση μεταξύ της πίεσης στην εργασία και των 

διαφορετικών αποτελεσμάτων στην υγεία μεταξύ των ανδρών και γυναικών 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις 

συνδέθηκαν με την επαγγελματική εξουθένωση, ακριβέστερα με τη συναισθηματική 

διάσταση της εξουθένωσης. Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τη ρυθμιστική υπόθεση, 

σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος και η κοινωνική υποστήριξη, θα αμβλύνουν τις 

αρνητικές επιπτώσεις των απαιτήσεων. Μεταξύ των πρόσθετων στρεσογόνων 

εργασιακών παραγόντων, κυρίως η σωματική κόπωση και η σημασία των εργασιών 

είχαν σχέση με τα αποτελέσματα. Οι Βέλγοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλότερη 

σωματική κόπωση, εργασιακές απαιτήσεις, σωματικά παράπονα και χαμηλότερο 

έλεγχο της εργασίας, κοινωνική υποστήριξη και προσωπική επίτευξη από ό, τι 

ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Kittel & Leynen, 2003). 

     Τα προσωπικά και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, καθώς και το presenteeism 

(το οποίο αναφέρεται σε απώλειες της παραγωγικότητας, που συμβαίνουν όταν οι 

εργαζόμενοι έρχονται να εργαστούν, αλλά η υπο-λειτουργικότητα οφείλεται σε 

σωματικές και ψυχολογικές αιτίες) αποτελούν, επίσης, προγνωστικά της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (Ferreira & Martinez, 2012).  

     Ο Singh (1989, όπως αναφέρεται στους Shukla & Trivedi, 2008 ) μελέτησε τους 

δημογραφικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση σε 

εκπαιδευτικούς και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η επαγγελματική εξουθένωση 

προέκυψε εξαιτίας της φυσικής και συναισθηματικής έντασης. Ο Panda (1990, όπως 

αναφέρεται στους Shukla & Trivedi, 2008) διεξήγαγε έρευνα σχετικά με το 

αντιλαμβανόμενο οικογενειακό περιβάλλον, την επαγγελματική εξουθένωση και τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης μεταξύ εργαζόμενων και μη εργαζόμενων νοικοκυρών. 

Όπως προέκυψε σε αυτή τη μελέτη, οι νοικοκυρές που εργάζονταν αισθάνθηκαν 

μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση, ενώ οι μη εργαζόμενες νοικοκυρές 

αισθάνθηκαν μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση, αλλά λιγότερο στρες (Shukla & 

Trivedi, 2008). 

     Σχετικά με το φύλο, οι συνολικές απαιτήσεις στις εργαζόμενες γυναίκες σε 

σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους πρέπει να είναι υψηλότερες, καθώς 
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τείνουν να αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη για το σπίτι, οδηγώντας έτσι τις γυναίκες 

σε υψηλότερη επαγγελματική εξουθένωση (Greenglass & Burke, 1988).  

     Η ηλικία ασκεί κι αυτή μία επίδραση στον τρόπο, που οι εκπαιδευτικοί βιώνουν 

τις δυσκολίες τους στην εργασία και υποστηρίζει την υπόθεση, ότι οι νεότεροι και οι 

σχετικά νέοι στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης (Byrne, 1991). Οι Pines και Aronson (1988) 

είχαν αναφέρει, ότι οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της σταδιοδρομίας τους επενδύουν 

όλη την ενέργειά τους, προκειμένου να επιτύχουν τους αρχικούς τους στόχους, ενώ 

έχουν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα μια σειρά από αγχωτικές και υψηλές 

απαιτήσεις από το περιβάλλον τους. Η αποτυχία να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στους 

στόχους τους και στην υλοποίηση τους, μπορεί να έχει μία αρνητική επίδραση στην 

εργασιακή τους ικανοποίηση και μπορεί να τους οδηγήσει σε μειωμένη συμμετοχή 

και προσπάθεια, όσον αφορά την εργασία τους (Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 

2006). 

     Γενικά, οι ηλικιακές διαφορές είναι πιο αντιφατικές. Σε έρευνα των Verhoeven, 

Kraaij, Joekes & Maes (2003) οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας υπέφεραν από 

υψηλά επίπεδα εξάντλησης και υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με άλλες μελέτες, που αναφέρουν, ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δείχνουν 

περισσότερη συναισθηματική εξάντληση (Byrne, 1991̇ Maslach et al., 1996). Μια 

πιθανή εξήγηση για αυτές τις αντιφάσεις θα μπορούσε να είναι ότι οι νέοι είναι 

λιγότερο έμπειροι (που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο έλεγχο και 

υποστήριξη), και οι μεγαλύτεροι έχουν μικρότερη ευελιξία (η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε αυξημένες απαιτήσεις). Τόσο για τους νέους όσο και για τους παλιούς 

εκπαιδευτικούς, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο επίπεδο της εξάντλησης 

(Verhoeven, Kraaij, Joekes & Maes, 2003).  

     Όσον αφορά τη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης χρησιμοποιούν περισσότερο έλεγχο στις εκπαιδευτικές μεθόδους, είναι 

πιο πιθανό να αποπροσωποποιούν τους μαθητές τους, να βιώνουν χαμηλότερες 

αισθήσεις αποτελεσματικότητας στην εμπλοκή των μαθητών, στην προσωπική 

επίτευξη και στην εργασιακή ικανοποίηση και είναι πιο πιθανό να εξετάσουν την 

πιθανότητα να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, απ’ ότι οι εκπαιδευτικοί δημοτικής 

εκπαίδευσης (Martin, Sass, Schmitt, 2012). 



79 

 

     Τα παραπάνω συμβαίνουν, επειδή οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας έχουν 

συνήθως μικρότερα μεγέθη τάξεων και περνούν το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής 

ημέρας με τους ίδιους τους μαθητές. Στους καθηγητές του γυμνασίου συνήθως 

αναθέτουν μεγαλύτερες τάξεις για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Επειδή οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλληλεπιδρούν τακτικά με 

περισσότερους από 100 μαθητές ανά ημέρα, οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού-

μαθητών και η ανάπτυξη σχέσεων είναι μια μεγαλύτερη πρόκληση. Επιπλέον, οι 

αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των νέων παιδιών και εφήβων αναμφίβολα οδηγούν 

σε ποιοτικά διαφορετικές καθημερινές ανταλλαγές (Martin, Sass, Schmitt, 2012). 

     Οι εκπαιδευτικοί, όταν ομαδοποιούνται με βάση το φύλο, δεν έδειξαν σημαντική 

διαφορά στις τάσεις της επαγγελματικής τους εξουθένωσης. Ως εκ τούτου, η 

επαγγελματική εξουθένωση επηρεάζει όλους και τον καθένα με την ίδια ένταση. 

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο και μόλις πληγούν  

δε δείχνουν καμία σημαντική διαφορά στην κατάσταση τους. Ωστόσο, αντίστοιχες 

μελέτες έχουν αποκαλύψει αντιφατικά αποτελέσματα στο ότι οι εκπαιδευτικοί και 

των δύο φύλων διαφέρουν ως προς την επαγγελματική εξουθένωση. Οι Burke & 

Greenglass υποστήριξαν την ιδέα, ότι οι άρρενες εκπαιδευτικοί έδειξαν μια πιο 

προχωρημένη φάση της επαγγελματικής εξουθένωσης απ’ ότι οι γυναίκες (Shukla & 

Trivedi, 2008).  

     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, οι άνδρες είναι σημαντικά υψηλότερα από 

ό, τι οι γυναίκες σε μία από τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης της 

Maslach – την αποπροσωποποίηση. Πρόσθετα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι γυναίκες 

παρουσίασαν σημαντικά περισσότερη κατάθλιψη, πονοκεφάλους και σύγκρουση 

ρόλων από τους άνδρες συναδέλφους τους. Πολλαπλά αποτελέσματα παλινδρόμησης 

έδειξαν, ότι το 47% της διακύμανσης της επαγγελματικής εξουθένωσης  

αντιστοιχούσε σε ένα μοντέλο της επαγγελματικής εξουθένωσης, που περιελάμβανε  

τη σύγκρουση των ρόλων, την οικογενειακή ικανοποίηση, τις εργασιακές πηγές του 

άγχους και την κοινωνική υποστήριξη στις γυναίκες. Αλλά στους άνδρες, ο 

κυριότερος συντελεστής επαγγελματικής εξουθένωσης ήταν οι πηγές άγχους, 

συμπεριλαμβανομένων των αμφιβολιών για τις δυνατότητες και τα προβλήματα με 

τους μαθητές (Greenglass & Burke, 1988).  
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     Επιπλέον έρευνα υποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και των ρόλων του φύλου. Όπως προτείνουν οι 

Maslach & Jackson (1986), ο γυναικείος ρόλος φύλου προβλέπει συμπεριφορά 

φροντίδας για τις γυναίκες, όταν ασχολούνται με τους ανθρώπους και τα προβλήματά 

τους. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες θα ήταν πιο πιθανό να ανταποκριθούν με ένα 

στοργικό και ευαίσθητο τρόπο από τους άνδρες συναδέλφους τους και επομένως θα 

ήταν πιο πιθανό να είναι χαμηλότερα στην αποπροσωποποίηση. Περαιτέρω 

αναλύσεις δείχνουν ότι το ίδιο το φύλο ενός εργαζομένου δεν αποτελεί έναν 

σημαντικό παράγοντα στην επαγγελματική εξουθένωση. Άλλα αποτελέσματα στην 

ίδια μελέτη έδειξαν, ότι οι παντρεμένοι εργαζόμενοι και εκείνοι με τα παιδιά 

παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και αυτό ίσχυε τόσο 

για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν, ότι η 

οικογενειακή ζωή μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν πιο 

αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές καταστάσεις και καταστάσεις κρίσης λόγω της 

εκτεταμένης πρακτικής εκπαίδευσης στην επίλυση των συγκρούσεων και την επίλυση 

προβλημάτων, που συνήθως υπάρχουν σε μια οικογένεια. Ταυτόχρονα, είναι πιθανό η 

οικογένεια να παρέχει στα μέλη της την κοινωνική υποστήριξη, ώστε να μπορεί να 

τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν καλύτερα το στρες (Greenglass & Burke, 1988).  

     Υπό το πρίσμα της προηγούμενης έρευνας στις οικογένειες διπλής σταδιοδρομίας 

φαίνεται, ότι οι συγκρούσεις μεταξύ επαγγελματικών και γονικών ρόλων είναι 

ιδιαίτερα αγχωτικές για τη γυναίκα-σύζυγο. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι 

εργαζόμενες γυναίκες συνήθως διατηρούν μεγάλη ευθύνη για το σπίτι και την 

οικογένεια, και ως εκ τούτου, πιο συχνά από ό, τι οι άνδρες, φέρουν το βάρος της 

σύγκρουσης του ρόλου (Cleary & Mechanic, 1983). Παρόλα αυτά, ακόμα κι αν η 

σύγκρουση ρόλου έχει επιβλαβείς ψυχολογικές επιπτώσεις, ο αριθμός των ρόλων από 

μόνος του δε σημαίνει απαραιτήτως περισσότερη επαγγελματική εξουθένωση ή άγχος 

(Greenglass & Burke, 1988).   

     Ωστόσο, η οικογενειακή ικανοποίηση και η σύγκρουση ρόλων δεν ήταν 

σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της επαγγελματικής εξουθένωσης στους άνδρες, 

δεδομένου ότι οι άνδρες γενικά επενδύουν λιγότερο στους οικογενειακούς τους 

ρόλους και τα συναισθήματά τους για την αυτοεκτίμηση εξαρτώνται λιγότερο από 

τους οικογενειακούς τους ρόλους και περισσότερο από τους επαγγελματικούς 

(Greenglass  & Burke, 1988).    
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     Επιπλέον, η υψηλότερη κοινωνική υποστήριξη σχετίστηκε με χαμηλότερη 

επαγγελματική εξουθένωση. Αυτό το αποτέλεσμα βρέθηκε μόνο σε γυναίκες, ακόμα 

κι αν δεν είχαν  αναφέρει  μεγαλύτερη υποστήριξη από το αφεντικό, από ότι οι 

άνδρες. Μια εξήγηση είναι, ότι οι γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιούν την κοινωνική 

υποστήριξη πιο αποτελεσματικά, διότι ζητούν βοήθεια, που είναι σύμφωνο με τις 

παραδοσιακές προδιαγραφές του γυναικείου ρόλου και μη σύμφωνο με αυτά που 

προβλέπονται από τον ανδρικό ρόλο. Επίσης, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πιο 

αποτελεσματική χρήση των δικτύων υποστήριξής τους από ό, τι οι άνδρες, δεδομένου 

ότι οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες τείνουν να μιλούν με τους άλλους και 

το χρησιμοποιούν ως ένα τρόπο αντιμετώπισης του στρες (Greenglass & Burke, 

1988).   

     Στην ίδια μελέτη, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από την εργασία από ό, τι οι άνδρες. Προηγούμενα πορίσματα ερευνών για τις 

διαφορές φύλου, που αφορούν την εργασιακή ικανοποίηση είναι διφορούμενα. Ο 

λόγος για αυτή τη διαφορά μπορεί να επικεντρωθεί γύρω από το αν η εν λόγω 

εργασία είναι ανδροκρατούμενη ή γυναικοκρατούμενη και η διδασκαλία ανήκει στις 

γυναικοκρατούμενες εργασίες. Οι γυναίκες στις γυναικείες θέσεις εργασίας είναι 

περισσότερο ικανοποιημένες λόγω της ευκαιρίας για συντροφικότητα από παρόμοιες 

γυναίκες στον οργανισμό τους (Greenglass & Burke, 1988). Εν αντιθέσει, οι άνδρες 

είναι λιγότερο ικανοποιημένοι στις θέσεις διδασκαλίας (Liu & Ramsey, 2008), συχνά 

αισθάνονται λιγότερο άγχος από τις συμπεριφορές των μαθητών (Klassen & Chiu, 

2010) και λιγότερη συναισθηματική εξάντληση από τις γυναίκες συναδέλφους τους 

(Martin, Sass, Schmitt, 2012).  

     Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν στο αντικείμενο των τεχνών και 

στο αντικείμενο της επιστήμης, όταν συγκρίθηκαν, έδειξαν μια σημαντική διαφορά 

στο επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης στη διάσταση της 

αποπροσωποποίησης. Στους εκπαιδευτικούς των επιστημών είναι υψηλότερα τα 

επίπεδα εξουθένωσης από ό, τι των εκπαιδευτικών των τεχνών σε αυτή τη διάσταση 

(Shukla & Trivedi, 2008). 

     Σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι Beer και Beer (1992), διαπίστωσαν ότι 

καθηγητές γυμνασίου βιώνουν περισσότερο άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και 

κατάθλιψη από ό, τι οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου. 
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     Η κοινωνική στήριξη έχει βρεθεί, ότι αποτελεί έναν σημαντικό προγνωστικό και 

αμβλυντικό συνήθως παράγοντα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγκεκριμένα, η 

κοινωνική στήριξη από τους επόπτες και τους συναδέλφους σχετίζεται γενικά με 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Ferreira & Martinez, 2012). Η 

μελέτη των Brouwers et al. διαπίστωσε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

δήλωσαν, ότι δεν είχαν υποστήριξη από τους συναδέλφους και τους διευθυντές, είχαν 

λιγότερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να προκαλούν υποστήριξη από αυτούς 

(Pillay, Goddard & Wilss, 2005). 

     Παρόλα αυτά η κοινωνική υποστήριξη δε φάνηκε να διαδραματίζει ένα σημαντικό 

ρόλο για τους εκπαιδευτικούς στην Ολλανδία στην πρόβλεψη της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και της εργασιακής ικανοποίησης. Υπάρχουν ορισμένες πιθανές 

εξηγήσεις. Πρώτον, μια άλλη μορφή στήριξης (π.χ. από το σύντροφο, τους φίλους, 

κλπ) μπορεί να είναι πιο σημαντική για τη ρύθμιση των επιζήμιων συνεπειών από τις 

εργασιακές συνθήκες από την (μετρημένη) κοινωνική υποστήριξη από τους 

συναδέλφους, τον επόπτη και τη διοίκηση. Δεύτερον, το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού φαίνεται να είναι ένα μοναχικό επάγγελμα, κυρίως με ατομικές 

εργασίες σε ξεχωριστές αίθουσες διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, η επίδραση της 

κοινωνικής υποστήριξης, όπως ήταν αναμενόμενο θα ήταν μικρή (Verhoeven, Kraaij, 

Joekes & Maes, 2003). 

     Αντίθετα όμως με τις προσδοκίες, σε άλλη μελέτη βρέθηκε, ότι η υψηλή 

κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέλφους συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης,  αποπροσωποποίησης και κατάθλιψης. Μια αρνητική 

συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη και την επαγγελματική εξουθένωση 

έχει επίσης αναφερθεί από τους De Jonge  και Schaufeli (1998) σε μελέτη τους πάνω 

σε εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη. Μια πιθανή εξήγηση για το εύρημα 

αυτό μπορεί να δοθεί από τη «μεταφορά του άγχους» στη θεωρία μεσολάβησης του 

Karasek et al. (1982). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, σε καταστάσεις κοινωνικής 

συνοχής, οι λιγότερο τεταμένοι εργαζόμενοι στο πλαίσιο μιας ομάδας απορροφούν 

μέρος των προβλημάτων των πιο τεταμένων συναδέλφων τους. Όσον αφορά την 

επαγγελματική εξουθένωση, το φαινόμενο αυτό έχει επίσης αναγνωριστεί ως «ο 

κίνδυνος μόλυνσης» (De Jonge & Schaufeli, 1998). Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε 

να είναι, ότι μέσα σε ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο, οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται 

να πάνε πέρα από τις ικανότητές τους στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων της 
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εργασίας, για να μην επιβαρύνουν τους συναδέλφους τους (van der Doef and Maes, 

2002).  

     Oι εκπαιδευτικοί μπορεί να αναληφθούν την κοινωνική πίεση από τρεις κύριες 

πηγές: τους συναδέλφους τους, τους μαθητές τους, καθώς και τους γονείς των 

μαθητών τους (Travers & Cooper, 1996̇ Stoeber & Rennert, 2008). Σε μια μελέτη των 

Γερμανών εκπαιδευτικών οι Stoeber και Rennert (2008) βρήκαν, επίσης, ότι η πίεση 

και οι απαιτήσεις από τους γονείς προέβλεπαν θετικά την επαγγελματική εξουθένωση 

των εκπαιδευτικών. Το γεγονός, ότι οι γονείς μπορεί να μην τους εμπιστεύονται ή το 

ότι η συνεργασία με τους γονείς είναι δύσκολη μπορεί να είναι μια σοβαρή 

επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς με αρνητικό αντίκτυπο στην επαγγελματική 

εξουθένωση. Αυτό μπορεί να αυξήσει το άγχος και να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι 

κάποιος δεν έχει κάνει καλή δουλειά, με αποτέλεσμα χαμηλότερη αυτεπάρκεια και 

ανάγκη για αυτοπροστασία, με σοβαρές συνέπειες για τη συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών και το εργασιακό φρόνημα (Skaalvik & Skaalvik, 2009).  

     Έρευνα, που αφορούσε τις συγκρούσεις ρόλων εργασίας - οικογένειας και την 

πίεση για επιδόσεις, έδειξε, ότι οι εκπαιδευτικοί έλαβαν την υψηλότερη μέση 

βαθμολογία για τις δύο υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι 

εκπαιδευτικοί είχαν ένα τέτοιο βαρύ φόρτο εργασίας, που συχνά χρειάστηκε να 

εργαστούν μετά τις ώρες του σχολείου. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες μπορεί, 

επίσης, να παρεμβαίνουν στην προσωπική ζωή και στο σπίτι των εκπαιδευτικών. 

Αφού το δείγμα αποτελούνταν από γυναίκες εκπαιδευτικούς στην πλειοψηφία του, οι 

οποίες είναι συνήθως οι φροντιστές στην οικογένεια, μπορεί να είναι σχετικά 

ευαίσθητες στο στρες εξαιτίας της παρέμβασης της εργασίας στην οικογενειακή ζωή.  

Άντρες εκπαιδευτικοί, που είχαν υψηλό επίπεδο στήριξης από την οικογένεια, 

παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους από τους  ομολόγους τους (Chan, Lai, Ko, 

Boey, 2000).  

     Οι ανησυχίες τελειομανίας, επίσης, συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ ο αγώνας για την τελειότητα- είτε δεν έχει σχέση 

με την επαγγελματική εξουθένωση ή δείχνει μια αντίστροφη σχέση με την 

επαγγελματική εξουθένωση. Όταν ελέγχθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων 

της τελειομανίας και των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης, που 

σχετίζονται με την εργασία (συναισθηματική εξάντληση, κυνισμός), η αυτο-
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προσανατολισμένη τελειομανία  δεν είχε σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση, 

ενώ η κοινωνικά προβλεπόμενη τελειομανία έδειξε θετικές συσχετίσεις με τις δύο 

πτυχές της επαγγελματικής εξουθένωσης, που σχετίζονται με την εργασία, το οποίο 

δείχνει και πάλι, ότι οι τελειομανείς ανησυχίες σχετικά με την έγκριση των άλλων και 

η αντιλαμβανόμενη πίεση του να είναι τέλειοι συνδέονται στενά με την 

επαγγελματική εξουθένωση. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα κοινωνικώς 

καθορισμένης τελειομανίας βίωναν πιο συχνά και πιο έντονα επαγγελματικές 

δυσχέρειες (π.χ., έλλειψη αναγνώρισης, έλλειψη ελέγχου επί των θεμάτων που 

σχετίζονται με το σχολείο), πιο συχνές και πιο έντονες συναισθηματικές εκδηλώσεις 

του στρες (π.χ., αισθάνονται ευάλωτοι, αίσθημα κατάθλιψης) και πιο συχνές και πιο 

έντονες σωματικές κοπώσεις (π.χ., σωματική εξάντληση, σωματική αδυναμία) καθώς 

είναι αυτοί, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν έλλειψη προσωπικής 

επίτευξης, να γίνουν πιο κυνικοί στη δουλειά τους και απρόσεκτοι με τους 

ανθρώπους, που πρέπει να φροντίσουν και είναι σε κίνδυνο σωματικής και 

συναισθηματικής εξουθένωσης  (Stoeber & Rennert, 2008).      

     Πρόσφατες εργασίες κατέδειξαν, ότι η έκθεση στην επαγγελματική εξουθένωση 

είναι μεταδοτική και μπορεί να μεταφερθεί από τον έναν εργαζόμενο στον άλλο 

(Bakker, Westman, & Schaufeli, 2007). Οργανισμοί στους οποίους, οι εργαζόμενοι 

αξιολογούν συλλογικά το υπόλοιπο προσωπικό ως εξουθενωμένο, είναι πιο πιθανό να 

μεταδώσουν την αίσθηση της καταπίεσης και το αρνητικό κλίμα σε κάθε εργαζόμενο. 

Αυτή η αρνητική και κοινή αντίληψη του περιβάλλοντος εργασίας ήταν σημαντικός 

παράγοντας πρόβλεψης της ατομικής επαγγελματικής εξουθένωσης στις δύο βασικές 

διαστάσεις: την εξάντληση και τον κυνισμό (González-Morales, Peiró, Rodríguez & 

Bliese, 2011). 

   Η βιβλιογραφία έχει δείξει, ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν περισσότερη 

επαγγελματική εξουθένωση από άλλους επαγγελματίες (Ferreira & Martinez, 2012). 

Το 1944, το 44% του συνολικού αριθμού των ατόμων, που ήταν ανίκανοι για 

εργασία, ήταν εκπαιδευτικοί (ABP, 1995) (Evers, Brouwers & Tomic, 2001). Η 

διδασκαλία είναι αγχωτική (Travers & Cooper, 1996) και έχει εκτιμηθεί, ότι μεταξύ 

5% και 20% όλων των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ είναι εξουθενωμένοι σε οποιαδήποτε 

δεδομένη χρονική στιγμή. Σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα, οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα εξάντλησης και κυνισμού, τις κύριες διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Στη Φινλανδία, οι 



85 

 

εκπαιδευτικοί έχουν τα υψηλότερα επίπεδα της εξουθένωσης σε σύγκριση με τους 

εργαζόμενους σε όλες τις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και με υπαλλήλους σε γραφεία 

(Hakanen, Bakker, Schaufeli, 2006). Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν είναι ανήσυχοι, αγχωμένοι, χωρίς παρότρυνση, ή 

εξουθενωμένοι (Farber, 1983). Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία είναι 

ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι (Kinnunen, Parkatti, & Rasku, 1994) και 

βρίσκουν την εργασία τους προσοδοφόρα και ικανοποιητική (Borg & Riding, 1991). 

Ο Κυριακού έχει βρει, ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν περισσότερο άγχος, αλλά 

δεν υπάρχει απόδειξη, ότι πάσχουν από ψυχικές νόσους περισσότερο από τους 

άλλους επαγγελματίες (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου κ.α, 2002).  

     Στην Ελλάδα το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει αναφερθεί από 

εργαζόμενους, που ασκούν επαγγέλματα κοινωνικού χαρακτήρα (Κάντας, 1996̇) και 

φαίνεται να κυμαίνεται σε μέτρια γενικά επίπεδα συγκρινόμενα με αντίστοιχα μεγέθη 

του εξωτερικού. Ειδικότερα στην εκπαίδευση έρευνα του Τσιπλητάρη (2002, ό.α. 

στους Papastylianou et al., 2009) έδειξε ότι ένας στους δέκα Έλληνες δασκάλους 

(10%) νιώθει αποδυναμωμένος, απόμακρος και εντελώς ξένος από τους μαθητές και 

τη σχολική τάξη λόγω του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ 

περισσότεροι από τους μισούς (54%) αισθάνονται ατομικά υποβαθμισμένοι, 

κοινωνικά ανασφαλείς και συναισθηματικά τραυματισμένοι. Αντίστοιχη έρευνα των 

Πολυχρόνη και Αντωνίου έδειξε, ότι τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, που 

βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα όσον αφορά τη 

συναισθηματική εξάντληση και την έλλειψη προσωπικής επίτευξης, και σε χαμηλά 

επίπεδα, όσον αφορά την αποπροσωποποίηση. Σε γενικές γραμμές, πάντως, τα 

αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με αυτά που βιώνουν 

ξένοι συνάδελφοί τους σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, ενώ τα δημογραφικά 

στοιχεία φαίνεται να επηρεάζουν μόνο ως προς το φύλο και την εμπειρία, (Κάντας, 

1995, 1996̇ Papastylianou et al., 2009).  

     Σε σύγκριση των Ελλήνων εκπαιδευτικών με ευρωπαίους ομολόγους τους, φάνηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί διέφεραν σε αρκετές μεταβλητές, με εξαίρεση το νόημα της 

εργασίας, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τα σωματικά ενοχλήματα. Από τη 

θετική πλευρά, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ανέφεραν καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

Από την αρνητική πλευρά οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν λιγότερο έλεγχο. Τέλος, οι 
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Έλληνες εκπαιδευτικοί ανέφεραν λιγότερη συναισθηματική εξάντληση, μειωμένη 

αποπροσωποποίηση, περισσότερη προσωπική επίτευξη και μεγαλύτερη εργασιακή 

ικανοποίηση (Pomaki & Anagnostopoulou, 2003). 

     Οι πολιτιστικές διαφορές φαίνεται, επομένως, να επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 

Στην Ελλάδα, οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί (π.χ. η οικογένεια, η συντροφικότητα) 

μπορούν να παίξουν ένα υποστηρικτικό ρόλο που μπορεί να ελέγξει την 

επαγγελματική εξουθένωση (Κάντας 1996̇ Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος 

2007). Ένας Έλληνας αποζημιώνεται για τις επαγγελματικές δυσκολίες από την 

ικανοποίηση που πετυχαίνει στην προσωπική ζωή του. Αντίθετα, σε άλλες χώρες 

όπως οι ΗΠΑ, η εργασία είναι αυτοσκοπός και μια ισχυρή έμφαση δίνεται στον 

ανταγωνισμό, στην υψηλή προσωπική επίτευξη και στην προσωπική αξία. Οι 

εργαζόμενοι αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους με φιλόδοξους στόχους και υψηλές 

προσδοκίες και όταν δεν εκπληρώνονται, βιώνουν την επαγγελματική εξουθένωση. 

Είναι επίσης ενδιαφέρον, σύμφωνα και με δεδομένα από άλλες έρευνες, ότι δεν 

βρέθηκε καμία συστηματική σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και 

των περισσότερων δημογραφικών δεδομένων (Russel et al., 1987̇ Papastylianou et al., 

2009).  

     Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης και στις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (οι παντρεμένοι παρουσιάζουν συστηματικά 

χαμηλότερα επίπεδα εξουθένωσης και οι άγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν 

εντονότερα αισθήματα αποπροσωποποίησης για τους μαθητές τους σε σύγκριση με 

τους έγγαμους Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, Κουμπιάς, Γιαβρίμης, 2002) δεν έχει 

αναφερθεί σε πολλές άλλες έρευνες (Byrne, 1991). Φαίνεται ότι, όπως συμβαίνει και 

με το επαγγελματικό άγχος, το υποστηρικτικό επαγγελματικό ή οικογενειακό 

περιβάλλον μπορεί να παίξει ανασχετικό ρόλο και στην περίπτωση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (Russell, Altmaier & Van Velzen, 1987). Στην 

περίπτωση της ελληνικής οικογένειας καθώς και σε πολλούς εργασιακούς χώρους 

(π.χ. στους εκπαιδευτικούς) μπορούμε να υποθέσουμε, ότι υπάρχουν υποστηρικτικές 

σχέσεις. Μια άλλη ερμηνεία για την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης στην 

επαγγελματική εξουθένωση είναι, ότι η επίδραση αυτή ίσως οφείλεται στην 

παρεμβολή τρίτων μεταβλητών. Οι παντρεμένοι, για παράδειγμα, είναι συνήθως 

μεγαλύτεροι, έχουν διαφορετική στάση απέναντι στην εργασία τους, λόγω των 
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οικογενειακών τους υποχρεώσεων, ή τέλος είναι συνήθως πιο έμπειροι στις σχέσεις 

τους με άλλα άτομα (Maslach & Jackson, 1986).  

     Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας άνω των 45 ετών εκφράζουν κατά μέσο όρο χαμηλότερη 

συναισθηματική εξάντληση από τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 30-45 ετών. Είναι 

πιθανόν, οι τελευταίοι να βιώνουν μια κρίση στη μέση (περίπου) της επαγγελματικής 

τους καριέρας, η οποία τους εξαντλεί συναισθηματικά και τους δημιουργεί 

συναισθήματα απογοήτευσης, φθοράς, αυτό-αμφισβήτησης και έντονου 

προβληματισμού, οδηγώντας τους σε έναν προσωπικό κι επαγγελματικό 

επαναπροσδιορισμό (Maslach, 1982), σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους 

συναδέλφους τους οι οποίοι είναι «αναγνωρισμένοι» και πλήρως κατασταλαγμένοι, 

όσον αφορά τους ρόλους, τις προσδοκίες και την επαγγελματική τους ταυτότητα 

(Κάντας, 1995).  

     Τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, κατάθλιψης, ασάφειας και σύγκρουσης 

ρόλων, που βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, 

διαπίστωση που πιθανόν να ερμηνεύεται από τη μεγάλη ισχύ των κοινωνικών δεσμών 

στη χώρα μας (Κάντας, 1996) και την κοινωνική αποδοχή του επαγγέλματός τους, το 

οποίο, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, έχει διαχρονική αξία, παράλληλα με αυτή της 

αυτοαξίας της μόρφωσης και της εκπαίδευσης (Τσουκαλάς, 1977).  

     Τέλος φαίνεται, ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλότερη 

αποπροσωποποίηση από τις γυναίκες εξαιτίας του αισθήματος αποτυχίας που 

ενδεχομένως αισθάνονται, καθώς και από τη διάψευση των προσδοκιών τους, όσον 

αφορά το εκπαιδευτικό τους επάγγελμα (Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος, 

2007). Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικού άγχους, ειδικά όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τους μαθητές και 

τους συναδέλφους, το φόρτο εργασίας, την πρόοδο των μαθητών και τη 

συναισθηματική εξάντληση (Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 2006). Γι’ αυτές τις 

διαφορές μεταξύ των φύλων υπάρχουν δύο υποθέσεις. Η μια είναι ότι οι διαφορές 

αυτές είναι απόρροια της διαφορετικής κοινωνικοποίησης και των διαφορετικών 

ρόλων των δύο φύλων. Η άλλη είναι ότι οι διαφορές αυτές, οπότε εμφανίζονται, δεν 

είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του φύλου, αλλά του τύπου και του επιπέδου του 

επαγγέλματος (Κάντας, 1996).  
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     Πάντως, ειδικά όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να επισημανθεί ότι, ενώ 

τα επίπεδα άγχους κι εξουθένωσης που παρουσιάζουν σε διάφορες έρευνες είναι 

μερικές φορές υψηλά, δεν έχουμε κάποια στοιχεία, που να δείχνουν, ότι η 

επαγγελματική αυτή κατηγορία αντιμετωπίζει κάποια αυξημένα προβλήματα ψυχικής 

ή σωματικής υγείας. Φαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί είτε υπερβάλλουν στα σχετικά 

ερωτηματολόγια, είτε οι μεγάλες περίοδοι διακοπών και η συναδελφική στήριξη είναι 

σωτήρια στην περίπτωσή τους (Κάντας, 1996). Κάτι ανάλογο πρέπει να ισχύει και με 

το φαινόμενο, που έχει επανειλημμένα βρεθεί, οι νεότεροι να έχουν υψηλότερα 

επίπεδα εξουθένωσης. Διαχρονικές έρευνες έχουν δείξει, ότι τα φαινόμενα αυτά, που 

εμφανίζονται στην αρχή της σταδιοδρομίας δεν είναι παρά προβλήματα αρχικής 

προσαρμογής και δεν έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις (Cherniss, 1992). 
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1.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.2.1 Ιστορική αναδρομή, έννοια και ορισμός της επαγγελματικής 

ικανοποίησης 

     Όπως συμβαίνει συνήθως με τις έννοιες, που ανήκουν στις κοινωνικές επιστήμες, 

έτσι και για την επαγγελματική ικανοποίηση δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός 

ορισμός. Η πηγή της ασάφειας της έννοιας έχει τις ρίζες της στη διάκριση μεταξύ των 

όρων «ικανοποιητική» και «ικανοποίηση». Η έλλειψη σαφούς διάκρισης μεταξύ των 

δύο όρων οδηγεί σε προβλήματα εγκυρότητας της έννοιας (Bogler & Nir, 2012). 

Ωστόσο, μπορεί να συλληφθεί σαν μια πολυδιάστατη έννοια, την οποία ο Locke 

(1976, ό.α. στον Demirtas, 2010) όρισε ως μια θετική ή ευχάριστη συναισθηματική 

κατάσταση, που προκύπτει από την εκτίμηση του ατόμου για την εργασία του ή τις 

εργασιακές του εμπειρίες. Το εννοιολογικό πεδίο της εργασιακής ικανοποίησης είναι 

ευρύ, διότι περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της ίδιας της εργασίας και του 

εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να προσφέρει αμοιβές, εκπλήρωση, 

ικανοποίηση ή αντίστροφα, συναισθήματα οργής και δυσαρέσκειας (Snipes, Oswald, 

LaTour & Armenakis, 2005). Σύμφωνα με τον ορισμό του Locke, η αξιολόγηση της 

διδακτικής ικανοποίησης περιλαμβάνει μια γνωστική, καθώς και μια επικριτική 

διαδικασία. Η απλή μέτρηση της συναισθηματικής κατάστασης των εκπαιδευτικών 

δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη διδακτική ικανοποίηση (Ho & Au, 2006).  

     Λόγω, λοιπόν, της πολυπλοκότητας της έννοιας έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί 

κατά καιρούς για να περιγράψουν την επαγγελματική ή για άλλους την εργασιακή 

ικανοποίηση. Σύμφωνα με τους Cranny et.al. (1992), φαίνεται να υπάρχει μια γενική 

συμφωνία, ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι μια συναισθηματική αντίδραση σε μια 

εργασία, που προκύπτει από τη σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με 

εκείνα, που είναι επιθυμητά. Ένας ευρέως, επίσης, αποδεκτός ορισμός για την 

επαγγελματική ικανοποίηση είναι αυτός, που την ορίζει «ως τις θετικές και αρνητικές 

στάσεις που έχει το άτομο για την εργασία του» (Baron, 1986, σ.172, ό.α. στους 

Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). Η επαγγελματική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια 

είναι το αποτέλεσμα της σχέσης ανάμεσα στις προσδοκίες, που έχουν τα άτομα για 

την εργασία τους και στο τι πραγματικά μπορούν να πάρουν από αυτήν (Abu-Bader, 

2000). Επιπλέον, μπορεί να οριστεί και ως ο βαθμός στον οποίο στους ανθρώπους 

αρέσει ή δεν αρέσει η εργασία τους, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών 



90 

 

συνθηκών (Duffy &Lent, 2009) και το οποίο έχει αντίκτυπο στην προσωπική 

ευημερία του εργαζομένου καθώς και στην ικανοποίηση απ’ τη ζωή του. Η 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ορίζεται ως «μια κατάσταση του νου, που 

καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του, που 

σχετίζονται με την εργασία, να πληρούνται» (Evans, 1997, σ. 833). Σε γενικές 

γραμμές, η εργασιακή ικανοποίηση (ή δυσαρέσκεια) είναι μια πτυχή της εργασίας, 

που τις περισσότερες φορές σχετίζεται με την ευημερία. Ορίζεται ως «μία θετική (ή 

αρνητική) αξιολογική κρίση, που κάποιος κάνει για τη δουλειά του» (Weiss, 2002, σ. 

175). 

     Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, η εργασιακή ικανοποίηση είναι οι 

εργασιακές εμπειρίες του ατόμου, που το ικανοποιούν, για κάποιους άλλους είναι το 

γεγονός να είναι ευτυχείς, που βασίζεται στα κίνητρα, στο ηθικό και στην εργασία 

κάποιου και τέλος, η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να οριστεί, ως η στάση που 

έλαβε το άτομο όσον αφορά την εργασία, ως αποτέλεσμα του μισθού, της 

επιθεώρησης, των συνθηκών εργασίας, των ευκαιριών προαγωγής, της αναγνώρισης 

των δεξιοτήτων, της αξιολόγησης της εργασίας, των κοινωνικών σχέσεων στην 

εργασία και του περιβάλλοντος εργασίας. Εν ολίγοις, η εργασιακή ικανοποίηση είναι 

το γεγονός του να είναι ικανοποιημένο ένα άτομο με την εργασία που έχει, καθώς και 

το αίσθημα της επιτυχίας και της ευτυχίας ως συνέπεια (Demirel & Erdamar, 2009).  

     Η «επαγγελματική ικανοποίηση» προέρχεται από την εκτίμηση του ατόμου της 

ανάπτυξης της σταδιοδρομίας του και της προόδου σε πολλές θέσεις εργασίας 

(Greenhaus & Parasuraman, 1993). Ο Jans (1989) όρισε την «ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας» ως τις αντιλήψεις κάποιου σχετικά με τις πιθανότητες ανάπτυξης και 

εξέλιξης στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Η «ανάπτυξη της ικανοποίησης στην 

εργασία», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ικανοποίηση με την προσωπική εξέλιξη, 

την ανάπτυξη, το αξιόλογο επίτευγμα και την πρόκληση στην εργασία (Rajesh & 

Suganthi, 2013). 

     Οι μελέτες δείχνουν, ότι η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει τον ενθουσιασμό 

των εκπαιδευτικών και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, δύο στοιχεία 

τα οποία θα μπορούσαν εύλογα να προταθούν ως παράγοντες, που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την απόφαση των εκπαιδευτικών να εγκαταλείψουν τη διδασκαλία 

(Høigaard, Giske & Sundsli, 2012).       
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     Ο Zigarelli (1996, ό.π. στους Bogler & Nir, 2010) αναφέρεται στην ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών από την εργασία ως ένα ενιαίο, γενικό μέτρο, που είναι 

στατιστικά σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης ενός αποτελεσματικού σχολείου. Η 

Evans (1997), η οποία ασχολήθηκε με προβλήματα εγκυρότητας της σύλληψης και 

της έννοιας της ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών, παρουσίασε μια 

πιο κριτική άποψη για το θέμα αυτό. Η Evans, λοιπόν, πρότεινε την επίλυση αυτής 

της ασάφειας με τον επαναπροσδιορισμό της «εργασιακής ικανοποίησης» με όρους 

δύο στοιχείων: 1. εκπλήρωση εργασίας (πόσο καλά εκτελείται η εργασία), και 2. 

άνεση εργασίας (ικανοποίηση του ατόμου με τις συνθήκες  εργασίας).  

     Η εκπλήρωση εργασίας φαίνεται να σχετίζεται με τις ιδιότητες, που 

χαρακτηρίζουν την εσωτερική ανάπτυξη, ενώ η άνεση εργασίας επικεντρώνεται 

κυρίως σε θέματα που αφορούν το πλαίσιο, όπου η εργασία εκτελείται (Bogler & Nir, 

2010).  

     Όπως φάνηκε και παραπάνω, η επαγγελματική ικανοποίηση έχει οριστεί με 

διάφορους τρόπους στο παρελθόν. Χοντρικά, οι ορισμοί αυτοί μπορούν να χωριστούν 

σε τρεις κατηγορίες: (1) η εργασιακή ικανοποίηση ως μια απλή συναισθηματική 

μεταβλητή από την άποψη αν αρέσει ή δεν αρέσει η εργασία στο άτομο (2) η 

εργασιακή ικανοποίηση ως ένας βαθμός της ικανοποίησης των αναγκών ή των 

επιθυμιών του ατόμου σχετικά με την εργασία και (3) η εργασιακή ικανοποίηση ως 

στάθμιση των εισροών και εκροών ή ως στάθμιση της τρέχουσας εργασίας σε σχέση 

με μια διαφορετική εργασία (Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink & Hofman, 

2011). 

     Η ικανοποίηση από την εργασία αναφέρεται στη γενική στάση και συμπεριφορά, 

που έχει ο υπάλληλος για αυτή, η οποία μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Η 

εργασιακή ικανοποίηση δεν έχει μόνο μία διάσταση, δηλαδή το άτομο είναι 

ικανοποιημένο ή όχι από την εργασία, αλλά είναι ένα σύνολο από συσχετιζόμενες 

μορφές συμπεριφοράς στην εργασία, η οποία διαιρείται σε κατηγορίες. Ένα από τα 

ερωτηματολόγια, που μετρούν την ικανοποίηση των ατόμων από την εργασία, είναι ο 

περιγραφικός δείκτης της εργασίας ( job descriptive index, JDI ). Το ερωτηματολόγιο 

αυτό εξετάζει πέντε διαστάσεις (Ζαβλανός Μ., 2002): 

i. Την ίδια την εργασία, π.χ. υπευθυνότητα, ενδιαφέρον, ανάπτυξη. 
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ii. Την ποιότητα εποπτείας, π.χ. τεχνική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη. 

iii. Τη σχέση με τους συναδέλφους, π.χ. αρμονία στις σχέσεις και σεβασμός. 

iv.        Τις ευκαιρίες προαγωγής, π.χ. πιθανότητες για περαιτέρω εξέλιξη και 

v. Την αμοιβή, π.χ. δίκαιη αμοιβή σε σχέση με τους άλλους, με βάση τα 

προσόντα, την απόδοση κλπ. 

     Από την άλλη, η έρευνα των Shaver & Lacey (2003, ό.α. στους Timms & Brough, 

2013) διέκρινε δύο είδη ικανοποίησης, που σχετίζονται με την εργασία: πρώτα, η 

ικανοποίηση που ορίζεται από το άμεσο περιβάλλον εργασίας του εργαζομένου και 

από τον εργοδότη τους και (2) η επαγγελματική ικανοποίηση, που ορίζεται από την 

επιλογή σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου και πώς η εμπειρία της εργασίας έχει 

αιτιολογήσει την επιλογή αυτή.  

     Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της εργασιακής 

ικανοποίησης και πολύ διαφορετικών μεταβλητών, όπως η σχέση μεταξύ της 

εργασιακής ικανοποίησης και της ικανοποίησης από τη ζωή (Ho & Au, 2006), της 

ποιότητας των υπηρεσιών (Hartline & Ferrell, 1996̇), της επίδοσης (Luthans, 1995, 

ό.α. στον Demirtas, 2010), των δημογραφικών, της εργασίας και των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Miller et al., 2009). Η επαγγελματική 

ικανοποίηση βρέθηκε να είναι ένας μεσολαβητής μεταξύ της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της οργανωτικής δέσμευσης (Demirtas, 2010). 

     Η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει όλη την κοινωνική ζωή των ατόμων. Όταν οι 

εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους, αυτό καλύπτει όλη τους τη 

ζωή. Οι μελέτες, που έχουν προκύψει, δείχνουν, ότι τα άτομα με μεγαλύτερη 

εργασιακή ικανοποίηση έχουν πιο θετικές συμπεριφορές και η ψυχολογική υγεία τους 

εντός της κοινωνικής δομής είναι καλύτερη (Demirel & Erdamar, 2009). 

     Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένα είδος υποκειμενικής ευημερίας. Όταν 

αξιολογείται το επίπεδο αυτής, περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη κρίση της εργασίας 

του ατόμου και, ως εκ τούτου, η συναισθηματική κατάσταση και η γνωστική κρίση 

με βάση τις καθημερινές εργασιακές εμπειρίες πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ταυτόχρονα. Η όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν επιβάλλεται έξωθεν. Όπως 
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υποστήριξε ο Campbell, η διαδικασία βρίσκεται μέσα στην εμπειρία του ατόμου (Ho 

& Au, 2006).    

     Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να ειπωθεί, ότι η απόφαση των εργαζομένων 

για το αν θα πάνε να εργαστούν την οποιαδήποτε δεδομένη μέρα και το αν θα 

εγκαταλείψουν το επάγγελμα, επηρεάζεται από τα συναισθήματά της εργασιακής 

ικανοποίησής τους» (Lawler, 1977, σ. 361, ό.α. στους Cano & Miller, 1992). Στην 

δεκαετία του 1990, η Macdonald (1999) ανασκόπησε τη βιβλιογραφία σχετικά με την 

απώλεια διδακτικού προσωπικού, τους οποίους χαρακτήρισε ως εκπαιδευτικούς, που 

εξέρχονται από το επάγγελμα πρόωρα και εθελοντικά. Η επανεξέταση της έδειξε, ότι 

στις περισσότερες χώρες τα ποσοστά φθοράς των εκπαιδευτικών είναι μεταξύ 5% και 

30%. Πιο πρόσφατες μελέτες (Borman & Dowling, 2008) έχουν αποκαλύψει, ότι στις 

ΗΠΑ το ποσοστό φθοράς ήταν 12% το 1980 και ότι αυξήθηκε σε 16,5% το 2004-

2005. Ένα σταθερό εύρημα σε αυτές τις μελέτες είναι, ότι η φθορά είναι πολύ υψηλή 

για τους νεαρούς και τους νέους εκπαιδευτικούς και χαμηλότερη για τους 

μεγαλύτερους, πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς (Veldman et al., 2013). 

1.2.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα ερμηνείας της επαγγελματικής 

ικανοποίησης.  

     Μια σειρά από θεωρητικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για να εξηγήσουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση. Κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα προσφέρει ένα κάπως 

διαφορετικό σύνολο προγνωστικών παραγόντων, όπως είναι τα εργασιακά 

χαρακτηριστικά, οι συναισθηματικές διαθέσεις και η προσωπικότητα, το ταίριασμα 

ατόμου-περιβάλλοντος (Duffy & Lent, 2009), οι προσδοκίες, ο καθορισμός του 

στόχου καθώς και μια ποικιλία από γνωσιακά σχήματα, που σχετίζονται με τον 

εαυτό, όπως η αυτο-αποτελεσματικότητα, η αυτοεκτίμηση και η πηγή ελέγχου 

(Judge, Erez, Bono, &  Thoresen, 2002). Μια πιο πρόσφατη τάση είναι η ανάπτυξη 

ολιστικών μοντέλων, που βασίζονται στην υπόθεση, ότι η εργασιακή ικανοποίηση 

είναι πιθανό να καθορίζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ πολλαπλών παραγόντων 

(Lent, Nota, Soresi, Ginevra, Duffy, Brown, 2011). 

     Αρκετές θεωρίες των εργασιακών κινήτρων υποστηρίζουν μια σύνδεση μεταξύ 

των βασικών χαρακτηριστικών και της εργασιακής απόδοσης. Πρώτον, η θεωρία της 

αυτο-συνέπειας (Korman, 1970) υποθέτει, ότι τα άτομα παρακινούνται για να 

συμπεριφέρονται με τρόπο, που να συνάδει με την εικόνα του εαυτού τους. Έτσι, η 
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θεωρία προβλέπει, ότι τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση θα διενεργήσουν 

αποτελεσματικά προκειμένου να διατηρηθεί η θετική εικόνα του εαυτού τους. 

Δεύτερον, οι θεωρίες μαθημένης ανικανότητας υποστηρίζουν μια σύνδεση μεταξύ 

των θετικών αυτο-αξιολογήσεων και της απόδοσης στην εργασία. Σύμφωνα με το 

μοντέλο της μαθημένης ανικανότητας, όταν τα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με 

αντίξοες συνθήκες, αυτά που έχουν έναν θετικό, αισιόδοξο, επεξηγηματικό τύπο θα 

είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν κινητήρια ελλείμματα (δηλαδή, να μειώσουν 

την προσπάθεια τους, να αποσυρθούν από συμπεριφορές προσανατολισμένες στο 

έργο), ενώ εκείνα με τον απαισιόδοξο, επεξηγηματικό τύπο θα εμφανίσουν 

συμπτώματα αδυναμίας (Peterson & Seligman, 1984). Τέλος, η θεωρία ελέγχου 

προβλέπει ότι, όταν τα άτομα αποδίδουν κάτω από τις προσδοκίες τους, ασκούν 

πρόσθετη προσπάθεια για να αποκτήσουν το στόχο των επιδόσεων (Judge & Bono, 

2001). Η έρευνα έχει δείξει, ότι όταν τα άτομα με εσωτερική πηγή ελέγχου έρχονται 

αντιμέτωποι με τις διαφορές μεταξύ αποδεκτών προτύπων απόδοσης και των 

πραγματικών αποδόσεων, τείνουν να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να ταιριάζει 

η πραγματική τους απόδοση με τα πρότυπα (Weiss & Sherman, 1973). Αντίθετα, οι 

άνθρωποι, που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, τείνουν είτε να μειώσουν τις 

προδιαγραφές τους ή να αποσυρθούν εντελώς από το έργο, όταν δίδεται αρνητική 

ανάδραση (Brockner, 1988). 

     Όπως τόνισε ο Κάντας (1993), η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρητικά έχει 

συνδεθεί με τα κίνητρα της εργασίας, με τις στάσεις και τις αξίες. Ένας από τους πιο 

χαρακτηριστικούς εκφραστές της σύνδεσης της επαγγελματικής ικανοποίησης με τα 

κίνητρα της εργασίας ήταν ο Herzberg (1968) με τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης, ο 

οποίος διέκρινε δύο διαφορετικά είδη παραγόντων, που σχετίζονται με την 

επαγγελματική ικανοποίηση, τα κίνητρα και τους παράγοντες υγιεινής. Ο Locke 

(1976, ό.α. στους  Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001) θεώρησε, ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση συνδέεται με το σύστημα αξιών του ατόμου, ορίζοντάς την ως 

αποτέλεσμα της εκπλήρωσης των αξιών, που έχει η εργασία του ατόμου.  

     Συγκεκριμένα, στη θεωρία του Herzberg, η επαγγελματική ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια ερμηνεύεται σύμφωνα με δύο παράγοντες, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως: Οι παράγοντες που γεννούν δυσαρέσκεια (λέγονται και παράγοντες 

υγιεινής ή υγειονομικοί) σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, ενώ οι παράγοντες 

που γεννούν ικανοποίηση (ή αλλιώς παρακινητές) σχετίζονται με το περιεχόμενο της 
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εργασίας. Στους παράγοντες δυσαρέσκειας περιλαμβάνονται οι εργασιακές συνθήκες, 

η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, οι μισθοί και τα επιδόματα, το αίσθημα της 

ασφάλειας στην εργασία, η γενικότερη πολιτική και διοίκηση της υπηρεσίας και η 

ποιότητα της επίβλεψης που παρέχεται. Οι παράγοντες της ικανοποίησης είναι οι 

εξής: α) η επίτευξη, β) η ευθύνη, γ) η αναγνώριση, δ) η ανέλιξη, ε) η εργασία καθ’ 

εαυτή και στ) η προσωπική ανάπτυξη (Everard & Morris, 1999). Όταν οι παράγοντες 

υγιεινής είναι ανεπαρκείς, οι άνθρωποι θα βιώσουν περισσότερο άγχος και 

επαγγελματική εξουθένωση. Σε αντίθεση, τα κίνητρα είναι εργασιακά 

χαρακτηριστικά, όπου οι άνθρωποι βρίσκουν εγγενώς την ικανοποίηση (Devos, et al., 

2006). 

     Εξέχοντες θεωρίες έχουν συνδέσει τις αντιλήψεις του ελέγχου με διάφορες μορφές 

της ευημερίας. Για παράδειγμα, στο μοντέλο τους για τα εργασιακά χαρακτηριστικά, 

οι Hackman και Oldham (1975, ό.α. στους Devos et al., 2006) εξέτασαν την 

αυτονομία ως μια κύρια αιτία της εργασιακής ικανοποίησης και της θετικής 

προσαρμογής στην εργασία. Στο μοντέλο του Karasek για τις εργασιακές απαιτήσεις 

και τον έλεγχο του στρες η υπόθεση είναι, ότι ο έλεγχος στην εργασία ρυθμίζει 

προσωρινά τον αντίκτυπο της εργασιακής κόπωσης για την ευημερία (Karasek & 

Theorell, 1990). Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον έλεγχο στον εργασιακό 

χώρο, οι Ganster & Fusilier (1989) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, ο έλεγχος ήταν 

ένα ζωτικό στοιχείο της ευημερίας. Επιπλέον, οι προσεγγίσεις διαχείρισης, που 

ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους δίνοντάς τους περισσότερο έλεγχο, έχουν 

υποστηριχθεί τόσο ως αποτελεσματικές όσο και ανθρώπινες (Devos et al., 2006).  

     Μία κυρίαρχη προσέγγιση στον τομέα αυτό προτείνει, ότι η υγεία και η ευημερία 

μπορούν να εξηγηθούν από δύο διακριτές κατηγορίες των εργασιακών 

χαρακτηριστικών: τις εργασιακές απαιτήσεις και τους εργασιακούς πόρους. Οι 

εργασιακές απαιτήσεις της δουλειάς σχετίζονται με τα εργασιακά καθήκοντα, που 

απαιτούν προσπάθεια και διαφέρουν από την επίλυση σύνθετων προβλημάτων για 

την αντιμετώπιση επιθετικών πελατών ή για την άρση βαρέων αντικειμένων. Οι 

εργασιακοί πόροι, από την άλλη πλευρά, είναι περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται 

με την εργασία και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των 

εργασιακών απαιτήσεων. Παραδείγματα των εργασιακών πόρων είναι η εργασιακή 

αυτονομία, η συναισθηματική υποστήριξη από τους συναδέλφους και ο τεχνικός 

εξοπλισμός (van den Tooren et al., 2011). 
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     Οι υψηλές εργασιακές απαιτήσεις θα έχουν μια επιβλαβή επίδραση στη υγεία και 

στην ευημερία των εργαζομένων, εκτός αν οι εργαζόμενοι έχουν επαρκείς 

εργασιακούς πόρους για να αντιμετωπίσουν την απαιτητική τους εργασία. Οι 

εργασιακοί πόροι μπορεί να είναι ιδιαίτερα πιθανό να λειτουργήσουν ως ένας 

ρυθμιστής του άγχους, αν ταιριάξουν με τις εργασιακές απαιτήσεις. Αυτή η ιδέα της 

αντιστοιχίας συχνά αναφέρεται ως «υπόθεση αντιστοίχισης» και συνοδεύεται από 

έναν υγιές σώμα εμπειρικών στοιχείων (van den Tooren et al., 2011).   

       Σε γενικές γραμμές, τρεις συγκεκριμένοι τύποι των εργασιακών απαιτήσεων και 

των εργασιακών πόρων μπορούν να διακριθούν: γνωστικές, συναισθηματικές και 

σωματικές απαιτήσεις και πόροι. Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι 

βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές γνωστικές εργασιακές απαιτήσεις (π.χ., επίλυση 

πολύπλοκων προβλημάτων) σε μια ορισμένη χρονική στιγμή, είναι λιγότερο πιθανό 

να παρουσιάσουν εργασιακό άγχος (π.χ., πνευματική κόπωση) ένα έτος αργότερα, αν 

διαθέτουν επαρκείς γνωστικούς εργασιακούς πόρους (π.χ., πληροφορίες από τα 

εγχειρίδια) για να ασχοληθούν με τη γνωστικά απαιτητική εργασία τους. Το ίδιο 

ισχύει και για τους δύο άλλους τύπους των εργασιακών απαιτήσεων και πόρων (van 

den Tooren et al., 2011). 

     Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έννοια της προσαρμογής του Warr, οι 

εργαζόμενοι με ορισμένα προσωπικά χαρακτηριστικά αναζητούν και 

ανταποκρίνονται σε εργασίες, που προσφέρουν περισσότερα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά (van den Tooren et al., 2011). 

     Κατά τη θεωρία της αυτοδιάθεσης, η αυτονομία και η αυτό-αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα είναι θεμελιώδεις καθολικές ψυχολογικές ανάγκες που είναι σημαντικές 

για την παρακίνηση και την ψυχολογική ευεξία (Deci & Ryan, 2000). Η θεωρία 

υποθέτει, ότι η ικανοποίηση αυτών των βασικών αναγκών τρέφει το εγγενές κίνητρο ̇ 

οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ικανοί και αυτόνομοι για να διατηρηθεί το 

εγγενές κίνητρό τους (Gagne & Deci, 2005). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η 

αντιλαμβανόμενη αυτονομία μπορεί να προβλέψει τη δέσμευση των εκπαιδευτικών 

και την εργασιακή ικανοποίηση θετικά, ενώ σχετίζεται αρνητικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση και τη συναισθηματική εξάντληση. Επιπλέον, στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού κάποια αυτονομία είναι επίσης απαραίτητη για να είναι 
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σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα και επαρκώς απρόσμενες καταστάσεις (Skaalvik & 

Skaalvik, 2014). 

     Για τους Black και Deci (2000) συμπεριφορές, που είναι αυτόνομες, βιώνονται ως 

θεληματικές και εκτελούνται από ενδιαφέρον ή προσωπική σπουδαιότητα. Ομοίως, οι 

Deci και Ryan (2000) τόνισαν, ότι η αυτονομία αφορά την εμπειρία της 

ολοκλήρωσης και της ελευθερίας. Μετά από αυτές τις εννοιολογικές συλλήψεις, η 

αυτονομία των εκπαιδευτικών μπορεί να αφορά την ελευθερία να επιλέγουν τους 

στόχους, τις μεθόδους διδασκαλίας και τις εκπαιδευτικές στρατηγικές, που είναι 

σύμφωνες με τις προσωπικές εκπαιδευτικές πεποιθήσεις και τις αξίες του 

εκπαιδευτικού (Skaalvik & Skaalvik, 2014).  

     Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές μπορεί να βρίσκονται σε ένα συνεχές, που κυμαίνεται από τα 

ελεγχόμενα στα αυτόνομα, με τα αυτόνομα κίνητρα να αντανακλούν την άνοδο της 

ποιότητας των κινήτρων από ελεγχόμενα κίνητρα (Deci & Ryan, 2000). Τα 

ελεγχόμενα κίνητρα αναφέρονται στο συναίσθημα, που πιέζονται ή εξαναγκάζονται 

να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά ή δραστηριότητες. Αυτή η πίεση 

μπορεί να προκύψει από εξωτερικές πηγές, όπως είναι η ανάγκη να αποκτήσουν 

ανταμοιβές ή για να αποφύγουν την αποδοκιμασία και την κριτική. Η πίεση μπορεί, 

επίσης, να προέρχεται και από εσωτερικές πηγές, όπως από την επιθυμία ενός ατόμου 

να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή του ή την επιθυμία να αποφύγει αισθήματα ντροπής ή 

ενοχής (Van den Berghe, Soenens, Aelterman, Cardon, Tallir, Haerens, 2014). 

     Σύμφωνα με μελέτες, τα αυτόνομα κίνητρα αφορούν κατά κύριο λόγο θετικά στην 

ανάγκη ικανοποίησης και στην ανάγκη υποστήριξης της διδακτικής συμπεριφοράς, 

ενώ τα ελεγχόμενα κίνητρα αφορούν πιο στενά και θετικά στο πιο 

δυσπροσαρμοστικό αποτέλεσμα της επαγγελματικής εξουθένωσης (Van den Berghe 

et al., 2014).  

     Για την SDT (θεωρία της αυτοδιάθεσης), οι εμπειρίες της ανάγκης ικανοποίησης 

είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την ποιότητα των κινήτρων. Στη Θεωρία 

Βασικών Ψυχολογικών Αναγκών, μία από τις μίνι-θεωρίες της SDT, αναφέρεται, ότι 

η ικανοποίηση των τριών βασικών ψυχολογικών αναγκών για αυτονομία, επάρκεια 

και του ανήκειν απαιτείται για να αναπτυχθεί το αυτόνομο κίνητρο. Σε αντίθεση, η 

απογοήτευση των αναγκών αυτών θα μπορούσαν να προκαλέσουν το ελεγχόμενο 
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κίνητρο. Η ανάγκη για αυτονομία αναφέρεται στην έννοια της βούλησης και της 

ψυχολογικής ελευθερίας (Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010). Όταν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν ικανοποιήσει την ανάγκη τους για αυτονομία, αισθάνονται σαν 

να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες και απόψεις, βιώνουν την 

αυθεντικότητα και αισθάνονται ελεύθεροι να κάνουν πράγματα με το δικό τους 

τρόπο. Η ανάγκη για την επάρκεια περιλαμβάνει το συναίσθημα να είναι κάποιος 

αποτελεσματικός στις δράσεις ή στις επιδιώξεις του (White, 1959). Η ανάγκη του 

ανήκειν αναφέρεται στην αίσθηση του να ανήκουμε σε σημαντικούς άλλους, να τους 

φροντίζουμε και να μας φροντίζουν (Baumeister & Leary, 1995). 

     Εκεί που τα μοντέλα SDT (θεωρία αυτοδιάθεσης) και JD-R (θεωρία εργασιακών 

απαιτήσεων-πόρων) αποκλίνουν βρίσκεται στο σημείο εκκίνησης ή στη «ρίζα» για τα 

κίνητρα στην εργασία. Σύμφωνα με τη JD-R θεωρία (Bakker & Demerouti, 2007) η 

αφθονία των πόρων δίνει κίνητρο και οδηγεί σε υψηλή επαγγελματική δέσμευση, 

χαμηλό κυνισμό και σε εξαιρετική απόδοση. Ωστόσο, η SDT προτείνει, ότι οι 

ψυχολογικές ανάγκες είναι η πηγή των κινήτρων (Timms & Brough, 2013). Οι Ryan 

και Deci, (2000), περιέγραψαν, πώς το εγγενές κίνητρο είναι «μια εξελιγμένη τάση» 

και ότι οι συνθήκες, που ευνοούν την έκφραση του, θα επιτρέψουν και την 

εκπλήρωση του. Ως εκ τούτου, η επιλογή της καριέρας του ανθρώπου θα 

αντικατοπτρίζει συνήθως αυτές τις εγγενείς ψυχολογικές ανάγκες και η εκφρασμένη 

ικανοποίηση για την σταδιοδρομία του ατόμου μπορεί να αποτελεί  ένα μέτρο αυτής 

της διαδικασίας (Timms & Brough, 2013).  

     Γενικά, τα κίνητρα έχουν βρεθεί να σχετίζονται σημαντικά με την εργασιακή 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μεταξύ αυτών των 

δύο δομών έχει προταθεί, για παράδειγμα, από τον Maslow. Ο Maslow ανέπτυξε τη 

θεωρία του για τις ανάγκες των ατόμων, στο οποίο εξηγεί, ότι η εκπλήρωση αυτών 

των αναγκών παρακινεί τους ανθρώπους. Οι Hackman και Oldham επιβεβαίωσαν το 

μοντέλο των εργασιακών τους χαρακτηριστικών. Το μοντέλο ορίζει τις προϋποθέσεις, 

υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι θα κινητοποιηθούν εσωτερικά για να εκτελέσουν τα 

καθήκοντά τους αποτελεσματικά. Πέντε βασικές διαστάσεις της εργασίας (ποικιλία 

δεξιοτήτων, ταυτότητα εργασίας, σημασία εργασίας, αυτονομία και 

ανατροφοδότηση) επηρεάζουν τρεις κρίσιμες ψυχολογικές καταστάσεις (βίωση του 

βαρυσήμαντου νοήματος, βίωση της ευθύνης για τα αποτελέσματα και γνώση των 

πραγματικών αποτελεσμάτων), που με τη σειρά τους επηρεάζουν τα προσωπικά και 
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τα εργασιακά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών κινήτρων. Ως 

εκ τούτου υποθέτουμε, ότι η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συμβάλλει 

στην αλλαγή των εκπαιδευτικών σε επίπεδο κινήτρων (Canrinus, Helms-Lorenz, 

Beijaard, Buitink, Hofman, 2011).  

     Οι Lent και Brown (2008) πρότειναν ένα ενιαίο, εμπειρικό μοντέλο, που 

προσπαθεί να αποτελέσει την από κοινού εκμετάλλευση των διαφόρων κατηγοριών 

των εργασιακών προγνωστικών παραγόντων ικανοποίησης. Βασισμένο στο 

κοινωνικογνωστικό πλαίσιο του Bandura και στην κοινωνική-γνωστική θεωρία της 

σταδιοδρομίας των Lent, Brown, & Hackett ως ένα ενοποιητικό πλαίσιο, εστιάζει στη 

φύση των σχέσεων μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και (α) προσωπικότητας / 

συναισθηματικών χαρακτηριστικών, (β) συμμετοχής στην πρόοδο στοχοθετημένων 

δραστηριοτήτων, (γ) των προσδοκιών αυτο-αποτελεσματικότητας, που σχετίζονται με 

την εργασία, (δ) των αντιλαμβανόμενων συνθηκών εργασίας (συμπεριλαμβανομένων 

και των προσδοκιών έκβασης), (ε) των στόχων και της αποτελεσματικότητας των 

σχετικών περιβαλλοντικών στηριγμάτων ή των εμποδίων και (στ) της συνολικής 

ικανοποίησης από τη ζωή (Lent et al., 2011̇ Duffy & Lent, 2009̇ Badri et al., 2013). 

Τρεις από τους πέντε προγνωστικούς παράγοντες (η αντιλαμβανόμενη οργανωτική 

υποστήριξη, η θετική συναισθηματικότητα και η αυτο-αποτελεσματικότητα) 

παρήγαγαν απευθείας διαδρομές για την εργασιακή ικανοποίηση στη μελέτη τους 

(Lent et al., 2011). 

     Το μοντέλο προϋποθέτει, ότι οι άνθρωποι είναι πιθανό να είναι σε γενικές γραμμές 

ικανοποιημένοι με την εργασία τους, όταν αισθάνονται αρμόδιοι για την εκτέλεση 

μεγάλων εργασιακών καθηκόντων ή για την επίτευξη των εργασιακών τους στόχων 

(αυτο-αποτελεσματικότητα), εκτίθενται σε (ή αναμένουν να λάβουν) ευνοϊκές 

εργασιακές συνθήκες και ενισχυτές, αντιλαμβάνονται, ότι σημειώνουν πρόοδο σε 

προσωπικούς-σχετικούς στόχους εργασίας, λαμβάνουν ενίσχυση για τους στόχους 

τους και την αυτο-αποτελεσματικότητα και διαθέτουν χαρακτηριστικά που τους 

προδιαθέτουν να βιώσουν θετικές επιπτώσεις στις περισσότερες καταστάσεις της 

ζωής. Η εργασιακή ικανοποίηση επίσης υποτίθεται, ότι είναι αμοιβαία συνδεδεμένη 

με τη γενική ικανοποίηση από τη ζωή (Lent et al., 2011). 

     Πρόσφατα, οι Judge, Locke και Durham (1997) πρότειναν ένα υψηλότερο στη 

σειρά κατασκεύασμα, που το ονόμασαν πυρήνα αυτο-αξιολογήσεων ή πιο απλά, 
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θετική αυτο-αντίληψη. Αυτό το κατασκεύασμα είναι ένα ευρέως προδιαθεσικό 

χαρακτηριστικό, που υποδεικνύεται από τέσσερα πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά- 

την αυτοεκτίμηση, τη γενικευμένη αυτο-αποτελεσματικότητα, την πηγή ελέγχου και 

τη συναισθηματική σταθερότητα (χαμηλός νευρωτισμός). Η δομή του πυρήνα των 

αυτό-αξιολογήσεων είχε αρχικά προταθεί σαν μια ενδεχόμενη ερμηνευτική 

μεταβλητή της προδιαθεσικής πηγής της εργασιακής ικανοποίησης. Στη συνέχεια ο 

Judge και οι συνεργάτες του, επίσης, υποστήριξαν, ότι η κατασκευή θα πρέπει να 

σχετίζεται με τα εργασιακά κίνητρα και τελικά, με την εργασιακή τους απόδοση 

(Judge, Erez, & Bono, 1998). 

     Οι Judge et al. (1997) όρισαν τον πυρήνα των αυτο-αξιολογήσεων ως τα βασικά 

συμπεράσματα ή τις αξιολογήσεις της τελευταίας γραμμής, που κατέχουν τα άτομα 

για τους εαυτούς τους. Υποστήριξαν, ότι ο πυρήνας των αυτο-αξιολογήσεων 

αξιολογήθηκε από τα γνωρίσματα, που πληρούσαν τα τρία κριτήρια: (α) την 

αξιολόγηση εστίασης (ο βαθμός στον οποίο ένα γνώρισμα περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση, σε αντίθεση με την περιγραφή) ̇ (β) τη θεμελιότητα  (τα θεμελιώδη ή 

πηγαία χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποτελούν τη βάση των επιφανειακών 

γνωρισμάτων) ̇ και (γ) το εύρος ή την έκταση (τα βασικά γνωρίσματα είναι ευρύτερα 

από τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά). Στην ανασκόπηση των Judge et al., (1997)  

εντοπίστηκαν τέσσερα χαρακτηριστικά, που πληρούσαν τα κριτήρια. Πρώτον 

θεώρησαν, ότι η αυτοεκτίμηση είναι η πιο θεμελιώδης εκδήλωση του πυρήνα αυτο-

αξιολόγησης, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία, που τοποθετεί στον 

εαυτό του ως πρόσωπο. Δεύτερον, η εκτίμηση της γενικευμένης αυτο-

αποτελεσματικότητας κάποιου, της θεμελιώδους ικανότητας ενός ατόμου να 

αντιμετωπίσει, να εκτελέσει και να είναι επιτυχής, θεωρήθηκε ως ένδειξη του θετικού 

πυρήνα αξιολογήσεων. Τρίτον, η εσωτερική πηγή ελέγχου θεωρήθηκε μια εκδήλωση 

του πυρήνα αξιολογήσεων, επειδή τα εσωτερικά στοιχεία πιστεύουν, ότι μπορούν να 

ελέγξουν ένα ευρύ φάσμα παραγόντων στη ζωή τους. Τέταρτον και τελευταίο, η 

συναισθηματική σταθερότητα (χαμηλός νευρωτισμός), αντανακλώντας την τάση να 

είναι σίγουροι, ασφαλείς και σταθεροί υποστηρίχθηκε, ότι ήταν ενδεικτική του 

πυρήνα αυτο-αξιολογήσεων, διότι είναι ένα ευρύ χαρακτηριστικό, που φανερώνει την 

άποψη για τη συναισθηματική σταθερότητα κάποιου (Judge & Bono, 2001). 

     Οι Judge et al. (1997) υπέθεσαν, ότι οι βασικές αυτο-αξιολογήσεις θα πρέπει να 

σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση τόσο μέσω άμεσων όσο και έμμεσων 
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μέσων. Δοκιμάζοντας τις προβλέψεις αυτές, οι Judge, Locke, Durham και Kluger 

(1998) βρήκαν, ότι τα τέσσερα χαρακτηριστικά, που αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο 

λανθάνον κατασκεύασμα, σχετίζονταν σημαντικά με την εργασιακή ικανοποίηση σε 

τρία ανεξάρτητα δείγματα. Η μελέτη αυτή τείνει να υποστηρίζει την υπόθεση, ότι η 

αυτοεκτίμηση, η γενικευμένη αυτο-αποτελεσματικότητα, η πηγή ελέγχου και ο 

νευρωτισμός σχετίζεται το καθένα ανεξάρτητα σημαντικά με την εργασιακή 

ικανοποίηση (Judge & Bono, 2001).  

     Ομοίως, ο Spector (1982) πρότεινε, ότι τα άτομα με μια εσωτερική πηγή ελέγχου 

θα πρέπει να είναι περισσότερο ικανοποιημένα από τη δουλειά τους, διότι είναι 

λιγότερο πιθανό να μείνουν σε μία δουλειά, που δεν τα ικανοποιεί και είναι πιο 

πιθανό να είναι επιτυχή σε οργανισμούς. Όσον αφορά τον νευρωτισμό οι McCrae και  

Costa (1991) σημείωσαν, ότι ο νευρωτισμός συνδέεται με χαμηλότερη ευημερία, 

επειδή τα άτομα, που παρουσιάζουν υψηλές βαθμολογίες στο νευρωτισμό, έχουν 

προδιάθεση να εμφανίσουν αρνητικές επιπτώσεις. Οι αρνητικές επιπτώσεις, με τη 

σειρά τους, σχετίζονται αρνητικά με την εργασιακή ικανοποίηση (Judge & Bono, 

2001). 

     Η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης ή η συναισθηματική αντίδραση του 

ατόμου σε μια θέση εργασίας ή σε πολλαπλές πτυχές της, αποτέλεσε μεγάλο 

ενδιαφέρον για τους ερευνητές της εκπαίδευσης (Thompson et al., 1997). 

Προηγούμενες μελέτες της εργασιακής ικανοποίησης έχουν στηριχθεί σε ένα ευρύ 

φάσμα θεωρητικών μοντέλων. Δύο από τα μοντέλα, που έχει στηριχθεί η εργασιακή 

ικανοποίηση, είναι «η θεωρία της ικανοποίησης από τις πτυχές του Lawler» και «η 

θεωρία ολοκληρωμένης αξίας του Locke» και αναφέρονται στις θετικές 

συναισθηματικές αντιδράσεις ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη εργασία. Είναι μια 

συναισθηματική αντίδραση σε μια εργασία, που προκύπτει από τη σύγκριση των 

πραγματικών αποτελεσμάτων ενός ατόμου με εκείνα που είναι επιθυμητά, 

αναμενόμενα ή αξιόλογα. Επιπλέον, η ικανοποίηση έχει συλληφθεί από την άποψη 

των διαφορετικών πτυχών της εργασίας ενός ατόμου. Ως εκ τούτου, η συνολική 

εργασιακή ικανοποίηση είναι μια συλλογή από συναισθήματα ικανοποίησης για μια 

σειρά από πτυχές. Παραδείγματα των πτυχών περιλαμβάνουν το φόρτο εργασίας, την 

ασφάλεια στην εργασία, τις συνθήκες εργασίας, την αποζημίωση, το καθεστώς και το 

κύρος της εργασίας, τις σχέσεις προϊσταμένου-υφισταμένου και άλλα (Devos et al., 

2006). 
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     Τελευταία, το αναδυόμενο ενδιαφέρον για τη θετική πλευρά της ευημερίας των 

εργαζομένων αντανακλά μια τάση προς μια «Θετική ψυχολογία», η οποία 

επικεντρώνεται στις ανθρώπινες δυνάμεις και στη βέλτιστη λειτουργία και όχι στις 

αδυναμίες και δυσλειτουργίες (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Η κεντρική 

σημασία αυτής της προσέγγισης είναι τα συναισθήματα της δέσμευσης, της 

αφοσίωσης και της εργασιακής ικανοποίησης (Devos et al., 2006). 

     Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί, ότι η θεωρία του Fredrickson (2001) 

«διευρύνει και ενισχύει» τη θεωρία, ότι τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν πολλές 

γνωστικές λειτουργίες, όπως την προσοχή, τη δημιουργικότητα, τη μνήμη και με το 

πέρασμα του χρόνου διευρύνει τα ρεπερτόρια δράσης, τους πόρους, τα κίνητρα, τις 

προσδοκίες και την ανθεκτικότητα στο πρόσωπο των αντιξοοτήτων. Ο Oatley  

εξέτασε την ευτυχία και βρήκε, ότι συμβαίνει ύστερα από την επίτευξη και όταν οι 

σκοποί ικανοποιούνται (Moè, Pazzaglia, Ronconi, 2010). Επιπλέον, η έρευνα για την 

υψηλή διέγερση συναισθημάτων, όπως το πάθος και ο ενθουσιασμός, έχει τονίσει τη 

σημασία του να βιώνει κανείς θετικά συναισθήματα στη διδασκαλία. Το πάθος 

μπορεί να γίνει αντιληπτό ως αντίδοτο στην επαγγελματική εξουθένωση. Οι 

παθιασμένοι εκπαιδευτικοί αναζητούν τρόπους για να προσεγγίσουν τους μαθητές 

τους. Ωστόσο, ένας ενιαίος ορισμός του πάθους, ως μία συναρπαστική 

δραστηριότητα, καλύπτει στην πραγματικότητα δύο είδη πάθους: το αρμονικό και το 

ψυχαναγκαστικό. Το αρμονικό πάθος χαρακτηρίζεται από υψηλό θετικό συναίσθημα, 

ικανοποίηση, ροή εμπειριών, ζωτικότητα και σκόπιμο έλεγχο στην επιλογή για να 

ξεκινήσει και να σταματήσει μια δραστηριότητα. Αντί αυτού, το έμμονο πάθος 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη θετικού συναισθήματος, ικανοποίησης, ροής εμπειριών, 

παρουσία ντροπής, ενοχής ή άγχους με βεβιασμένη προσπάθεια να ξεκινήσουν μια 

δραστηριότητα και με δυσκολία στην παύση (Moè, Pazzaglia, Ronconi, 2010). 

Δουλεύοντας με ένα δείγμα εκπαιδευτικών, οι Carbonneau et al. (2008) βρήκαν, ότι 

το αρμονικό πάθος από μόνο του, αλλά όχι το ψυχαναγκαστικό, μειώνει τα 

συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης και έχει θετική επίδραση στην εργασιακή 

ικανοποίηση. 

1.2.3 Παράγοντες που καθορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση 

     Οι μελετητές έχουν περάσει δεκαετίες μελετώντας τους διάφορους παράγοντες, 

που προβλέπουν την εργασιακή ικανοποίηση. Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι 
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τείνουν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι στη δουλειά τους, όταν βιώνουν 

μεγαλύτερο ταίριασμα προσώπου-περιβάλλοντος, έχουν περισσότερα θετικά 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συναισθηματικές διαθέσεις, επιδίδονται σε 

συμπεριφορές που σχετίζονται με το στόχο, είναι σίγουροι για τα εργασιακά τους 

καθήκοντα και εργάζονται σε περιβάλλοντα, που υποστηρίζουν και επιτρέπουν την 

ανεξαρτησία (Duffy & Lent, 2009̇ Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005). 

Καθώς η έρευνα σε αυτόν τον τομέα έχει αυξηθεί, μεγαλύτερη προσοχή έχει δοθεί σε 

συγκεκριμένους πληθυσμούς εργαζομένων, με δεδομένη την υπόθεση ότι ορισμένες 

μεταβλητές μπορεί να σχετίζονται περισσότερο με την εργασιακή ικανοποίηση 

μεταξύ συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Ένας πληθυσμός, που έχει λάβει ιδιαίτερη 

προσοχή, είναι οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής πιθανότητας να 

εγκαταλείψουν το επάγγελμα (Duffy & Lent, 2009̇ Buyukgoze-Kavas, Duffy, Guneri, 

Autin, 2014).  

     Κατά συνέπεια μπορεί κανείς να διακρίνει τρεις μεγάλες κατηγορίες ή πηγές 

ευημερίας: τους ατομικούς παράγοντες, τους οργανωτικούς παράγοντες και τους 

εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (αυτο-

αποτελεσματικότητα, προσωπικότητα τύπου Α, πηγή ελέγχου). Σε οργανωτικό 

επίπεδο έχει αναδειχθεί ο ρόλος του σχολικού συμβουλίου, των μεταβλητών σχολικής 

κουλτούρας, της ευημερίας των εκπαιδευτικών και των δομικών χαρακτηριστικών. 

Τέλος, οι εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες αφορούν το ρόλο της διοίκησης 

(Devos et al., 2006).  

     Το μοντέλο των Lent και Brown (2006) περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες των 

μεταβλητών πρόβλεψης της εργασιακής ικανοποίησης. Αυτές περιλαμβάνουν (α) την 

προσωπικότητα/συναισθηματικά χαρακτηριστικά, (β) την πρόοδο στις 

κατευθυνόμενες στο στόχο δραστηριότητες, (γ) την αυτο-αποτελεσματικότητα που 

σχετίζεται με την εργασία, (δ) τις εργασιακές συνθήκες και (ε) τα περιβαλλοντικά 

στηρίγματα ή εμπόδια που σχετίζονται με το στόχο και την αποτελεσματικότητα.  

     Οι Lent και Brown (2006) λοιπόν υπέθεσαν, ότι οι διάφοροι τύποι 

προσωπικότητας ή τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την εργασιακή 

ικανοποίηση και πιο πριν δοκιμές του μοντέλου τους σε μη εργασιακούς τομείς έχουν 

επικεντρωθεί στο χαρακτηριστικό θετικό συναίσθημα, το οποίο αναφέρεται στην 
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τάση ενός ατόμου να βιώνει μια θετική κατάσταση του συναισθήματος. Αυτές οι 

μελέτες δείχνουν, ότι υπάρχει μια μέτρια έως ισχυρή σχέση μεταξύ θετικού 

συναισθήματος και εργασιακής ικανοποίησης, γεγονός που υποδηλώνει, ότι τα άτομα 

που γενικά βιώνουν θετικά συναισθήματα είναι πιο πιθανό να ικανοποιηθούν κατά 

την εργασία (Duffy & Lent, 2009).   

     Επίσης, το να έχει κανείς σημαντικούς στόχους και κάνοντας πρόοδο προς την 

επίτευξη αυτών των στόχων, έχει εμπειρικά υποστηριχθεί ως βασικός παράγοντας 

πρόβλεψης της γενικής ευημερίας (Ryan & Deci, 2001). Το μοντέλο των Lent και 

Brown (2006) προϋποθέτει συγκεκριμένα, ότι η εργασιακή ικανοποίηση οφείλεται εν 

μέρει στην επίτευξη προόδου σε σχέση με τους στόχους, που σχετίζονται με την 

εργασία κάποιου. Η πρόοδος του στόχου των εκπαιδευτικών έχει, επίσης, βρεθεί, ότι 

σχετίζεται έντονα με την ακαδημαϊκή ικανοποίηση των μαθητών (Duffy & Lent, 

2009).  

     Η έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες έχει κυριαρχήσει ως έρευνα της εργασιακής 

ικανοποίησης για πολλά χρόνια και η κατασκευή των εργασιακών συνθηκών είναι 

ένα τέταρτο συστατικό του μοντέλου των Lent και Brown (2006). Ο Lent (2008) 

διαίρεσε την έρευνα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας σε διάφορες κατηγορίες, δύο 

εκ των οποίων περιλαμβάνουν το ταίριασμα προσώπου-περιβάλλοντος (Ρ-Ε) και την 

αντιλαμβανόμενη οργανωτική υποστήριξη.     

     Το τελικό συστατικό του μοντέλου εργασιακής ικανοποίησης των Lent και Brown 

(2006) αφορά το βαθμό, στον οποίο κάποιος λαμβάνει στήριξη σε σχέση με τα 

εμπόδια, ειδικά σε σχέση με τους εργασιακούς του στόχους και την αυτο-

αποτελεσματικότητα.      

     Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι οι δύο ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγοντες 

άμεσης ικανοποίησης από την εργασία, τόσο στους Duffy και Lent (2009) όσο και σε 

πρόσφατες μελέτες, θεωρήθηκαν η οργανωτική υποστήριξη και το χαρακτηριστικό 

θετικό συναίσθημα. Αν και η θετική συναισθηματικότητα συνήθως θεωρείται μια 

προδιαθεσική μεταβλητή, ορισμένες διαπιστώσεις δείχνουν, ότι είναι ευαίσθητη στην 

περιβαλλοντική υποστήριξη. Έτσι, οι ίδιες προσπάθειες για τη διευκόλυνση της 

οργανωτικής υποστήριξης μπορεί ενδεχομένως να ενισχύσουν τη θετική 

συναισθηματικότητα και με τη σειρά τους, την εργασιακή ικανοποίηση. Αυτό 

υποδηλώνει, ότι η ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών σχετίζεται όχι 
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μόνο με την προσωπικότητα, αλλά και με παράγοντες που υπόκεινται στις 

οργανωτικές εισροές, ιδίως, την ικανότητα του σχολείου να μεταδώσει στους 

μεμονωμένους εκπαιδευτικούς, ότι οι συνεισφορές τους εκτιμώνται και ότι οι άλλοι 

νοιάζονται για την ευημερία τους. Μια πρόσθετη πτυχή του αντιλαμβανόμενου 

περιβάλλοντος, η υποστήριξη στο χτίσιμο της αποτελεσματικότητας, συνέβαλε 

επίσης στην ικανοποίηση από την εργασία (Lent et al., 2011). Για παράδειγμα, οι 

Lent και Brown (2006) υπέθεσαν, ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα τόσο σε σχέση με 

την επιδίωξη των στόχων εργασίας του ατόμου, όσο και με το να εκτελεί τα βασικά 

καθήκοντα του ρόλου εργασίας του, είναι σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες της 

ικανοποίησης από την εργασία.   

   Επιπλέον, τα άτομα, που είναι προσανατολισμένα στο επίτευγμα (στοιχείο Τύπου 

Α) και είναι πεπεισμένα για τις ικανότητές τους, μπορούν να ξεπεράσουν τα 

προβλήματα με επιτυχία (γενική αυτο-αποτελεσματικότητα) και επίσης βιώνουν 

υψηλότερη θετική ευημερία (εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακό ενθουσιασμό) 

και χαμηλότερη αρνητική ευημερία (κυνισμό). Επειδή, τα άτομα με υψηλή αυτο-

αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις δυσκολίες και έχουν 

ισχυρά κίνητρα για να επιτευχθεί η επιτυχία, είναι πιο πιθανό να επιτύχουν αξιόλογα 

αποτελέσματα και έτσι να βιώσουν περισσότερο την ευημερία στην εργασία τους 

(Devos et al., 2006).   

     Σύμφωνοι με το μοντέλο των Lent και Brown (2006) είναι και οι Badri, Mohaidat, 

Ferrandino και Mourad (2013), οι οποίοι θεωρούν, ότι γενικά οι εκπαιδευτικοί, που 

είναι πιο ικανοποιημένοι με την εργασία τους, βλέπουν το εργασιακό τους 

περιβάλλον ως πιο υποστηρικτικό και βιώνουν θετική εξέλιξη των στόχων τους. Η 

αυτοαποτελεσματικότητα σχετίστηκε έμμεσα με την επαγγελματική ικανοποίηση 

(μέσω των συνθηκών εργασίας και της προόδου των στόχων). Η υποστήριξη του 

στόχου, επίσης, συνδέθηκε έμμεσα με την επαγγελματική ικανοποίηση (μέσω των 

συνθηκών εργασίας και της αυτοαποτελεσματικότητας). 

     Κατά άλλους, τρία μέτρα της προσωπικότητας συμβάλλουν σημαντικά στην 

ικανοποίηση από την εργασία. Η υψηλή πηγή ελέγχου (αναφέρεται στο βαθμό στον 

οποίο τα άτομα πιστεύουν, ότι μπορούν να ελέγξουν γεγονότα, που τους επηρεάζουν) 

η αυτοεκτίμηση και η συμπεριφορά Τύπου Α τείνουν να αυξάνουν την εργασιακή 
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ικανοποίηση. Η υποστήριξη της οικογένειας και η εργασιακή εμπειρία ενισχύουν, 

επίσης, την ικανοποίηση από την εργασία (Chan et al., 2000).    

     Ο Blegan εντόπισε 13 προγνωστικούς παράγοντες της ικανοποίησης, που είναι οι 

μεταβλητές όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, τα έτη προϋπηρεσίας και η πηγή ελέγχου, 

καθώς και οι οργανωτικές μεταβλητές, όπως η επικοινωνία με τον επόπτη, η 

δέσμευση, το άγχος, η αυτονομία, η αναγνώριση, η ρουτίνα, η επικοινωνία ομότιμων, 

η δικαιοσύνη και ο επαγγελματισμός (Demirtas, 2010). Η Snipes et al. (2005) 

ανέφεραν, ότι η εργασιακή ικανοποίηση αποτελείται από πολλές πτυχές, 

συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης με τον επιβλέποντα, την εργασία, την 

αμοιβή, τις ευκαιρίες εξέλιξης, τους συνεργάτες και τους πελάτες.  

     Άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η αυτοεκτίμηση, η πηγή 

ελέγχου και η νεύρωση είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης τόσο της 

εργασιακής ικανοποίησης, όσο και της εργασιακής απόδοσης (Judge & Bono, 2001).  

Το επίπεδο των κινήτρων επηρεάζει, επίσης, το επίπεδο της εργασιακής 

ικανοποίησης. Εκείνοι με υψηλό επίπεδο κινήτρων έχουν υψηλότερο επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης από ό, τι αυτοί με μέτρια και χαμηλά επίπεδα κινήτρων. 

Εκείνοι με μέσο επίπεδο κινήτρων έχουν υψηλότερο επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης, σε αντίθεση με τα άτομα με χαμηλό επίπεδο κινήτρων (Karslı, & 

Iskender, 2009).  

     Οι στρατηγικές αντιμετώπισης των ατόμων, που χρησιμοποιούνται για την 

πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη των επιπτώσεων των επαγγελματικών 

στρεσογόνων παραγόντων μπορεί να είναι ακόμα ένας σημαντικός καθοριστικός 

παράγοντας της ευημερίας. Οι Endler και Parker (1990,1994) έχουν διαιρέσει τις 

στρατηγικές αντιμετώπισης σε αυτές που είναι προσανατολισμένες στο έργο, σε 

αυτές που είναι προσανατολισμένες στο συναίσθημα και στην αποφυγή εκείνων, που 

έχουν γνώμονα όλα αυτά. Η διάσταση της αντιμετώπισης, που είναι 

προσανατολισμένη στο έργο, περιλαμβάνει στρατηγικές, που προσπαθούν να 

επιλύσουν τις επιπτώσεις μιας αγχωτικής κατάστασης. Η αντιμετώπιση 

προσανατολισμένη στο συναίσθημα περιλαμβάνει στρατηγικές, που περιλαμβάνουν 

κάποιο είδος συνειδητών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τη ρύθμιση του 

συναισθήματος και η αντιμετώπιση προσανατολισμένη στην αποφυγή αποτελείται 

από την προσπάθεια να στρέψει κανείς τις σκέψεις μακριά από ένα δύσκολο θέμα ή 
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να ζητήσει κάποια υποστήριξη από τους άλλους (Rasku & Kinnunen, 2003). Η χρήση 

της αντιμετώπισης, που είναι προσανατολισμένη στο έργο, έχει παρατηρηθεί, ότι 

συνδέεται με ένα χαμηλό επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης, ιδίως, με χαμηλή 

συναισθηματική εξάντληση και υψηλό προσωπικό επίτευγμα (Burke & Greenglass, 

1995̇ Chan & Hui, 1995), ενώ η  αντιμετώπιση αποφυγής έχει βρεθεί, ότι συνδέεται 

με ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης (Chan and Hui, 1995).   

     Tο πρόγραμμα Διεθνείς Εκπαιδευτικοί 2000 των Dinham και Scott (1998) 

διαπίστωσε, ότι ενδογενείς παράγοντες επηρεάζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, η οποία περιελάμβανε τις σχέσεις των 

εκπαιδευτικών με τα παιδιά, την πνευματική πρόκληση, την αυτονομία, και τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία, ενώ οι εξωγενείς 

παράγοντες είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη δυσαρέσκεια. Οι Dinham και Scott 

επεκτάθηκαν πέρα από την εγγενή-εξωγενή διχοτόμηση και εξέτασαν, επίσης, 

παράγοντες, που αφορούν συγκεκριμένα σχολεία. Αυτοί οι παράγοντες 

περιλαμβάνουν το κλίμα του σχολείου, τη φήμη, το στυλ ηγεσίας, καθώς και τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι υπήρχε μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα στην επίδραση αυτών των παραγόντων στην εργασιακή ικανοποίηση 

μεμονωμένων εκπαιδευτικών και ότι αυτές οι μεταβλητές είχαν μια πιο ουδέτερη 

επίδραση τόσο από τους ενδογενείς, όσο και από τους εξωγενείς παράγοντες 

(Buyukgoze-Kavas, Duffy, Guneri, & Autin, 2014).  

     Ο Saks (2006) σχέτισε την εργασιακή δέσμευση με βαθιά επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης και ισχυρίστηκε, ότι οι διαστάσεις της ήταν ταυτόχρονα γνωστικές, 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές. Σύμφωνα με τον Saks, οι άνθρωποι που 

νιώθουν επαγγελματική δέσμευση, συνειδητοποιούν την εκπλήρωση των προσδοκιών 

τους στο περιβάλλον της εργασίας τους. Προηγούμενη έρευνα, έδειξε ότι οι άνθρωποι 

φέρνουν προσδοκίες στην εργασία τους, που συνιστούν την ψυχολογική τους 

σύμβαση. Η εκπλήρωση των προσδοκιών και των φιλοδοξιών των ατομικών 

δυνατοτήτων αποτελεί, συνεπώς, μια σημαντική πηγή μεγάλης ικανοποίησης και 

επαγγελματικής δέσμευσης (Timms & Brough, 2012).  

     Ο αριθμός των ετών διδακτικής εμπειρίας σχετίζεται, επίσης, συχνά με την 

εργασιακή ικανοποίηση. Οι Taylor και Tashakkori (1995, ό.α. στους Pillay et al., 

2005) ανέφεραν, ότι πλέον η διδακτική εμπειρία σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα 
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εργασιακής ικανοποίησης. Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτό, οι Xin και MacMillan 

(1999, ό.α. στους Pillay et al., 2005) αναφέρουν, ότι οι εκπαιδευτικοί, που έχουν 

διδάξει περισσότερο είναι λιγότερο ικανοποιημένοι, συνεχίζοντας έτσι τη συζήτηση 

και την ενθάρρυνση της περαιτέρω έρευνας.  

     Σε πολλές εμπειρικές μελέτες, η ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών 

έχει σχέση με τη συναισθηματική εξάντληση, τις εργασιακές απαιτήσεις, τον έλεγχο 

στο περιβάλλον εργασίας, τον τύπο του σχολείου, το άγχος, τις  αρμοδιότητες, τον 

πολιτισμό και τις δημογραφικές μεταβλητές (ηλικία, φύλο, τάξη, το αντικείμενο 

διδασκαλίας, τον τύπο του σχολείου, την εθνικότητα) (Badri et al., 2013). Επιπλέον 

μελέτες, που εξετάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση, προτείνουν το μισθό, το φύλο, τη διοίκηση 

του σχολείου, την παροχή συμβουλών και τις συνθήκες εργασίας (Demirel & 

Erdamar, 2009). Όσον αφορά το μισθό, οι χαμηλοί μισθοί θεωρούνται συνήθως και 

αναφέρονται ως ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους, που δίνεται από τους 

εκπαιδευτικούς για την έξοδό τους από το επάγγελμα (Marlow, Inman, Betancourt-

Smith, 1996). 

     Η επαγγελματική ικανοποίηση από την μεριά των εργαζομένων φαίνεται, επίσης, 

να συνδέεται με τις γενικότερες παροχές από την εργασία, το προφίλ των 

συνεργατών, το περιβάλλον εργασίας, τις προοπτικές εξέλιξης και το αντικείμενο της 

θέσης εργασίας (Δημοπούλου, Καζούκα, Αργυράκη, 2010).  

       Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα 

προγνωστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, της διατήρησης των 

εκπαιδευτικών, καθώς και της απόδοσης των μαθητών (Borman & Dowling, 2008). 

Οι συνθήκες εργασίας περιλαμβάνουν παράγοντες, όπως η ηγεσία του σχολείου, η 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, η συνεργασία με τους συναδέλφους, η 

επαγγελματική ανάπτυξη, η καθοδήγηση και υποστήριξη, οι εγκαταστάσεις, οι πόροι 

και η συμπεριφορά των μαθητών (Borman & Dowling ̇ Wei, Patel & Young, 2014).    

     Υπό τον τίτλο των συνθηκών εργασίας οι εκπαιδευτικοί προσδιόρισαν ως 

προβληματικούς παράγοντες, το μέγεθος της τάξης, το φόρτο εργασίας, τα μη-

διδακτικά καθήκοντα, τη γραφειοκρατική εργασία και την έλλειψη των προμηθειών. 

Ένας σχετικός λόγος, που εντοπίστηκε, ήταν και η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης 

(Marlow et al., 1996).  
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     Όταν η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών εξετάστηκε από τους Scott και Dinham 

(2003, ό.α. στους Pillay et al., 2005), βρήκαν ότι επηρεάστηκε από την επίτευξη των 

μαθητών και την προσωπική αποτελεσματικότητα. Βρήκαν, επίσης, ότι οι 

εκπαιδευτικοί ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι με το κύρος της θέσης τους και 

επέβαλαν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις επαγγελματικές πρακτικές 

τους. Οι Taylor και Tashakkori (1995, ό.α. στους Pillay et al., 2005) επισημαίνουν, 

ότι τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει μια αύξηση του αριθμού των δύσκολων 

μαθητών και υπήρξε περιορισμένη επιπλέον στήριξη, η οποία με τη σειρά της μπορεί 

να οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία.  

     Επιπροσθέτως, η ικανοποίηση από την εργασία συνδέεται με υψηλή ποικιλία στην 

εργασία, λιγότερη πίεση στην εργασία και λιγότερη πίεση του χρόνου, λιγότερη 

επιθετικότητα των μαθητών, μεγαλύτερη υποστήριξη από τη διοίκηση του σχολείου, 

καλύτερες προοπτικές και υψηλότερο νόημα της εργασίας (van der Doef & Maes, 

2002).    

     Προηγουμένως στους παράγοντες, που περιλαμβάνονται στις συνθήκες εργασίας, 

αναφέρθηκε και η ενδυνάμωση, η οποία χρησιμοποιείται από ηγέτες οργανισμών ως 

μέσον για να εκφράσουν την εκτίμηση και την υποστήριξη των εργαζομένων τους. Οι 

Short et al. (1994, σ. 38, ό.α. στους Bogler & Nir, 2010), ορίζουν την ενδυνάμωση ως 

«μια διαδικασία με την οποία οι συμμετέχοντες σε σχολεία αναπτύσσουν την 

ικανότητα να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους ανάπτυξης και της επίλυσης των 

προβλημάτων τους».  

    Οι Short και Rinehart εντοπίζουν έξι διαστάσεις της ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών: 

(1)  συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

(2) ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, 

(3) κερδισμένο κύρος και σεβασμός, 

(4) αυτο – αποτελεσματικότητα, 

(5) αυτονομία στην εργασία, και 
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(6) αντίκτυπο σε άλλους εκπαιδευτικούς, μαθητές, εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα 

στο σχολείο (Bogler & Nir, 2010).  

     Προηγούμενες έρευνες έρχονται να ενισχύσουν τις παραπάνω διαστάσεις, 

τονίζοντας ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, που προωθούν τα κίνητρα των 

εκπαιδευτικών, που σχετίζονται με την ικανοποίηση από την εργασία τους, όπως 

είναι η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η αυτοεκτίμηση, η ελευθερία και η 

ανεξαρτησία (Bogler & Nir, 2010).  

     Γενικά προτείνεται, ότι η ευνοϊκή ισορροπία των απαιτήσεων της εργασίας και 

των πόρων της εργασίας μπορεί να συμβάλει σε ένα αίσθημα ταύτισης του 

εργαζομένου με το περιβάλλον εργασίας του και ως εκ τούτου σε μια αίσθηση 

ευημερίας (Bakker & Demerouti, 2007). 

     Η εποπτική υποστήριξη, η αυτονομία και οι θετικές σχέσεις  με το σχολείο και 

τους γονείς μπορεί να θεωρηθούν ως οι πόροι της εργασίας, που μπορούν να 

αυξήσουν την εργασιακή ικανοποίηση και να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της 

εξουθένωσης (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 

     Το επίπεδο της αυτονομίας και της υποστήριξης, που παρέχεται από το σχολικό 

συμβούλιο, είναι μια σημαντική πηγή θετικής και αρνητικής ευημερίας. Τα σχολικά 

συμβούλια θα πρέπει να βρουν την τέλεια αρμονία ανάμεσα στις δύο όψεις της 

ευημερίας, επειδή πάρα πολύ ή πολύ λίγη αυτονομία και υποστήριξη μπορεί να έχει 

επιβλαβείς συνέπειες (Devos et al., 2006). Ενώ η αυτονομία, λοιπόν, σχετίζεται 

θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση, παρ’ όλα αυτά, η έρευνα δείχνει μια διεθνή 

τάση, όπου η αυτονομία του εκπαιδευτικού μειώνεται  (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 

     Έτσι, κάθε κοινωνικό πλαίσιο, που ικανοποιεί τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες για 

αυτονομία (έλεγχος της εργασίας), ικανότητα και σχετικότητα (κοινωνική στήριξη), 

ενισχύει την ευεξία και αυξάνει τη δέσμευση (Hakanen et al., 2006). 

     Σύμφωνα με τη Θεωρία του Στρες για τη Διατήρηση των Πόρων (Hobfoll & 

Freedy, 1993), η επαγγελματική εξουθένωση και η επαγγελματική δυσαρέσκεια  

εμφανίζονται, όταν οι αξιόλογοι πόροι (π.χ. κοινωνική υποστήριξη) χάνονται. Η 

κοινωνική υποστήριξη των εποπτικών αρχών και των συναδέλφων βοηθά τους 

ανθρώπους να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις απαιτητικές καταστάσεις εργασίας, με 

αποτέλεσμα να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται αξιόλογοι μέσω ενός δικτύου 
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επικοινωνίας και αμοιβαίας υποχρέωσης (Frese, 1999). Πιο συγκεκριμένα, η 

υποστηρικτική εποπτική επικοινωνία (κοινωνική στήριξη) οδηγεί στη διασαφήνιση 

των προσδοκιών του ρόλου μεταξύ των εργαζομένων, προωθεί την ανοιχτή 

συζήτηση, χτίζει την υψηλή αυτοεκτίμηση των εργαζομένων και αυξάνει τις 

αντιλήψεις του προσωπικού ελέγχου και της αυτονομίας και τελικά την εργασιακή 

ικανοποίησή του (Rajesh & Suganthi, 2013). Οι Dunseath et al. (1995, ό.α. στους 

Rajesh & Suganthi, 2013 ) έδειξαν, ότι η υποστήριξη από τον επόπτη ήταν εξαιρετικά 

σημαντική στο να βοηθήσει τους εργαζόμενους να επιτύχουν την εργασιακή 

ικανοποίηση και την πρόληψη της κατάθλιψης. Προηγούμενη έρευνα στους τομείς 

της εκπαίδευσης, επιβεβαίωσε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί με υποστηρικτικές 

εποπτικές αρχές (κοινωνική στήριξη) ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι με την 

εργασία και λιγότερο ευάλωτοι στην επαγγελματική εξουθένωση (Anderson και 

Iwanicki, 1984̇ Russell et al., 1987̇ Rajesh & Suganthi, 2013). Για παράδειγμα, οι 

Schaufeli και Bakker (2004) βρήκαν αρνητικές συσχετίσεις μηδενικής τάξης μεταξύ 

κοινωνικής υποστήριξης από τους συναδέλφους και της εξάντλησης, όσο και της 

αποπροσωποποίησης, ενώ οι Hakanen et al. (2006) βρήκαν αρνητικές συσχετίσεις 

μηδενικής τάξης μεταξύ της εποπτικής υποστήριξης και των ίδιων διαστάσεων της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (Leung & Lee, 2006). Με τη 

βοήθεια της ανάλυσης παλινδρόμησης οι Cano-Garcia et al. (2005) βρήκαν επίσης, 

ότι οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τη διοίκηση του σχολείου προέβλεπαν 

σημαντικά τη διάσταση της εξάντλησης της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών. 

     Συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς αποκάλυψαν, επίσης, ότι οι ιδιότητες, όπως η 

εμπιστοσύνη των εποπτικών αρχών, η προσωπική επαφή, οι λέξεις ενθάρρυνσης, η 

ενσυναίσθηση, η κατανόηση, η σαφήνεια της επικοινωνίας, η ακρόαση, η βοήθεια και 

η συνεχής παρακίνηση επηρέασαν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών με τις 

διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας των εποπτικών αρχών. Επιπλέον, οι 

συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς τόνισαν, επίσης γεγονότα, όπως την κακή 

διάθεση των εποπτικών αρχών, τα συναισθηματικά ξεσπάσματα, την έλλειψη 

κατανόησης, την αρνητική ανατροφοδότηση, που δεν δίνουν πίστωση, δεν 

επιτρέπουν την αυτονομία και την ανεξάρτητη λειτουργία, την έλλειψη ενθάρρυνσης, 

την απρόσωπη σχέση και την αδιάφορη και εχθρική προσέγγιση ως τους λόγους για 
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τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ήταν δυσαρεστημένοι με τις διαπροσωπικές δεξιότητες 

επικοινωνίας των εποπτικών αρχών (Rajesh & Suganthi, 2013). 

     Σύμφωνα με τους Howard και Johnson (2004, ό.α. στους Timms & Brough, 2013), 

η υποστήριξη των διευθυντών είναι αποφασιστικής σημασίας για το χτίσιμο της 

ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών σε προκλήσεις, που θέτει η προβληματική 

συμπεριφορά των μαθητών. Ένα σημαντικό συστατικό αυτής της υποστήριξης, όσον 

αφορά τη σχέση μεταξύ των εργαζομένων και της διεύθυνσης, είναι η πάγια πρακτική 

της δίκαιης διαδικασίας εντός του εργασιακού περιβάλλοντος (Maslach & Leiter, 

2008).  

     Η βιβλιογραφία περιέχει πολλές μελέτες, στις οποίες η υποστήριξη των 

συναδέλφων αναφέρεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχολείων. Οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους έχουν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των στοιχείων για τη 

διασταύρωση της εξάντλησης και της επαγγελματικής δέσμευσης. Η διασταύρωση ή 

η συναισθηματική μόλυνση μπορεί να οριστεί ως η μεταβίβαση των αρνητικών (ή 

θετικών) εμπειριών από το ένα άτομο στο άλλο (Westman, 2001). Αν και οι 

ερευνητές προτείνουν, ότι τα αρνητικά συναισθήματα μεταφέρονται πιο εύκολα από 

τα θετικά, είναι πιθανό, ότι η επαγγελματική δέσμευση μπορεί, επίσης, να 

μεταφερθεί. Σε αυτό το πλαίσιο οι Bakker, Van Emmerik και Euwema (2006) 

βρήκαν, ότι οι άνθρωποι, που εργάζονταν σε ομάδες με υψηλή δέσμευση, ανέφεραν 

υψηλότερα επίπεδα σθένους, αφοσίωσης και απορρόφησης, που ήταν ανεξάρτητα 

από τις συνθήκες εργασίας. Παρομοίως, ο Schaufeli et al. (2001, ό.α. στον Simbula, 

2010 ) πήραν συνέντευξη από 30 εργαζόμενους και διαπίστωσαν, ότι οι εργαζόμενοι, 

που παρουσίαζαν υψηλή εργασιακή δέσμευση, ήταν γενικά αισιόδοξοι, έπαιρναν 

πρωτοβουλίες και είχαν την τάση να βοηθούν τους συναδέλφους τους, όταν 

χρειαζόταν. Αυτό δημιούργησε ένα θετικό σπιράλ επιτυχίας, που μεταφερόταν σε 

άλλους στο περιβάλλον εργασίας. 

     Επιπλέον, οι εργαζόμενοι με υψηλή εργασιακή δέσμευση αναφέρουν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την εργασία και καλύτερη ψυχική υγεία. Η εργασιακή δέσμευση 

είναι μια θετική εμπειρία από μόνη της. Τα άτομα, που απολαμβάνουν γενικά ένα 

υψηλό επίπεδο δέσμευσης στην εργασία, έχουν πιο θετικές εμπειρίες και είναι πιο 

πιθανό να λειτουργήσουν με επιτυχία στην εργασία (Sonnentag, Mojza, Binnewies, & 
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Scholl, 2008). Οι θετικές εμπειρίες και τα ευχάριστα γεγονότα είναι γνωστό, ότι 

προάγουν την ικανοποίηση από την εργασία. Η εργασιακή δέσμευση σχετίζεται 

αρνητικά με σωματικά συμπτώματα και άλλους δείκτες της κακής ευεξίας (Simbula, 

2010). 

     Αρκετές πηγές (Chang, 2009̇ Klassen & Chui, 2010̇ Kyriacou, 2001̇) έχουν δείξει, 

ότι οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή είναι πολύ σημαντικές για την εργασιακή τους 

ικανοποίηση. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζονται κι από την έρευνα των Grayson και 

Alvarez (2008, ό.α. στους Veldman et al., 2013), οι οποίοι βρήκαν, ότι οι 

εκπαιδευτικοί, που κατάφεραν να κρατήσουν μια θετική σχέση με τους μαθητές τους, 

ήταν επίσης πιο πιθανό να παραμείνουν κινητοποιημένοι, ενθουσιώδεις και να 

απολαύσουν το χώρο εργασίας τους. 

     Ομοίως, οι Dinham και Scott (2000, ό.α. στους Mottet, Beebe, Raffeld & 

Medlock, 2004) διαπίστωσαν, ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν πιο ικανοποιημένοι από 

παράγοντες, που ήταν συνυφασμένοι με το ρόλο της διδασκαλίας, όπως το να 

βοηθούν τους μαθητές να επιτύχουν, να τροποποιούν στάσεις και συμπεριφορές των 

μαθητών, καθώς και να αναπτύσσουν εποικοδομητικές σχέσεις μαζί τους. Σύμφωνα 

με τις Kim & Loadman (1994), η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή ήταν ο νούμερο ένα 

παράγοντας πρόβλεψης της εργασιακής ικανοποίησης του εκπαιδευτικού μεταξύ των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

     Επίσης, τους παράγοντες που σχετίζονται με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί τους 

αναγνώρισαν ως λόγους για την αποχώρηση από το επάγγελμά τους 

συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων πειθαρχίας, της έλλειψης κινήτρων και της 

κακής στάσης απέναντι στο σχολείο ή / και στη μάθηση (Marlow, Inman, Betancourt-

Smith, 1996).  

     Αποτελέσματα έρευνας έδειξαν, ότι η ικανοποίηση από την εργασία επηρεάζεται 

σημαντικά από την αλληλεπίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας και του τύπου του 

οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε, ότι η συνδυασμένη επίδραση της 

οργανωσιακής κουλτούρας και του τύπου του οργανισμού επηρεάζει σημαντικά την 

ικανοποίηση στους εξής παράγοντες: στις συνθήκες εργασίας, στους συναδέλφους, 

στον οργανισμό ως μία ολότητα και στις ευκαιρίες για προαγωγή, στο μισθό και στον 

προϊστάμενο. Πιο αναλυτικά βρέθηκε, ότι πιο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι, 
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που εργάζονται κάτω από την κουλτούρα της ισχύος (υπάρχει μία κεντρική πηγή 

επιρροής και εξουσίας) (Κουστέλιος, 1996).      

     Ο Sergiovanni (2006, ό.α. στους Devos et al., 2006) δηλώνει, ότι η υγιής σχολική 

κουλτούρα και η ευημερία των εκπαιδευτικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη 

δέσμευση και απόδοση, που είναι πέρα από τις προσδοκίες. Επιπλέον, στη γενικότερη 

βιβλιογραφία του μάνατζμεντ φαίνεται, ότι η ισχυρή, υγιής κουλτούρα, που δίνει 

έμφαση στις συναδελφικές σχέσεις, στο σεβασμό του κάθε ατόμου, προωθεί την 

ευελιξία και τον αυθορμητισμό είναι πιο ευνοϊκή για τη δημιουργία ενός κλίματος 

ευημερίας (δηλαδή του βαθμού ικανοποίησης από την εργασία και το σχολείο ), σε 

σύγκριση με τις κουλτούρες που τονίζουν την τάξη, τον έλεγχο και την 

επιθετικότητα. Με άλλα λόγια, αναμένεται, ότι η σχολική κουλτούρα, που 

χαρακτηρίζεται από έντονη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την 

καινοτομία, την υποστηρικτική ηγεσία, τη στενή συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, τον προσανατολισμό στο στόχο, καθώς και η ευημερία των 

εκπαιδευτικών (δηλαδή ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

δουλειά τους και το σχολείο) συμβάλλει και σε ένα υψηλότερο επίπεδο ευημερίας 

(Devos et al., 2006). 

     Επιπλέον, η Υπόθεση Αντιστοιχίας της Αξίας υποθέτει, ότι η συνάφεια μεταξύ 

των αξιών των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους, προωθεί την ευημερία, 

ανεξάρτητα από τις αξίες στις οποίες οι άνθρωποι αποδίδουν σημασία (Devos et al., 

2006). Οι άνθρωποι είναι πιθανό να βιώσουν μια θετική αίσθηση της ευημερίας, όταν 

εργάζονται σε ένα περιβάλλον, που τους επιτρέπει να επιτύχουν τους στόχους προς 

τους οποίους κατευθύνονται οι αξίες τους (Bouckenooghe et al., 2005̇).  

     Ακόμα ένας σημαντικός πόρος, που συχνά αναφέρεται από εργαζομένους με 

υψηλή εργασιακή δέσμευση, είναι η αίσθηση της ύπαρξης μιας αποτελεσματικής 

ισορροπίας μεταξύ της εργασιακής και μη-εργασιακής ζωής τους. Η ύπαρξη μιας 

θετικής διασύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής εμπλουτίζει και 

τις δύο περιοχές, ενώ η αρνητική διασύνδεση υπονομεύει τις ικανότητες των 

ανθρώπων και στις δύο περιοχές (Timms & Brough, 2012). Επομένως, οι 

οικογενειακοί δεσμοί είναι, επίσης, αποτελεσματικοί και υποτίθεται, ότι τα άτομα με 

υψηλότερους οικογενειακούς δεσμούς έχουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση 

(Demirel & Erdamar, 2009). 
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     Η έρευνα έδειξε, ότι τα άτομα, που δαπανούν το 70% της καθημερινής τους ζωής 

και τα 2/3 της ζωής τους με τις οικογένειές τους, αναμένεται να έχουν υψηλά επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης, δηλαδή τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία 

θεωρούνται υψηλότερα σε εκείνους, που έχουν  καλύτερους οικογενειακούς δεσμούς 

(Kınalı, 2000, ό.α. στους Demirel & Erdamar, 2009). 

     Η ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων είναι δύο από τα πιο συνηθισμένα 

χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος, που επηρεάζουν αρνητικά την 

επαγγελματική ικανοποίηση (Αργυράκης κ.α., 2005) και οδηγούν τους εργαζόμενους 

στην αποφυγή της εργασίας τους ή στην περιορισμένη επαγγελματική τους απόδοση  

(Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος, 2007).  

     Η ασάφεια ρόλου (role ambiguity) σχετίζεται με την αβεβαιότητα, που βιώνει ο 

εργαζόμενος, όταν δε γνωρίζει ποιες είναι οι απαιτήσεις της εργασίας του, με ποιο 

τρόπο θα τις επιτύχει και πώς αναμένουν οι άλλοι να συμπεριφερθεί στην εργασία 

του (Κάντας, 1995 ̇ Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος, 2007).  

     Από την άλλη, η σύγκρουση ρόλων (role conflict) υφίσταται, όταν διαφορετικά 

άτομα ή διαφορετικές ομάδες ατόμων, με τα οποία αλληλεπιδρά ο εργαζόμενος, 

έχουν συγκρουόμενες προσδοκίες για τη συμπεριφορά του (Koustelios & Kousteliou, 

1998). Σύγκρουση ρόλων βιώνει ο εργαζόμενος και όταν υπάρχουν δύο ή 

περισσότερες αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις από τον ίδιο ή όταν οι 

συμπεριφορές, που αναμένονται από αυτόν, παραβαίνουν τις προσωπικές του αξίες 

(Κάντας, 1995). Μια συνηθισμένη μορφή σύγκρουσης ρόλων είναι κι αυτή της 

υπερφόρτωσης ρόλου (role overload), όπου πολλές προσδοκίες απευθύνονται σε έναν 

εργαζόμενο ταυτόχρονα (Wood et al., 1998, ό.α. στους Παπαστυλιανού & 

Πολυχρονόπουλος, 2007). Οι ερευνήτριες Posing και Kickul (2003) βρήκαν 

σημαντικές συσχετίσεις, όσον αφορά τη σύγκρουση οικογενειακού και εργασιακού 

ρόλου με τη συναισθηματική εξάντληση (κυρίως στις γυναίκες), η οποία αποτελεί 

έναν από τους παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

     Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν, επίσης, την έλλειψη σεβασμού από την κοινότητα, 

τους γονείς, τους διευθυντές και/ή τους μαθητές ως λόγους για να σκεφτούν να 

αποχωρήσουν από το επάγγελμα. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός, ότι οι εκπαιδευτικοί 

απογοητεύτηκαν με την εκπαίδευση, όταν οι άνθρωποι με τους οποίους έπρεπε να 

εργαστούν, υποτίμησαν τη σημασία τους (Marlow et al., 1996).  
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     Πολλοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν την άποψη, ότι στους εκπαιδευτικούς των 

σχολείων δεν έχει δοθεί το επαγγελματικό κύρος, το οποίο θα έπρεπε να τους 

αποδοθεί σύμφωνα με την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εμπειρία τους. Η 

δυσαρέσκεια αυτή έχει οδηγήσει τα δύο τρίτα περίπου των εκπαιδευτικών και πρώην 

εκπαιδευτικών να αναφέρουν αυτό, ως αιτία για την έξοδο από το επάγγελμα. Αυτή η 

έλλειψη σεβασμού περιλαμβάνει αρνητικές στάσεις της κοινωνίας απέναντι στη 

διδασκαλία καθώς και έλλειψη σεβασμού από τους μαθητές, τους γονείς και την 

κοινότητα για την κοινωνική θέση του εκπαιδευτικού (Marlow et al., 1996).  

     Τέλος, οι μελέτες, που έχουν εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ της συναισθηματικής 

εργασίας και της εργασιακής ικανοποίησης, κατέληξαν σε ανάμεικτα συμπεράσματα. 

Μερικοί διαπίστωσαν, ότι η συναισθηματική εργασία βλάπτει την εργασιακή 

ικανοποίηση, καθώς μπορεί να καταπνίξει την έκφραση των πραγματικών 

συναισθημάτων και επίσης να καταστρέψει τους συναισθηματικούς πόρους, ενώ 

άλλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η επιτυχής διαχείριση των συναισθηματικών 

απαιτήσεων μπορεί να ενισχύσει τα συναισθήματα της ικανοποίησης με τον 

εργασιακό ρόλο (Kinman, Wray & Strange, 2011). Έχει προταθεί, ότι ο αντίκτυπος 

της συναισθηματικής εργασίας στην εργασιακή ικανοποίηση εξαρτάται από το 

πλαίσιο εντός του οποίου εκτελείται (Bolton & Boyd, 2003). 

1.2.4 Επιπτώσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης στην εργασιακή 

συμπεριφορά του ατόμου 

     Υπάρχουν πολλά στοιχεία στην επαγγελματική βιβλιογραφία, που υποστηρίζουν 

τη σημασία της ικανοποίησης των εργαζομένων, που με τη σειρά της επηρεάζει την 

επαγγελματική τους συμπεριφορά ( (Bogler & Nir, 2010). 

     Το μοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων-πόρων (JD-R), όπως είδαμε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, βασίζεται στην υπόθεση, ότι οι εργασιακοί πόροι, οι οποίοι 

αναφέρονται στις σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές ή οργανωτικές πτυχές της 

εργασίας (1) μπορεί να μειώσουν τις εργασιακές απαιτήσεις και το σχετικό 

φυσιολογικό και ψυχολογικό κόστος, (2) είναι λειτουργικοί στην επίτευξη των 

εργασιακών στόχων και (3) στην τόνωση της προσωπικής εξέλιξης, της μάθησης και 

της ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι εργασιακοί πόροι μπορούν να υποστηρίξουν τα 

εξωγενή κίνητρα στην εργασία, επειδή αυτά είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουν 

τις εργασιακές απαιτήσεις και την επίτευξη των εργασιακών στόχων. Επιπλέον, 
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ικανοποιώντας τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες της αυτονομίας, του ανήκειν και των 

ικανοτήτων, οι εργασιακοί πόροι αποτελούν, επίσης, εγγενή κίνητρα για τους 

εργαζόμενους (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 2008).  

     Ως πηγή παροχής κινήτρων, οι εργασιακοί πόροι αναμένεται να αυξήσουν την 

εργασιακή δέσμευση, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με θετικά αποτελέσματα, 

όπως είναι, για παράδειγμα, η οργανωτική δέσμευση (Schaufeli & Bakker, 2004). Η 

δέσμευση στην εργασία ορίζεται ως μία θετική, πλήρης κατάσταση του νου, που 

σχετίζεται με την εργασία και χαρακτηρίζεται από σθένος, αφοσίωση και 

απορρόφηση (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002). Το σθένος 

χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ενέργειας και ψυχικής ανθεκτικότητας των 

εργαζομένων, ενώ οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να προσπαθήσουν περισσότερο 

στην εργασία τους και να επιμείνουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών. Η 

αφοσίωση χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση σημαντικότητας, ενθουσιασμού, 

έμπνευσης, υπερηφάνειας και πρόκλησης. Τέλος, η απορρόφηση χαρακτηρίζεται από 

το γεγονός, ότι ο εργαζόμενος είναι πλήρως συγκεντρωμένος και απορροφημένος από 

την εργασία του, έχει την αίσθηση, ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα και έχει δυσκολία 

να αποσυνδέσει τον εαυτό του από την εργασία (Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008). 

     Μελέτες έχουν δείξει, ότι η εργασιακή δέσμευση συνδέεται θετικά τόσο με την 

ατομική απόδοση στην τάξη (Bakker & Bal 2010), όσο και με την οργανωτική 

δέσμευση των εκπαιδευτικών (Hakanen, Bakker & Schaufeli 2006). Πρόσφατες 

έρευνες έχουν επίσης δείξει, ότι το σθένος και η αφοσίωση είναι οι αντίθετοι πόλοι 

των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης, της εξάντλησης και του κυνισμού 

(Gonzalez-Roma et al., 2006).    

     Το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης επηρεάζει τη θεσμική δέσμευση. Έτσι, 

οι εκπαιδευτικοί, που έχουν υψηλή εργασιακή ικανοποίηση, είθισται να δείχνουν και 

υψηλή θεσμική δέσμευση (Karslı & Iskender, 2009). 

     Οι εκπαιδευτικοί από φυσικού τους έχουν την ανάγκη να εκτιμώνται. Προσπαθούν 

να καθορίσουν το χώρο τους και τους ρόλους τους στο σχολείο, μέσω της σύγκρισής 

τους με τους άλλους εκπαιδευτικούς. Εάν η ανάγκη τους να εκτιμώνται ληφθεί 

υπόψη, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα οργανωτικής επιτυχίας. Η προσοχή 

των διευθυντών σε μια τέτοια ανάγκη και οι προσπάθειες τους στο να τις καλύψουν, 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται πολύτιμοι, ικανοί, λειτουργικοί και 
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απαραίτητοι. Με τη σειρά της μια τέτοια θετική προσέγγιση οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς σε ισχυρή εργασιακή δέσμευση προς τους φορείς τους (Karslı & 

Iskender, 2009). Εάν, λοιπόν, ο οργανισμός πράγματι συμβάλλει και νοιάζεται για 

την ευημερία των εργαζομένων του, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

συναισθηματικής τους δέσμευσης προς τον οργανισμό. Η εκτίμηση των εργαζομένων 

μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε μια προσωποποίηση του οργανισμού και κατά 

συνέπεια, σε μεγαλύτερη αίσθηση  υποχρέωσης συνδρομής τους στην εκπλήρωση 

των στόχων του (Bogler & Nir, 2010).  

     Επιπλέον, αποκαλύφθηκε, ότι το επίπεδο των κινήτρων επηρεάζει τη θεσμική 

δέσμευση και το επίπεδο της θεσμικής δέσμευσης αλλάζει ανάλογα με τα κίνητρα, 

που δόθηκαν από τη διοίκηση. Το επίπεδο των κινήτρων επηρεάζει, επίσης, την 

εργασιακή ικανοποίηση. Έτσι, το υψηλό κίνητρο προκαλεί υψηλή εργασιακή 

ικανοποίηση, ενώ το χαμηλό κίνητρο οδηγεί σε χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση 

(Karslı & Iskender, 2009). 

     Θεωρείται, ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, 

καθώς και υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης στον οργανισμό έχουν, επίσης, υψηλότερα 

επίπεδα παραγωγικότητας. Ως εκ τούτου, οι αρνητικοί παράγοντες για την 

παρακίνηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν για να 

βελτιώσουν τα επίπεδα των κινήτρων τους (Karslı & Iskender, 2009). 

     Αναφορικά με όσα ειπώθηκαν προηγουμένως, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι σε 

θέση να αξιοποιήσουν τους πόρους της εργασίας, όπως είναι ο έλεγχος της εργασίας, 

η εποπτική υποστήριξη και η καινοτομία, μπορούν να είναι πιο αφοσιωμένοι και ίσως 

νιώσουν ισχυρότερη εργασιακή δέσμευση. Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα 

δείχνουν, ότι η έλλειψη σημαντικών πόρων στην εργασία για την αντιμετώπιση των 

εργασιακών απαιτήσεων μπορεί να σχετίζεται με την επαγγελματική εξουθένωση, το 

οποίο μπορεί να υπονομεύσει περαιτέρω την επαγγελματική δέσμευση και να 

οδηγήσει σε λιγότερη δέσμευση προς τον οργανισμό (Hakanen, Bakker, Schaufeli, 

2006). 

     Η δέσμευση του εκπαιδευτικού έχει βρεθεί να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας 

πρόβλεψης της εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών, των απουσιών, της 

παραμονής τους στο επάγγελμα, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του κύκλου 

εργασιών, καθώς επίσης έχει και μια σημαντική επιρροή στα κίνητρα των μαθητών, 
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στην επίτευξη, στη στάση τους απέναντι στη μάθηση και του να είναι στο σχολείο 

(Firestone (1996). Τα στοιχεία δείχνουν, ότι η δέσμευση μπορεί να γίνει καλύτερα 

κατανοητή ως ένα φαινόμενο, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ένα σύνολο βασικών, 

σχετικά σταθερών αξιών, που βασίζονται στις προσωπικές πεποιθήσεις, στην εικόνα 

του εαυτού, στο ρόλο και στην ταυτότητα, που υπόκεινται σε αμφισβήτηση από την 

αλλαγή, η οποία είναι κοινωνικό-πολιτικά κατασκευασμένη (Day, Elliot, Kington, 

2005). 

     Ο Gill (1999) έχει προτείνει, ότι το περιβάλλον εργασίας μπορεί να δώσει την 

ευκαιρία για την αποκατάσταση των βασικών ψυχολογικών κινήτρων και για την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων, απλά επειδή οι άνθρωποι ξοδεύουν ένα μεγάλο 

ποσοστό του χρόνου τους στην εργασία. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτοδιάθεσης, η 

εργασία παρέχει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αποδείξουν τις ικανότητές τους, 

να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με άλλους και να αποφασίσουν, πώς να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Η ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών κατά την 

εργασία, όχι μόνο προωθεί τα εσωτερικά κίνητρα (απαραίτητα για την πιο 

παραγωγική εργασία), αλλά είναι επίσης απαραίτητη για την ανάπτυξη της 

δέσμευσης στην εργασία (Timms & Brough, 2012). 

     Ως εκ τούτου, η μετάδοση θετικής διάθεσης οδηγεί σε πιο συνεργατική 

συμπεριφορά και σε καλύτερη εργασιακή απόδοση. Στην περίπτωση των 

εκπαιδευτικών είναι πιθανό, ότι η επαγγελματική τους δέσμευση βελτιώνει τις 

επιδόσεις των μαθητών τους. Πράγματι είναι κοινώς γνωστό, ότι οι εκπαιδευτικοί 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των μαθητών (Simbula, 2010). Για 

παράδειγμα, οι Patrick, Hisley και Kempler (2000, ό.α. στον Simbula, 2010) 

διαπίστωσαν, ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν μια δυναμική και ενθουσιώδες 

στυλ, έτειναν να έχουν μαθητές με πιο υψηλά εσωτερικά κίνητρα σχετικά με το 

μάθημα και μαθητές που ήταν πιο ενεργοί στην τάξη.  

     Οι Greenhaus και Powell (2006, ό.α. στους Timms & Brough, 2012) θεώρησαν 

δεδομένο, ότι οι θετικές εργασιακές εμπειρίες εμπλουτίζουν τις ζωές των ανθρώπων 

με την παροχή δεξιοτήτων (συντελεστική διαδρομή) και ψυχολογική ευεξία 

(συναισθηματική διαδρομή), που προωθούν τις θετικές σχέσεις σε πολλούς τομείς. 

Προηγούμενες έρευνες υποδεικνύουν, ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι 

ζωτικής σημασίας, λόγω των συνδέσεων της με την εργασιακή απόδοση, τη 
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σωματική και ψυχική υγεία, τις αποφάσεις της σταδιοδρομίας (Reilly, Dhingra, 

Boduszek, 2013), τη δέσμευση στον οργανισμό και την επιθυμία παραμονής στο 

επάγγελμα. Όσον αφορά την επίδραση σχετικά με την εργασία, η οργανωτική 

υποστήριξη υποτέθηκε, ότι συμβάλλει στη συνολική ικανοποίηση από την εργασία με 

την εκπλήρωση των κοινωνικο - συναισθηματικών αναγκών και την ενίσχυση της 

προσδοκώμενης απόδοσης - ανταμοιβής (Bogler & Nir, 2010). 

     Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι η αίσθηση αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών και η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι προγνωστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας, 

της διατήρησης των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα, καθώς και της επίδοσης των 

μαθητών (Klassen & Chiu, 2010). Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που ευνοεί την 

εκμάθηση των μαθητών, είναι πιθανό να αυξήσει την αίσθηση της αυτεπάρκειας των 

εκπαιδευτικών και την ικανοποίηση από την εργασία, ενώ παράλληλα προωθεί την 

αποτελεσματική διδασκαλία (Wei, Patel & Young, 2014).  

     Όπως έγινε λοιπόν φανερό, στο σημερινό κόσμο προκειμένου ένας οργανισμός να 

είναι επιτυχής και να διατηρήσει την ύπαρξή του, τόσο η παραγωγικότητα του 

προσωπικού του όσο και η ικανοποίηση τους από άποψη διοίκησης, η επιβράβευση 

του συστήματος, οι συνάδελφοι και η εργασία που επιτελούν, είναι όλοι κρίσιμοι 

παράγοντες (Karslı & Iskender, 2009). Γενικά, οι εργαζόμενοι, που νιώθουν 

πληρότητα, είναι πιο παραγωγικοί (Schaufeli, 2004) και είναι πιο πιθανό να 

προσφέρουν και εθελοντική εργασία, αν χρειαστεί (Saks, 2006). 

     Ο βαθμός της απόδοσης του ατόμου είναι συνάρτηση της αποτελεσματικότητας 

των κινήτρων. Μερικές φορές τα άτομα υποκινούνται θετικά, εάν υλοποιηθούν οι 

προσδοκίες τους και ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. Ωστόσο, η αρνητική 

κινητοποίηση συμβαίνει, όταν οι προσδοκίες δεν υλοποιούνται και οι ανάγκες δεν 

ικανοποιούνται. Και στις δύο περιπτώσεις επηρεάζεται η παραγωγικότητα των 

ατόμων. Αν οι δράσεις των εκπαιδευτικών δε ληφθούν υπόψη από τη διοίκηση του 

σχολείου, αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την κινητοποίησή τους. Μελέτες για 

τα κίνητρα δείχνουν, ότι οι διευθυντές του σχολείου μπορεί να αποτύχουν να 

κινητοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς και να συμπεριλάβουν αυτούς στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν αρνητικές επιδράσεις στην 

κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και στην εργασιακή τους ικανοποίηση (Karslı & 

Iskender, 2009).  
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     Σχολεία με αποτελεσματική ηγεσία προσελκύουν εκπαιδευτικούς και δημιουργούν 

παραγωγικές και αρμονικές σχέσεις εργασίας μεταξύ των μελών του προσωπικού, 

ενώ στα σχολεία με αδύναμη ηγεσία συχνά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα των 

εκπαιδευτικών να φύγουν από το σχολείο (Borman & Dowling, 2008̇ Wei, Patel & 

Young, 2014).  

     Το είδος της εργασίας, το αν απαιτεί δημιουργικές ικανότητες, η δυσκολία των 

στόχων και εάν η εργασία είναι μονότονη, έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική 

απόδοση, επίσης. Αποτέλεσμα της μονότονης και βαρετής εργασίας είναι η 

δυσαρέσκεια των εργαζομένων με τη δουλειά τους και η αποξένωση από την 

εργασία, ενώ η καινοτομία και η δημιουργικότητα στο επάγγελμα συμβάλλουν στην 

προσκόλληση και στην παραμονή των ατόμων στην εργασία (Demirel & Erdamar, 

2009). 

     Στον εκπαιδευτικό τομέα, η ικανοποίηση των εργαζομένων θεωρείται, ότι 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του σχολείου και ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτή 

ως βασικός παράγοντας για τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων (Sargent & 

Hannum, 2005 ̇ Bogler & Nir, 2010). 

     Τέλος είναι σημαντικό, ότι υγιείς εκπαιδευτικοί με υψηλή εργασιακή δέσμευση 

είναι πιθανό να εκτελέσουν και να πετύχουν εκπαιδευτικούς στόχους καλύτερα από 

τους συναδέλφους τους με συμπτώματα εξουθένωσης (Guglielmi & Tatrow, 1998). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό, φαίνεται να 

είναι πιο αποτελεσματικοί στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, της ενέργειας, του 

ενθουσιασμού και της περιέργειας των μαθητών (Bakker, 2005̇ Hakanen, Bakker, 

Schaufeli, 2006). 

1.2.5 Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

     Στα προηγούμενα κεφάλαια, έγινε μια γενική αναφορά στην έννοια της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, στο θεωρητικό της υπόβαθρο, στους παράγοντες που 

την επηρεάζουν, καθώς και στις επιπτώσεις της στην εργασιακή συμπεριφορά του 

ατόμου. Σε αυτή την ενότητα, θα εξεταστεί η επαγγελματική ικανοποίηση μιας 

συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας, αυτής των εκπαιδευτικών, που αποτελούν 

και το αντικείμενο μελάτης της παρούσης εργασίας. 
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     Η διδακτική ικανοποίηση ορίστηκε με βάση την έννοια της εργασιακής 

ικανοποίησης από τον Locke ως - «η ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση, που 

προκύπτει από την εκτίμηση του ατόμου για την εργασία του με βάση την επίτευξη ή 

τη διευκόλυνση των εργασιακών αξιών του». Η  διδακτική ικανοποίηση είναι 

συνάρτηση της αντιλαμβανόμενης σχέσης  μεταξύ του τι θέλει το άτομο από τη 

δουλειά του και του τι αντιλαμβάνεται κανείς, ότι η διδασκαλία προσφέρει ή 

συνεπάγεται. Αυτό είναι το προϊόν, που προκύπτει από τις συμπεριφορικές και 

συναισθηματικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών (Ho & Au, 2006). 

     Ο λόγος, που έχει δοθεί τόση έμφαση στην εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, είναι ότι αρκετές μελέτες, που έχουν διεξαχθεί μεταξύ αυτών, έχουν 

δείξει, ότι σε αυτή την ομάδα συνήθως αναφέρουν σχετικά χαμηλά επίπεδα ατομικής 

εργασιακής ικανοποίησης. Ωστόσο, ως επαγγελματική ομάδα αναφέρουν υψηλά 

επίπεδα της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης (Borg & Riding, 1991̇  Kinnunen et 

al., 1994̇ Rasku & Kinnunen, 2003). 

     Γενικά, έχει φανεί, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους 

συνολικά, όταν είναι ικανοποιημένοι και με την εργασία τους, όταν κάνουν πρόοδο 

σχετικά με τους στόχους, που σχετίζονται με την εργασία τους και γενικά όταν 

βιώνουν θετικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, η  αυτο-αποτελεσματικότητα, όσον 

αφορά τη διδασκαλία, η υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός ατόμου ως εκπαιδευτικού 

και η αίσθηση ενός ατόμου, ότι εκτιμάται από το σχολείο, μπορεί να βοηθήσουν 

κάποιον να κάνει πρόοδο στους διδακτικούς του στόχους το οποίο, με τη σειρά του, 

συνδέεται με την ικανοποίηση από τη ζωή (Lent et al., 2011). 

     Ο Day και οι συνεργάτες του (2005) διαπίστωσαν, ότι οι εκπαιδευτικοί 

ισορροπούν τρεις σχετικές διαστάσεις στην εργασία τους: μια προσωπική διάσταση 

(η ζωή των εκπαιδευτικών έξω από το σχολείο), μια επαγγελματική διάσταση 

(κοινωνικές και πολιτικές προσδοκίες για το τι είναι ένας καλός εκπαιδευτικός και τα 

εκπαιδευτικά ιδεώδη των ίδιων των εκπαιδευτικών) και μια διάσταση της κατάστασης 

(το άμεσο περιβάλλον εργασίας του εκπαιδευτικού). Μέσα από τον τρόπο, που αυτές 

οι διαστάσεις αλληλεπιδρούν, οι διαφορετικές επαγγελματικές ταυτότητες 

διαμορφώνονται.  

     Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών αναφέρεται γενικά, στο πώς οι 

εκπαιδευτικοί βλέπουν τους εαυτούς τους σε σχέση με την αλληλεπίδρασή τους με το 
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πλαίσιό τους. Υποστηρίζεται ακόμη, ότι η ίδια η αλληλεπίδραση αυτή εκδηλώνεται 

με την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, την επαγγελματική δέσμευση, την 

αυτο-αποτελεσματικότητα και την αλλαγή στο επίπεδο των κινήτρων. Αυτές οι δομές 

συχνά περιγράφονται στη βιβλιογραφία, ως σημαντικές για τη συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών και αντιπροσωπεύουν μια προσωπική άποψη, για το πώς οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί βλέπουν τους εαυτούς τους, ως επαγγελματίες στη δουλειά τους 

(Canrinus et al., 2011). 

     Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανησυχούν για το ότι αντιπροσωπεύουν αξίες, 

που δεν είναι σύμφωνες με τις προσωπικές τους αξίες, μπορεί να βιώσουν γνωστική 

ασυμφωνία κατά τον Festinger και τότε η διδασκαλία και η διαχείριση της τάξης 

μπορεί να γίνει αγχωτική. Ένα άτομο, που βρίσκεται σε ένα σύμφωνο με τις αξίες του 

περιβάλλον, είναι πιο πιθανό να έχει μια αίσθηση του ανήκειν. Ως εκ τούτου, 

υποτίθεται, ότι η αξία της συνήχησης (ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται, ότι μοιράζονται τις επικρατούσες νόρμες και αξίες του σχολείου, όπου 

διδάσκουν) συνδέεται θετικά με την αίσθηση του ανήκειν των εκπαιδευτικών καθώς 

και με την εργασιακή ικανοποίησή τους, ενώ σχετίζεται αρνητικά με τη 

συναισθηματική εξάντληση και με το κίνητρο των εκπαιδευτικών να εγκαταλείψουν 

το επάγγελμά τους (Skaalvik  & Skaalvik, 2011).  

     Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σχετίζεται, επίσης, με τα έτη 

διδακτικής εμπειρίας, ωστόσο η σχέση αυτή είναι αρνητική και αδύναμη. Αυτό 

υποδηλώνει, ότι καθώς ο αριθμός των χρόνων διδασκαλίας αυξάνεται, η  

ικανοποίηση από την εργασία μειώνεται. Ομοίως, βρέθηκε μια ασθενής αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της ικανοποίησης από την εργασία. Αυτά τα 

ευρήματα είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, τα οποία 

έδειξαν, ότι οι νεότεροι και οι λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία σε σχέση με τους μεγαλύτερους 

και πιο έμπειρους συναδέλφους τους (Reilly, Dhingra, Boduszek, 2013). Το 

υψηλότερο επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ των λιγότερο έμπειρων 

εκπαιδευτικών θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη θεωρία της «περιόδου χάριτος». 

Αυτή υποδηλώνει, ότι οι εκπαιδευτικοί νωρίς στην καριέρα τους αγκαλιάζουν τις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που παρουσιάζονται στη διδασκαλία και κατά 

συνέπεια, βιώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία (Schmidt, 2007).  
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     Σύμφωνα με τον Friedman (2006, ό.α. στους Veldman et al., 2013) η προσωπική 

εμπλοκή, η αλτρουιστική φροντίδα και η άσκηση εξουσίας και ελέγχου 

χαρακτηρίζουν τις θετικές σχέσεις με τους μαθητές. Ο Hargreaves (2000) παρατηρεί, 

ότι τα θετικά συναισθήματα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας προέρχονται από 

την αναγνώριση, το σεβασμό, την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη από τους μαθητές 

τους. Ο Lortie (1975) σημειώνει, επίσης, τη σημασία της οικοδόμησης σημαντικών 

προσωπικών σχέσεων με τους μαθητές. Βρήκε, ότι οι σχέσεις αυτές έδωσαν στους 

καθηγητές ακόμη μεγαλύτερη ανταμοιβή και προσωπική ικανοποίηση απ’ ότι ο 

έλεγχος των μαθητών. Ο Friedman (2006, ό.α. στους Veldman et al., 2013) 

παρουσιάζει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την εργασία τους σε ένα μοντέλο, 

το οποίο περιλαμβάνει τη διδασκαλία, τη φροντίδα και τη φιλία στο ένα άκρο 

(δούναι), και το σεβασμό και την εκτίμηση στο άλλο (λαβείν). 

     Αρκετές μελέτες έχουν δείξει, ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες, που επηρεάζουν τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με 

τους μαθητές (Skaalvik & Skaalvik, 2010), τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών 

(Chen, 2007), καθώς και τη διατήρηση των εκπαιδευτικών (Ingersoll, 2001). 

     Αν το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι πολύ υψηλό, 

επηρεάζει θετικά τους εκπαιδευτικούς στόχους και βοηθάει στο να γίνουν 

πραγματικότητα. Αναμένεται, ότι ένα σχολείο, που έχει δασκάλους με υψηλό επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης, παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και εμφανίζει 

επιτυχημένους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή εργασιακή ικανοποίηση μπορεί 

να λάβουν πολύ σημαντικά οφέλη μέσω ισορροπημένων εργασιών σε ένα τρίγωνο το 

οποίο περιλαμβάνει τους διευθυντές, τους μαθητές και τους γονείς (Demirtas, 2010). 

     Η έρευνα έχει δείξει σαφώς, ότι οι επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί δε διδάσκουν μόνο 

καλά και είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα βέλτιστα μαθησιακά περιβάλλοντα, 

αλλά επίσης, βιώνουν την ευημερία και την εργασιακή ικανοποίηση (Klusmann et al., 

2008). Οι επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τη γνωστική ενεργοποίηση, 

διαχειρίζονται καλά τις σχολικές δραστηριότητες, περιορίζουν τη διαταραχή, κάνουν 

σωστή διαχείριση του χρόνου, προχωρούν με τον κατάλληλο ρυθμό και δημιουργούν 

ένα επαρκές και υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον (Moè et al., 2010). 

     Συνεπώς, η εργασιακή ικανοποίηση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 

εκπαιδευτικούς, όχι μόνο επειδή η έλλειψη της συνδέεται με την επαγγελματική 
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εξουθένωση (Skaalvik & Skaalvik, 2009), αλλά επειδή οι χωρίς κίνητρα  

εκπαιδευτικοί αποθαρρύνουν τους μαθητές μέσα από τη συναισθηματική 

μεταδοτικότητα της κρίσης (Hatfiled, Cacioppo, & Rapson, 1993) και την αδυναμία 

τους να ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών τους για αυτονομία, επάρκεια και 

συνάφεια (Ryan & Deci, 2000). Αντίθετα, η υψηλή ικανοποίηση αυξάνει τα κίνητρα 

ενός εκπαιδευτικού. Δραστήριοι ή ακόμα και ενθουσιώδεις εκπαιδευτικοί βελτιώνουν 

τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών και προωθούν τα επίπεδα της ζωντάνιας (Moè et 

al., 2010). Ελαστικοί και εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν τις εμπειρίες 

αυτονομίας και επάρκειας ενός μαθητή και ως εκ τούτου αυξάνουν τα κίνητρά τους 

(Klusmann, Kunter, Trautwein, Lüdtke, &  Baumert, 2008). 

     Πάντως τα προηγούμενα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών δε συμβάλλουν 

στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Είναι πιθανό, ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση εξαρτάται από τις αξιολογικές κρίσεις, που εξαρτώνται από άλλες πηγές 

πέραν της επίτευξης των μαθητών, όπως σχετικά με τις αξιολογήσεις που 

αποκρυσταλλώνουν με την πάροδο του χρόνου μέσα από επανειλημμένες εμπειρίες 

της επιτυχίας και της ικανοποίησης. Επιπλέον, είναι απίθανο, οι εκπαιδευτικοί να 

αντλούν μεγάλη ικανοποίηση από την επιτυχία των μαθητών, εκτός κι εάν πιστεύουν 

ότι αυτό εξαρτάται από τις ικανότητές τους (Caprara, Barbaranelli, Steca, Malone, 

2006). 

     Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι πιο ικανοποιημένοι με την εργασία τους, βλέπουν 

το εργασιακό περιβάλλον τους ως υποστηρικτικό, είναι σίγουροι για τις ικανότητές 

τους να ολοκληρώνουν τα καθήκοντα και τους στόχους, που σχετίζονται με την 

εργασία τους και αναφέρουν υψηλά επίπεδα του χαρακτηριστικού θετικού 

συναισθήματος (Duffy & Lent, 2009). 

     Σε μια μελέτη σχετικά με τη σχέση της αυτο-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών και της εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ 1.430 εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών, οι Klassen και Chui (2010) βρήκαν μια άμεση σχέση μεταξύ της 

αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της τάξης και των 

διδακτικών στρατηγικών με την εργασιακή ικανοποίηση. 

     Συνοψίζοντας, προκειμένου να βιώσουν ικανοποίηση από την εργασία οι 

εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάξουν και να είναι σίγουροι για τις 

επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως αυτο-
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αποτελεσματικούς ̇και να βιώνουν θετικό συναίσθημα. Το θετικό συναίσθημα μπορεί 

να οριστεί ως μια κατάσταση ευχαρίστησης και υψηλής ενέργειας, που 

χαρακτηρίζεται από συναισθήματα όπως το ενδιαφέρον, ο ενθουσιασμός, η 

υπερηφάνεια. Η έρευνα έχει δείξει τον κεντρικό ρόλο των συναισθημάτων στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας ενός εκπαιδευτικού και της προσαρμογής στις σχολικές 

προκλήσεις (Hargreaves, 2001). Κατά τον Hargreaves η διδασκαλία είναι μια 

συναισθηματική πρακτική και τα συναισθήματα έχουν οριστεί ως «η καρδιά της 

διδασκαλίας». Τα συναισθήματα ενεργοποιούν και αποτελούν ζωτικό μέρος της 

διδασκαλίας και της μάθησης (Goleman, 1995).  

     Το να δουλεύεις με ικανοποίηση, σημαίνει το να έχεις επιτυχία στην εργασία. 

Αυτό ίσως ισχύει για όλες τις εργασίες, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 

εκπαιδευτικούς, αφού μέσω του ενθουσιασμού ή της αίσθησης της απομόνωσης τους, 

της αυτο-αποτελεσματικότητας ή το αίσθημα αβεβαιότητας ή της δυσαρέσκειά τους, 

μπορούν να επηρεάσουν τον ενθουσιασμό και τα κίνητρα των μαθητών τους. Όντας 

ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί είναι καλό για τους ίδιους, αλλά και για τους 

μαθητές τους (Moè et al., 2010). 

1.2.6 Συνέπειες από τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών 

     Πολλοί ίσως να έχουν αναρωτηθεί, για το πώς μπορούν οι άνθρωποι να 

επωφεληθούν από την εργασία τους και να είναι πλήρως ικανοποιημένοι. Μία πιθανή 

απάντηση θα μπορούσε να είναι με το να έχουν την ικανότητα και με το να 

αναπτύσσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την καλή 

απόδοση ̇ ωστόσο, πολλές φορές αυτά δεν αρκούν. Πολλοί άνθρωποι έχουν τις 

σωστές στρατηγικές και τα βέλτιστα εργαλεία για την εργασία τους, αλλά παρ 'όλα 

αυτά βιώνουν δυσαρέσκεια, επαγγελματική εξουθένωση ή άγχος. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στις τυπικές συμπεριφορικές συνέπειες των απουσιών, της εγκατάλειψης 

του σχολείου ή ακόμα και των ψυχολογικών διαταραχών (Moè et al., 2010).  

     Στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο της UNESCO για την 

Εκπαίδευση το 1996 έδεξαν, ότι η αναθεώρηση των πολιτικών σε πολλές χώρες τα 

τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των 

εκπαιδευτικών, που με τη σειρά τους παράγουν την αποθάρρυνση, την εγκατάλειψη 

του επαγγέλματος, τις απουσίες, αλλά και τον αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της 

εκπαίδευσης, που προσφέρεται στους μαθητές. Η έρευνα σε όλη την Ευρώπη και τις 
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σκανδιναβικές χώρες, επίσης, έχει δείξει τα αυξανόμενα επίπεδα του στρες των 

εκπαιδευτικών, την κούραση και την επαγγελματική εξουθένωση ως αποτέλεσμα των 

αλλαγών, που επηρέασαν την εργασιακή τους ζωή (Day, Elliot, Kington, 2005). 

     Η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών με την εργασία τους έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση σημαίνει χαμηλότερα 

επίπεδα προσκόλλησης των εργαζομένων στον φορέα τους. Τα άτομα αυτά είτε 

αλλάζουν τις θέσεις εργασίας τους ή συνεχίζουν να εργάζονται ακούσια (Demirel & 

Erdamar, 2009). 

     Οι εκπαιδευτικοί, όμως, που είναι συμβιβασμένοι κι παραμένουν στην εργασία 

χωρίς τη θέλησή τους, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μάθηση στην τάξη, την 

ευημερία του κάθε μαθητή, καθώς και το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των πνευματικών και συναισθηματικών πόρων, 

που απαιτούνται για τη διδασκαλία, η φύση του επαγγέλματος είναι τέτοια ώστε, όταν 

οι απαιτήσεις της διαχείρισης των συμπεριφορών των μαθητών και της μάθησης 

γίνουν πολύ πιεστικοί, έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερη ικανοποίηση από την 

εργασία και τελικά την επαγγελματική εξουθένωση (Vesely, Saklofske & Leschied, 

2013).  

     Οι Singh και Billingsley (1996, ό.α. στους Pillay, Goddard & Wilss, 2005) 

διαπίστωσαν επίσης, ότι οι παράγοντες, όπως το στρες, η επαγγελματική εξουθένωση, 

ο φόρτος εργασίας και η εργασιακή δυσαρέσκεια, συμβάλλουν στην απώλεια του 

διδακτικού προσωπικού. 

     Οι μεταθέσεις/αποσπάσεις των εκπαιδευτικών μέσα στο επάγγελμα είναι επίσης 

πηγή ανησυχίας δεδομένου, ότι ενισχύουν την αστάθεια του διδακτικού προσωπικού 

και εμποδίζουν τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη και τις προσπάθειες 

οικοδόμησης της ομάδας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο κόστος είναι οι επιβλαβείς 

επιπτώσεις στη μάθηση των μαθητών (Guin, 2004). Η κατανόηση και ο εντοπισμός 

των μεταβλητών, που συμβάλλουν στο φαινόμενο αυτό είναι ένα ουσιαστικό βήμα 

για τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων διατήρησης των εκπαιδευτικών 

και της εργασιακής ικανοποίησης. Ωστόσο, πριν τη δημιουργία τέτοιων 

προγραμμάτων, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν θεωρητικά μοντέλα πρόβλεψης της 

πρόθεσης των εκπαιδευτικών να εγκαταλείψουν το επάγγελμα (Martin, Sass, Schmitt, 

2012). 
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     Πολυάριθμες μελέτες για την απώλεια διδακτικού προσωπικού και τη διατήρηση 

έδειξαν ποικίλους λόγους για την έξοδο από το επάγγελμα. Η Metropolitan  Εταιρεία 

Έρευνας της Ζωής των Πρώην Εκπαιδευτικών στην Αμερική (1986) προσδιόρισε τα 

συμπεριφορικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι αποτελεσματικοί 

προγνωστικοί παράγοντες της φθοράς των εκπαιδευτικών. Οι Bobbitt (1991) και 

Karge (1993) βρήκαν το άγχος, τα μη-διδακτικά καθήκοντα, τη συμπεριφορά των 

μαθητών, καθώς και την έλλειψη διοικητικής υποστήριξης να είναι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην έξοδο των εκπαιδευτικών από το επάγγελμα. Αποτελέσματα 

ερευνών έδειξαν τους φτωχούς μισθούς για τη διδασκαλία και την έλλειψη 

επαγγελματικού γοήτρου ως παράγοντες της δυσαρέσκειας, που εκφράστηκαν από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν τον εντοπισμό έλλειψης 

επαγγελματισμού, τη συλλογικότητα, την αναγνώριση και την ανίκανη και μη 

συνεργάσιμη διοίκηση (Marlow, Inman, Betancourt-Smith, 1996). 

     Η μελέτη του Ingersoll (2001) κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι καταρτισμένοι 

εκπαιδευτικοί αφήνουν τις δουλειές τους για λόγους άλλους από τη συνταξιοδότηση. 

Επιπλέον, τα στοιχεία του δείχνουν, ότι οι περισσότεροι εγκαταλείπουν το επάγγελμα 

ή μετατίθενται σε άλλο σχολείο, επειδή είναι γενικά δυσαρεστημένοι με τις 

τρέχουσες συνθήκες της εργασίας τους. Έρευνα άλλων στις ΗΠΑ και την Κίνα έχει 

αποκαλύψει μια παρόμοια σχέση μεταξύ του επιπέδου εργασιακής δυσαρέσκειας των 

εκπαιδευτικών και της πρόθεσής τους να παραμείνουν ή να φύγουν (Weiqi, 2007 ̇ 

Martin et al., 2012). 

     Επιπλέον, οι αρνητικές συναισθηματικές συνιστώσες του επαγγελματικού άγχους 

και της επαγγελματικής εξουθένωσης, οι οποίες αντανακλούνται στο συναισθηματικό 

στρες και στην κακή προσωπική συναισθηματική αυτορρύθμιση (δύο κεντρικές 

συνιστώσες της χαμηλής συναισθηματικής νοημοσύνης-ΕΙ), θεωρούνται κύριοι λόγοι 

για τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών και την τελική τους απόφαση να 

αποχωρήσουν από το επάγγελμα (μάνα-Hammond, 2001̇ Μοντγκόμερι & Rupp, 

2005) (Vesely et al., 2013).  

     Η πρόθεση για εγκατάλειψη μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποτελεσματικότητα 

του σχολείου (Ingersoll, 2001), δεδομένου ότι είναι πιθανό να χαρακτηρίζεται από 

μειωμένη προσπάθεια στην εργασία, καθώς και από μειωμένη παραγωγικότητα, 
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χαμηλά κίνητρα και συνολικά να επηρεάζει το ηθικό του σχολείου (Tett & Meyer, 

1993). 

     Η έλλειψη επίτευξης, η πλήξη με την καθημερινή ρουτίνα, το άγχος και η 

απογοήτευση ήταν οι συναισθηματικές πτυχές της διδασκαλίας, που αναγνωρίστηκαν 

ως λόγοι για να σκεφτούν οι εκπαιδευτικοί να αφήσουν το επάγγελμά τους. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να εμφανίζουν τα συμπτώματα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με τρόπους, όπως η συναισθηματική ή σωματική εξάντληση, η 

μειωμένη παραγωγικότητα και με την αποπροσωποποίηση των μαθητών (Marlow et 

al., 1996).  

     Γενικά, μπορεί να υποστηριχθεί, ότι η ευημερία του εκπαιδευτικού επηρεάζεται 

από την εργασιακή ικανοποίηση και τις ικανότητές του, ενώ η έλλειψη ευημερίας 

σχετίζεται με την εργασία, που μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, το οποίο με τη σειρά 

του μπορεί να επηρεάσει την εργασιακή απόδοση του ατόμου (Pillay, Goddard & 

Wilss, 2005).  

     Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η χαμηλή διδακτική ικανοποίηση 

αναμένεται να συσχετίζεται με τα αποτελέσματα του εργασιακού άγχους, τα οποία 

είναι η ψυχολογική δυσφορία και η χαμηλή αυτοεκτίμηση (Ho & Au, 2006). Η μετά-

επίδραση του χρόνιου στρες είναι η επαγγελματική εξουθένωση (Cunningham, 1983). 

Οι εκπαιδευτικοί υπό του άγχους βιώνουν συναισθήματα εξάντλησης, 

ευερεθιστότητας, έντασης και συχνά πονοκέφαλο (Demirtas, 2010).  

     Ως γνωστόν, η διδασκαλία είναι, επίσης, μια δουλειά με υψηλή «συναισθηματική 

εργασία» (Hargreaves, 2001) και αρκετά δεδομένα τεκμηριώνουν τα σημαντικά 

επίπεδα επαγγελματικού άγχους, που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί (Chang, 2009̇ 

Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006̇ Kokkinos, 2007̇ Pillay, Goddard, & Wilss, 2005) 

και το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια από την εργασία και σε 

προβλήματα ψυχικής υγείας. Έτσι, η ψυχολογική υγεία των εκπαιδευτικών είναι 

επιτακτική ανάγκη για την "επιτυχία" των μαθητών, του εκπαιδευτικού συστήματος, 

καθώς και για την ευρύτερη κοινωνία (Vesely et al., 2013).  

     Όπως προτείνεται από προηγούμενη βιβλιογραφία, οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για, το ότι το σύστημα αξιολόγησης είναι άδικο, έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην διδασκαλία, καθώς μπορούν να υπονομεύσουν το ηθικό των 
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εκπαιδευτικών, να αποθαρρύνουν πιθανούς εκπαιδευτικούς να εισέλθουν στο 

επάγγελμα και να οδηγήσουν σε υψηλό ποσοστό εναλλαγής διδασκόντων (Wei, Patel 

& Young, 2014). 

      Ερευνητές έχουν διαπιστώσει, ότι η δέσμευση των εκπαιδευτικών μπορεί να 

ενισχυθεί ή να μειωθεί από παράγοντες, όπως η συμπεριφορά των μαθητών, η 

συλλογική και διοικητική υποστήριξη, οι γονικές απαιτήσεις και οι εθνικές 

εκπαιδευτικές πολιτικές (Day, Elliot, Kington, 2005).  

     Οι δυσαρεστημένοι εκπαιδευτικοί με την εργασία τους εμφανίζουν μικρότερη 

εργασιακή δέσμευση, επιδρούν αρνητικά στα κίνητρα των μαθητών μέσα από τη 

συναισθηματική μεταδοτικότητα της κρίσης (Hatfield et al., 1993), μπορεί να 

αποτύχουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών τους για αυτονομία και 

επάρκεια (Ryan & Deci, 2000̇ Klusmann et al., 2008) και βρίσκονται σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο εγκατάλειψης του επαγγέλματος (Ingersoll, 2001). 

     Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί, σύμφωνα με την γενική ανάλυση του 

Ρόζενμπεργκ, ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δε συμμερίζονται τις επικρατούσες 

νόρμες και αξίες του σχολείου, είναι πιθανό να ακούσουν περισσότερα υποτιμητικά 

και λιγότερα επαινετικά σχόλια για τον εαυτό τους και τις πρακτικές τους. Αυτή η 

κανονιστική πίεση από το περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει ορισμένους 

εκπαιδευτικούς να αλλάξουν την πρακτική τους, σύμφωνα με τις επικρατούσες 

νόρμες και αξίες, με αποτέλεσμα μια ασυμφωνία ανάμεσα σε αυτό που ο 

εκπαιδευτικός κάνει και σε ό, τι αυτός πιστεύει, ότι θα ήταν η καλύτερη πρακτική. 

Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε γνωστική ασυμφωνία. Τέτοιες εμπειρίες 

μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία και σε ένα αίσθημα 

ότι δεν ανήκουν (Skaalvik  & Skaalvik, 2011). 

1.2.7 Σχέση επαγγελματικής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης 

     Όπως τονίζουν οι Maslach και Schaufeli υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις για τη 

σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης: 1) Η 

επαγγελματική εξουθένωση είναι η αιτία για τη μείωση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, δηλαδή η επαγγελματική δυσαρέσκεια είναι συναισθηματικό 

επακόλουθο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 2) Η ακριβώς αντίθετη άποψη, η 

οποία θεωρεί, ότι η επαγγελματική δυσαρέσκεια προκαλεί επαγγελματική 
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εξουθένωση και 3) τόσο η επαγγελματική δυσαρέσκεια όσο και η επαγγελματική 

ικανοποίηση μπορεί να προκαλούνται από μια τρίτη μεταβλητή, όπως οι άσχημες 

συνθήκες εργασίας (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). Κατά συνέπεια μπορεί να 

υποτεθεί, ότι υπάρχει κάποια μορφή αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στην επαγγελματική 

ικανοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάσταση 

της συναισθηματικής εξάντλησης και η σχέση αυτή υποτίθεται, ότι υπάρχει και σε 

άλλα επαγγέλματα, πέρα από αυτό του εκπαιδευτικού (Κάντας, 1996). 

     Έρευνες πάντως έχουν δείξει, ότι τα χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης συσχετίζονται ή ακόμη μπορούν και να προβλεφθούν από υψηλά 

επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης (Σαλμάν & Πλατσίδου, 2011).  

     Προηγούμενες έρευνες δείχνουν, επίσης, ότι η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται 

αρνητικά με την επαγγελματική εξουθένωση (Tsigilis et al., 2004). Έτσι είναι σαφές, 

ότι οι εργαζόμενοι, που βιώνουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, 

όπως η συναισθηματική εξάντληση και η έλλειψη προσωπικής επίτευξης, 

αναγκαστικά θα είναι δυσαρεστημένοι με τη δουλειά τους και το αντίστροφο (Rajesh 

& Suganthi, 2013). 

     Πρόσφατες μελέτες συνεχώς αποκαλύπτουν, ότι ο συσχετισμός μεταξύ της 

εργασιακής ικανοποίησης και των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής 

εξουθένωσης του Maslach Burnout Inventory (MBI) είναι χαμηλός έως μέτριος 

(Ferreira & Martinez, 2012). Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αυτά των 

Maslach και Jackson (1986), οι οποίοι τόνισαν, ότι η σχέση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης πρέπει να είναι σχετικά χαμηλή 

και να είναι προς την αναμενόμενη κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο, όπως τονίζουν, 

φαίνεται η διακριτική εγκυρότητα του οργάνου μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001).  

     Παρά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, υπήρξαν και έρευνες, στις οποίες οι 

διάφορες πλευρές της επαγγελματικής ικανοποίησης δεν προέβλεψαν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις προτείνεται να εμπλουτιστούν οι προβλεπτικοί παράγοντες και με 

άλλες μεταβλητές, που αφορούν ατομικά ή/και οργανωτικά χαρακτηριστικά, όπως η 

σύγκρουση ρόλων, η ασάφεια ρόλων, η αυτονομία στο χώρο εργασίας και ο αριθμός 

μαθητών ανά τάξη. Επίσης, η διεξαγωγή ερευνών με μεγαλύτερο δείγμα και η χρήση 
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διαχρονικής μεθόδου έρευνας ίσως βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση του 

φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης και των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 

Όπως τόνισε και ο Κάντας (1995, σ. 118), ‘απαιτείται ιδιαίτερη διερεύνηση του 

θέματος στον ελληνικό χώρο, διότι, λόγω των ιδιότυπων οικογενειακών και 

κοινωνικών σχέσεων, που επικρατούν (εκτεταμένη οικογένεια, μεγαλύτερη επαφή 

μεταξύ των ανθρώπων, λιγότερο εξαντλητικοί ρυθμοί εργασίας), οι κυριότερες πηγές 

άγχους είναι πιθανό να εντοπίζονται στο σχεδιασμό της εργασίας, στη 

γραφειοκρατική δομή της και στην κακή οργάνωση’. 

1.2.8 Επισκόπηση ερευνών για την επαγγελματική ικανοποίηση 

     Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί με αντικείμενο μελέτης την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Ο λόγος, για τον οποίο έχει δοθεί τόση έμφαση 

στην επαγγελματική ικανοποίηση και δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών, είναι, διότι 

όχι μόνο επηρεάζει τη ψυχική, συναισθηματική και σωματική τους κατάσταση, άρα 

κατά συνέπεια και την εργασιακή τους απόδοση, αλλά ουσιαστικά έχει αρνητική 

επιρροή και στη μάθηση, στη συμπεριφορά και στην ανάπτυξη των μαθητών και κατ’ 

επέκταση σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.  

     Σύμφωνα, λοιπόν, με αποτελέσματα έρευνας, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

ικανοποίηση από τη δουλειά τους, στο βαθμό που αυτοί (α) αντιλαμβάνονταν τα 

σχολεία τους ως δίκαια, με φροντίδα και με εργασιακά περιβάλλοντα, στα οποία 

υπήρχε σεβασμός, (β) έλαβαν υποστήριξη στην οικοδόμηση της 

αποτελεσματικότητάς τους και (γ) γενικά βιώσαν ευνοϊκά επίπεδα θετικής 

συναισθηματικότητας. Επιπλέον, η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή των 

εκπαιδευτικών είχε προβλεφθεί από την εργασιακή τους ικανοποίηση, την πρόοδο 

στους εργασιακούς τους στόχους και τη θετική συναισθηματικότητα. Η αυτο-

αποτελεσματικότητα, που σχετιζόταν με την εργασία, συνδέθηκε τόσο με την 

εργασιακή ικανοποίηση όσο και με την ικανοποίηση από τη ζωή μέσα από 

παρεμβαίνουσες μεταβλητές (Lent et al., 2011).  

     Όσον αφορά την ικανοποίηση από τη ζωή έχει φανεί, ότι υπάρχει μια θετική 

σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση. Όπως σημείωσαν οι  Judge και Locke (1993, 

σ. 485), «Ένας προφανής λόγος, που η εργασιακή ικανοποίηση παίζει μεγάλο ρόλο 

στην ατομική ευημερία, είναι, ότι αντιπροσωπεύει ένα μέρος ολόκληρης της σχέσης ̇ 
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δηλαδή, η εργασία είναι μέρος της ζωής και ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη κατά 

την αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή» (Ho & Au, 2006). 

     Η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, τα έτη στην παρούσα θέση,  τα 

συνολικά έτη υπηρεσίας και ο βαθμός της θέσης (ιδιότητα) είναι μερικά από τα 

δημογραφικά στοιχεία, τα οποία φάνηκε να μην επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο 

της εργασιακής ικανοποίησης, ενώ υπήρχε μια αρνητική σχέση όσον αφορά τον 

αριθμό των παιδιών (Demirel & Erdamar, 2009). Ωστόσο, τα ευρήματα σχετικά με 

την ηλικία, το σύνολο των ετών διδασκαλίας και το βαθμό της θέσης είναι αντίθετα 

με εκείνα του Bems. Ο Bems (1989, σ.34, ό.α. στους Cano & Miller, 1992) 

διαπίστωσε, ότι όσο η ηλικία του εκπαιδευτικού αυξανόταν, το ίδιο έκανε και το 

επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης. Επίσης, ο Bems ανέφερε, ότι «οι εκπαιδευτικοί με 

μεταπτυχιακό ήταν σημαντικά πιο ικανοποιημένοι με τις θέσεις διδασκαλίας τους, 

απ’ ότι εκείνοι που είχαν μόνο πτυχίο».  

     Ύπαρξη σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και ηλικίας εντόπισε και ο 

Baysal (1981, ό.α. στους Demirel & Erdamar, 2009). Συγκεκριμένα τόνισε, ότι όταν 

ένα άτομο ξεκινά να εργάζεται, το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησής του είναι 

υψηλό, ενώ το επίπεδο μειώνεται όσο περνούν τα χρόνια, έως ότου το άτομο 

πλησιάζει τη συνταξιοδότηση. Τότε, η εργασιακή ικανοποίηση αρχίζει και πάλι να 

αυξάνεται.  

     Αντιθέτως, τα αποτελέσματα άλλης έρευνας κατέδειξαν, ότι το επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης, το οποίο είναι χαμηλό στην αρχική φάση των πέντε ετών 

(26-30 ετών) τείνει να αυξηθεί κατά τα επόμενα στάδια. Μετά την ηλικία των 40, μια 

αξιοσημείωτη μείωση, όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση, μπορεί να 

παρατηρηθεί (Demirtas, 2010). 

     Γενικά, η έρευνα έχει δείξει, ότι η ηλικία και η εργασιακή ικανοποίηση 

συνδέονται μεταξύ τους. Η φύση αυτής της σχέσης αποδείχθηκε να είναι είτε θετικά 

γραμμική ή σε σχήμα U. Αυτό σημαίνει, ότι είτε η  εργασιακή ικανοποίηση αυξάνει 

γραμμικά με την αύξηση της ηλικίας ή ότι οι μέσης ηλικίας εργαζόμενοι αναφέρουν 

χαμηλότερη ικανοποίηση από ό, τι κάνουν οι νέοι και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

(Rasku & Kinnunen, 2003).   
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     Αντιφατικές ενδείξεις, επίσης, υπάρχουν για τη σχέση μεταξύ των ετών 

διδασκαλίας και της εργασιακής ικανοποίησης. Κάποιοι έχουν βρει μια αρνητική 

σχέση μεταξύ των ετών διδασκαλίας και της ικανοποίησης από την εργασία, ενώ 

άλλοι βρήκαν μια θετική σχέση. Αρκετές μελέτες δείχνουν, επίσης, ότι δεν υπάρχει 

καμία διαφορά στην εργασιακή ικανοποίηση, που βασίζεται στην εμπειρία (Reilly, 

Dhingra, Boduszek, 2013). 

     Σε μελέτη του Demirtas (2010), το υψηλότερο επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης 

παρατηρήθηκε σε εκπαιδευτικούς, που είχαν επαγγελματική προϋπηρεσία από 6-10 

έτη. Η ομάδα αυτή ακολουθήθηκε από εκείνους, που είχαν επαγγελματική 

προϋπηρεσία 16-20 έτη. Η ομάδα, που είχε το χαμηλότερο επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης, ήταν οι εκπαιδευτικοί, που είχαν υπηρετήσει για περισσότερα από 21 

χρόνια. Αυτή η ομάδα ακολουθήθηκε από την ομάδα, που είχε προϋπηρεσία 1-5 

χρόνια. Μία εξήγηση για αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι το γεγονός, ότι οι 

εκπαιδευτικοί στα πρώτα χρόνια της διδακτικής τους σταδιοδρομίας θεωρούν, ότι δεν 

είναι αρκετά επαρκείς επαγγελματικά και παίρνουν λιγότερη ικανοποίηση από την 

εργασία τους. Το επίπεδο αρχαιότητας των 16-20 ετών είναι η φάση, όπου οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τη μεγαλύτερη επαγγελματική προϋπηρεσία. Σε αυτή τη φάση, 

οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν ξεπεράσει τις επαγγελματικές ανεπάρκειες. Εκτός 

από αυτό, η επαγγελματική τους εξάντληση τους δεν είναι πολύ υψηλή, έτσι τα 

επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης είναι αρκετά υψηλά. Η επαγγελματική εμπειρία 

των 20 χρόνων αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να έχουν χαμηλό επίπεδο εργασιακής 

ικανοποίησης, ακριβώς όπως στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

Παρέχοντας, όμως, στους εκπαιδευτικούς την απαραίτητη επαγγελματική στήριξη 

μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της εργασιακής τους ικανοποίησης.  

     Αντίθετα σε άλλη έρευνα φάνηκε, ότι η μεταβλητή «αρχαιότητα» είχε σημαντική 

επίδραση στην «εργασιακή ικανοποίηση» των εκπαιδευτικών, ενώ η μεταβλητή 

«κλάδος» είχε σημαντική επίδραση στις μεταβλητές «μερική ικανοποίηση από την 

εργασία» και «δυσαρέσκεια από την εργασία». Σε γενικές γραμμές, τα άτομα, που 

έχουν αρχίσει πρόσφατα την καριέρα τους, τείνουν να είναι ικανοποιημένα με την εν 

λόγω σταδιοδρομία, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα κίνητρα και 

αναπτύσσουν διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες. Επειδή η εργασία είναι νέα, 

μπορεί να γίνει αντιληπτή ως πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Ωστόσο, άλλη έρευνα 

για τη σχέση μεταξύ της αρχαιότητας και της ικανοποίησης από την εργασία 
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διαπίστωσε, ότι μετά από τα πρώτα χρόνια της εργασίας, η επαγγελματική 

εξουθένωση μπορεί να ξεκινήσει. Με άλλα λόγια, η πρόωρη αίσθηση της εργασιακής 

ικανοποίησης τείνει να μειώνεται με το χρόνο (Tanhan, 2014). 

     Υπάρχει, επίσης, μια θετική συσχέτιση μεταξύ της αρχαιότητας και της ηλικίας 

του ατόμου. Μερικές μελέτες ανέφεραν, ότι η επαγγελματική ικανοποίηση των 

ατόμων, που βρίσκονταν στα '30 τους, ήταν υψηλή, αλλά αυτή πήρε μια πτωτική 

πορεία στη δεκαετία των '40, αυξάνοντας και πάλι στα τελευταία χρόνια της εργασίας 

τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι προς το τέλος του επαγγέλματος, μετά την 

ηλικία των 50 ετών, οι εργαζόμενοι μπορεί να αποδεχτούν τους όρους εργασίας. 

Υπάρχουν επίσης στοιχεία, που δείχνουν, ότι όταν η αρχαιότητα των ατόμων 

αυξάνεται, παρουσιάζουν βελτίωση των δεξιοτήτων προσαρμογής (Tanhan, 2014). 

Μια αύξηση στην αρχαιότητα μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα της λήψης 

προαγωγών, αυξήσεων ή καλύτερων παροχών, που μπορούν με τη σειρά τους να 

αυξήσουν την ικανοποίηση από την εργασία (Spector, 2008). Τέλος, σε μία έρευνα 

τους, οι Skaalvik & Skaalvik (2009) διαπίστωσαν μια αδύναμη αρνητική σχέση 

μεταξύ των χρόνων εμπειρίας των εκπαιδευτικών και της εργασιακής ικανοποίησης.  

     Το φύλο συχνά έχει εξεταστεί ως προγνωστικός παράγοντας της εργασιακής 

ικανοποίησης του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, η φύση αυτής της σχέσης παραμένει 

ασαφής. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν, ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πιο 

ικανοποιημένες με την εργασία τους από τους άνδρες εκπαιδευτικούς, ενώ άλλες  

αναφέρουν ακριβώς το αντίθετο ή δε διαπιστώνουν συσχέτιση μεταξύ φύλου και 

ικανοποίησης (Reilly, Dhingra, Boduszek, 2013 ̇ Buyukgoze-Kavas, Duffy, Guneri, 

Autin, 2014).  

     Σύμφωνα με μελέτες που διεξήχθησαν για την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, διαπιστώθηκε, ότι τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία ήταν 

υψηλότερα μεταξύ των εκπαιδευτικών, που εργάζονταν στα ιδιωτικά σχολεία από 

αυτούς που εργάζονταν σε δημόσια σχολεία (Demirel & Erdamar, 2009).  

     Επιπλέον αναφέρθηκε, ότι οι καλοί οικογενειακοί δεσμοί επηρεάζουν θετικά τη 

διάθεση και αυτό με τη σειρά του φαίνεται να είναι υπεύθυνο, για το ότι οι 

εργαζόμενοι αποδέχονται αύξηση των ωρών εργασίας με ένα χαλαρό τρόπο. 

Επιπλέον, τα άτομα γίνονται πιο επιτυχημένα κάνοντας χρήση των πλεονεκτημάτων, 
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που έχουν αποκτηθεί από την οικογένεια, όπως οι πληροφορίες και οι δεξιότητες που 

μπορούν να μεταφερθούν στην επαγγελματική ζωή (Demirel & Erdamar, 2009).  

     Συγκριτικά, οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού έτειναν να έχουν μεγαλύτερη 

εργασιακή ικανοποίηση και ήταν λιγότερο πιθανό να σκεφτούν να αφήσουν το 

επάγγελμα ή να ζητήσουν μετάθεση σε άλλο σχολείο λόγω μαθητών και πιέσεων 

σχετικά με τη διδασκαλία. Η δυναμική αυτή είναι συνεπής με τη βιβλιογραφία, που 

σχετίζεται με το στρες, την επαγγελματική εξουθένωση, την εργασιακή ικανοποίηση 

και τη φθορά (Martin, Sass, Schmitt, 2012).  

     Σε μια μελέτη των Duffy και Lent (2009), που τα ευρήματα για την εργασιακή 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ερμηνεύτηκαν με βάση το θεωρητικό κοινωνικό-

γνωστικό μοντέλο, ρωτήθηκε ένα δείγμα Αμερικανών εκπαιδευτικών σε όλα τα 

σχολικά επίπεδα. Βρέθηκε, ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα, το θετικό συναίσθημα 

(ΡΑ) και οι θετικές συνθήκες εργασίας ήταν όλοι μοναδικοί προγνωστικοί 

παράγοντες της ικανοποίησης. Παρόμοια ευρήματα έχουν βρεθεί σε ένα δείγμα 

Ιταλών εκπαιδευτικών (Lent et al., 2011). Εν ολίγοις, τα ευρήματα με τους 

πληθυσμούς των εκπαιδευτικών δείχνουν, ότι οι δημογραφικές μεταβλητές, όπως η 

ηλικία, το φύλο, και η διάρκεια της υπηρεσίας έχουν σχετικά μικρή επίδραση στην 

ικανοποίησή τους, ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως η αυτο-

αποτελεσματικότητα, το θετικό συναίσθημα και οι περιβαλλοντικές μεταβλητές, 

όπως η οργανωτική υποστήριξη έχει βρεθεί ότι είναι σημαντικοί παράγοντες 

πρόβλεψης της ικανοποίησης (Buyukgoze-Kavas, Duffy, Guneri, Autin, 2014).  

     Όπως προηγούμενες μελέτες (Duffy & Lent, 2009̇ Lent et al., 2011), έτσι και η 

παρούσα μελέτη διαπίστωσε θετική συσχέτιση μεταξύ του θετικού συναισθήματος, 

της οργανωτικής υποστήριξης, της προόδου του στόχου και της εργασιακής 

ικανοποίησης. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν μια θετική προοπτική για τη ζωή και 

που αισθάνθηκαν υποστήριξη από το σχολείο τους, ήταν πιο πιθανό να είναι 

ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους κι έκαναν σημαντική πρόοδο σε σημαντικούς 

εργασιακούς στόχους (Buyukgoze-Kavas et al., 2014).  

     Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η οργανωτική υποστήριξη 

σχετίζονταν πιο θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση στο επίπεδο της στοιχειώδους 

εκπαίδευσης και ήταν λιγότερο σχετιζόμενη στο γυμνάσιο, ενώ δε συσχετίζονταν 

καθόλου στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι 
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σύμφωνο και με ευρήματα άλλων ερευνών, όπου οι δάσκαλοι  εκτιμούν την 

υποστήριξη των γονέων, των συνεργατών και των διευθυντών, ενώ οι καθηγητές 

γυμνασίου δίνουν μεγαλύτερη αξία στο να ενεργούν ως πρότυπα προς μίμηση για 

τους μαθητές και προτείνουν, ότι μια θετική και υποστηρικτική οργανωτική δομή 

μπορεί να είναι επιτακτική ανάγκη για τη μέγιστη ικανοποίηση των δασκάλων 

(Buyukgoze-Kavas et al., 2014). Ο Hargreaves (2000) κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι 

οι εκπαιδευτικοί της στοιχειώδους εκπαίδευσης αποκτούν τη μέγιστη ικανοποίηση 

από τις συναισθηματικές σχέσεις με τους μαθητές και ότι οι συναισθηματικοί δεσμοί 

μειώνονται  καθώς αυξάνεται το σχολικό επίπεδο. Έτσι, οι καθηγητές γυμνασίου και 

λυκείου αντλούν λιγότερο από τις σχέσεις για την ικανοποίηση στην εργασία.  

     Η ανάλυση, λοιπόν, των αποτελεσμάτων έδειξε την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών να είναι σημαντικά και θετικά προβλεπόμενη από την  

αντιλαμβανόμενη οργανωτική υποστήριξη, την πρόοδο του στόχου και το θετικό 

συναίσθημα. Για τους δασκάλους, η αντιλαμβανόμενη οργανωτική υποστήριξη 

σχετίζονταν πιο πολύ με την ικανοποίηση από ό, τι για τους εκπαιδευτικούς του 

γυμνασίου και κυρίως για τους καθηγητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αντιθέτως, για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η 

πρόοδος του στόχου σχετίζονταν πιο πολύ με την εργασιακή ικανοποίηση από ό,τι για 

τους εκπαιδευτικούς του γυμνασίου και ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς του 

δημοτικού (Buyukgoze-Kavas et al., 2014).  

     Όσον αφορά την εποπτική υποστήριξη, έρευνα των Skaalvik & Skaalvik (2009) 

έδειξε, ότι δεν υπήρχε άμεση σχέση μεταξύ της εποπτικής υποστήριξης και της 

εργασιακής ικανοποίησης. Στο απλό μοντέλο, η σχέση μεταξύ της εποπτικής 

υποστήριξης και της εργασιακής ικανοποίησης διαμεσολαβείται από τα τρεις 

μεταβλητές του σχολικού πλαισίου: την πίεση του χρόνου, τις σχέσεις με τους γονείς 

και την αυτονομία. Η ισχυρότερη έμμεση σχέση ήταν με την αυτονομία, τόσο επειδή 

η αυτονομία ήταν ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης της εργασιακής 

ικανοποίησης, όσο και επειδή ήταν η μεταβλητή του σχολικού περιβάλλοντος, που 

ήταν πιο στενά συνδεδεμένη με την εποπτική υποστήριξη.  

     Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μελέτης από τους Koustelios & Kousteliou (1998), 

που περιελάμβανε 100 Έλληνες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την 
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εργασία και την εποπτεία, αλλά χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από το μισθό και τις 

ελάχιστες ευκαιρίες προώθησης. Η σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων βρέθηκαν να 

συσχετίζονται αρνητικά με την εργασιακή ικανοποίηση. 

     Μια άλλη μελέτη των Kantas & Vassilaki (1997) έδειξε, ότι ένα δείγμα 220 

Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέφερε 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, σε σύγκριση με ομολόγους τους 

από άλλες χώρες. Το επιμέρους δείγμα των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

είχε βιώσει λιγότερο την προσωπική επίτευξη και περισσότερο την 

αποπροσωποποίηση από το υπόδειγμα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Μια επιπλέον μελέτη των Leontari et al. (1996) σε 370 εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έδειξε, ότι όσον αφορά την εργασιακή 

ικανοποίηση, το 24% των εκπαιδευτικών δεν ήταν ικανοποιημένοι με την εργασία, 

ενώ το 12,4% ήταν πολύ ικανοποιημένοι. 

     Έρευνα, που δεν αφορούσε Έλληνες εκπαιδευτικούς, επίσης έδειξε, ότι οι 

εκπαιδευτικοί της στοιχειώδους εκπαίδευσης αντιλήφθηκαν τις σχέσεις με τους 

συναδέλφους, τους γονείς και τους διευθυντές να είναι μεγάλης σημασίας, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνουν μεγαλύτερη αξία στην πράξη, 

αφού λειτουργούν ως πρότυπα προς μίμηση για τους μαθητές τους. Η έρευνα σχετικά 

με τη συνολική ικανοποίηση δείχνει, ότι αν και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν και οι δύο την τάση να παρουσιάζουν 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, οι εκπαιδευτικοί της στοιχειώδους εκπαίδευσης τείνουν 

να είναι πιο ικανοποιημένοι συνολικά (Buyukgoze-Kavas et al., 2014). 

     Σε μια από τις λίγες μελέτες, που διερευνούν ειδικά ομοιότητες και διαφορές στην 

εργασιακή ικανοποίηση σε διαφορετικά επίπεδα της εκπαίδευσης, ο Marston (2010) 

διαπίστωσε, ότι σε κάθε επίπεδο διδασκαλίας, η εργασία με νέους και η 

παρακολούθηση της ανάπτυξης των μαθητών ήταν ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες 

της ικανοποίησης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν, επίσης, ότι οι 

εκπαιδευτικοί στα διάφορα επίπεδα διαφέρουν ως προς το περιεχόμενο του θέματος, 

που δίδασκαν. Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν πιο σημαντικό για τους 

εκπαιδευτικούς του γυμνασίου απ’ ότι για τους δασκάλους, αν και στις δύο ομάδες το 

πρωταρχικό κίνητρο για την παραμονή στην τάξη ήταν η ικανοποίηση από τη 

συνεργασία με τους μαθητές. Σύμφωνα με αυτό το εύρημα, σε μια μελέτη από τον 
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Brunetti (2001), συνεντεύξεις με καθηγητές γυμνασίου έδειξαν, ότι αν και το πάθος 

για το θέμα ήταν ένα σημαντικό κίνητρο, δεν αντισταθμίζει την ανταμοιβή, που οι 

εκπαιδευτικοί απόκτησαν από την αλληλεπίδρασή τους με τους μαθητές (Buyukgoze-

Kavas et al., 2014). 

     Σε μια μελέτη 365 καθηγητών, οι Seidman και Zager (1991) διαπίστωσαν, ότι τα 

σωματικά και ψυχολογικά παράπονα σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών, την ικανότητα να αντιμετωπίσουν το άγχος, που σχετίζεται με 

την εργασία, την αντιλαμβανόμενη διοικητική υποστήριξη και τις στάσεις απέναντι 

στους μαθητές. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει, ότι τα άτομα με υψηλό επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης εμφανίζουν θετικές συμπεριφορές και η ψυχολογική υγεία 

και η κοινωνική τους ζωή βελτιώνεται (Demirel & Erdamar, 2009). 

     Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί, που είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, 

βιώνουν λιγότερο άγχος, λιγότερη ψυχολογική δυσφορία και υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση. Ο Smilansky (1984) διαπίστωσε, ότι οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού 

σχολείου με μικρότερη εργασιακή ικανοποίηση ανέφεραν περισσότερο άγχος που 

σχετίζεται με την εργασία. Οι Borg, Riding και Falzon (1991, σ. 59, ό.α. στους  Ho & 

Au, 2006) κατέληξαν, επίσης, σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα, ότι «οι εκπαιδευτικοί, 

που ανέφεραν μεγαλύτερο άγχος, ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους 

και λιγότερο αποφασισμένοι να επιλέξουν τη σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού, αν 

ξαναζούσαν πάλι». Εν ολίγοις, υπάρχουν άφθονα στοιχεία, που δείχνουν, ότι η 

διδακτική ικανοποίηση συνδέεται με το στρες. Συγκεκριμένα, η εργασιακή 

ικανοποίηση σχετίζεται με δύο από τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης 

των εκπαιδευτικών. Προβλέπεται σχετικά έντονα από τη συναισθηματική εξάντληση 

και προβλέπεται μέτρια από το αίσθημα της μειωμένης επίτευξης των εκπαιδευτικών 

(Skaalvik & Skaalvik, 2009).  

     Ακόμα η έρευνα δείχνει, ότι ο νευρωτισμός σχετίζεται με μειωμένη υποκειμενική 

ευημερία, επειδή τα νευρωτικά άτομα είναι πιο πιθανό να επιλέξουν καταστάσεις, 

που βιώνουν αρνητικές επιπτώσεις (Magnus, Diener, Fujita, & Pavot, 1993). Η 

έρευνα δείχνει, επίσης, ότι τα άτομα που είναι επιρρεπή στην εμπειρία των θετικών 

συναισθημάτων ανταποκρίνονται θετικά σε καταστάσεις, που έχουν σχεδιαστεί για να 

προκαλέσουν θετικές επιπτώσεις, ενώ τα άτομα, που έχουν προδιάθεση να βιώνουν 

αρνητικά συναισθήματα και αρνητικές αυτο-εκτιμήσεις, είναι λιγότερο πιθανό να 
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ανταποκριθούν θετικά σε τέτοιες καταστάσεις (Larsen & Ketelaar, 1991). Τέλος, η 

θεωρία της αυτό-συνέπειας δείχνει, ότι τα άτομα, που επιδιώκουν στόχους για 

ανεξάρτητους λόγους, όπως για την εγγενή ευχαρίστηση που παράγεται από την 

επίτευξη του στόχου, παρουσιάζουν καλύτερη προσαρμογή από εκείνους, που 

επιδιώκουν τους στόχους για ελεγχόμενους (π.χ., εξωγενείς) λόγους. Το γεγονός, ότι 

ο νευρωτισμός σχετίζεται με την άσκηση των ελεγχόμενων στόχων (Sheldon, & 

Elliot, 1999), δείχνει, ότι τα άτομα, που είναι συναισθηματικά σταθερά, θα πρέπει να 

είναι πιο ευτυχισμένα, επειδή έχουν περισσότερες πιθανότητες για την επίτευξη 

στόχων (Judge & Bono, 2001). 

          Μια μελέτη που αφορούσε εκπαιδευτικούς και πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 

από τους Brackett, Palomera, Mojsa- Kaja, Reyes και Salovey (2010) υποστήριξε, ότι 

εκείνοι, που είναι ικανοί να ρυθμίζουν τις δικές τους συναισθηματικές καταστάσεις 

και εκείνες των άλλων, βιώνουν ισχυρότερα συναισθήματα προσωπικής επίτευξης και 

περισσότερη εργασιακή ικανοποίηση. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν, ότι η 

εκπαίδευση για την ενίσχυση της συναισθηματικής επάρκειας θα μπορούσε να είναι 

επωφελής στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται τη συναισθηματική 

εργασία και άλλους τύπους στρεσογόνων παραγόντων (Kinman, Wray & Strange, 

2011). 

     Στην Ελλάδα φαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν την ικανοποίηση από την 

αναγνώριση του τι προσφέρουν και από το κύρος του επαγγελματικού τους ρόλου 

(Φρειδερίκου & Φολερού-Τσερούλη, 1991). Ομοίως και οι Bogler & Nir (2010) 

αναφέρουν, ότι οι εκπαιδευτικοί, που θεωρούν ότι το σχολείο τους δίνει αξία στην 

συνεισφορά τους και νοιάζεται για την ευημερία τους, είναι πιο πιθανό να είναι 

ικανοποιημένοι τόσο εγγενώς όσο και εξωγενώς. Η προσωπική ικανοποίηση 

προέρχεται από την άσκηση του εκπαιδευτικού τους ρόλου, την γοητεία της 

αποστολής τους, την επαφή με τα παιδιά, την κοινωνική χρησιμότητα του 

επαγγέλματος και την έμφυτη προδιάθεση (Papastylianou, Kaila, Polychronopoulos, 

2009). Ωστόσο, οι Φρειδερίκου & Φολερού-Τσερούλη (1991) ισχυρίζονται, ότι οι 

άνδρες εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι δυσαρεστημένοι με το επάγγελμά τους, ενώ οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί αντιθέτως είναι πιο ευτυχισμένες δεδομένου, ότι η διδασκαλία  

θεωρείται ως ένα «γυναικείο επάγγελμα» λόγω του ελεύθερου χρόνου, που αφήνει 

στις γυναίκες για την εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου σε σύγκριση με άλλα 

επαγγέλματα.  
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     Οι εκπαιδευτικοί συχνά υποκινούνται από τις αξίες, τα  ηθικά  κίνητρα, και τα 

εσωτερικά κίνητρα. Αυτό μπορεί ιδίως να ισχύει για τους πιο αφοσιωμένους 

εκπαιδευτικούς. Επιπλέον στην καθημερινή διδασκαλία και στη διαχείριση των 

τάξεων, οι εκπαιδευτικοί αναπόφευκτα επικοινωνούν και  αντιπροσωπεύουν τις αξίες 

τους. Ως εκ τούτου, μπορούμε να περιμένουμε, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πιο άνετοι, 

όταν μπορούν να διδάξουν σε αντιστοιχία με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις 

και αξίες και λιγότερο άνετοι, όταν πρέπει να αντιπροσωπεύουν αξίες, που δεν είναι 

σύμφωνες με τις προσωπικές τους αξίες (Skaalvik  & Skaalvik, 2011).  

     Έτσι, και τα ευρήματά σωστά υπογραμμίζουν τη σημασία του να βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί το σχολείο ως ένα σύμφωνο περιβάλλον. Οι αναλύσεις δείχνουν, ότι η 

αξία της συνήχησης, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν, ότι 

μοιράζονται τις επικρατούσες νόρμες και αξίες στο σχολείο, όπου διδάσκουν, 

συνδέεται θετικά με την αίσθηση του ανήκειν των εκπαιδευτικών και με την 

εργασιακή ικανοποίησή τους. Η ισχυρή αίσθηση του ανήκειν των εκπαιδευτικών και 

η εργασιακή τους ικανοποίηση σχετίζονταν, επίσης, αρνητικά με την πρόθεσή τους 

να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Ως εκ τούτου, για πολλούς εκπαιδευτικούς η 

δέσμευση και η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να απαιτεί, οι στόχοι και οι 

αξίες του εκπαιδευτικού να είναι σύμφωνοι με τους ισχύοντες στόχους και αξίες του 

σχολείου (Skaalvik  & Skaalvik, 2011).    

     Κλείνοντας, η σχετική βιβλιογραφία δείχνει, ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των επιπέδων ικανοποίησης των διευθυντών των σχολικών 

ιδρυμάτων και των εν λόγω εκπαιδευτικών. Και οι δύο έχουν χαμηλά επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης και τα επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, που 

εργάζονται σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και των εκπαιδευτικών της 

προσχολικής ηλικίας είναι υψηλότερα από τα επίπεδα ικανοποίησης τόσο των 

εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών των τάξεων. 

Επιπλέον, τα επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την άποψη των 

συνθηκών εργασίας είναι χαμηλότερα (Karslı & Iskender, 2009) ̇ η εργασιακή 

ικανοποίηση έχει επιπτώσεις στις πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας του ατόμου 

(Caprara et al., 2006)̇ τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης επηρεάζονται από το στυλ 

ηγεσίας των διευθυντών των σχολικών ιδρυμάτων και την αντίληψη των 

εκπαιδευτικών για το επάγγελμα τους (Bogler & Ronit, 2002). Τέλος, όταν οι 

διευθυντές των σχολείων θεωρούνται υποστηρικτικοί από τους εκπαιδευτικούς, τα 
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επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και τα επίπεδα δέσμευσης των εκπαιδευτικών 

αυξάνουν σημαντικά (Nir & Bogler, 2008). 
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1.3 ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

1.3.1 Ορισμός της κατάθλιψης 

     Πιστεύεται, ότι τα θετικά συναισθήματα (χαρά, ενδιαφέρον, εξωστρέφεια, 

καλοσύνη, ευσυνειδησία, αισιοδοξία) είναι ιδιαίτερα σημαντικά, επειδή επεκτείνουν 

την προσοχή, τη νοημοσύνη και τη δράση, βοηθώντας στην ανάπτυξη των φυσικών, 

διανοητικών, ψυχολογικών και κοινωνικών πόρων του ατόμου και έτσι το άτομο 

μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτα γεγονότα. Από την άλλη πλευρά, τα αρνητικά 

συναισθήματα (φόβος, θυμός, θλίψη) συνδέονται με νευρωτικές συμπεριφορές. Η 

εμπειρία των θετικών συναισθημάτων οδηγεί στην ευημερία μέσα από την 

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και στη δημιουργία μακροχρόνιων 

διαπροσωπικών σχέσεων (Papastylianou, Kaila, Polychronopoulos, 2009). 

Πρόσφατες εξελίξεις έχουν δείξει, ότι οι άνθρωποι βρίσκουν θετικό νόημα στη ζωή 

τους, όταν εμποτίζουν με θετικές αξίες τα καθημερινά γεγονότα, με την 

επανασχεδίαση αυτών των γεγονότων με θετικές αξίες και την επίτευξη ρεαλιστικών 

στόχων (Fredrickson 2001). 

     Στην αντίθετη περίπτωση, όταν, δηλαδή, το άτομο βιώνει κυρίως αρνητικά 

συναισθήματα, είναι πιο εύκολο να αναπτύξει νευρωτικές συμπεριφορές και πολλές 

φορές να οδηγηθεί και στην κατάθλιψη. Συνήθως, η κατάθλιψη είναι μια αντίδραση 

σε σοβαρά γεγονότα της ζωής, τα οποία το άτομο δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει. 

Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να συμβεί μέσα στην οικογένεια, μέσα σε διαπροσωπικές 

σχέσεις ή ακόμη και στο περιβάλλον εργασίας (Papastylianou,  Kaila,  

Polychronopoulos, 2009).  

     Συγκεκριμένα, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 υπήρξε μια σημαντική αλλαγή 

στη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού στις βιομηχανικές οικονομίες. Οι 

εργαζόμενοι συχνά έρχονταν αντιμέτωποι με μεγαλύτερες απαιτήσεις και λιγότερη 

εργασιακή ασφάλεια, τα οποία και τα δύο είναι πιθανό να είναι αγχωτικά. Έτσι, 

ψυχολογικές διαταραχές και ιδιαίτερα η κατάθλιψη, μπορεί όλο και περισσότερο να 

προκαλούνται από στρεσογόνους παράγοντες, που σχετίζονται με την εργασία 

(Tennant, 2001). 

     Οι πρώτες περιγραφές της κατάθλιψης χρονολογούνται στην εποχή του «Πατέρα 

της Ιατρικής» Ιπποκράτη, τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο Ιπποκράτης πίστευε, πως η ψυχική 
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ασθένεια οφείλεται σε φυσικές αιτίες και όχι σε υπερφυσικές δυνάμεις. Θεώρησε, 

πως η μελαγχολία ήταν υποπροϊόν της υπερβολικής έκκρισης μαύρης χολής από τη 

σπλήνα – μέλας για τη λέξη μαύρος + χολή. Για να ξεπεράσει κανείς την κατάθλιψη, 

ο Ιπποκράτης σύστηνε ισορρόπηση των συστημάτων του σώματος μέσω της 

χαλάρωσης και του υγιούς τρόπου ζωής, πράγματα που χρησιμοποιούνται ακόμα και 

σήμερα ως μέρος μιας θεραπείας (Kramlinger, 2010). 

     Στη μεταγενέστερη εποχή, ο Freud (1917a) ήταν ο πρώτος, που αντιπαράθεσε τις 

καταθλιπτικές («μελαγχολικές») καταστάσεις με τη φυσιολογική διεργασία του 

πένθους. Παρατήρησε, ότι η ειδοποιός διαφορά τους εντοπίζεται στο ότι στις 

φυσιολογικές αντιδράσεις θλίψης ενός ατόμου, ο εξωτερικός κόσμος βιώνεται ως 

συρρικνωμένος (όταν για παράδειγμα το άτομο έχει χάσει ένα σημαντικό πρόσωπο), 

ενώ στις καταθλιπτικές καταστάσεις, αυτό που βιώνεται ως απωλεσθέν ή 

κατεστραμμένο είναι ένα τμήμα του εαυτού του ατόμου (McWilliams, 2012). 

     Η κατάθλιψη ορίζεται ως μια διαταραχή της διάθεσης, που προκαλείται από τις 

συνθήκες διαβίωσης, τις κακές εμπειρίες, την προσωπικότητα, την αρνητική σκέψη, 

τη χρήση αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών, καθώς και από φυσικές ταλαιπωρίες και 

συνοδευτικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Ως τέτοια, υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της κατάθλιψης και του κινήτρου (Richard & Lazarus, 2012). Η κατάθλιψη 

μετατρέπει τους ανθρώπους σε παθητικά άτομα, που έχουν δυσκολίες στο να 

ξεκινούν μια νέα δραστηριότητα, που έχουν χαμηλή ικανοποίηση, που είναι ανίκανα 

για αυτο-βελτίωση ή για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των καταστάσεων τους, 

είναι απρόθυμα να εργαστούν και που έχουν χαμηλά κίνητρα (Tanhan, 2014). 

     Η κατάθλιψη είναι ένα καθολικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης, που 

μπορεί να κυμαίνεται από την προσωρινή θλίψη, που ο καθένας θα μπορούσε να 

αισθανθεί κάποια στιγμή της ζωής του, στην σοβαρή κλινική κατάθλιψη 

(Papastylianou, Kaila, Polychronopoulos, 2009). Σύμφωνα με τον Κλεφτάρα (1998, 

σ. 24), η κατάθλιψη θα μπορούσε γενικά να περιγραφεί ως «μια κατάσταση 

παθολογικής θλίψης, που μπορεί να συνοδεύεται από σημαντική μείωση της 

αίσθησης της προσωπικής αξίας και από την επώδυνη συνειδητοποίηση της 

επιβράδυνσης των νοητικών, ψυχοκινητικών και σωματικών ικανοτήτων». 

     Συνήθως, η κατάθλιψη προκύπτει, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια 

κατάσταση εξάρτησης, που είναι απαράδεκτη για αυτούς και από την οποία δε 
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μπορούν να ξεφύγουν (Allan & Gilbert, 1997). Η κατάθλιψη αποτρέπει τα άτομα από 

το να προσπαθούν να κάνουν μια «επάνοδο» καταστέλλοντας την επιθετική 

συμπεριφορά προς τους άλλου, που θεωρούν ανώτερους και βάζει τα άτομα σε μια 

κατάσταση «εγκατάλειψης». Ως εκ τούτου, η κατάθλιψη μπορεί να χαρακτηρίζεται 

από μια αυτο-εικόνα, στην οποία κάποιος δεν είναι σε θέση να ανταγωνίζεται με τους 

αντιπάλους του και με άλλους, που θεωρεί, ότι είναι ανώτεροι (Brenninkmeyer,Van 

Yperen, Buunk, 2001).  

1.3.2 Τύποι και συμπτώματα κατάθλιψης 

     Οι τύποι της κατάθλιψης ή αλλιώς τύποι καταθλιπτικών διαταραχών, που είναι 

έως και σήμερα αναγνωρισμένοι από την επιστημονική κοινότητα και είναι σύμφωνοι 

με το DSM-IV, είναι η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή, η Δυσθυμική Διαταραχή 

και η Καταθλιπτική Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς (Μάνος, 1997). 

     Η πιο συνηθισμένη είναι η Μείζων Κατάθλιψη, η οποία περιλαμβάνει γνωστικά 

συμπτώματα (όπως αισθήματα αναξιότητας και αναποφασιστικότητας) και 

διαταραγμένες φυσικές λειτουργίες (όπως πρόβλημα στον ύπνο, σημαντικές αλλαγές 

στην όρεξη και στο βάρος ή αξιοσημείωτη απώλεια ενέργειας) σε τέτοιο σημείο, που 

ακόμα και η πιο ελαφριά δραστηριότητα ή κίνηση απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη 

προσπάθεια (Barlow, Durand, Stewart 2009). 

   To επεισόδιο τυπικά συνοδεύεται από μια γενική απώλεια ενδιαφέροντος για 

οτιδήποτε και μια ανικανότητα να βιώσει οποιαδήποτε χαρά στη ζωή, 

συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων με την οικογένεια, φίλους ή ακόμα και 

επιτευγμάτων. Η ανικανότητα αυτή ορίζεται ως ανηδονία. Αν και όλα τα 

συμπτώματα είναι σημαντικά, οι μαρτυρίες δείχνουν, ότι οι πιο κεντρικοί δείχτες ενός 

μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου είναι οι σωματικές αλλαγές, (οι οποίες μερικές 

φορές ονομάζονται και σωματικά ή φυτικά συμπτώματα) μαζί με συμπεριφορικό και 

συναισθηματικό κλείσιμο (Barlow, Durand, Stewart, 2009).  

   Γενικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης, που αφορούν το συναίσθημα, είναι 

καταθλιπτική διάθεση, ανηδονία (απώλεια του ενδιαφέροντος ή μείωση της 

ευχαρίστησης από δραστηριότητες που μας ευχαριστούσαν στο παρελθόν)  και άγχος. 

Εκτός, όμως, από το συναίσθημα, η κατάθλιψη έχει επιπτώσεις τόσο στο φυτικό 

(αυτόνομο) νευρικό σύστημα, όσο και στη σκέψη και αντίληψη του πάσχοντα. 
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Συγκεκριμένα, ο ασθενής παρουσιάζει διαταραχές ύπνου (αϋπνία και λιγότερο συχνά 

υπερυπνία), διαταραχές της όρεξης (σημαντική αλλαγή όρεξης και βάρους, συνήθως 

μείωση και λιγότερο αύξηση), κόπωση και εξάντληση (απώλεια ενέργειας), ελάττωση 

της σεξουαλικής διάθεσης, ψυχοκινητική επιβράδυνση ή ψυχοκινητική διέγερση. 

Σχετικά με τη σκέψη-αντίληψη, παρουσιάζονται αισθήματα-σκέψεις υπέρμετρης ή 

απρόσφορης ενοχής ή και αναξιότητας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία στη 

συγκέντρωση, βραδύτητα στη σκέψη και δυσχέρεια στη λήψη των αποφάσεων και 

κάποιες φορές και ψύχωση (ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες κτλ.). Επιπλέον, στο 

κομμάτι, που έχει να κάνει με την κινητοποίηση, εμφανίζονται συμπτώματα, όπως 

απώλεια του ενδιαφέροντος, ανημπόρια και έλλειψη ελπίδας, καθώς και σκέψεις 

θανάτου ή απόπειρες αυτοκτονίας και ιδέες αυτοκαταστροφής. Τέλος, ο πάσχων 

μπορεί να εμφανίσει σωματικά ενοχλήματα, όπως πονοκεφάλους, μυϊκούς σπασμούς, 

πόνους στο στήθος κτλ. (Μάνος, 1997, σ. 189).  

1.3.3 Επιπολασμός μείζονος κατάθλιψης 

     Ο κίνδυνος εμφάνισης Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής σ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του ατόμου (επιπολασμός ζωής) είναι 10-25% για τις γυναίκες και 5-12% 

για τους άντρες. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι η συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες 

είναι διπλάσια σε σχέση με αυτή των ανδρών. Ο επιπολασμός (σημείου) της 

Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής είναι 5-9% για τις γυναίκες, ενώ στους άντρες 

αγγίζει το ποσοστό του 2-3%. Τα ποσοστά αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζονται από 

την εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο, την οικονομική κατάσταση ή από το αν το 

άτομο είναι ανύπαντρο, παντρεμένο, χωρισμένο ή σε χηρεία (Μάνος, 1997, σ. 201). 

     Η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή μπορεί να αρχίσει σε οποιαδήποτε ηλικία. Η 

μέση ηλικία, όμως, έναρξης είναι γύρω στα 25. Η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή 

είναι δυο φορές πιο συχνή σε έφηβες και ενήλικες γυναίκες, απ’ ότι σε εφήβους και 

ενήλικους άνδρες. Η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης και για άντρες και για 

γυναίκες είναι μεταξύ 25 και 44 ετών, ενώ ελαττώνεται και για τους δύο μετά τα 65 

(Μάνος, 1997, σ. 201-202). 

     Είναι αξιοσημείωτο, λοιπόν, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, ότι η 

κατάθλιψη είναι μια διαταραχή, που πλήττει τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους, 

το ποσοστό των ατόμων, που πάσχουν από κατάθλιψη, είναι υψηλότερο μεταξύ του 

νεαρού πληθυσμού, αν και είναι πολύ πιο εύκολο στις νεαρές ηλικίες να ξεπεραστεί 
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το πρόβλημα από ό, τι σε άλλες ηλικιακές ομάδες (Myers 1984 et al.). Η διάσταση 

του φύλου ως δημογραφική μεταβλητή αποτελεί τον πιο ισχυρό δείκτη κινδύνου για 

διάφορα είδη ψυχικών διαταραχών. Όταν τα άτομα πάσχουν από κατάθλιψη, οι 

εμπειρίες των γυναικών διαφέρουν από εκείνες των ανδρών με πολλούς τρόπους και 

εκφράζονται με συμπεριφορές, όπως ο αποκλεισμός (άμεσος ή έμμεσος) από πολλές 

δραστηριότητες, αδυναμία να λαμβάνουν αποφάσεις και να τις υλοποιούν, δυσκολίες 

στην ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών τους, προβλήματα με τις «διπλές 

βάρδιες» στο σπίτι και στην εργασία, με έλλειψη δύναμης στις προσωπικές, 

εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και πολιτικές σχέσεις και με 

τρόπο που βιώνουν στρεσογόνα γεγονότα. Μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αυτοεκτίμησή τους, την αίσθηση του ελέγχου και της διάθεσης 

(Lennon, 2006).  

     Οι γυναίκες, λοιπόν, δηλώνουν υψηλότερο καταθλιπτικό συναίσθημα από τους 

άνδρες. Η πιθανότερη ερμηνεία των ευρημάτων αυτών φανερώνει μια ασθενέστερη 

εσωτερική συγκρότηση των γυναικών συγκριτικά με αυτή των ανδρών, ενώ οι 

γυναίκες αισθάνονται, ότι διαθέτουν μικρότερες δυνατότητες ελέγχου της ζωής τους, 

εξαιτίας του τρόπου διαπαιδαγώγησης και του κοινωνικού τους ρόλου (Μπαφίτη, 

1999). Η αίσθηση αυτή συνδέεται με αισθήματα αναξιότητας και ανεπάρκειας 

(επίκτητη αδυναμία αντίδρασης), που αποτελούν τον πυρήνα της καταθλιπτικής 

προδιάθεσης (Παπαστυλιανού, Πολυχρονόπουλος, 2007). 

     Σε σχέση με την ηλικία τα ευρήματά δείχνουν, ότι οι νέοι αποτελούν τον 

πληθυσμό με τον υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός, ότι οι νέοι βιώνουν υψηλά 

επίπεδα κοινωνικής πίεσης και στρες, δεδομένου, ότι μεταξύ 18 και 30 ετών 

αναμένεται κοινωνικά από αυτούς να αναπτύξουν με επιτυχία όλους σχεδόν τους 

σημαντικούς τομείς της ζωής τους (κοινωνικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό, 

οικονομικό) (Jorm, 2000̇ Κλεφτάρας, Ψαρρά, Καλαντζή-Αζίζι, 2007). 

1.3.4 Κατάθλιψη και επαγγελματική εξουθένωση 

     Οι συμπτωματολογίες τόσο του άγχους όσο και της κατάθλιψης παρουσιάζουν 

σημαντική αλληλοεπικάλυψη και άτομα, που έχουν μία από τις δύο διαγνώσεις, 

συχνά ικανοποιούν και τα διαγνωστικά κριτήρια της άλλης, είτε ταυτόχρονα είτε σε 

διαφορετικές περιόδους της ζωής τους (Κλεφτάρας, 2000). 
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     Για ορισμένα θέματα, το άγχος αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για την 

κατάθλιψη. Η πιθανότητα αυτή έχει, επίσης, τεθεί πρόσφατα από τους Breslau, et al. 

(1995), οι οποίοι ανέφεραν ποσοστά του 43% για τις γυναίκες και 25% για τους 

άνδρες για «οποιαδήποτε διαταραχή άγχους» και σημείωσαν, ότι οι διαφορές των 

φύλων στα ποσοστά των αγχωδών διαταραχών συμβαίνουν νωρίτερα από ό, τι 

εκείνες για την κατάθλιψη. 

     Το ήμισυ των γυναικών και το ένα τρίτο των ανδρών αναφέρουν ένα επεισόδιο 

μείζονος κατάθλιψης στη διάρκεια της ζωής τους, καθώς και μια μείζονα διαταραχή 

άγχους. Για αυτούς τους ασθενείς με ιστορικό τόσο καταθλιπτικών, όσο και αγχωδών 

διαταραχών στη διάρκεια της ζωής τους είναι πιθανότερο να αναφέρουν 

καταθλιπτικά επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα και διάρκεια. Αυτό δείχνει τη 

σημασία του να σημειωθεί συνοσηρότητα μεταξύ της κατάθλιψης και των διαφόρων 

διαταραχών άγχους (Wilhelm, Parker, Hadzi-Pavlovic, 1997). 

     Γενικά, η επιβίωση των έμβιων όντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Αυτό 

συνδέεται στενά με τις γνωστικές διαδικασίες, με τις οποίες γίνεται η επεξεργασία 

των πληροφοριών. Σ’ αυτό βασίζεται και η πρόταση του Επίκτητου - Στωικού 

φιλόσοφου στην Αρχαία Ελλάδα - ότι «οι άνθρωποι δεν ενοχλούνται από τα 

γεγονότα, αλλά ενοχλούνται από τις εντυπώσεις, που αποκτήθηκαν από αυτούς»  

(Tanhan, 2014). 

     Σύμφωνα με τον Ellis (2001), ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης αιτιολογίας και των 

παράλογων πεποιθήσεων, τα άτομα υποφέρουν από κατάθλιψη, άγχος, στρες, και 

άλλα παρόμοια προβλήματα. Η κατάσταση αυτή πηγάζει από τη σχέση μεταξύ 

συναισθήματος, σκέψης και συμπεριφοράς. Ενώ τα συναισθήματα και οι 

συμπεριφορές έχουν επιπτώσεις στις πεποιθήσεις, οι πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές 

επηρεάζουν, επίσης, τα συναισθήματα και τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις 

επηρεάζουν τις συμπεριφορές. Η REBT (Rational Emotive Behavioral Therapy) είναι, 

επίσης, γνωστή ως μοντέλο ABC. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, όταν οι άνθρωποι 

είναι αντιμέτωποι με τα ενεργοποιημένα γεγονότα (Α), αυτά τα γεγονότα διεγείρουν 

τις ορθολογικές και παράλογες πεποιθήσεις, που έχουν (Β). Οι ορθολογικές 

πεποιθήσεις τους (RB) αποτελούν τα κατάλληλα συναισθηματικά και συμπεριφορικά 
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αποτελέσματα (AC), ενώ οι παράλογες πεποιθήσεις τους (ΙΒ) παράγουν μη 

λειτουργικά και μη αποδοτικά αποτελέσματα (IC) (Tanhan, 2014).  

     Επιπλέον, κατά τον Frankl, και η απουσία νοήματος ζωής, αποτελεί κίνδυνο και 

μπορεί να οδηγήσει το άτομο, αργά ή γρήγορα, στο να χάσει την ψυχολογική του 

ευεξία. Η απουσία νοήματος στη ζωή δημιουργεί μια κατάσταση γνωστή ως 

«υπαρξιακό κενό». Αυτή κατάσταση μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα ανίας, 

κατάθλιψης και επιθετικών συμπεριφορών. Σχετικές έρευνες δείχνουν, ότι το νόημα 

ζωής συνδέεται θετικά με την ευτυχία, την ψυχική ευεξία, την ικανοποίηση από τη 

ζωή, την αποδοχή του θανάτου, τη θετική εικόνα εαυτού και την αυτοεκτίμηση, τη 

σωματική υγεία και την ψυχολογική προσαρμογή, αλλά και τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης κρίσεων (Κλεφτάρας, Ψαρρά, Καλαντζή-Αζίζι, 2007). 

     Οι συμπαράγοντες τώρα, που συχνά θεωρείται, ότι επηρεάζουν τη σχέση «του 

εργασιακού άγχους και της κατάθλιψης», περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στρεσογόνα 

γεγονότα, όπως είναι οι ώρες εργασίας, η εμπλοκή στην εργασία, η δυνατότητα 

ελέγχου της εργασίας, οι μεταβλητές προσωπικότητας και η κοινωνική υποστήριξη. 

Ωστόσο, το αν αυτές οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της 

κατάθλιψης ή ελέγχουν τη σχέση του εργασιακού άγχους με την κατάθλιψη, δεν είναι 

πάντα σαφές (Tennant, 2001).  

     Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει, ότι μπορεί να υπάρχει μια ''αντίστροφη αιτιώδης'' 

ή αμοιβαία σχέση. Τόσο η επαγγελματική εξουθένωση όσο και η κατάθλιψη 

μπορούν, επίσης, να επηρεάσουν την αντίληψη ή την εμπειρία των εργασιακών 

στρεσογόνων παραγόντων. Ομοίως, μια μελέτη απέδειξε, ότι είναι μια αμοιβαία 

σχέση μεταξύ των εργασιακών πόρων (αυτονομία, ποικιλία, χρήση δεξιοτήτων) και 

της ψυχικής υγείας (Tennant, 2001).  

     Σε αντιδιαστολή με την επαγγελματική εξουθένωση, η κατάθλιψη μπορεί να είναι 

το αποτέλεσμα όλων των ειδών των αρνητικών γεγονότων και τραυματικών 

εμπειριών της ζωής. Η κατάθλιψη είναι συνήθως μια αντίδραση σε ένα σοβαρό 

γεγονός, το οποίο το άτομο δε μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να λάβει χώρα στα πλαίσια της οικογένειας, στις στενές προσωπικές σχέσεις ή 

στο πλαίσιο της εργασίας. Τα συμπτώματα της κατάθλιψης αποτελούνται από την 

κούραση, την κοινωνική απόσυρση και τα αισθήματα αποτυχίας (Παπαστυλιανού, 

Πολυχρονόπουλος, 2007. Οι Maslach και Shaufeli (1993) ισχυρίζονται, ότι η 
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«πραγματική» κατάθλιψη είναι διαβρωτική και χαρακτηρίζεται από μια γενίκευση 

των συμπτωμάτων του ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής του, ενώ η 

επαγγελματική εξουθένωση δεν είναι τόσο διαβρωτική και εξαρτάται περισσότερο 

από εργασιακούς παράγοντες. Οι Leiter και Durup (1994) διατύπωσαν τον ισχυρισμό, 

ότι η συναισθηματική εξάντληση, που συνοδεύει την επαγγελματική εξουθένωση, 

μπορεί να συγκριθεί με τα συμπτώματα θλίψης και κόπωσης που συνοδεύουν την 

κατάθλιψη, καθώς επίσης, ότι η αποπροσωποποίηση υπαινίσσεται την κοινωνική 

απομάκρυνση. Επιπροσθέτως παρατήρησαν, ότι η κατάθλιψη συμπεριλαμβάνει ένα 

στοιχείο χαμηλής ατομικής ικανότητας ή απελπισίας, που έχει κοινά στοιχεία με την 

έννοια της μειωμένης προσωπικής επίτευξης του συνδρόμου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Δεν προκαλεί, επομένως, έκπληξη το γεγονός, ότι οι έρευνες έχουν 

δείξει, πως οι μετρήσεις της κατάθλιψης και της επαγγελματικής εξουθένωσης 

συσχετίζονται (Maslach, 1982 ̇ Maslach & Jackson, 1986 ̇ Bakker et al., 1999). 

       Έρευνα  των Bakker et al.(2000) έδειξε, ότι τα άτομα, που πάσχουν από 

κατάθλιψη, ενδέχεται να βιώσουν μείωση στην ενέργειά τους, στην εργασία τους, 

αλλά και κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους, ενώ τα άτομα, που 

χαρακτηρίζονται από επαγγελματική εξουθένωση, βιώνουν παρόμοια μείωση στην 

ενέργειά τους, αλλά κυρίως στον εργασιακό τους χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει 

υποχρεωτικά, ότι δεν μπορούν να είναι χαρούμενοι και παραγωγικοί σε άλλους τομείς 

της ζωής τους. Πάντως, παρά τη διαφορά αυτή, πολλά συμπτώματα δυσφορίας της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως είναι η κόπωση, η αποστασιοποίηση, ο 

εκνευρισμός, η δυσκολία χαλάρωσης και τα αισθήματα μειωμένης ικανοποίησης, 

είναι χαρακτηριστικά και της κατάθλιψης (Παπαστυλιανού, Πολυχρονόπουλος, 

2007).     

     Μια άλλη διαφορά είναι αυτή της εικόνας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης 

(Tarlow & Haaga, 1996). Τόσο οι καταθλιπτικοί όσο και οι αγχώδεις 

χαρακτηρίζονται από μια αρνητική εικόνα εαυτού, αλλά αυτός ο αρνητικός τρόπος με 

τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους φαίνεται να είναι εντονότερος και 

κεντρικότερης σημασίας στους καταθλιπτικούς. Με άλλα λόγια η κατάθλιψη 

χαρακτηρίζεται γενικότερα από χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερη αίσθηση 

έλλειψης προσωπικής αξίας και αποτελεσματικότητας (Κλεφτάρας, 2000).  
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     Πράγματι, η κατάθλιψη και η επαγγελματική εξουθένωση μοιράζονται κάποια 

σημαντικά χαρακτηριστικά. Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

συμπτώματα: καταθλιπτική διάθεση, ανικανότητα των ατόμων να αντλούν 

ευχαρίστηση από τα πράγματα, απώλεια βάρους ή αύξηση βάρους, αϋπνία ή 

υπερυπνία, ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση, κόπωση ή απώλεια ενέργειας, 

αισθήματα αδιαφορίας ή ενοχής, αναποφασιστικότητα ή αδυναμία συγκέντρωσης, και 

σκέψεις σχετικά με το θάνατο και την αυτοκτονία (DSM-IV: American Psychiatric 

Association, 1994). Τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι: ψυχική 

και συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και μειωμένη προσωπική 

επίτευξη (Maslach & Jackson, 1981). Από αυτά τα χαρακτηριστικά, τα συμπτώματα 

δυσφορίας, όπως η κόπωση, η συναισθηματική εξάντληση και τα συναισθήματα της 

κατάθλιψης, θεωρούνται ως τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (Brenninkmeyer, Van Yperen, Buunk, 2001). 

     Και οι δύο αυτές διαταραχές περιλαμβάνουν αρνητικές αυτόματες σκέψεις, 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και πιστεύω, υψηλή εσωτερική επικέντρωση προσοχής 

και μια αρνητική άποψη εαυτού. Επίσης, τα άτομα, που υποφέρουν από άγχος και 

κατάθλιψη, τείνουν να έχουν άκαμπτα και συγκεκριμένα γνωστικά σχήματα, να 

παρερμηνεύουν γεγονότα στο περιβάλλον τους και να παρουσιάζουν μια 

προκατειλημμένη και αρνητική επεξεργασία πληροφοριών τόσο στην κωδικοποίηση 

του εισερχόμενου υλικού, όσο και στην ανάκληση της αποθηκευμένης πληροφορίας 

(Κλεφτάρας, 2000).  

     Έτσι, το άγχος φαίνεται να χαρακτηρίζεται από σκέψεις, που είναι 

προσανατολισμένες στο μέλλον και αναφέρονται σε επικείμενη βλάβη ή κακό, 

κίνδυνο, αβεβαιότητα και αρνητική κριτική από τρίτους. Η κατάθλιψη αντίθετα 

συνδέεται περισσότερο με σκέψεις προσανατολισμένες στο παρελθόν, σχετικές με 

απώλεια, αποτυχία, θλίψη, ξεπεσμό κι απελπισία και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 

απόλυτες, οριστικές και αυτοαναφερόμενες (αναγόμενες στο ίδιο το άτομο). Οι 

καταθλιπτικοί τείνουν να βλέπουν το μέλλον απαισιόδοξα σαν μια αναπόφευκτη και 

χωρίς ελπίδα παράταση του παρελθόντος (Κλεφτάρας, 2000).  

     Παρά τις ομοιότητες μεταξύ της κατάθλιψης και της εξουθένωσης, οι δύο έννοιες 

διαφέρουν από πολλές απόψεις. Σε σύγκριση με τα καταθλιπτικά άτομα, τα άτομα 

που υπερέχουν σε επαγγελματική εξουθένωση: (1) κάνουν μια πιο ζωντανή εντύπωση 
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και είναι περισσότερο σε θέση να απολαμβάνουν τα πράγματα (αν και συχνά δεν 

έχουν την ενέργεια για αυτό)̇ (2) σπάνια χάνουν βάρος, δείχνουν ψυχοκινητική 

αναστολή ή αναφέρουν σκέψεις για αυτοκτονία̇ (3) έχουν πιο ρεαλιστική αίσθηση της 

ενοχής, εάν αισθάνονται ένοχοι̇ (4) τείνουν να αποδίδουν την αναποφασιστικότητα 

τους και την αδράνεια στην κούραση τους, αντί για την ασθένειά τους (όπως τα 

καταθλιπτικά άτομα έχουν την τάση να το κάνουν)̇ (5) συχνά έχουν δυσκολία να 

κοιμηθούν, ενώ στην περίπτωση της κατάθλιψης υπάρχει η τάση να ξυπνούν πολύ 

νωρίς. Τα άτομα μπορούν κάλλιστα να αναπτύξουν κατάθλιψη μόνο, όταν έχουν 

χάσει την αίσθηση της ανωτερότητας (Brenninkmeyer, Van Yperen, Buunk, 2001).  

     Οι θετικές σχέσεις μεταξύ κάθε μίας από τις τρεις συνιστώσες της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και της κατάθλιψης στηρίζει τον ισχυρισμό, ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση μπορεί να είναι μια φάση της ανάπτυξης της κατάθλιψης, με την 

πιθανότητα μιας αυξανόμενης καταθλιπτικής διαταραχής, που βιώνεται με το επίπεδο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης (Wang, 2005). Από τις τρεις συνιστώσες της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, η συναισθηματική εξάντληση ήταν πιο στενά 

συνδεδεμένη με τα καταθλιπτικά συμπτώματα, με την αποπροσωποποίηση και τη 

μειωμένη προσωπική επίτευξη να σχετίζονται σε ένα πολύ μικρότερο βαθμό. Η 

διαπίστωση αυτή ευθυγραμμίζεται με την εργασία του Bakker και Schaufeli (2000), 

στην οποία η συναισθηματική εξάντληση και τα συμπτώματα της κατάθλιψης 

ευθύνονται για τη μειωμένη ενέργεια, τα χαμηλά κίνητρα και την αρνητική στάση 

(Steinhardt et al., 2011).  

      Ένας πιθανός μηχανισμός, με τον οποίο η συναισθηματική εξάντληση και η 

κατάθλιψη ίσως μπορούν να συνδεθούν, είναι μέσω των ατομικών παραγόντων της 

προσωπικότητας, όπως η ιδιοσυγκρασία. Η κατάθλιψη είναι μέρος της νευρωτικής 

προσωπικότητας (McCrae & John, 1992) και η συναισθηματική εξάντληση και ο 

νευρωτισμός συσχετίζονται (Cano-Garcia, Padilla-Munoz, & Carrasco-Ortiz, 2005). 

Τα νευρωτικά άτομα εκφράζουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα και 

μεγαλύτερες αντιδράσεις στρες, αφήνοντάς τους πιο επιρρεπείς τόσο στην 

επαγγελματική εξουθένωση όσο και στην ψυχοπαθολογία (Steinhardt et al., 2011). 

     Τόσο, λοιπόν, το χρόνιο στρες όσο και η επαγγελματική εξουθένωση επηρεάζουν 

αρνητικά την κατάσταση της υγείας και σχετίζονται σημαντικά με την ψυχική 

ασθένεια και ιδιαίτερα την κατάθλιψη (Schaufeli & Greenglass, 2001). Οι 
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ψυχοσωματικές διαταραχές συγκαταλέγονται στους κυρίαρχους λόγους, που οι 

εκπαιδευτικοί δίνουν για την έξοδο από το επάγγελμα, με την κατάθλιψη μεταξύ των 

πιο συχνά αναφερόμενων (Steinhardt et al., 2011). Όταν το εργασιακό άγχος φτάνει 

σε ένα αφόρητο επίπεδο, το οποίο σχεδόν το 20% των εκπαιδευτικών παραδέχεται, 

ότι αντιμετωπίζει (Hammen & deMayo, 1982), μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση, 

κακή απόδοση και κατάθλιψη (Bakker & Schaufeli, 2000). Επειδή η κατάθλιψη στους 

εκπαιδευτικούς είναι μια από τις κύριες αιτίες για την αύξηση των απουσιών των 

εκπαιδευτικών και των υψηλών ποσοστών φθοράς, απειλεί την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Hammen & deMayo, 1982). 

     Παρά το γεγονός, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να εμφανίζουν υψηλά 

επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, η συνιστώσα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, που σχετίζεται πιο έντονα με την κατάθλιψη (Maslach et al., 2001), οι 

Maslach et al. (2001) δείχνουν, ότι το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

πρέπει να περιλαμβάνει και τα τρία συστατικά.  

     Ολοκληρώνοντας, όσον αφορά τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τον κοινωνικό 

τους περίγυρο, η  έρευνα των  Bakker et al. (2000) έδειξε, ότι η έλλειψη 

αμοιβαιότητας στη σχέση ενός εκπαιδευτικού με τον σύντροφό του μπορεί να 

προβλέψει την κατάθλιψη (και όχι  επαγγελματική εξουθένωση), ενώ η έλλειψη 

αμοιβαιότητας στη σχέση του με τους μαθητές μπορεί να προβλέψει το σύνδρομο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (και έμμεσα την κατάθλιψη). Τα άτομα αξιολογούν τις 

σχέσεις τους με τους άλλους, με βάση την επένδυση και τα αποτελέσματα. Οι 

ερευνητές πιστεύουν, ότι οι άνθρωποι έχουν μια βαθιά ριζωμένη τάση να αναζητούν 

την αμοιβαιότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και αισθάνονται απογοητευμένοι, 

όταν δεν ανταμείβονται, γι’ αυτά που προσφέρουν. Η ισορροπία στις σχέσεις είναι 

σημαντική και για τους εκπαιδευτικούς. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι η σχέση 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους δεν είναι ισορροπημένη, επειδή οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να δώσουν και οι μαθητές πρέπει να λαμβάνουν. Η θεωρία της 

κοινωνικής ανταλλαγής του Blau βασίζεται στη δήλωση, ότι ακόμη και σε μια τέτοια 

σχέση οι αρχές της θεωρίας της ισοδυναμίας εξακολουθούν να διατηρούνται. Ο Blau 

ισχυρίζεται, ότι τα άτομα, που κατέχουν θέσεις εξουσίας, αναμένουν ευγνωμοσύνη 

και σεβασμό από τα πρόσωπα σε χαμηλότερες θέσεις. Η ευγνωμοσύνη και ο 

σεβασμός προσφέρονται ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες των ισχυρών, έτσι ώστε η 

ισορροπία να διατηρηθεί σε μια τέτοια μονομερή σχέση. Στις σχέσεις με τους 
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μαθητές, οι εκπαιδευτικοί επενδύουν στον ενθουσιασμό και στην προσπάθεια. Οι 

επενδύσεις αυτές, για παράδειγμα, ανταποδίδονται, όταν οι μαθητές αντιδρούν με 

σεβασμό ή όταν οι διαδικασίες στην τάξη διεξάγονται καλά (Papastylianou, Kaila, 

Polychronopoulos, 2009). Αν η έλλειψη ανταπόδοσης γίνεται μια μόνιμη κατάσταση, 

κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν λιγότερο από ό, τι πιστεύουν, ότι 

προσφέρουν στους μαθητές τους, είναι πιθανό, ότι οι συναισθηματικοί τους πόροι θα 

εξαντληθούν και στο τέλος θα είναι συναισθηματικά στραγγισμένοι σε τέτοιο βαθμό, 

που το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης θα αναπτυχθεί (Farber, 1991, ό.α. 

στους Papastylianou, Kaila, Polychronopoulos, 2009). Έτσι, φαίνεται, ότι η έλλειψη 

αμοιβαιότητας στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους μπορεί 

να προβλέψει το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά όχι της 

κατάθλιψης (Bakker et al., 2000).   

1.3.5 Έρευνες για τη σχέση κατάθλιψης και επαγγελματικής εξουθένωσης 

     Αποτελέσματα μελέτης έδειξαν, ότι η κατάθλιψη είναι ένας σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας των γνωστικών πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών. Οι 

προγνωστικές τιμές, που επηρεάζουν περισσότερο τις ορθολογικές και παράλογες 

πεποιθήσεις των δασκάλων ήταν η κατάθλιψη, η εργασιακή ικανοποίηση, η 

αρχαιότητα και ο κλάδος. Κατά συνέπεια, οι μη καταθλιπτικοί εκπαιδευτικοί είχαν 

πιο ορθολογικές πεποιθήσεις, ενώ οι πιο παράλογες πεποιθήσεις παρατηρήθηκαν 

μεταξύ των εκπαιδευτικών με μέσο ή υψηλότερο επίπεδο κατάθλιψης. Επιπλέον, η 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό προγνωστικό 

παράγοντα του επιπέδου της κατάθλιψης (Tanhan, 2014). 

     Στους «νέους» ή ασκούμενους εκπαιδευτικούς, οι εργασιακές απαιτήσεις και η 

φτωχή υποστήριξη προέβλεψαν, επίσης, την κατάθλιψη, ακόμη και όταν η αρχική 

κατάθλιψη και η προσωπικότητα ελέγχονταν. Σε πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς, η 

επαγγελματική εξουθένωση προβλεπόταν τόσο από το «εργασιακό περιβάλλον» όσο 

και ειδικά από «το εργασιακό άγχος». Η επίδραση των παραπάνω μεταβλητών, 

ωστόσο δεν ήταν άμεση (Tennant, 2001).  

     Όσον αφορά το φύλο έρευνα έδειξε, ότι οι άνδρες, που ανέφεραν σοβαρή 

επαγγελματική εξουθένωση, είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να 

εμφανίσουν μείζονα κατάθλιψη από ό, τι οι γυναίκες (Steinhardt et al., 2011).  
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     Επιπλέον, η ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και τις καταθλιπτικές 

διαταραχές υποδηλώνει, ότι οι μεγαλύτερες και υψηλότερες βαθμολογίες άγχους και  

νευρωτισμού στις γυναίκες μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας, που συμβάλλει 

σε οποιαδήποτε επικράτηση των γυναικών σε ποσοστά κατάθλιψης (Wilhelm, Parker 

& Hadzi-Pavlovic, 1997). 

     Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, η επαγγελματική εξουθένωση προέβλεψε την 

κατάθλιψη και όχι το αντίστροφο. Λόγω της εννοιολογικής επικάλυψης μεταξύ 

επαγγελματικής εξουθένωσης και κατάθλιψης, ο βαθμός στον οποίο η επαγγελματική 

εξουθένωση διαφέρει από την καταθλιπτική συμπτωματολογία, έχει αμφισβητηθεί 

(Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008). 

     Έρευνες σχετικά με την εγκυρότητα της εξουθένωσης και της κατάθλιψης 

δείχνουν, ότι κυρίως η συνιστώσα της συναισθηματικής εξάντλησης της εξουθένωσης 

σχετίζεται με την κατάθλιψη. Βασισμένοι σε 12 μελέτες οι Schaufeli και Enzmann 

υπολόγισαν, ότι οι τελευταίες έννοιες μοιράζονται κατά μέσον όρο το 26% της 

διακύμανσης τους. Οι σχέσεις μεταξύ της κατάθλιψης από την μια πλευρά και της 

αποπροσωποποίησης και της προσωπικής επίτευξης από την άλλη είναι πολύ πιο 

αδύναμες μοιραζόμενες το 13% και 9% της διακύμανσης αντίστοιχα. Πρόσφατα, οι 

Glass και McKnight δήλωσαν, ότι η συμπτωματολογία της εξουθένωσης και της 

κατάθλιψης δεν είναι απλά δυο όροι για την ίδια κατάσταση δυσφορίας. Πράγματι 

μοιράζονται διακυμάνσεις, κυρίως όταν εμπλέκεται η συνιστώσα της 

συναισθηματικής εξάντλησης, αλλά τα αποτελέσματα δεν δείχνουν πλήρη 

ισομορφισμό. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η συμπτωματολογία της 

εξουθένωσης και της κατάθλιψης δεν είναι περιττές έννοιες (Bakker et al., 2000). 

     Οι Bakker et al. (2000), επιβεβαίωσαν την υπόθεση, ότι η έλλειψη αμοιβαιότητας 

στη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους προβλέπει την 

εξουθένωση (και μόνο έμμεσα την κατάθλιψη), ενώ η έλλειψη αμοιβαιότητας στη 

σχέση του ατόμου με τον/τη σύντροφό του προβλέπει την κατάθλιψη και όχι την 

εξουθένωση. Με άλλα λόγια η κατάθλιψη είναι άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης 

αμοιβαιότητας στην προσωπική μας ζωή. Αυτά τα ευρήματα είναι συνεπή με τη 

βιβλιογραφία για την εξουθένωση και την κατάθλιψη, που υποθέτουν, ότι η 

εξουθένωση σχετίζεται με την εργασία, ενώ η κατάθλιψη είναι χωρίς συγκεκριμένο 

πλαίσιο. Είναι ενδιαφέρον, ότι τα αποτελέσματα, επίσης, προτείνουν, ότι η 
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εξουθένωση είναι προγενέστερη της κατάθλιψης. Υποστηρίζεται επίσης η άποψη, ότι 

η κατάθλιψη είναι πιο γενικό φαινόμενο από την εξουθένωση και ότι η εξουθένωση 

και η κατάθλιψη έχουν διαφορετικές αιτιολογίες και αναπτυξιακές διαδικασίες.  

     Περισσότερα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την ιδιαιτερότητα της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και της κατάθλιψης προέρχονται από μια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας από τους  Glass και McKnight (1996). Επανεξέτασαν 18 μελέτες, που 

διερευνούν εμπειρικά τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής εξουθένωσης και 

κατάθλιψης. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτές τις μελέτες 

υπερέβαινε τους 4800. Στο μεγαλύτερο μέρος των μελετών η επαγγελματική 

εξουθένωση μετρήθηκε με τη Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 

1981), ενώ χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μετρήσεις της κατάθλιψης. Το συμπέρασμα 

της επανεξέτασης ήταν, ότι η κατάθλιψη και η επαγγελματική εξουθένωση δεν είναι 

πανομοιότυπες, αν και τα συμπτώματα της κατάθλιψης και της εξουθένωσης, κυρίως 

η συναισθηματική συνιστώσα της εξάντλησης, σχετίζονται θετικά. Στο ίδιο πνεύμα, 

μία μελέτη των Leiter και Durup (1994) προτείνει, ότι η εξουθένωση και η κατάθλιψη 

είναι πράγματι ξεχωριστοί παράγοντες. 

     Επιπλέον έχει φανεί σε μελέτη, ότι η μειωμένη αίσθηση της ανωτερότητας και η 

αντιλαμβανόμενη απώλεια της κατάστασης είναι περισσότερο χαρακτηριστικά των 

καταθλιπτικών παρά των εξουθενωμένων ατόμων. Φαίνεται, ότι τα εξουθενωμένα 

άτομα είναι ακόμα «στη μάχη» για την απόκτηση της θέσης και στο να θεωρούν τους 

εαυτούς τους ως πιθανούς νικητές, ενώ τα καταθλιπτικά άτομα έχουν εγκαταλείψει. 

Προφανώς, μόνο όταν τα εξουθενωμένα άτομα αντιλαμβάνονται, ότι έχουν ηττηθεί, 

βιώνουν μια απώλεια της ανωτερότητας και φαίνεται να εμφανίζουν κατάθλιψη ως 

συνέπεια. Η διαδικασία αυτή φαίνεται να είναι σύμφωνη με τον Hallsten (1993, ό.α. 

στους Brenninkmeyer, Van Yperen, Buunk, 2001), ο οποίος θεωρεί την εξουθένωση 

ως έναν από τους δρόμους, που οδηγούν στην κατάθλιψη. Μπορεί κάλλιστα τα άτομα 

με συναισθηματική εξάντληση και με μια άθικτη αίσθηση της ανωτερότητας να 

πιστεύουν, ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν το άγχος και ότι μπορούν να ξεφύγουν 

από αυτό. Σε αντίθεση, τα εξουθενωμένα άτομα με μειωμένη αίσθηση της 

ανωτερότητας μπορεί να πιστεύουν, ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό και να 

αισθάνονται «παγιδευμένοι» από έναν στρεσογόνο παράγοντα (Brenninkmeyer, Van 

Yperen, Buunk, 2001).  
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     Εν ολίγοις, η παραπάνω μελέτη δείχνει, ότι η κατάθλιψη και η επαγγελματική 

εξουθένωση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η μειωμένη υπεροχή φαίνεται να είναι 

περισσότερο χαρακτηριστικό της κατάθλιψης από ό, τι της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Ακόμα τα άτομα με υψηλή περιεκτικότητα σε επαγγελματική 

εξουθένωση και με μειωμένη αίσθηση της ανωτερότητας φαίνεται να αναπτύσσουν 

κατάθλιψη. Ως εκ τούτου, η κατάθλιψη και η επαγγελματική εξουθένωση φαίνεται να 

είναι στενά συνδεδεμένες, αλλά δεν είναι σίγουρα πανομοιότυπες (Brenninkmeyer, 

Van Yperen, Buunk, 2001). 
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1.4 ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

1.4.1 Ορισμός της αυτοεκτίμησης 

     Η αυτοεκτίμηση αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας, το οποίο 

υπάρχει εν μέρει στα γονίδιά μας, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιδράσεις, 

που δέχεται από το περιβάλλον. Η έννοια της αυτοεκτίμησης γενικά χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει τη συνολική αίσθηση αυτοαξίας ενός ατόμου και συνήθως 

περιλαμβάνει μια ποικιλία από πεποιθήσεις, που φέρουν τα άτομα για τον εαυτό τους 

(Myers, 2007). 

     Ένας ορισμός της αυτοεκτίμησης είναι αυτός, που την βλέπει σαν κάτι πολύ 

αντικειμενικό. Σύμφωνα μ’ αυτόν, το ρήμα «εκτιμώ» προέρχεται από το λατινικό 

estimare, δηλαδή «αποτιμώ», που έχει διπλή έννοια: σημαίνει ταυτόχρονα 

«προσδιορίζω την αξία ενός πράγματος» και «έχω συγκεκριμένη γνώμη για κάτι» 

(André, Lelord, 2004).  

     Ο πιο ευρέως, όμως, διαδεδομένος ορισμός είναι αυτός του Coopersmith (1967, 

ό.α. στις Ζαφειροπούλου & Ματή-Ζήση, 2001), ο οποίος όρισε την αυτοεκτίμηση ως 

μια προσωπική εκτίμηση αυτοαξίας, που κάνει το άτομο και η οποία εκφράζεται στη 

στάση, που κρατά απέναντι στον εαυτό του προσθέτοντας αργότερα, ότι αυτή η 

προσωπική εκτίμηση αυτοαξίας σχετίζεται με την εικόνα του εαυτού, που σχηματίζει 

το άτομο από τις αλληλεπιδράσεις με τους ενηλίκους και τους συνομηλίκους. Με τον 

τρόπο αυτό, βάσει των εκτιμήσεων των ‘σημαντικών άλλων’ διαμορφώνονται στο 

άτομο οι υποκειμενικές του αυτοεκτιμήσεις, δηλαδή το κατά πόσο εκτιμά καθένας 

τον εαυτό του ως οντότητα βιολογική, νοητική και κοινωνική, αλλά και ποια 

αξιολογική στάση αναπτύσσει συγχρόνως απέναντι στα παραπάνω στοιχεία του 

εαυτού του (Ζαφειροπούλου & Ματή-Ζήση, 2001). 

     Τελικά, η αυτοεκτίμηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρόπος, που εμείς οι ίδιοι 

βλέπουμε τον εαυτό μας και φυσικά, αν αυτό που βλέπουμε μας ικανοποιεί ή όχι. Η 

κριτική αυτή ματιά προς τον εαυτό μας έχει καθοριστική σημασία για την ψυχική μας 

ισορροπία. Όταν τον βλέπουμε θετικά, ενεργούμε αποδοτικά, νιώθουμε καλά και 

αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Αντίθετα η αρνητική εικόνα για τον εαυτό 

μας, γεννά πόνο, απογοήτευση και δυσκολεύει τη ζωή μας (André, Lelord, 2004).   
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     Η Συγκολλίτου (1997, σ.33) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η αυτοεκτίμηση 

επηρεάζει την απόδοση μέσω προσδοκιών, αναγνώρισης της προσωπικής δύναμης, 

υψηλότερων κινήτρων και βαθμού εμμονής». 

1.4.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αυτοεκτίμησης και η έννοια του εαυτού 

     Η πολυμορφία της εικόνας του εαυτού, στις νεότερες θεωρητικές απόψεις 

προσεγγίζεται ως μία σύνθετη υποκειμενική κατασκευή. Αυτή θεωρείται, ότι 

περιλαμβάνει μία σειρά από γνωστικο-θυμικές δομές, δηλαδή αυτοαναπαραστάσεις, 

που αναφέρονται στο, πώς τα άτομα βλέπουν τον εαυτό τους ως προς διάφορες 

ιδιότητες, τομείς δράσης και χαρακτηριστικά τους. Η έννοια της αυτοεκτίμησης 

περιλαμβάνει αισθήματα αυτοαποδοχής, ικανοποίησης γι’ αυτό που είμαστε και 

αυτοσεβασμού. Αισθήματα ικανότητας ή κρίσεις αποτελεσματικότητας συνεισφέρουν 

στην αυτοεκτίμηση υπό τον όρο, ότι δεν ταυτίζονται με την έννοια αυτή, ούτε 

θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνα γι’ αυτήν (Ζαφειροπούλου & Ματή-Ζήση, 

2001). Η γνωστική πλευρά της αυτογνωσίας θα μπορούσε να ορισθεί ως 

αυτοαντίληψη. Και αυτή είναι μία πολυδιάστατη, επίσης, έννοια, που περιλαμβάνει 

μια γενική και πολλές επιμέρους εικόνες του εαυτού (Λεονταρή, 1996). Τη 

συναισθηματική, όμως, πλευρά της αυτογνωσίας φαίνεται να αντιπροσωπεύει η 

αυτοεκτίμηση (Ζαφειροπούλου & Ματή-Ζήση, 2001). 

     Συχνά ο όρος εαυτός αντικαθίσταται από τον όρο «Εγώ». Το «εγώ», όπως 

ορίστηκε από το Freud, είναι ένα από τα τρία δομικά στοιχεία του ψυχικού οργάνου 

και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος των διαφόρων ψυχικών λειτουργιών με σκοπό 

να διαφυλάσσει την ακεραιότητα του ατόμου. Ο ενωτικός αυτός χαρακτήρας του Εγώ 

είναι ένα στοιχείο, που περιέχεται συχνά και στον ορισμό του εαυτού. Έτσι ορισμένοι 

ερευνητές θεώρησαν, ότι το Εγώ αντιστοιχεί στην ενεργητική μορφή του εαυτού. Η 

διάκριση, λοιπόν, μεταξύ του «Εγώ» και του «εαυτού» δεν είναι ξεκάθαρη, αφού 

κάποιες φορές οι δύο όροι χρησιμοποιούνται αδιαφοροποίητα και κάποιες άλλες 

φορές χρησιμοποιείται ο ένας από τους δύο όρους με διπλή σημασία (Λεονταρή, 

1996). 

     Κατά τον Freud το Εγώ (Ego) αντιπροσωπεύει ένα από τα τρία δομικά στοιχεία 

της προσωπικότητας. Η δραστηριότητά του είναι συγχρόνως συνειδητή κι 

ασυνείδητη. Το Εγώ παίζει μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο βιολογικό (Id) και στον 

κοινωνικό κόσμο (Superego). Προσπαθεί, λοιπόν, να προστατεύσει τον οργανισμό 
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από απειλές και κινδύνους, που προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον. Όταν το 

Εγώ μας απειλείται, εκδηλώνεται άγχος. Το άγχος είναι μια λειτουργία του Εγώ, που 

το προειδοποιεί για κάποιο κίνδυνο ώστε να είναι έτοιμο να δράσει. Για να 

αποφύγουν λοιπόν τα άτομα το άγχος, αναπτύσσουν τους λεγόμενους μηχανισμούς 

άμυνας. Οι μηχανισμοί άμυνας παραποιούν την πραγματικότητα και απωθούν κάποια 

συναισθήματα από τη συνείδηση προκειμένου να μην αισθανόμαστε άγχος. Οι 

μηχανισμοί αυτοί είναι οι εξής : 1) προβολή, 2) άρνηση, 3) απομόνωση, 4) ματαίωση, 

5) αντισταθμιστική συμπτωματολογία | σχηματισμό αντίδρασης, 6) εκλογίκευση, 7) 

απώθηση  και  8) εξιδανίκευση | μετουσίωση. Χάρη σ’ αυτούς τους μηχανισμούς 

διαφυλάσσεται η ακεραιότητα του Εγώ (Pervin & John, 2001). 

     Η έννοια του εαυτού κατά τον Adler ισοδυναμεί με την προσωπικότητα στο 

σύνολό της.  Ο δημιουργικός εαυτός είναι η πρώτη αιτία της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Ο εαυτός είναι η κεντρική πηγή κάθε ψυχικής ενέργειας και τείνει 

προς επιβολή ή κυριαρχία. Ο Adler τόνισε τη σπουδαιότητα των συναισθημάτων 

κατωτερότητας, που μπορεί να προκύψουν από πραγματικές ή φανταστικές, 

σωματικές ή κοινωνικές αδυναμίες, καθώς και το γεγονός ότι τα συναισθήματα αυτά 

μπορεί να προκαλέσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αν το άτομο δε γίνει αποδεκτό από 

τους Σημαντικούς Άλλους του περιβάλλοντός του( Pervin & John, 2001). 

     Ο Jung θεωρεί την έννοια του εαυτού ισοδύναμη με την προσωπικότητα ή την 

ψυχή. Η ανάπτυξη του εαυτού προϋποθέτει μια διεργασία ετών, η οποία δεν 

ολοκληρώνεται πριν από τη μέση ηλικία. Ο Jung μίλησε για τέσσερις βασικές 

ψυχολογικές λειτουργίες: τη συναίσθηση, την αίσθηση, τη σκέψη και την ενόραση. Η 

αυτοπραγμάτωση προϋποθέτει μια ιδανική σύνδεση των τεσσάρων λειτουργιών, έτσι 

ώστε η καθεμία να έχει τόση δύναμη όση και οι άλλες (Pervin & John, 2001). 

     Τέλος, άλλη μια θεωρία για τον εαυτό είναι αυτή, που τον βλέπει ως πηγή 

κινήτρου. Η προσπάθεια των ερευνητών είναι να δείξουν, ποια στοιχεία περιέχει η 

έννοια του εαυτού και πως αυτά αλληλεπιδρούν με τα κίνητρα του ατόμου, τις 

γνωστικές διεργασίες και την εκτέλεση της δράσης. Η ανάγκη, λοιπόν, για 

αυτοεκτίμηση μπορεί να κινήσει τα άτομα σε πράξεις, που απορρέουν από τις 

κοινωνικές συγκρίσεις. Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι όχι μόνο η συντήρηση της 

αυτό-εικόνας μας, αλλά και η πρόληψη της βλάβης, που μπορεί να υποστεί αυτή. 

Αυτή είναι η περίπτωση, όπου χρησιμοποιούμε αμυντικούς μηχανισμούς, όπως η 
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αυτό-δημιουργία εμποδίων, η χρήση δικαιολογιών, η συμβολική αυτό-συμπλήρωση, 

η άρνηση, η απόσυρση και η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών (Κωσταρίδου - 

Ευκλείδη, 1999). 

1.4.3 Χαμηλή και υψηλή αυτοεκτίμηση 

     Η χαμηλή αυτοεκτίμηση επέρχεται σε καταστάσεις και περιστάσεις, που είναι 

παρόμοιες σε όλους κι αυτό ξαφνιάζει τους ανθρώπους. Συνήθως, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση βιώνεται σε εποχές, που τα άτομα δεν έζησαν σύμφωνα με τις δικές 

τους προσδοκίες και των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους (Ball, 1992). 

      Στην οικογενειακή, συναισθηματική ή σεξουαλική ζωή, στις φιλίες, στην καριέρα 

ή την εμφάνισή τους, στο σωματικό, συναισθηματικό, νοητικό ή και πνευματικό 

τομέα της ζωής τους κρίνουν και συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. Αυτή 

την αυτοκριτική τη μαθαίνουν από παιδιά. Κατακρίνουν τον εαυτό τους, όταν τα 

πράγματα δεν εξελίσσονται, όπως θέλουν και χάνουν την αυτοεκτίμησή τους, όταν 

αποφασίζουν, ότι έτσι όπως είναι, δεν τους αποδέχονται (Ball, 1992). 

     Όταν ένα άτομο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, τότε το άτομο αυτό αντιμετωπίζει, 

συνήθως, προβλήματα στην ψυχική του υγεία και γενικότερα στη ζωή του. 

Συγκεκριμένα, η αποτυχία μπορεί να απειλήσει ολοκληρωτικά την ψυχική ισορροπία 

των ατόμων, όταν ειδικά τα άτομα αυτά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν προσανατολίζονται εύκολα 

προς άλλες δραστηριότητες κι έτσι συνεχίζουν να σκέφτονται την προηγούμενη 

αποτυχία. Ένας ακόμη λόγος, που η αποτυχία επηρεάζει τους ανθρώπους με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση αρνητικά, είναι, ότι τα άτομα αυτά αφομοιώνουν πολύ εύκολα τα 

αρνητικά συναισθήματα προς τον εαυτό, γι’ αυτό και η απογοήτευση από μια 

αποτυχία έχει τέτοια επίπτωση στον ήδη αδύναμο ψυχισμό τους. Έτσι τα άτομα αυτά, 

για ν’ αποφύγουν την αποτυχία, δεν επιχειρούν ποτέ τίποτα ή επαναλαμβάνουν 

συνεχώς στους άλλους γύρω, ότι δεν πιστεύουν, πως θα τα καταφέρουν, για ν’ 

αποφύγουν την απογοήτευση σε περίπτωση αποτυχίας (André, Lelord, 2004). 

     Όταν η εικόνα του εαυτού είναι περιοριστική, το άτομο εκδηλώνει μια τάση 

συνεχούς εξάρτησης από τους άλλους. Παίζει πάντα δευτερεύοντα ρόλο, ακόμα κι 

όταν οι σχέσεις του είναι καλές, μιμείται διαρκώς τους άλλους, κάνει μόνο, ότι 

έκαναν εκείνοι πριν απ’ αυτόν. Τέλος, δυσκολεύεται πολύ να πλάσει δικά του σχέδια 
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και να τα υλοποιήσει. Έτσι τα άτομα αυτά δεν έχουν δική τους ταυτότητα και συχνά 

παραγκωνίζονται (André, Lelord, 2004). 

     Ακόμα αξίζει να ειπωθεί, ότι τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση περιορίζουν τις 

προσπάθειές τους στους τομείς, όπου νιώθουν ασφάλεια, όπου ο κίνδυνος της 

αποτυχίας είναι μικρότερος. Συνήθως τα άτομα αυτά αρκούνται σ’ αυτό που έχουν 

πετύχει  (André, Lelord, 2004).  

     Από την άλλη, η υψηλή αυτοεκτίμηση είναι η κινητήρια δύναμη του ατόμου, γιατί 

του προξενεί ένα αίσθημα προσωπικής αποδοτικότητας και προσωπικής αξίας. 

Συνοδεύεται από αυθορμητισμό, αυτοπεποίθηση, τόλμη και θάρρος. Η αντιμετώπιση 

αυτή καλλιεργεί την εμπιστοσύνη στον εαυτό, τη λεγόμενη αυτοπεποίθηση. Το 

αίσθημα, ότι αξίζει δεν καθορίζεται από εξωτερικές εκτιμήσεις, αλλά από την 

ικανοποίηση που δίνουν στο ίδιο το άτομο οι προσπάθειές του. Το γεγονός, ότι 

διακινδυνεύει, δείχνει απλώς το θάρρος του να προσπαθήσει, την παραδοχή του, ότι 

δεν είναι τέλειο και την απόφασή του να προχωρήσει. Αυτή είναι η ενεργητική, η 

θετική αντιμετώπιση. Η δύναμη για ν’ αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής πηγάζει 

από την πίστη στον εαυτό και από τη θέληση ν’ αντιμετωπίζει τους παράγοντες, που 

το αποθαρρύνουν. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζει τη συμπεριφορά από 

τον εαυτό του, γιατί η συμπεριφορά είναι αυτή που πρέπει ν’ αλλάζει και όχι ο εαυτός  

(Ντινκμέγκερ, Μπίτι, Κάρλσον, Μακκέϋ, 1997). 

     Η υψηλή αυτοεκτίμηση θεωρείται θεμελιώδης πτυχή της προσωπικής ευημερίας, 

ευτυχίας και της  προσαρμογής. Τα άτομα με υψηλότερη αυτοεκτίμηση είναι πιο 

ικανοποιημένα από τη ζωή τους, έχουν λιγότερα διαπροσωπικά προβλήματα,  

επιτυγχάνουν σε ένα υψηλότερο και πιο σταθερό επίπεδο και είναι λιγότερο 

επιρρεπείς σε ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. άγχος και κατάθλιψη) και σωματικές 

ασθένειες από εκείνα με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση (Brown, 1998, ό.α. στους Reilly, 

Dhingra, Boduszek, 2013).  

     Οι Locke, McClear, και Knight (1996, σ. 21) σημείωσαν, «Ένα άτομο με υψηλή 

αυτοεκτίμηση θα δει μια προκλητική δουλειά ως μια ευκαιρία, που αξίζει, την οποία 

μπορεί να ελέγξει και να επωφεληθεί από αυτή, ενώ ένα άτομο με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση είναι πιο πιθανό να τη δει ως μία άδικη ευκαιρία ή μια ευκαιρία για να 

καταρρεύσει». Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει, ότι τα άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση διατηρούν την αισιοδοξία στην προοπτική της αποτυχίας, γεγονός που 



163 

 

καθιστά το μέλλον επιτυχημένο (και κατά συνέπεια τη μελλοντική ικανοποίηση) πιο 

πιθανή. Ένας άλλος θεωρητικός μηχανισμός, που συνδέει αυτά τα χαρακτηριστικά με 

την εργασιακή ικανοποίηση, προτείνεται από τη θεωρία της αυτοσυνέπειας του 

Korman (1970). Η θεωρία του Korman  προβλέπει, ότι τα άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση επιλέγουν επαγγέλματα, που συνάδουν με τα ενδιαφέροντά τους, 

γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. Η 

υπόθεση του Korman έχει γενικά υποστηριχθεί σε σχέση με την επιλογή 

επαγγέλματος. Γενικότερα, η θεωρία του Korman προβλέπει, ότι τα άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση θα συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών και γνώσεων, που 

ενισχύουν την αυτοαντίληψή τους (Judge & Bono, 2001). 

1.4.4 Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην αυτοεκτίμηση 

     Ένας σημαντικός παράγοντας, που επιδρά στην αυτοεκτίμηση του ατόμου, είναι ο 

παράγοντας χρόνος. Η αυτοεκτίμηση δεν παραμένει πάντα στα ίδια επίπεδα. Αλλάζει 

κατά εποχές και διαμορφώνεται ανάλογα με τις καταστάσεις. 

     Η αυτοεκτίμηση είναι ένα από τα στοιχεία της προσωπικότητας, που παίρνουν 

βελτίωση και μπορούν ν’ αυξηθούν. Ο χρόνος και η ηλικία επιδρούν σε όλα τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Έτσι και στην αυτοεκτίμηση μέχρι την ηλικία 

των τριάντα (30) σημειώνεται σημαντική ανάπτυξη κι αλλαγή, ενώ μετά απ’ αυτή την 

ηλικία συνήθως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παραμένουν σταθερά 

(Pervin & John, 2001).  

     Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει το επίπεδο της ικανοποίησης είναι το φύλο. 

Βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των ρόλων του φύλου παίζει ο θεσμός της οικογένειας 

και περαιτέρω της κοινωνίας. Έτσι, όσο πιο παραδοσιακή είναι μια κοινωνία, τόσο 

πιο άκαμπτη είναι η οικογενειακή δομή, τόσο πιο απόλυτη η αναπαραγωγή των 

ρόλων μέσω της κοινωνικοποίησης και τόσο πιο κοινωνικά προσδιορισμένες οι 

σχέσεις των ατόμων - ως σχέσεις των φύλων και σχέσεις ηλικιών. Έτσι, στο 

παραδοσιακό αυτό σχήμα, ο ρόλος φύλο συνειδητοποιείται ως ταυτότητα φύλου. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο οι σχέσεις των ατόμων χαρακτηρίζονται ασφαλώς από ακαμψία και 

ανισότητα, αλλά χαρακτηρίζονται επίσης και από σταθερότητα και ασφάλεια. Η 

ασφάλεια οφείλεται στο δεδομένο χαρακτήρα των σχέσεων και απορρέει από τη 

βεβαιότητα του ατόμου, ότι γνωρίζει επακριβώς τη συμπεριφορά, που οι άλλοι 

αναμένουν απ’ αυτό, όπως κι ότι μπορεί να προβλέψει με επιτυχία τη συμπεριφορά 
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των άλλων απέναντί του″ (Παρασκευόπουλος, Μπεζεβέγκης, Γιαννίτσας, 

Καραθανάση, 1995).  

     Η επίδραση του φύλου στον τρόπο με τον οποίο το άτομο κατανοεί τον περίγυρο, 

όσο και τα χαρακτηριστικά που αποδίδει στον εαυτό του, εξαρτώνται, λοιπόν, από 

την κοινωνικοποίηση, που δέχονται τα δύο φύλα (Λεονταρή, 1996). 

     Ένα στοιχείο είναι η διαφορά στην οριοθέτηση του εαυτού του, που κάνει το 

άτομο ως προς τους άλλους. Οι άνδρες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως 

ανεξάρτητα όντα και αυτόνομα, ενώ οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σε 

άμεση αλληλεξάρτηση με τους άλλους (Λεονταρή, 1996).  

     Η γνώμη, που έχουν τα δύο φύλα για τον εαυτό τους, ενισχύεται από την επίδραση 

του περιβάλλοντος. Τα παραδοσιακά στερεότυπα κάθε φύλου γίνονται αποδεκτά κι 

ενσωματώνονται στην εικόνα του εαυτού. Αυτό έχει επίδραση στην αυτοαντίληψη 

των ατόμων, διότι οι ανδρικές ιδιότητες αξιολογούνται θετικότερα στο δυτικό 

πολιτισμό με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αυτοαντίληψη και συνάμα η αυτοεκτίμηση 

των ανδρών (Λεονταρή, 1996). 

     Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω και με την άποψη του Dr. Ανανία Καβάκα, η 

εικόνα, που δημιουργεί το άτομο για τον εαυτό του εξαρτάται βασικά από την 

συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των άλλων στις δικές του ενέργειες κι όχι τόσο από 

τις ενέργειές αυτές καθαυτές. Μια μεγάλη επιτυχία έχει γι’ αυτό μεγαλύτερη αξία αν 

αναγνωριστεί κι απ’ τους άλλους, ενώ αντίθετα έχει μικρότερη αξία αν δεν γίνει 

δεκτή. Το ίδιο, μια μικρή αποτυχία μπορεί να του κοστίσει πολύ, αν διογκωθεί από τα 

άτομα του περιβάλλοντός του. Πάντως, έχει διαπιστωθεί, ότι μια αντίληψη που 

δημιουργείται μέσα του, μένει σταθερή κι επηρεάζει τις μελλοντικές του κρίσεις και 

ερμηνείες.  

1.4.5 Η αυτοεκτίμηση στην εργασία του εκπαιδευτικού 

     Σημαντική επίδραση στη γενική αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού φαίνεται να 

έχουν όλες σχεδόν οι παράμετροι του ψυχολογικού κλίματος της τάξης, όπως είναι οι 

απαιτήσεις σε γνωστικό επίπεδο, η ανταγωνιστική τάση μεταξύ συμμαθητών ή η 

συνοχή της ομάδας και τελικά η ικανοποίηση που προκαλεί στους μαθητές του με 

τους χειρισμούς του, γεγονός που δεν ήταν ομολογουμένως σε τέτοιο βαθμό 

αναμενόμενο (Ζαφειροπούλου & Ματή-Ζήση, 2001). 
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     Συνεπώς, κατά τη συνδιαλλαγή των μελών της σχολικής κοινότητας, μαθητών-

δασκάλου-συμμαθητών απελευθερώνονται και δραστηριοποιούνται όλα τα στοιχεία 

της προσωπικότητάς τους. Επιπλέον, διατυπώνονται οι στάσεις τους απέναντι στις 

υπάρχουσες αξίες και γνώσεις, γεγονός που δίνει στη διδασκαλία ένα ξεχωριστό 

περιεχόμενο, διότι αποδεικνύεται, ότι αυτή δεν περιορίζεται στη σκόπιμη επίδραση 

του ενήλικα στον ανήλικο μέσω των μορφωτικών αγαθών. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ότι το ψυχολογικό κλίμα της τάξης 

επιδρά σημαντικά στην αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού. Η με αυτό τον τρόπο 

νοούμενη ανατροφοδότηση είναι μια πολύ σημαντική έννοια, η οποία καθιστά το 

δάσκαλο όχι αρχηγό, αλλά συνοδοιπόρο σε μια κοινή προσπάθεια, που λέγεται 

μάθηση (Ζαφειροπούλου & Ματή-Ζήση, 2001). 

     Η αυτοεκτίμηση, επομένως, του εκπαιδευτικού επηρεάζεται προφανώς, διότι 

ελέγχοντας αυτοελέγχεται και αξιολογώντας αυτοαξιολογείται. Αυτό είναι μία από τις 

ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας, το οποίο καθώς έχει αποδειχθεί, προσδίδει στους 

υπηρετούντες περισσότερο εργασιακό άγχος σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα 

(Smith & Bourke, 1992 ̇ Ζαφειροπούλου & Ματή-Ζήση, 2001).  

     Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός, ότι η γενική αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού 

συσχετίζεται με τη δυσκολία των προσφερόμενων μαθησιακών αντικειμένων και 

εργασιών καθώς και με τη συνοχή της ομάδας, δηλαδή το αίσθημα συμμετοχής στην 

ομάδα, που αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων, τα οποία επικοινωνούν και 

συνεργάζονται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα καθημερινά (Ζαφειροπούλου & 

Ματή-Ζήση, 2001). 

     Όσον αφορά τώρα τις μελέτες, που έχουν διεξαχθεί για την αυτοεκτίμηση των 

εκπαιδευτικών, είναι ελάχιστες συγκριτικά με τις μελέτες, που έχουν διερευνήσει την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών. Ωστόσο, προηγούμενες έρευνες υποδεικνύουν, ότι οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλότερη αυτοεκτίμηση είναι πιθανό να είναι πιο ευτυχισμένοι και 

πιο αποτελεσματικοί στην τάξη, με περισσότερες πιθανότητες να αξιολογήσουν τον 

εαυτό τους με ακρίβεια και λιγότερο άγχος στην εργασία τους, από ότι οι 

εκπαιδευτικοί με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση (Reilly, Dhingra, Boduszek, 2013).  

     Σύμφωνα, επίσης, με την  αναθεώρηση  των προηγούμενων εμπειρικών μελετών 

των Pierce και Gardiner (2004), οι οποίοι διαπίστωσαν, ότι η αυτοεκτίμηση των 

ατόμων, που σχηματίζεται γύρω από την εργασία και τις οργανωτικές εμπειρίες, 
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παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εργασιακής ικανοποίησης, βρέθηκε μια 

μικρή αλλά σημαντική σχέση (r¼0.22) μεταξύ της αυτοεκτίμησης και της εργασιακής 

ικανοποίησης. Σύμφωνα, λοιπόν και με την αρχική τους υπόθεση, οι εκπαιδευτικοί με 

υψηλότερη αυτοεκτίμηση θα είναι πιο ικανοποιημένοι στην εργασία τους. Ωστόσο, 

σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες βρέθηκε, ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική 

σχέση μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητας και της  εργασιακής ικανοποίησης. 

Αυτό υποδηλώνει, ότι οι εκπαιδευτικοί, που είναι πιο ικανοποιημένοι με την εργασία 

τους, δεν είναι κατ’ ανάγκη, ότι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ικανότητά 

τους να ολοκληρώσουν τις εργασίες, που σχετίζονται με τα καθήκοντα και τους 

στόχους. Κάπως απροσδόκητα, όμως, βρέθηκε και μια ασθενής αρνητική συσχέτιση 

(r¼0.23) μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητας και της αυτοεκτίμησης. Έτσι 

φαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να πιστεύουν, ότι μπορούν να εκτελούν τις 

συμπεριφορές, που απαιτούνται για την παραγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος, 

αλλά, ταυτόχρονα, να αισθάνονται αρκετά αρνητικά ως προς τον εαυτό τους (Passer 

& Smith, 2008) (Reilly, Dhingra, Boduszek, 2013). 
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1.5 ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 

1.5.1 Έννοια και ορισμός της αυτεπάρκειας 

     Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα, που δίνει απάντηση στις ανάγκες του σήμερα 

και του αύριο, δεν θα πρέπει να καθοδηγεί μόνο τους μαθητές και να τους αξιολογεί. 

Ο σημερινός εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ένας καλός διαχειριστής, ένας καλός 

παρατηρητής και ένας εξειδικευμένος οδηγός, που οργανώνει περιόδους διδασκαλίας-

μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, το επάγγελμα της διδασκαλίας είναι ένα επάγγελμα, που 

χρειάζεται πολύ περισσότερο την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη 

σημερινή εποχή. Έτσι, ο εκπαιδευτικός εκτός από το να πάρει μια καλή εκπαίδευση 

για να είναι αποτελεσματικός στο επάγγελμά του, η αποτελεσματικότητά του 

συνδέεται στενά με τις πεποιθήσεις του για την ικανότητα επίτευξης του καθήκοντος 

και την υπευθυνότητα (Yenice, 2009). Τι εννοούμε, όμως, όταν χρησιμοποιούμε τον 

όρο αυτό-αποτελεσματικότητα; 

     Όσον αφορά τους ορισμούς της αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, 

ορισμένοι συγγραφείς επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των μαθητών, ενώ 

άλλοι συγγραφείς δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο, στο οποίο ο εκπαιδευτικός 

εργάζεται (Canrinus et al., 2011). Ένας τέτοιος ορισμός είναι και αυτός των Friedman 

και Kass (2002), που λαμβάνει υπ’ όψιν του τα διάφορα επίπεδα του πλαισίου καθώς 

και τις σχεσιακές πτυχές, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εργασία, 

που κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Έτσι, καθορίζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα, ως: 

     Την αντίληψη ενός εκπαιδευτικού για την ικανότητά του: (α) να εκτελέσει τα 

απαιτούμενα επαγγελματικά καθήκοντα και να ρυθμίσει τις σχέσεις, που εμπλέκονται 

στη διαδικασία της διδασκαλίας και στην εκπαίδευση των μαθητών ̇ και (β) να 

εκτελεί οργανωτικά καθήκοντα, να γίνεται μέρος της οργάνωσης και των πολιτικών 

και κοινωνικών διεργασιών της.  

     Η αυτό-αποτελεσματικότητα, λοιπόν, των εκπαιδευτικών μπορεί να οριστεί, ως οι 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ικανότητά τους να επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα των μαθητών ή οι πεποιθήσεις τους για την ικανότητά τους να έχουν 

μια θετική επίδραση στην μάθηση των μαθητών (Wheatley 2002). Σύμφωνα με τον 

Bandura, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητά τους 
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επηρεάζει το γενικό προσανατολισμό τους προς την εκπαιδευτική διαδικασία και ως 

προς τις ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή αυτό-

αποτελεσματικότητα χρησιμοποιούν αυστηρούς κανονισμούς και αρνητικές κυρώσεις 

για να κάνουν τους μαθητές να μελετήσουν και είναι γενικά απαισιόδοξοι σχετικά με 

την ικανότητα των μαθητών να βελτιωθούν (Høigaard, Giske & Sundsli, 2012). Οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα φαίνεται να είναι πιο ανοικτοί σε 

νέες ιδέες και να είναι περισσότερο πρόθυμοι να πειραματιστούν με νέες μεθόδους, 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σχεδιασμού και οργάνωσης, επιδεικνύουν 

μεγαλύτερο ενθουσιασμό και δέσμευση προς τη διδασκαλία και είναι λιγότερο 

επικριτικοί  με τους μαθητές, όταν κάνουν λάθη και δουλεύουν περισσότερο με 

μαθητές, που προσπαθούν (Allinder 1994). Υπάρχει, επίσης, έρευνα, που δείχνει, ότι 

οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα είναι αυτοί, 

που είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Επιπλέον, η έρευνα έχει 

δείξει, ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της αποτελεσματικότητας στη διδασκαλία και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή αυτό-

αποτελεσματικότητα φαίνεται, ότι αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν τα ακαδημαϊκά 

προβλήματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αντιλαμβανόμενη αυτό-

αποτελεσματικότητα κατευθύνουν τις προσπάθειές τους στην επίλυση των 

προβλημάτων τους (Høigaard, Giske & Sundsli, 2012). Οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή 

αυτό-αποτελεσματικότητα στρέφουν τις προσπάθειες τους προς τα μέσα για να 

ανακουφίσουν τη συναισθηματική τους δυσφορία και το καταφέρνουν με την 

απόσυρση, η οποία αυξάνει τη συναισθηματική εξάντληση και την 

αποπροσωποποίηση (Bandura, 1997). Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη, ότι οι Leung 

& Lee (2006) βρήκαν, ότι η διάσταση της εξάντλησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης προβλέπει την πρόθεση των εκπαιδευτικών να αποχωρήσουν από το 

επάγγελμα.  

     Συνεπώς, τα άτομα με υψηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας αισθάνονται 

σίγουρα για τις ικανότητές τους στην επαγγελματική τους απόδοση. Επιπλέον, είναι 

πιο πιθανό να αντιλαμβάνονται τους πιθανούς στρεσογόνους παράγοντες, ως 

προκλήσεις και ευκαιρίες, παρά ως απειλές και προβλήματα, ενώ εκείνοι με χαμηλά 

επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας είναι λιγότερο σίγουροι για τις ικανότητές τους 

και είναι πιο πιθανό να υποθέσουν, ότι θα αποτύχουν. Οι άνθρωποι, που έχουν 

αδύναμες πεποιθήσεις αυτεπάρκειας στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, 
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φαίνεται να βιώνουν ένταση, άγχος και δυσαρέσκεια πιο σύντομα από αυτούς, που 

έχουν δυνατές πεποιθήσεις αυτεπάρκειας (Devos et al., 2006).  

     Οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας δεν αναφέρονται στις ικανότητες ή δεξιότητες 

κάποιου, αλλά μόνο στο τι πιστεύει κάποιος, ότι είναι ικανός να κάνει κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες άσχετα από τις ικανότητες και δεξιότητες, που πραγματικά 

έχει (Evers, Brouwers & Tomic, 2002). Έτσι, τα όργανα της αυτο-

αποτελεσματικότητας δεν πρέπει να επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των τρεχουσών 

δεξιοτήτων (Klassen, Bong, Usher, Chong, Huan, Wong, Georgiou, 2009), αλλά στα 

πιστεύω «για το τι μπορεί κανείς να κάνει κάτω από διαφορετικά σύνολα συνθηκών, 

με ό, τι δεξιότητες κατέχει» (Bandura, 1997, σ. 37).  Η αυτό-αποτελεσματικότητα, 

συνεπώς, συχνά αναφέρεται ως οι προσδοκίες δεξιοτεχνίας και είναι μια διάσταση 

της αυτο-αντιλαμβανόμενης ικανότητας (Skaalvik & Skaalvik, 2014).  

     Κατά τον Bandura (1997) η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι ένα καθολικό 

κατασκεύασμα με παρόμοια λειτουργία σε όλους τους πολιτισμούς, ενώ ο Schooler 

(1990, ό.α. στους Vieluf, Kunter, van de Vijver, 2013 ) υποστηρίζει, ότι τα θετικά 

συναισθήματα για τις ικανότητες κάποιου είναι πιο σημαντικά για την ευημερία και 

τη συμπεριφορά σε χώρες με πολιτιστικές αξίες, που ενισχύουν την ατομικότητα και 

την αυτάρκεια.  

     Η αυτεπάρκεια είναι κοινώς κατανοητή ως συγκεκριμένη, όσον αφορά το πεδίο. 

Υπάρχει, όμως, και μια γενική αίσθηση της αυτεπάρκειας, που αναφέρεται στη 

γενικευμένη πεποίθηση επάρκειας και στην πίστη κάποιου για τη συνολική ικανότητά 

του να πετύχει τις απαιτούμενες επιδόσεις σε μια ποικιλία διαφορετικών συνθηκών 

και καταστάσεων. Η  γενική αυτεπάρκεια στοχεύει σε μια ευρεία και σταθερή 

αίσθηση προσωπικής ικανότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση διάφορων 

αγχωτικών καταστάσεων. Αν η αυτεπάρκεια χρησιμοποιείται ως προγνωστικός 

παράγοντας ευρέων αποτελεσμάτων, όπως η ποιότητα της ζωής, η ευεξία ή η 

συνολική προσαρμογή και η υγεία, είναι θεμιτό να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα ένα 

ευρύ μέτρο της γενικής αυτεπάρκειας (Schwarzer & Hallum, 2008). 

     Θεωρητικά, η αυτο-αποτελεσματικότητα κατασκευάζεται από τέσσερις βασικές 

πηγές: εμπειρίες δεξιοτεχνίας, αντιπροσωπευτικές εμπειρίες, κοινωνική πειθώ και 

σωματικές και συναισθηματικές καταστάσεις. Οι αντιπροσωπευτικές εμπειρίες 

αποκτώνται, όταν οι άνθρωποι παρατηρούν κάποιον άλλο να εκτελεί μια 
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συγκεκριμένη εργασία. Η λεκτική πειθώ ορίζεται ως οι αλληλεπιδράσεις, στις οποίες 

ένας εκπαιδευτικός λαμβάνει προφορικές παρατηρήσεις σχετικά με τις δυνατότητές 

του να κυριαρχήσει σε εργασίες, που του ανατίθενται. Οι σωματικές και 

συναισθηματικές καταστάσεις έχουν να κάνουν με την αίσθηση του άγχους ή του 

ενθουσιασμού, που μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη της επάρκειας ή της 

ανικανότητας να κυριαρχήσει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (Malinen, 

Savolainen, Engelbrecht, Xu, Nel, Nel, Tlale, 2013 ̇ Evers, Brouwers & Tomic, 2002). 

     Τέλος, οι πεποιθήσεις, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, 

σχετίζονται με πλήθος από σημαντικές εκπαιδευτικές μεταβλητές, όπως η επίτευξη 

του μαθητή και η υποκίνηση, η αυτοεκτίμηση του μαθητή και οι προ-κοινωνικές 

συμπεριφορές, η αποτελεσματικότητα του σχολείου, η υιοθέτηση των καινοτομιών 

από τους εκπαιδευτικούς, η επιτυχία της εφαρμογής του προγράμματος, οι 

παραπομπές των εκπαιδευτικών για ειδική εκπαίδευση, η επαγγελματική αφοσίωση 

των εκπαιδευτικών, οι στρατηγικές διαχείρισης της τάξης των εκπαιδευτικών, η 

απουσία των εκπαιδευτικών και το άγχος του εκπαιδευτικού (Evers, Brouwers & 

Tomic, 2002). Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή οι πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών επιδρούν στο σχολικό πλαίσιο, 

χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην ανάπτυξη των προσδοκιών 

αυτοαποτελεσματικότητας αυτών.  

1.5.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών 

     H αυτο-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 

δύο σημαντικές ψυχολογικές θεωρίες του 20ου αιώνα: στην Πηγή Ελέγχου και στη 

Κοινωνική Γνωστική Θεωρία. Στη θεωρία της Πηγής Ελέγχου η αυτο-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών περιγράφεται, ως η πίστη στην ικανότητα να 

επηρεάσει τις επιδόσεις των μαθητών πέρα και πάνω από τις επιρροές του 

περιβάλλοντος των μαθητών. Αυτή η πίστη μπορεί να εξαρτάται από τις αξιολογήσεις 

των εκπαιδευτικών για την ικανότητά τους να εκτελούν συμπεριφορές 

αποτελεσματικά για την επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά μπορεί επίσης να 

εξαρτάται και από την πεποίθηση, ότι η απόδοση των μαθητών είναι εύπλαστη από 

τους εκπαιδευτικούς (Vieluf et al., 2013). Η Κοινωνική Γνωστική Θεωρία του 

Bandura  ορίζει την αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ως «τις ατομικές 

πεποιθήσεις για τις δυνατότητές τους να εκτελούν συγκεκριμένα διδακτικά 
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καθήκοντα, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας, σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση» (Dellinger, Bobbett, Olivier, & Ellett, 2008, σ. 4, ό.α. στους Vieluf et al., 

2013).  

     Σύμφωνα με την κοινωνική γνωστική θεωρία του Bandura, η αυτο-

αποτελεσματικότητα ασκεί μια σημαντική επιρροή στο ανθρώπινο επίτευγμα σε μια 

ευρεία ποικιλία περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγείας, 

του αθλητισμού και της εργασίας (Klassen et al., 2009). Επίσης, επηρεάζει τόσο τις 

γνώσεις όσο και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Οι προσδοκίες 

αυτοαποτελεσματικότητας επηρεάζουν, το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις 

ευκαιρίες και τα εμπόδια στο περιβάλλον (Bandura, 2006), που με τη σειρά τους 

επηρεάζουν τις επιλογές, την προσπάθεια και την αντοχή τους, όταν ασχολούνται με 

δύσκολα καθήκοντα (Pajares, 1997). Ο Bandura (1997) υπέθεσε, ότι τα άτομα με 

χαμηλές προσδοκίες δεξιοτεχνίας θα σταθούν στις δικές τους αδυναμίες και θα 

μεγεθύνουν πιθανές απειλές (Skaalvik & Skaalvik, 2014̇ Βάσιου, Ανδρέου, 

Καφέτσιος, 2011). 

     Οι υψηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας σχετίζονται με αίσθηση 

επιτυχίας, αισιοδοξία, θετικά συναισθήματα, κινητοποίηση, ανάπτυξη θετικής 

σκέψης, με υψηλότερη αυτοεκτίμηση, ύπαρξη υψηλότερων στόχων, υψηλότερη 

αίσθηση ευεξίας, καλύτερα επίπεδα γενικής υγείας, θετικότερα συναισθήματα και 

καλύτερη φυσική κατάσταση (Bandura, 1997̇). Αντίθετα, χαμηλές προσδοκίες 

αυτοαποτελεσματικότητας σχετίζονται με πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων και 

στρες. Όπως υποστηρίζει ο Bandura, στρεσογόνες καθίστανται οι καταστάσεις ή τα 

γεγονότα εκείνα, για τα οποία το άτομο έχει μειωμένες προσδοκίες 

αποτελεσματικότητας (Καραδήμας, 2005).  

     Σε ό, τι αφορά το συναίσθημα, μια χαμηλή αίσθηση αυτεπάρκειας σχετίζεται με 

την κατάθλιψη, το άγχος και την απόγνωση. Άτομα με χαμηλή αυτεπάρκεια έχουν, 

επίσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση και φιλοξενούν απαισιόδοξες σκέψεις για τα 

επιτεύγματά τους και για την προσωπική τους εξέλιξη. Σε ότι αφορά την σκέψη, μια 

ισχυρή αίσθηση της ικανότητας διευκολύνει τις γνωστικές διαδικασίες και τις 

επιδόσεις σε διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβάνοντας την ποιότητα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την ακαδημαϊκή επίδοση (Schwarzer & Hallum, 

2008). 
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     Η έρευνα έχει δείξει, ότι οι πεποιθήσεις μετά την καθιέρωσή τους εμφανίζονται 

ανθεκτικές στην αλλαγή: οι άνθρωποι έχουν την τάση να ερμηνεύουν την 

πραγματικότητα σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και να ξαναθυμούνται την πεποίθηση, 

που είναι σύμφωνη με την πληροφορία (Pajares, 1992). Οι παλιές πεποιθήσεις είναι 

πολύ ανθεκτικές στην αλλαγή ακόμη και εν όψει των αντικρουόμενων στοιχείων, σε 

αντίθεση με τις νεοσύστατες πεποιθήσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να διατηρηθούν 

(Moè, Pazzaglia, Ronconi, 2010). 

     Σε διάφορες θεωρίες, πέραν της κοινωνικό-γνωστικής, η αυτο-

αποτελεσματικότητα προβάλλεται ως καθοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς. Η 

θεωρία της αξίας του προσδόκιμου (Wigfield & Eccles 2000), για παράδειγμα θεωρεί, 

ότι η πιθανότητα επίτευξης ενός αξιόλογου αποτελέσματος οδηγεί σε συγκεκριμένη 

συμπεριφορά. Αν ένα άτομο πιστεύει, ότι είναι ικανό να κερδίσει ένα θετικό 

αποτέλεσμα, θα είναι πιο πιθανό να επαναλάβει αυτή τη συμπεριφορά (Canrinus et 

al., 2012). 

     Στη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού των Ryan και Deci (2000), η αίσθηση 

ικανότητας ενός ατόμου έχει σχέση με το επίπεδο των εσωτερικών του  κινήτρων. Ο 

ίδιος ο Bandura θεωρεί, ότι οι πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας παίζουν 

βασικό ρόλο στις διαδικασίες κινητοποίησης. Η αυτο-αποτελεσματικότητα συχνά 

περιγράφεται ως ένα συστατικό των κινήτρων και σχετίζεται με αλλαγές στη 

συμπεριφορά, συχνά μέσω της επίδρασής της στα κίνητρα. Ως εκ τούτου, και η αυτο-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συμβάλλει θετικά στην αλλαγή αυτών στο 

επίπεδο των κινήτρων (Canrinus et al., 2012).  

     Κλείνοντας, είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η αυτεπάρκεια πρέπει να διαχωρίζεται 

από άλλες παρεμφερείς έννοιες, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η αυτο-αντίληψη, η πηγή 

ελέγχου και ούτω καθεξής. Η βασική τους διάκριση έγκειται στις εξής τρεις πτυχές: 

(α) η αυτεπάρκεια προϋποθέτει μια εσωτερική απόδοση (είμαι η αιτία της δράσης), 

(β) είναι πιθανό να αναφέρεται σε μελλοντικές συμπεριφορές, και (γ) είναι μια 

λειτουργική δομή. Έτσι αποτελεί έναν καλό προγνωστικό παράγοντα της 

πραγματικής συμπεριφοράς (Schwarzer & Hallum, 2008).  
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1.5.3 Η έννοια της συλλογικής επάρκειας των εκπαιδευτικών 

     Εκτός από τις προσωπικές προσδοκίες αποτελεσματικότητας, ο κάθε 

εκπαιδευτικός μπορεί, επίσης, να έχει πεποιθήσεις, σχετικά με την ικανότητα της 

ομάδας και του διδακτικού προσωπικού στο σχολείο να εκτελεί τα προγράμματα 

δράσης, που απαιτούνται για την παραγωγή δοσμένων επιτευγμάτων. Τέτοιες 

πεποιθήσεις αντιπροσωπεύουν την αντιλαμβανόμενη συλλογική αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών (Bandura, 1997). Οι λίγες διαθέσιμες μελέτες, που υπάρχουν γι’ 

αυτό το θέμα, υποδηλώνουν μέτριες θετικές σχέσεις μεταξύ της αντιλαμβανόμενης 

συλλογικής αποτελεσματικότητας και της αυτο-αποτελεσματικότητας του κάθε 

εκπαιδευτικού (Skaalvik & Skaalvik, 2010).  

     Σε θεωρητικό υπόβαθρο μπορεί κανείς να υποστηρίξει, ότι η αντιλαμβανόμενη 

συλλογική αποτελεσματικότητα επηρεάζει την αυτο-αποτελεσματικότητα κάθε 

εκπαιδευτικού. Τα σχολεία, που χαρακτηρίζονται από υψηλή συλλογική 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, πετυχαίνουν εξαιρετικά υψηλούς στόχους 

και είναι ανθεκτικά στην προσπάθειά τους για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι 

Goddard et al. (2004) υποστηρίζουν, ότι οι υψηλές προσδοκίες δημιουργούν έναν 

κανονιστικό τύπο, που ενθαρρύνει όλους τους εκπαιδευτικούς να κάνουν, ό, τι 

χρειάζεται για να διαπρέψουν και που τους αποτρέπει από το να εγκαταλείψουν, όταν 

έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις. Οι Skaalvik και Skaalvik πρότειναν, 

ότι ένα τέτοιο πολιτισμικό πλαίσιο προωθεί τα επιτεύγματα των μαθητών, τα οποία 

θα ενισχύσουν και πάλι την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας του κάθε 

εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου, αναμένεται, ότι η αυτεπάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού 

και η συλλογική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σχετίζονται θετικά. 

Ωστόσο, δεν είναι απόλυτο, ότι το να είσαι μέρος μιας ισχυρής ομάδας αυξάνει 

πάντοτε την αυτο-αποτελεσματικότητα για όλα τα μέλη της ομάδας. Με βάση την 

κοινωνική θεωρία σύγκρισης μπορεί κανείς να αναμένει, ότι ένας εκπαιδευτικός, που 

αντιλαμβάνεται τη διδακτική του ικανότητα να είναι χαμηλότερη από την ικανότητα 

των άλλων εκπαιδευτικών στο σχολείο, μπορεί να χάσει την εμπιστοσύνη, όσον 

αφορά τη δική του διδακτική ικανότητα. Ως εκ τούτου, θα θεωρήσουμε την 

αυτεπάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού και τη συλλογική αυτεπάρκεια των 

εκπαιδευτικών ως διαφορετικά, αλλά συσχετιζόμενα μορφώματα (Skaalvik & 

Skaalvik, 2010).  
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     Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί, ότι η συλλογική αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών εξαρτάται περισσότερο από το στυλ της σχολικής ηγεσίας, ενώ η 

αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους γονείς είναι ένα πιο σημαντικό πλαίσιο 

αναφοράς για την ατομική αυτό-αποτελεσματικότητα του κάθε εκπαιδευτικού 

(Skaalvik & Skaalvik, 2010).  

1.5.4 Η σημασία της αυτεπάρκειας για τους εκπαιδευτικούς και το σχολικό 

πλαίσιο 

     Η αυτο-αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού είναι μια σημαντική πηγή 

κινήτρων και δέσμευσης σε όλες τις πτυχές της διδασκαλίας, που επηρεάζει την 

επιτυχία των μαθητών και τα κίνητρα (Bandura, 1997), την αυτο-

αποτελεσματικότητα των μαθητών και την εργασιακή ικανοποίηση του 

εκπαιδευτικού (Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006). Στην πραγματικότητα, 

οι εκπαιδευτικοί εύκολα μπορούν να δυσαρεστηθούν με την εργασία τους, εάν 

θεωρούν, ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Αντ’ αυτού, οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα δείχνουν μεγαλύτερο 

ενθουσιασμό για τη διδασκαλία (Allinder, 1994 ̇Moè, Pazzaglia, Ronconi, 2010). 

     Οι γενικές πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών διαμορφώνουν, 

το πώς οι εκπαιδευτικοί συμπεριφέρονται στην τάξη και έχουν κατ’ επανάληψη 

βρεθεί να επηρεάζουν το περιβάλλον μάθησης. Ο Pines (2002, ό.α. στους Martin et 

al., 2012 ) υποθέτει, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να θεωρούν τους εαυτούς τους 

σημαντικούς και την εργασία τους ουσιαστική στο βαθμό, που οι μαθητές τους 

ενδιαφέρονται και συμμετέχουν στο μάθημα. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα 

στην εμπλοκή των μαθητών μπορεί να είναι ένας ισχυρός προγνωστικός δείκτης της 

πρόθεσης για εγκατάλειψη του επαγγέλματός τους (Martin et al., 2012). 

     Η αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών γενικά έχει βρεθεί, ότι επηρεάζει 

την εργασιακή τους ικανοποίηση άμεσα στο βαθμό, που καλύπτει εγγενείς ανάγκες 

ικανότητας των εκπαιδευτικών (Ryan & Deci, 2000) και έμμεσα με το να συμβάλλει 

στην απόδοση, από την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν υπερηφάνεια 

και ανταμοιβές (Caprara et al., 2006). Ωστόσο, έχουν υπάρξει κι έρευνες, που έχουν 

διαπιστώσει μη-σημαντική σχέση μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητας και της 

εργασιακής ικανοποίησης αυτών. Μία από αυτές ήταν και η μελέτη των 

εκπαιδευτικών στο Άμπου Ντάμπι (Badri et al., 2013), που πρότεινε, ότι οι 
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εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να εκτελούν τα 

καθήκοντα και να εκπληρώνουν τους στόχους, που σχετίζονται με την εργασία, δεν 

μπορεί να είναι πιο ικανοποιημένοι με την εργασία τους, από τους λιγότερο 

σίγουρους για την ικανότητά τους, όταν οι υπόλοιπες μεταβλητές ελέγχονται. 

Αντίστοιχα, και η μελέτη των Reilly, Dhingra & Boduszek, (2013) ήταν σύμφωνη με 

αυτό το εύρημα. Μια πιθανή ερμηνεία αυτού του ευρήματος είναι, ότι η μέτρηση της 

διδακτικής αυτο-αποτελεσματικότητας στην παρούσα μελέτη ήταν σχετικά ευρεία και 

περιελάμβανε μια ποικιλία από διαπροσωπικές και οργανωτικές ικανότητες (Reilly, 

Dhingra, Boduszek, 2013).  

     Παρόλα αυτά, στη πλειοψηφία των ερευνών η εργασιακή ικανοποίηση εξαρτάται 

από το θετικό συναίσθημα και τις πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας. Όντας 

κάποιος ικανοποιημένος σημαίνει, ότι ο πραγματικός εαυτός γίνεται αντιληπτός 

κοντά στον ιδανικό εαυτό. Πιθανώς, οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν καλά, έχουν μια 

υψηλή αυτο-αντίληψη και κατά συνέπεια αναμένουν να επιτύχουν υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης από τη διδασκαλία τους. Αλλιώς, εάν έχουν χαμηλή αυτο-

αποτελεσματικότητα (όσο υψηλότερα είναι τα πρότυπα, που επέβαλαν στον εαυτό 

τους, τόσο υψηλότερη αυτο-αποτελεσματικότητα απαιτείται) ή έλλειψη θετικού 

συναισθήματος (όσο καλύτερα διδάσκει κάποιος, τόσο περισσότερα συναισθήματα 

μπορεί κανείς να περιμένει να αισθανθεί) η σχέση γίνεται αρνητική  (Moè, Pazzaglia, 

Ronconi, 2010).  

     Τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως μεταξύ των ετών 1986 και 2009, οι πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών έχουν κερδίσει σε δημοτικότητα ως 

αντικείμενο έρευνας. Μια πιθανή αιτία πίσω από τη δημοτικότητα της έρευνας της 

αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι ο κυκλικός 

χαρακτήρας της: Οι ισχυρότερες πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας πιστεύεται, 

ότι οδηγούν σε μεγαλύτερες προσπάθειες από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες με τη 

σειρά τους οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις, οι οποίες παρέχουν και πάλι 

πληροφορίες για τη διαμόρφωση υψηλότερων αξιολογήσεων αποτελεσματικότητας 

(Malinen et al., 2013). Η αυτο-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συνδέεται 

στενά όχι μόνο με την ευημερία τους, αλλά και με τις επαγγελματικές τους πρακτικές 

και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών τους (Vieluf, Kunter, van de Vijver, 

2013). Οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας είναι πιο 

πιθανό να δοκιμάσουν νέα διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές με τους μαθητές. 
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Έτσι, οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας για την εμπλοκή των μαθητών 

φαίνεται να επηρεάζουν τον τρόπο, με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τη 

διδασκαλία και ταυτόχρονα επηρεάζουν το επίπεδο της προσωπικής τους επίτευξης 

(Martin, Sass, Schmitt, 2012). 

     Σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα η έρευνα έχει δείξει, ότι η αυτο-

αποτελεσματικότητα των μαθητών παίζει σημαντικό ρόλο στον επηρεασμό της 

επίτευξης και της συμπεριφοράς, αλλά υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις, 

ότι η αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών διαδραματίζει, επίσης, 

ένα βασικό ρόλο στον επηρεασμό της σημαντικής ακαδημαϊκής επίδοσης. Η αυτο-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων 

και κινήτρων των μαθητών και έχει αποδειχθεί, ότι επηρεάζει τις διδακτικές 

πρακτικές των εκπαιδευτικών, τον ενθουσιασμό, τη δέσμευση και τη διδακτική 

συμπεριφορά (Skaalvik & Skaalvik, 2007 ̇ Klassen et al., 2009). Eπίσης, προβλέπει 

τις απουσίες, την εγκατάλειψη του επαγγέλματος (Mottet et al., 2004), την εργασιακή 

ικανοποίηση θετικά και τη συναισθηματική εξάντληση αρνητικά. Επιπλέον, αυξάνει 

τα κίνητρα και μειώνει το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση (Skaalvik & 

Skaalvik, 2014).  

     Οι εκπαιδευτικοί με υψηλές πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας είναι πιο 

πιθανό από ό, τι οι εκπαιδευτικοί με μια χαμηλή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας 

να χρησιμοποιήσουν προσεγγίσεις διαχείρισης της τάξης και κατάλληλες μεθόδους 

διδασκαλίας, που ενθαρρύνουν την αυτονομία των μαθητών και τη μείωση του 

ελέγχου και την αποστέρηση της ελευθερίας, να αναλάβουν την ευθύνη για τους 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, να διαχειριστούν τα προβλήματα στην τάξη 

και να κρατήσουν τους μαθητές στο μάθημα (Caprara et al., 2006).  

     Η αντιλαμβανόμενη αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα 

υψηλή στα σχολεία με υψηλές επιδόσεις και με μαθητές με καλή συμπεριφορά 

(Raudenbush, Rowan, & Cheong, 1992, ό.α. στους Caprara et al., 2006). Ως 

εκπαιδευτικοί ταλαντούχων και πειθαρχημένων μαθητών είναι πιο πιθανό να είναι 

επιτυχημένοι στις δραστηριότητες και στις εργασίες τους από τους εκπαιδευτικούς 

των μαθητών, που παρουσιάζουν μαθησιακά ή πειθαρχικά προβλήματα. Οι 

επαναλαμβανόμενες εμπειρίες επιτυχίας με τους μαθητές μπορούν να εμπλουτίσουν 
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την εμπειρία τους και να συμβάλλουν στην ισχυρή αίσθηση της αποτελεσματικότητας 

(Caprara et al., 2006).  

     Τέλος, οι χαμηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας σχετίζονται με 

συμπτώματα άγχους και δυσφορίας, καθώς και με άλλα προβλήματα ψυχικής και 

σωματικής υγείας (Bandura, 1997 ̇ Καραδήμας, Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα είναι η σχέση των προσδοκιών αποτελεσματικότητας με την ανάπτυξη 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι προσδοκίες 

αυτοαποτελεσματικότητας συσχετίζονται αρνητικά με την ένταση των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων. Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερες προσδοκίες 

αυτοαποτελεσματικότητας δηλώνονται, τόσο συχνότερη προσπάθεια για θετική 

επαναξιολόγηση των γεγονότων και επίλυση του προβλήματος γίνεται, ενώ τόσο 

μικρότερη τάση για αντιμετώπιση των πηγών στρες μέσω της καταφυγής σε ευχετική 

σκέψη σημειώνεται (Καραδήμας, 2005). 

     Η σχέση με τους δείκτες υγείας και με τις στρατηγικές «θετική προσέγγιση» και 

«ευχολογία», επιβεβαιώνει την άποψη του Bandura (1997), ότι οι προσδοκίες 

αυτοαποτελεσματικότητας παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στην ανθρώπινη συμπεριφορά 

και υγεία. Οι υψηλές προσδοκίες του ατόμου, ότι γενικά μπορεί να αντιμετωπίσει τις 

στρεσογόνες καταστάσεις και ότι μπορεί να βρει τους τρόπους για την καλύτερη 

διαχείρισή τους, προάγει μια δυναμική, στην οποία χρησιμοποιούνται συχνότερα 

στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα και στην αισιόδοξη αντιμετώπιση του 

περιβάλλοντος (οι οποίες με τη σειρά τους σχετίζονται με λιγότερα προβλήματα 

υγείας), ενώ αντίθετα χρησιμοποιούνται λιγότερο στρατηγικές, όπως η ονειροπόληση 

και η ευχολογία (οι οποίες σχετίζονται με περισσότερα προβλήματα υγείας) 

(Καραδήμας, Καλαντζή-Αζίζι, 2002).  

     Λόγω, λοιπόν, της σπουδαιότητας της αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών για το 

σχολικό πλαίσιο είναι σημαντικό, η διοίκηση των σχολείων να επικεντρωθεί στην 

οικοδόμηση της αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, παρέχοντας σαφείς 

ευκαιρίες για επιτυχή εμπειρία, θετικά μοντέλα από ικανούς συναδέλφους και 

λεκτική ενθάρρυνση. Για τους αρχάριους εκπαιδευτικούς, που δεν είχαν την 

κατάλληλη ευκαιρία να χτίσουν επιτυχείς εμπειρίες και για τους οποίους η αυτο-

αποτελεσματικότητα μπορεί να είναι πιο εύπλαστη, η θετική μοντελοποίηση και η 

λεκτική ενθάρρυνση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικοδόμηση της 
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αυτο-αποτελεσματικότητας (Tschannen- Moran & Woolfolk Hoy, 2007 ̇ Klassen et 

al., 2009). Ενισχύοντας την αυτο-αποτελεσματικότητα και την αυτοεκτίμηση των 

εκπαιδευτικών ταυτόχρονα θα υπάρξει μια θετική επίδραση και στη μείωση του 

στρες, που τόσο απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα (Reilly, Dhingra, Boduszek, 

2013). 

1.6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

     Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνηθούν τα επίπεδα της εργασιακής 

ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και πώς οι δύο αυτές 

μεταβλητές αλληλεπιδρούν με ψυχικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοεκτίμηση, η 

αυτεπάρκεια και η κατάθλιψη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που 

υπηρετούν στο δημόσιο τομέα του Δήμου Πατρέων. 

1.6.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1. Πώς τα ψυχικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση; 

2. Πώς τα ψυχικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης επηρεάζουν την επαγγελματική τους ικανοποίηση; 

3. Ποιος είναι ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων; 

4. Ποιος είναι ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης στους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων; 

5. Διαφοροποιείται ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης συνολικά καθώς και 

σε κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της (εξάντληση, αποπροσωποποίηση, επίτευγμα) 

σε σχέση με τα δημογραφικά ατομικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, κλπ.) των 

εκπαιδευτικών; 

6. Διαφοροποιείται ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με τα 

δημογραφικά ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών; 

7. Υπάρχει επίδραση της επαγγελματικής ικανοποίησης στην επαγγελματική 

εξουθένωση; 
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1.6.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς με μέτρια και χαμηλή αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν χαμηλότερα 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

2. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτεπάρκεια σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς 

με χαμηλή αυτεπάρκεια παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

3. Οι εκπαιδευτικοί με κατάθλιψη σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς χωρίς 

κατάθλιψη παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

4. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς με μέτρια και χαμηλή αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν υψηλότερα 

επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. 

5. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτεπάρκεια σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς 

με χαμηλή αυτεπάρκεια παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης. 

6. Οι εκπαιδευτικοί με κατάθλιψη σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς χωρίς 

κατάθλιψη παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. 

7. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης σε 

σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς με χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

8. Οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης σε σύγκριση με τους νεοπροσληφθέντες 

εκπαιδευτικούς. 

9. Οι εκπαιδευτικοί με μόνιμη σχέση εργασίας παρουσιάζουν χαμηλότερα 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς με μη μόνιμη σχέση εργασίας. 
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10. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης και υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης σε σύγκριση με 

τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Δείγμα 

     Η έρευνα, που διεξήχθη, χαρακτηρίζεται ως μια κοινωνική έρευνα και πρόκειται 

για μια επισκόπηση κατά κύριο λόγο ποσοτική, που ως σκοπό της έχει την ανίχνευση 

της παρουσίας του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης και κατ’ επέκταση 

της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Πατρέων.  

     Η μέθοδος δειγματοληψίας, που χρησιμοποιήθηκε, ήταν «η δειγματοληψία 

ευκολίας, η οποία ενέχει την επιλογή των πλησιέστερων και πιο εύκαιρων ατόμων ως 

αποκρινόμενων» (Robson, 2010, σ. 314). Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί έναν 

φτηνό τρόπο διεξαγωγής μιας δειγματοληπτικής έρευνας και πολλές φορές 

χρησιμοποιείται για την απόκτηση μιας αίσθησης για τα ζητήματα, που μας 

ενδιαφέρουν ή χρησιμοποιείται δοκιμαστικά πριν από μια σωστή δειγματοληπτική 

έρευνα (Robson, 2010). Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε για την πιο 

εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα σχολεία, λόγω της πίεσης του χρόνου για τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Εφόσον δεν υπήρχε κάποια άδεια από το υπουργείο για την 

πρόσβαση μας στα σχολεία, ζητήθηκε η άδεια των διευθυντών, οπότε και 

προσεγγίστηκαν οι πιο εύκαιροι και προσιτοί στην ερευνήτρια. 

     Έτσι, το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί και των δύο 

φύλων, όλων των ειδικοτήτων από 9 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 

ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή Πατρών. Ο τύπος των σχολείων, όπου χορηγήθηκαν 

τα ερωτηματολόγια, ήταν πολυθέσια. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων, που 

διανεμήθηκαν, ήταν 187, ενώ τα ερωτηματολόγια, που επιστράφηκαν, ήταν 113, 

συνεπώς το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 60,4%. 

2.2 Μέσο συλλογής δεδομένων 

     Προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ένα 

ανώνυμο ερωτηματολόγιο με κλειστές ερωτήσεις, αποτελούμενο από 6 μέρη.  

     Το πρώτο μέρος αποτελείται από 7 αυτοσχέδιες ερωτήσεις για τη μέτρηση των 

ατομικών και δημογραφικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά επιλέχθηκαν, ώστε να 
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αποτελέσουν τις ανεξάρτητες μεταβλητές κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των 

αποτελεσμάτων. Πρόκειται για το φύλο των ερωτηθέντων, την ηλικία, την 

οικογενειακή τους κατάσταση, το μορφωτικό τους επίπεδο, τα έτη προϋπηρεσίας 

στην εκπαίδευση, την ειδικότητα και τη σχέση εργασίας τους. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, όλα τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν ή σχετίζονται με την ύπαρξη 

της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς. 

     Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, για τη μέτρηση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

της Maslach (Maslach Burnout Inventory MBI), της οποίας η προσέγγιση έχει τύχει 

ευρύτατης αποδοχής τα τελευταία χρόνια. Το MBI είναι ένα ερωτηματολόγιο, το 

οποίο έχει μεταφραστεί και εγκυροποιηθεί για χρήση και σε ελληνικό πληθυσμό. 

Επιλέχθηκε το ειδικά διαμορφωμένο μέσο για τους εκπαιδευτικούς, όπως αυτό 

μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τον Κόκκινο (2006). Το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 22 δηλώσεις αυτοαξιολόγησης, οι οποίες 

κατανέμονται σε τρεις υποκλίμακες: συναισθηματική εξάντληση (emοtiοnal 

exhaustion, ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9), που εκτιμά τη συχνότητα της 

συναισθηματικής υπερέντασης και της κατάπτωσης του εργαζόμενου λόγω της 

δουλειάς του (9 ερωτήματα), μειωμένη προσωπική επίτευξη (personal 

accomplishment, ερωτήσεις: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), που μετρά την αίσθηση 

επάρκειας στον επαγγελματικό τομέα, δηλαδή, την υποκειμενική αντίληψη των 

επαγγελματιών (8 ερωτήματα) και αποπροσωποποίηση (depersonalization, 

ερωτήσεις: 18, 19, 20, 21, 22), που αναφέρεται στη μέτρηση απρόσωπων και χωρίς 

συναισθηματική εμπλοκή αντιδράσεων των επαγγελματιών στον εργασιακό τους 

χώρο κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους (5 

ερωτήματα). Οι δείκτες αξιοπιστίας (Cronbach’ s alpha) για το δείγμα των 430 

εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης από την Ελλάδα, που αναφέρονται από το 

δημιουργό του ερωτηματολογίου για τις επιμέρους κλίμακες είναι: 0,80 για την 

κλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης, 0,68 για την κλίμακα της 

αποπροσωποποίησης και 0,90 για την κλίμακα της προσωπικής επίτευξης. Όσον 

αφορά τον έλεγχο της εγκυρότητας της εννοιλογικής κατασκευής του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν τόσο διερευνητική όσο και επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση και τα αποτελέσματα συνηγόρησαν υπέρ της ύπαρξης τριών 
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διαστάσεων, όπως ακριβώς προτείνεται στο πρωτότυπο ερωτηματολόγιο από τους 

κατασκευαστές του. 

     Οι απαντήσεις δίνονται σε ισοδιαστημική κλίμακα 7 σημείων τύπου Likert: ποτέ 

(0), μερικές φορές το χρόνο (1), μια φορά το μήνα (2), μερικές φορές το μήνα (3), μια 

φορά την εβδομάδα (4), μερικές φορές την εβδομάδα (5), κάθε μέρα (6). Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, τρεις διαφορετικές υποκλίμακες αξιολογούνται με βάση αυτό το 

ερωτηματολόγιο. Συνεπώς, προκύπτουν τρεις διαφορετικές βαθμολογίες 

(συναισθηματική εξάντληση, προσωπική επίτευξη και αποπροσωποποίηση) με απλή 

πρόσθεση των βαθμών των επιμέρους απαντήσεων που ανήκουν σε κάθε κλίμακα. Η 

κλίμακα της προσωπικής επίτευξης αξιολογείται αντίστροφα, δηλαδή οι χαμηλές 

βαθμολογίες θεωρούνται, ότι δείχνουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης ως προς τη διάσταση αυτή. Υψηλή βαθμολογία στις κλίμακες της 

συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης και χαμηλή βαθμολογία 

στην κλίμακα προσωπικής επίτευξης είναι ενδεικτική εξουθένωσης. 

     Οι Maslach & Jackson (1986) παραθέτουν σημεία τομής, που προκύπτουν από την 

κατάτμηση της κατανομής του δείγματός τους σε τρία μέρη, με βάση τα οποία είναι 

δυνατό το κάθε άτομο να χαρακτηριστεί, ότι έχει υψηλό (Συν.Εξ. >31, Πρ. Επ. <35, 

Απ. >11), μέτριο (Συν. Εξ. 21-30, Πρ. Επ. 41-36, Απ. 6-10) ή χαμηλό επίπεδο (Συν. 

Εξ. <20, Πρ. Επ. >42, Απ. <5) ως προς κάθε μια από τις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

     Οι συγγραφείς τονίζουν, ότι σε καμιά περίπτωση οι κατηγοριοποιήσεις αυτές δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς λόγους, αλλά ενθαρρύνεται η χρήση 

τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.  

     Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 21 δηλώσεις, που αφορούν 

τη σοβαρότητα της κατάθλιψης σε ενήλικες και εφήβους. Το όργανο μέτρησης είναι 

το ευρέως χρησιμοποιούμενο Beck Depression Inventory (BDI). Είναι μία αυτό-

έκθεση απογραφής, που αποτελείται από στοιχεία, που σχετίζονται με καταθλιπτικά 

συμπτώματα (απελπισία και ευερεθιστότητα), γνωστικά σχήματα (ενοχή και 

συναισθήματα τιμωρίας) και σωματικά συμπτώματα (κόπωση, απώλεια βάρους και 

έλλειψη ενδιαφέροντος για σεξ).  
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     Οι αποκρινόμενοι διαβάζουν την κλίμακα και σημειώνουν τις δηλώσεις, που 

ισχύουν κατά τις 2 τελευταίες εβδομάδες. Κάθε δήλωση αποτελείται από 4 

καταστάσεις, που κυμαίνονται από ήπια/ ουδέτερη (ήπια = 0) έως σοβαρή (σοβαρή = 

3). Για τη συμπλήρωση του BDI συνήθως χρειάζονται 10 λεπτά.  

     Για τη βαθμολόγηση αθροίζονται όλες οι δηλώσεις, έτσι ώστε το τελικό σκορ 

κυμαίνεται από 0-63. Υψηλότερες βαθμολογίες αντανακλούν περισσότερο τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης. Τα πρότυπα σύμφωνα με τον Beck για το γενικό 

πληθυσμό έχουν ως εξής: 

0 έως 9: υποδεικνύει την ελάχιστη κατάθλιψη 

10 έως 18: δείχνει ήπια κατάθλιψη 

19 έως 29: δείχνει μέτρια κατάθλιψη 

30 έως 63: δείχνει σοβαρή κατάθλιψη. 

     Η BDI παρουσιάζει ικανοποιητική αξιοπιστία. Ο δείκτης Cronbach’s a είναι ίσος 

με 0,84. Επαρκής είναι και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής της BDI, με 

υψηλή θετική συνάφεια με το άγχος και την αλεξιθυμία και με αρνητική συνάφεια με 

την κλίμακα εσωτερικής συγκρότησης.  

     Στο τέταρτο μέρος χρησιμοποιείται η κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg, η 

οποία αποτελείται από 10 δηλώσεις. Είναι μία κλίμακα 4 σημείων τύπου Likert, όπου 

οι απαντήσεις κυμαίνονται από συμφωνώ απόλυτα έως διαφωνώ τελείως.  

     Η βαθμολογία έχει ως εξής: για το συμφωνώ απόλυτα=3, για το συμφωνώ=2, για 

το δε συμφωνώ=1 και για το διαφωνώ τελείως=0. Για τις δηλώσεις 2, 5, 6, 8 και 9 

χρησιμοποιείται η αντίστροφη βαθμολόγηση. Για τα τελικά αποτελέσματα 

υπολογίζεται το συνολικό άθροισμα των 10 δηλώσεων. Όσο υψηλότερη είναι η 

βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αυτοεκτίμηση. 

     Συγκεκριμένα, η βαθμολογία κυμαίνεται από το 10 (ο χαμηλότερος βαθμός για 

την αυτοεκτίμηση) έως το 40 (ο υψηλότερος βαθμός για την αυτοεκτίμηση). Η 

βαθμολογία μεταξύ 10-16 δείχνει μια μάλλον χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η βαθμολογία 

μεταξύ 34-40 δείχνει, ότι τα άτομα έχουν μια υψηλή αυτοεκτίμηση. Τέλος, η 

βαθμολογία μεταξύ 17-33 δείχνει, ότι η αυτοεκτίμηση είναι μέτρια. 
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     Οι παραπάνω βαθμοί είναι σχετικοί. Για να είναι πιο ακριβή τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου, θα έπρεπε να συγκριθούν οι απαντήσεις πολύ περισσότερων 

ανθρώπων. Αφού συγκεντρώνονταν το σύνολο των απαντήσεων, θα έπρεπε  να 

διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: υψηλή αυτοεκτίμηση (το 25% όσων έφεραν την 

υψηλότερη βαθμολογία) και χαμηλή αυτοεκτίμηση (το 25% όσων έφεραν τη 

χαμηλότερη βαθμολογία).  

     Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Croanbach’ s a), σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή, είναι 0,84, ενώ η διερευνητική ανάλυση παραγόντων υποδεικνύει ότι 

η κλίμακα έχει καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής.  

     Στο πέμπτο μέρος χρησιμοποιείται η κλίμακα Γενικής Αυτο-

αποτελεσματικότητας, η οποία είναι μία ψυχομετρική κλίμακα 10-σημείων, που έχει 

σχεδιαστεί για να αξιολογήσει τις αισιόδοξες πεποιθήσεις των ατόμων για την 

ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν μια ποικιλία από δύσκολες απαιτήσεις της ζωής. Η 

κλίμακα είχε αρχικά αναπτυχθεί στα γερμανικά από τον  Matthias Jerusalem και τον 

Ralf Schwarzer το 1981 και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες με εκατοντάδες 

χιλιάδες συμμετέχοντες. Σε αντίθεση με άλλες κλίμακες, που έχουν σχεδιαστεί για να 

αξιολογήσουν την αισιοδοξία, αυτή αναφέρεται ρητά στην αυτενέργεια, δηλαδή, στην 

πεποίθηση ότι οι πράξεις ενός ατόμου είναι υπεύθυνες για την επιτυχή έκβαση. Η 

αντιλαμβανόμενη αυτο-αποτελεσματικότητα είναι μια προοπτική και λειτουργική 

δομή.    

     Η κλίμακα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αποτελείται από 10 δηλώσεις 

και οι απαντήσεις κυμαίνονται από καθόλου αλήθεια =1 έως απολύτως αλήθεια =4. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι το άθροισμα των απαντήσεων για τον καθένα, το οποίο 

μπορεί να κυμανθεί από 10-40. Ωστόσο δεν υπάρχει βαθμολογία περικοπής. 

Αναφορικά θα μπορούσε να γίνει μια μέση διάσπαση, να διχοτομηθεί δηλαδή το 

δείγμα, για παράδειγμα στο σημείο τομής 30, εάν αυτό ήταν πλησίον της διαμέσου 

του δείγματός μας. 

     Τέλος, το έκτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τις ερωτήσεις για τη 

διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εξεταζομένων εκπαιδευτικών. 

Πρόκειται για 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η μέτρηση της επαγγελματικής 

ικανοποίησης υπολογίζεται σε πέντε σημεία της κλίμακας Likert, στα οποία όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός της απάντησης τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση. 
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Έτσι, όσο πιο υψηλό είναι το συνολικό άθροισμα των απαντήσεων, τόσο πιο μεγάλη 

είναι η εργασιακή ικανοποίηση. Από τα στοιχεία αυτά μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα και να διαπιστωθεί το επίπεδο της ικανοποίησης των εργαζομένων. 

     Οι απαντήσεις κυμαίνονται από 1= είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένη/ος, έως και 

5= είμαι πάρα πολύ ικανοποιημενη/ος. Έτσι, οι απαντήσεις πάνω από 3 ερμηνεύονται 

ως ενδείξεις ικανοποίησης, κάτω από 3 δείχνουν δυσαρέσκεια, ενώ οι απαντήσεις στο 

σημείο 3 φανερώνουν μια μέση κατάσταση. Ένας γενικός κανόνας για τη 

βαθμολόγηση είναι: άθροισμα 55= πολύ υψηλή εργασιακή ικανοποίηση, από 50-54= 

υψηλή, 45-49= άνω του μέσου όρου, 40-44= μέσος όρος, 35-39= κάτω του μέσου 

όρου και 15-34= η δουλειά σας χρειάζεται ώθηση.   

     Οι 9 ειδικές διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης, που δόθηκαν στους 

ερωτώμενους μέσω των 15 ερωτήσεων, ήταν: 

● Οι συνθήκες εργασίας 

● Η ελευθερία να επιλέγεις το δικό σου τρόπο δουλειάς 

● Σχέσεις με συναδέλφους και προϊστάμενο (διοίκηση) 

● Η αναγνώριση της καλής προσφοράς 

● Από τις ευθύνες που δίνονται 

● Από τις αμοιβές 

● Από την ευκαιρία χρησιμοποίησης των ικανοτήτων 

● Από την ανέλιξη 

● Από την ικανοποίηση γενικά στην εργασία. 

     Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ήταν στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε 

από την ερευνήτρια στα Ελληνικά. Στη συνέχεια δόθηκε σε μεταφραστή της 

Αγγλικής για αντίστροφη μετάφραση. Η αντίστροφη μετάφραση συνέπεσε με την 

αρχική μορφή του ερωτηματολογίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η 

εγκυρότητα του εργαλείου. 
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2.3 Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας 

     Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν συνοπτικά τα στάδια της 

ερευνητικής διαδικασίας, που ακολουθήθηκαν. Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 

2014-2015. Ειδικότερα, μετά τη διατύπωση του σκοπού και των ερευνητικών 

ερωτημάτων της έρευνας, επιλέχθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία, που μελετούν τις 

μεταβλητές, τις οποίες εξετάζει η συγκεκριμένη έρευνα και στη συνέχεια 

σχεδιάστηκε το τελικό ερωτηματολόγιο με την προσθήκη των δημογραφικών 

στοιχείων. Κατόπιν έγινε η επιλογή του πληθυσμού-δείγματος.  

     Μετά τον καθορισμό του δείγματος διανεμήθηκαν ιδιοχείρως τα ερωτηματολόγια 

στους διευθυντές/διευθύντριες 9 πολυθέσιων σχολείων του Δήμου Πατρέων, αφού 

πρώτα ζητήθηκε η άδειά τους για την είσοδο στο σχολείο τους και για τη διεξαγωγή 

της έρευνας στους εργαζομένους τους με μία συνοδευτική επιστολή, που έφερε την 

υπογραφή του καθηγητή-επόπτη της έρευνας. Οι διευθυντές ανέλαβαν να 

προωθήσουν τα ερωτηματολόγια σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους 

για να συμπληρωθούν από τους ίδιους. Σημειώνεται, ότι στους ερωτώμενους 

δηλώθηκε η ελεύθερη και αβίαστη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή στην έρευνα, 

ενώ τονίστηκε η διαφύλαξη της ανωνυμίας τους, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση του 

ποσοστού συμμετοχής, αλλά και ειλικρίνειας στις απαντήσεις. Για το λόγο αυτό τα 

ερωτηματολόγια εσωκλείονταν σε φακέλους Α4, τους οποίους επέστρεφαν 

σφραγισμένους στους διευθυντές και στη συνέχεια στην ερευνήτρια. Επιπλέον, 

τονίστηκε προφορικά και γραπτά, ότι τα δεδομένα, που θα συλλεχθούν, θα 

αξιοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ δόθηκε η δυνατότητα 

στους ερωτώμενους να δηλώσουν, αν επιθυμούν να ενημερωθούν για τα 

αποτελέσματα της έρευνας.  

     Για τη συμπλήρωση και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων σε κάθε σχολείο, 

δινόταν ένα χρονικό περιθώριο της μίας εβδομάδας. Το χρονικό διάστημα, που 

μεσολάβησε για τη διανομή, χορήγηση και συγκέντρωση των ερωτηματολογίων σε 

όλα τα σχολεία, ήταν ένας μήνας (συγκεκριμένα από τα μέσα Οκτώβρη του 2014- 

έως τα μέσα Νοέμβρη του 2014). 

     Τέλος, αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια, ξεκίνησε η στατιστική 

ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Πίνακας. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (Ν=113) 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(N) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

(%) 

ΦΥΛΟ 
Άνδρας 35 31,0 

Γυναίκα 78 69,0 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Έγγαμος/η 95 84,1 

Άγαμος/η 14 12,4 

Άλλο 4 3,5 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 93 83,0 

Μεταπτυχιακό 18 16,1 

Διδακτορικό 1 0,9 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Δάσκαλος/Δασκάλα 88 80,0 

Φυσικής αγωγής 5 4,5 

Μουσικής 5 4,5 

Αγγλικών 4 3,6 

Ειδικής Αγωγής 1 0,9 

Πληροφορικής 2 1,8 

Εικαστικών 2 1,8 

Θεατρικής Αγωγής 2 1,8 

Γαλλικών 1 0,9 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αναπληρωτής/τρια 10 8,8 

Μόνιμος/η 103 91,2 

ΗΛΙΚΙΑ 
 Μέση τιμή Τ.Α. 

 42,08 6,842 

ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Μέση τιμή Τ.Α. 

 16,50 7,018 

 

 

     Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν γυναίκες, με ποσοστό 

69%. Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι ερωτώμενοι είναι έγγαμοι (84,1%) και με 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο (83% απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ). Οι δάσκαλοι-ες αποτελούν το 
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κύριο σώμα του δείγματος (80%), αλλά υπάρχουν ερωτώμενοι και από ποικίλες 

άλλες ειδικότητες. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ήταν 

μόνιμοι (91,2%) και η μέση ηλικία του δείγματος ανέρχεται σε 42,08 έτη. Τέλος, η 

μέση προϋπηρεσία ανέρχεται σε 16,5 έτη. 

     Από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται φανερό, ότι σε ορισμένες μεταβλητές 

πρέπει να γίνουν επανακωδικοποιήσεις, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα, όπως οι 

έντονες ανισοκατανομές και οι κατηγορίες με ελάχιστους συμμετέχοντες. Έτσι, τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά 

στα διάφορα στατιστικά τεστ, που θα εντοπίσουν πιθανές στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις διάφορες δημογραφικές ομάδες.  

           

  

  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Άνδρας Γυναίκα 

31,0 

69,0 

%
 

ΦΥΛΟ 

0

20

40

60

80

100

Έγγαμος/η Άγαμος/η-Άλλο 

84,1 

15,9 

%
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

ΑΕΙ-ΤΕΙ Μεταπτυχιακό- 
Διδακτορικό 

83,0 

17,0 

%
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Δάσκαλος-Δασκάλα Άλλο 

80,0 

20,0 %
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 



190 

 

  
Διάγραμμα. Επανακωδικοποιημένα Δημογραφικά 

     Ανωτέρω, παρουσιάζονται διαγραμματικά οι επανακωδικοποιημένες μεταβλητές. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, συμπτύχθηκαν κατηγορίες στις μεταβλητές «Οικογενειακή 

κατάσταση», «Μορφωτικό επίπεδο» και «Ειδικότητα» καθιστώντας τες πιο 

ομοιόμορφες.      

Πίνακας. Επανακωδικοποιημένα Δημογραφικά  (Ν=113) 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

(N) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

(%) 

ΦΥΛΟ 
Άνδρας 35 31,0 

Γυναίκα 78 69,0 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Έγγαμος/η 95 84,1 

Άγαμος/η-Άλλο 18 15,9 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 93 83,0 

Μεταπτυχιακό- 

Διδακτορικό 
19 17,0 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Δάσκαλος/Δασκάλα 88 80,0 

Άλλο 22 20,0 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αναπληρωτής/τρια 10 8,8 

Μόνιμος/η 103 91,2 

ΗΛΙΚΙΑ 
 Μέση τιμή Τ.Α. 

 42,08 6,842 

ΕΤΗ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Μέση τιμή Τ.Α. 

 16,50 7,018 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

     Ακολούθως, παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας με τα συνολικά 

αποτελέσματα για όλα τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά της μελέτης.  

 

Πίνακας. Συνολική εικόνα των μεταβλητών της μελέτης. 

 
Ν Min Max Μ.Τ. Τ.Α. 

Cronbach’s 

Alpha 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ      0,715 

Συναισθηματική εξάντληση 113 0,00 45,00 14,50 10,153 0,873 

Προσωπικά επιτεύγματα 113 18,00 48,00 40,76 5,845 0,808 

Αποπροσωποποίηση 113 0,00 14,00 2,03 3,206 0,677 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 113 0,00 38,00 6,54 6,861 0,878 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 113 20,00 39,00 31,40 3,604 0,709 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 113 23,00 40,00 30,30 3,650 0,835 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 113 32,00 70,00 50,48 7,941 0,842 

 

 

     Κατ’ αρχήν διαπιστώθηκε, ότι για όλες τις χρησιμοποιούμενες κλίμακες, ο 

Cronbach’s Alpha ξεπερνά το όριο του 0,7 εξασφαλίζοντας την επιθυμητή αξιοπιστία 

(ακόμη και στην περίπτωση της αποπροσωποποίησης είναι εξαιρετικά πλησίον στο 

0,7).  

     Όσον αφορά την επαγγελματική εξουθένωση, οι ερωτώμενοι παρουσιάζουν  

σχετικά χαμηλή συναισθηματική εξάντληση (μέσο σκορ 14,50 σε μια κλίμακα 0-54), 

σχετικά υψηλά προσωπικά επιτεύγματα (μέσο σκορ 40,76 σε μια κλίμακα 0-48) και 

αρκετά χαμηλή αποπροσωποποίηση (μέσο σκορ 2,03 σε μια κλίμακα 0-30). Επίσης, 

παρουσιάζονται χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης με μέσο σκορ 6,54 σε μια κλίμακα 0-

63. 

     Όσον αφορά τα θετικά μελετώμενα χαρακτηριστικά, οι ερωτηθέντες 

παρουσιάζουν αρκετά υψηλή αυτοεκτίμηση (μέσο σκορ 31,40 σε μια κλίμακα 10-

40), αλλά και αρκετά μεγάλη αυτεπάρκεια (μέσο σκορ 30,3 σε μια κλίμακα 10-40). 

Τέλος, η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών του δείγματος βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα με μέσο σκορ 50,48 σε μια κλίμακα 15-75. Ακολουθεί ξεχωριστή 

παρουσίαση για την κάθε μελετώμενη κλίμακα, που περιλαμβάνει διαγραμματική  

ανάλυση και μελέτη της πιθανής επιρροής από τις δημογραφικές μεταβλητές.     
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

 

     Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο τμήμα, η επαγγελματική εξουθένωση 

μελετάται μέσω τριών διαφορετικών υποκλιμάκων. Στην πρώτη υποκλίμακα, της 

συναισθηματικής εξάντλησης, όσο μεγαλύτερο είναι το μέσο σκορ του ερωτώμενου, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική εξουθένωση. Στην παρούσα μελέτη 

διαπιστώθηκε, ότι οι συμμετέχοντες έχουν χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης.  

  

 

Διάγραμμα. Συναισθηματική εξάντληση 

     Στη δεύτερη υποκλίμακα, των προσωπικών επιτευγμάτων, όσο μικρότερο είναι το 

μέσο σκορ του ερωτώμενου, τόσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική εξουθένωση. 

Στην παρούσα μελέτη, διαπιστώνουμε ότι οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν μέτρια 

επίπεδα εξουθένωσης. 

 

Διάγραμμα. Προσωπικά επιτεύγματα 

     Στην τελευταία υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης, όσο μεγαλύτερο είναι το 

μέσο σκορ του ερωτώμενου, τόσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική εξουθένωση. 

Εδώ οι συμμετέχοντες εμφανίζουν πολύ χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης. 
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Διάγραμμα. Αποπροσωποίηση 

     Ακολουθεί μελέτη της επιρροής των διαφόρων δημογραφικών μεταβλητών στις 

τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Για να εντοπισθούν πιθανές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων του δείγματος (ανδρών-γυναικών 

κλπ.) χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά Mann-Whitney test και ο γραμμικός 

συντελεστής συσχέτισης Pearson.   

Πίνακας. Επαγγελματική εξουθένωση κατά φύλο 

 

ΦΥΛΟ 

 Άνδρας Γυναίκα Σημαντικότητα  

 (Ν=35) (Ν=78) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ      

Συναισθηματική εξάντληση 12,51 7,184 15,38 11,161 0,457 

Προσωπικά επιτεύγματα 40,03 7,362 41,09 5,041 0,871 

Αποπροσωποποίηση 2,89 4,317 1,64 2,497 0,589 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Καμία από τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης δεν φαίνεται 

να διαφοροποιείται ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.  Οι άνδρες παρουσιάζουν 

λίγο μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση και οι γυναίκες λίγο μεγαλύτερη 

συναισθηματικά εξάντληση, αλλά οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  
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Πίνακας. Επαγγελματική εξουθένωση και ηλικία 

 

 ΗΛΙΚΙΑ 

 R
1
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ  

Συναισθηματική εξάντληση -0,086 

Προσωπικά επιτεύγματα -0,059 

Αποπροσωποποίηση -0,037 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

 

     Ούτε και η ηλικία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης, αφού δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση της με καμία από τις 3 υποκλίμακες. 

 

Πίνακας. Επαγγελματική εξουθένωση και οικογενειακή κατάσταση 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Έγγαμος/η 
Άγαμος/η-

Άλλο 
Σημαντικότητα  

 (Ν=95) (Ν=18) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ      

Συναισθηματική εξάντληση 14,74 10,588 13,22 7,566 0,953 

Προσωπικά επιτεύγματα 41,17 5,440 38,61 7,461 0,178 

Αποπροσωποποίηση 1,82 3,042 3,11 3,879 0,05* 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Όσον αφορά, όμως, την οικογενειακή κατάσταση, φαίνεται να επηρεάζει την 

υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης, αφού οι έγγαμοι παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικά μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση από τους άγαμους. Για τις άλλες 

υποκλίμακες δεν παρουσιάζεται κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση.   
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Πίνακας. Επαγγελματική εξουθένωση κατά μορφωτικό επίπεδο 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΑΕΙ-ΤΕΙ Μaster/Διδακτορικό Σημαντικότητα  

 (Ν=93) (Ν=19) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ      

Συναισθηματική εξάντληση 14,46 10,406 13,53 7,827 0,883 

Προσωπικά επιτεύγματα 41,02 5,689 39,79 6,630 0,451 

Αποπροσωποποίηση 1,88 3,064 2,84 3,862 0,298 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Σε αντίθεση, το μορφωτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει καμία υποκλίμακα 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, αφού παρουσιάζονται ομοειδή επίπεδα και για τις 

δύο μορφωτικές ομάδες.   

 

 

Πίνακας. Επαγγελματική εξουθένωση κατά ειδικότητα 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Δάσκαλος/Δασκάλα Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=88) (Ν=22) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ      

Συναισθηματική εξάντληση 14,07 10,161 16,14 10,634 0,350 

Προσωπικά επιτεύγματα 41,27 4,714 38,77 8,788 0,517 

Αποπροσωποποίηση 1,92 3,082 2,32 3,785 0,736 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 

      Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και για την ειδικότητα των ερωτωμένων. 

Ανεξάρτητα της ειδικότητάς τους, οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν παρόμοια 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.    
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Πίνακας. Επαγγελματική εξουθένωση και έτη προϋπηρεσίας 

 

 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 R
1
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ  

Συναισθηματική εξάντληση -0,088 

Προσωπικά επιτεύγματα 0,116 

Αποπροσωποποίηση -0,004 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

     Επίσης, τα έτη προϋπηρεσίας δεν φαίνεται να έχουν κάποια σχέση με την 

επαγγελματική εξουθένωση, αφού οι συντελεστές συσχέτισης και για τις τρεις 

υποκλίμακες είναι πολύ μικροί και στατιστικά ασήμαντοι. 

Πίνακας. Επαγγελματική εξουθένωση και σχέση εργασίας 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αναπληρωτής/τρια Μόνιμος/η Σημαντικότητα  

 (Ν=10) (Ν=103) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ      

Συναισθηματική εξάντληση 17,00 7,572 14,25 10,367 0,125 

Προσωπικά επιτεύγματα 40,60 9,359 40,78 5,457 0,292 

Αποπροσωποποίηση 2,40 3,565 1,99 3,185 0,742 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 

     Τέλος, τόσο οι αναπληρωτές/τριες όσο και οι μόνιμοι υπάλληλοι έχουν παρόμοια 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

     Για την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε προς μέτρηση της εν λόγω μεταβλητής, 

όσο μεγαλύτερο είναι το μέσο σκορ του ερωτώμενου, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

επίπεδο κατάθλιψης.  
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Διάγραμμα. Κατάθλιψη 
 

     Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε, ότι οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν ένα 

ελάχιστο επίπεδο κατάθλιψης. 

 

Πίνακας. Κατάθλιψη κατά φύλο 

 

ΦΥΛΟ 

 Άνδρας Γυναίκα Σημαντικότητα  

 (Ν=35) (Ν=78) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 7,00 7,731 6,33 6,476 0,697 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 

     Αν και οι άνδρες παρουσιάζουν ελαφρώς μεγαλύτερη κατάθλιψη από τις γυναίκες, 

η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Πίνακας. Κατάθλιψη και ηλικία 

 

 ΗΛΙΚΙΑ 

 R
1
 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 0,071 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

 

     Πολύ μικρή και ασήμαντη σχέση έχει η ηλικία με την κατάθλιψη των ερωτωμένων 

υποδεικνύοντας, ότι δεν είναι παράγοντας, που την επηρεάζει. 
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Πίνακας. Κατάθλιψη και οικογενειακή κατάσταση 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Έγγαμος/η Άγαμος/η-Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=95) (Ν=18) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 6,15 6,326 8,61 9,134 0,459 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 

     Παρομοίως, ούτε και η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει τα επίπεδα 

κατάθλιψης, αν και οι έγγαμοι παρουσιάζουν ελαφρώς μικρότερα επίπεδα. 

 

Πίνακας. Κατάθλιψη και μορφωτικό επίπεδο 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΑΕΙ-ΤΕΙ Μaster/Διδακτορικό Σημαντικότητα  

 (Ν=93) (Ν=19) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 6,57 7,019 5,79 5,760 0,779 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 

     Και οι δύο μορφωτικές υποομάδες παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα κατάθλιψης, 

όπως μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει από τον παραπάνω πίνακα.  

Πίνακας. Κατάθλιψη κατά ειδικότητα 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Δάσκαλος/Δασκάλα Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=88) (Ν=22) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 6,25 6,178 8,00 9,421 0,680 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 



199 

 

     Οι δάσκαλοι/ες παρουσιάζουν ελαφρώς μικρότερα επίπεδα κατάθλιψης σε σχέση 

με τους ερωτώμενους άλλων ειδικοτήτων, όμως οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά 

ασήμαντες.  

 

 

Πίνακας. Κατάθλιψη και έτη προϋπηρεσίας 

 

 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 R
1
 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ -0,011 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

     Πολύ μικρή και ασήμαντη σχέση έχουν τα έτη προϋπηρεσίας με την κατάθλιψη 

των ερωτωμένων. Συνεπώς, και τα έτη προϋπηρεσίας δεν είναι παράγοντας που  

επηρεάζει την κατάθλιψη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας. 

 

Πίνακας. Κατάθλιψη και σχέση εργασίας 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αναπληρωτής/τρια Μόνιμος/η Σημαντικότητα  

 (Ν=10) (Ν=103) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 6,90 8,900 6,50 6,685 0,703 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Τέλος, οι ερωτώμενοι, που είναι μόνιμοι, αλλά και οι αναπληρωτές/τριες έχουν 

παρόμοια επίπεδα κατάθλιψης, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

     Για την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε προς μέτρηση της αυτοεκτίμησης, όσο 

μεγαλύτερο είναι το μέσο σκορ του ερωτώμενου, τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο 

αυτής.  
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Διάγραμμα. Αυτοεκτίμηση 

 

 

     Στην παρούσα μελέτη, διαπιστώνουμε ότι οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν ένα 

αρκετά υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, που ξεπερνά αισθητά το μέσο όσο. 

 

Πίνακας. Αυτοεκτίμηση κατά φύλο 

 

ΦΥΛΟ 

 Άνδρας Γυναίκα Σημαντικότητα  

 (Ν=35) (Ν=78) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 31,31 3,288 31,44 3,758 0,866 

1
 Mann-Whitney Test 

     Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν σχεδόν ταυτόσημο επίπεδο 

αυτοεκτίμησης, όπως διαφαίνεται και στον παραπάνω πίνακα. 

 

Πίνακας. Αυτοεκτίμηση και ηλικία 

 

 ΗΛΙΚΙΑ 

 R
1
 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ -0,126 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

 

     Πολύ μικρή και ασήμαντη σχέση έχει η ηλικία με την αυτοεκτίμηση των μελών 

του δείγματος υποδεικνύοντας, ότι δεν είναι παράγοντας που την επηρεάζει. 
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Πίνακας. Αυτοεκτίμηση και οικογενειακή κατάσταση 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Έγγαμος/η Άγαμος/η-Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=95) (Ν=18) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 31,51 3,543 30,83 3,974 0,723 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 

     Ούτε και η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται να είναι παράγοντας, που επηρεάζει 

την αυτοεκτίμηση των ερωτωμένων, αφού έγγαμοι και άγαμοι δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

 

Πίνακας. Αυτοεκτίμηση και μορφωτικό επίπεδο 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΑΕΙ-ΤΕΙ Μaster/Διδακτορικό Σημαντικότητα  

 (Ν=93) (Ν=19) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 31,58 3,360 30,89 4,433 0,797 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Παρομοίως, φαίνεται ότι και οι δύο μορφωτικές υποομάδες δεν διαφοροποιούνται, 

όσον αφορά την αυτοεκτίμηση των μελών τους. 

 

Πίνακας. Αυτοεκτίμηση κατά ειδικότητα 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Δάσκαλος/Δασκάλα Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=88) (Ν=22) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 31,14 3,353 32,27 4,366 0,081 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Οι δάσκαλοι/ες παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα αυτοεκτίμησης με τους 

ερωτώμενους άλλων ειδικοτήτων, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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Πίνακας. Αυτοεκτίμηση και έτη προϋπηρεσίας 

 

 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 R
1
 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ -0,071 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

 

     Πολύ μικρή και ασήμαντη σχέση έχουν τα έτη προϋπηρεσίας με την αυτοεκτίμηση 

των μελών του δείγματος δείχνοντας έτσι, ότι δεν αποτελεί παράγοντα που την 

επηρεάζει. 

 

Πίνακας. Αυτοεκτίμηση και σχέση εργασίας 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αναπληρωτής/τρια Μόνιμος/η Σημαντικότητα  

 (Ν=10) (Ν=103) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 32,60 4,671 31,28 3,491 0,231 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Τέλος, οι αναπληρωτές/τριες παρουσιάζουν ελαφρώς μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση 

από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, αλλά χωρίς η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά 

σημαντική. 

 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

     Για την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την αυτεπάρκεια, όσο μεγαλύτερο είναι 

το μέσο σκορ του ερωτώμενου, τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο αυτεπάρκειας.  

 

 

Διάγραμμα. Αυτεπάρκεια 
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     Σε αυτό το σημείο διαπιστώθηκε, ότι οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν ένα αρκετά 

καλό επίπεδο αυτεπάρκειας, που ξεπερνά ελαφρώς το μέσο επίπεδο, που εντοπίζεται 

σε πολλά δείγματα. 

 

Πίνακας. Αυτεπάρκεια κατά φύλο 

 

ΦΥΛΟ 

 Άνδρας Γυναίκα Σημαντικότητα  

 (Ν=35) (Ν=78) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 31,31 4,013 29,85 3,404 0,05* 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 

     Το φύλο, φαίνεται να είναι ένας παράγοντας, που προκαλεί διαφοροποιήσεις στο 

επίπεδο στης αυτεπάρκειας. Συγκεκριμένα, οι άνδρες παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

επίπεδο αυτεπάρκειας σε σχέση με τις γυναίκες και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική. 

Πίνακας. Αυτεπάρκεια και ηλικία 

 

 ΗΛΙΚΙΑ 

 R
1
 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 0,116 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

 

     Πολύ μικρή και ασήμαντη σχέση έχει η ηλικία με την αυτεπάρκεια των μελών του 

δείγματος υποδεικνύοντας, ότι δεν είναι παράγοντας που την επηρεάζει. 

 

Πίνακας. Αυτεπάρκεια και οικογενειακή κατάσταση 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Έγγαμος/η Άγαμος/η-Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=95) (Ν=18) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 30,38 3,702 29,89 3,428 0,687 

1
 Mann-Whitney Test 
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     Αν και οι έγγαμοι παρουσιάζουν ελαφρώς μεγαλύτερη αυτεπάρκεια σε σχέση με 

τους υπόλοιπους ερωτώμενους, η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

 

Πίνακας. Αυτεπάρκεια και μορφωτικό επίπεδο 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΑΕΙ-ΤΕΙ Μaster/Διδακτορικό Σημαντικότητα  

 (Ν=93) (Ν=19) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 30,09 3,706 31,58 3,115 0,138 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Παρομοίως, η ελαφρώς μεγαλύτερη αυτεπάρκεια των κατόχων master / 

διδακτορικών σε σχέση με τους υπόλοιπους ερωτώμενους δε συνιστά στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

Πίνακας. Αυτεπάρκεια κατά ειδικότητα 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Δάσκαλος/Δασκάλα Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=88) (Ν=22) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 30,14 3,566 30,91 4,174 0,287 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Ούτε και η ειδικότητα φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα αυτεπάρκειας, αφού τόσο 

για τους δασκάλους όσο και για τους υπολοίπους ερωτώμενους είναι σχεδόν 

ταυτόσημη. 

 

 

Πίνακας. Αυτεπάρκεια και έτη προϋπηρεσίας 

 

 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 R
1
 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 0,117 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 



205 

 

     Πολύ μικρή και ασήμαντη σχέση έχουν τα έτη προϋπηρεσίας με την αυτεπάρκεια 

των μελών του δείγματος υποδεικνύοντας, ότι δεν είναι παράγοντας που την 

επηρεάζει. 

Πίνακας. Αυτεπάρκεια και σχέση εργασίας 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αναπληρωτής/τρια Μόνιμος/η Σημαντικότητα  

 (Ν=10) (Ν=103) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 30,40 3,307 30,29 3,696 0,819 

1
 Mann-Whitney Test 

 

 

     Τέλος, τόσο οι αναπληρωτές / τριες όσο και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν περίπου τα ίδια επίπεδα αυτεπάρκειας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 

από τη στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

     Για την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε προς μέτρηση της εν λόγω μεταβλητής, 

όσο μεγαλύτερο είναι το μέσο σκορ του ερωτώμενου, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης.  

 

 

Διάγραμμα. Εργασιακή ικανοποίηση 

 

     Από το ανωτέρω διάγραμμα διαπιστώνεται, ότι τα μέλη του δείγματος έχουν 

εργασιακή ικανοποίηση, που ξεπερνά ελαφρώς το μέσο επίπεδο και μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως υψηλή. 

 

  

50,48 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Εργασιακή 
ικανοποίηση 

Πολύ χαμηλή Πολύ υψηλή Μέση Υψηλή 
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Πίνακας. Εργασιακή ικανοποίηση κατά φύλο 

 

ΦΥΛΟ 

 Άνδρας Γυναίκα Σημαντικότητα  

 (Ν=35) (Ν=78) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 49,06 8,303 51,12 7,743 0,194 

1
 Mann-Whitney Test 

 

Οι γυναίκες φαίνεται να παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση σε 

σχέση με τους άνδρες, όμως η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

 

Πίνακας. Εργασιακή ικανοποίηση και ηλικία 

 

 ΗΛΙΚΙΑ 

 R
1
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 0,054 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

     Πολύ μικρή και ασήμαντη σχέση έχει η ηλικία με την εργασιακή ικανοποίηση των 

μελών του δείγματος, γεγονός που δείχνει, ότι η ηλικία δεν είναι παράγοντας που την 

επηρεάζει. 

 

Πίνακας. Εργασιακή ικανοποίηση και οικογενειακή κατάσταση 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Έγγαμος/η Άγαμος/η-Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=95) (Ν=18) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 50,96 7,739 47,94 8,728 0,120 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Αν και οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη εργασιακή 

ικανοποίηση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, πάραυτα η παρουσιαζόμενη 

διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
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Πίνακας. Εργασιακή ικανοποίηση και μορφωτικό επίπεδο 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΑΕΙ-ΤΕΙ Μaster/Διδακτορικό Σημαντικότητα  

 (Ν=93) (Ν=19) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 50,35 7,912 50,74 8,359 0,831 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να επηρεάζει 

τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. 

Πίνακας. Εργασιακή ικανοποίηση κατά ειδικότητα 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Δάσκαλος/Δασκάλα Άλλο Σημαντικότητα  

 (Ν=88) (Ν=22) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 50,64 7,912 50,55 8,422 0,896 

1
 Mann-Whitney Test 

 

     Ούτε και η ειδικότητα των ερωτώμενων εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζει το 

επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης, σύμφωνα με τη Σημαντικότητα Διαφοράς.   

 

 

Πίνακας. Εργασιακή ικανοποίηση και έτη προϋπηρεσίας 

 

 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 R
1
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 0,110 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

 

 

     Πολύ μικρή και ασήμαντη σχέση έχουν τα έτη προϋπηρεσίας με την εργασιακή 

ικανοποίηση των μελών του δείγματος υποδεικνύοντας, ότι δεν είναι παράγοντας που 

επηρεάζει την ικανοποίησή τους από την εργασία. 
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Πίνακας. Εργασιακή ικανοποίηση και σχέση εργασίας 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αναπληρωτής/τρια Μόνιμος/η Σημαντικότητα  

 (Ν=10) (Ν=103) Διαφοράς
1
 

 M.T T.A. M.T. T.A. P 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 50,40 8,289 50,49 7,948 0,919 

1
 Mann-Whitney Test 

 

Τέλος, τόσο οι αναπληρωτές / τριες όσο και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 

περίπου ταυτόσημα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

και από τη στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς. 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

     Σε αυτό το τμήμα της μελέτης παρουσιάζεται η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ 

των βασικών μεταβλητών, που χρησιμοποιήθηκαν. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιείται ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson.    

 

Πίνακας. Συσχετίσεις βασικών μεταβλητών 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
1.  

Σ.Ε. 

2.  

Π.Ε. 

3. 

 Αποπ. 

4. 

 Κ. 

5.  

Αυτοε. 

6.  

Αυτεπ. 

7. 

Ε.Ι. 

 r
1
 r

1
 r

1
 r

1
 r

1
 r

1
 r

1
 

1. Συναισθηματική 

εξάντληση 
1       

2. Προσωπικά επιτεύγματα 
-0,205* 

(p=0,029) 
1      

3. Αποπροσωποποίηση 0,144 
-0,365** 

(p=0,000) 
1     

4. Κατάθλιψη 
0,399** 

(p=0,000) 

-0,439** 

(p=0,000) 

0,478** 

(p=0,000) 
1    

5. Αυτοεκτίμηση -0,043 
0,393** 

(p=0,000) 
-0,176 

-0,515** 

(p=0,000) 
1   

6. Αυτεπάρκεια -0,164 
0,439** 

(p=0,000) 

-0,188* 

(p=0,047) 

-0,339** 

(p=0,000) 

0,478** 

(p=0,000) 
1  

7. Εργασιακή ικανοποίηση 
-0,202* 

(p=0,032) 

0,278** 

(p=0,003) 
-0,108 

-0,310** 

(p=0,001) 
0,149 0,149 1 

1
 Συντελεστής συσχέτισης Pearson  

* Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο α=0,05  

**Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο α=0,01 

 

     Ξεκινώντας από τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

παρατηρείται αρνητική συσχέτιση των προσωπικών επιτευγμάτων με τη 

συναισθηματική εξάντληση (r=-0,025) και την αποπροσωποποίηση (r=-0.365). Η 
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συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σημαντική και υποδεικνύει ότι όσο μικρότερες είναι 

η συναισθηματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση τόσο μεγαλύτερα είναι τα 

προσωπικά επιτεύγματα.  

     Επίσης διαπιστώθηκε, ότι η κατάθλιψη σχετίζεται θετικά με τη συναισθηματική 

εξάντληση (r=0.399) και την αποπροσωποποίηση (r=0,478) αλλά και αρνητικά με τα 

προσωπικά επιτεύγματα (r=-0,439). Οι συσχετίσεις αυτές είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο α=0,01. Η κατάθλιψη φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά και 

στατιστικά σημαντικά τόσο με την αυτοεκτίμηση (r=-0.515) και την αυτεπάρκεια (r=-

0.339), όσο και με την εργασιακή ικανοποίηση (r=-0.310). 

     Επιπλέον, η αυτοεκτίμηση και η αυτεπάρκεια σχετίζονται θετικά και στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ τους (r=0.478), καθώς σχετίζονται θετικά και με τα προσωπικά 

επιτεύγματα (r=0.393 και r=0.493 αντίστοιχα). Η αυτεπάρκεια φαίνεται να έχει και 

μια μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την 

αποπροσωποποίηση (r=-0.188). 

     Τέλος, η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά 

με τη συναισθηματική εξάντληση (r=-0.202) και θετικά με τα προσωπικά 

επιτεύγματα (r=0.278). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1 Περίληψη των αποτελεσμάτων 

     Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης 

συνολικά και αναλυτικά στις τρεις διαστάσεις, που την απαρτίζουν, καθώς και ο 

βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων 

της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων, συγκρινόμενες μεταξύ τους, 

αλλά και με τα δημογραφικά και ψυχικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, όπως 

είναι η κατάθλιψη, η αυτοεκτίμηση και η αυτεπάρκεια. 

     Όσον αφορά τις ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας, οι περισσότερες 

επιβεβαιώθηκαν, με εξαίρεση τις τρεις τελευταίες. Συγκεκριμένα, η υπόθεση «Οι 

εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης και υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

σε σύγκριση με τους νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς» δεν επιβεβαιώθηκε, αφού 

στο συγκεκριμένο δείγμα τα έτη υπηρεσίας δε φάνηκε να επιδρούν στην 

επαγγελματική εξουθένωση. Ομοίως, η σχέση εργασίας δεν επιδρά στην 

επαγγελματική εξουθένωση στην παρούσα έρευνα, εφόσον τόσο οι αναπληρωτές όσο 

και οι μόνιμοι παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και η 

σχέση δεν είναι στατιστικά σημαντική. Έτσι, η ερευνητική υπόθεση «Οι 

εκπαιδευτικοί με μόνιμη σχέση εργασίας παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης και υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης 

σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς με μη μόνιμη σχέση εργασίας», δεν 

επιβεβαιώνεται στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, είχε τεθεί η υπόθεση, ότι «Οι 

άνδρες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης και υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης σε σύγκριση με 

τις γυναίκες εκπαιδευτικούς». Ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκε, ότι     

καμία από τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης δε φαίνεται να 

διαφοροποιείται ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.  Οι άνδρες παρουσιάζουν 

λίγο μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση και οι γυναίκες λίγο μεγαλύτερη 

συναισθηματική εξάντληση, αλλά οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές, 

ενώ όσον αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση, επίσης, βρέθηκε, ότι οι γυναίκες 

φαίνεται να παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση με τους 

άνδρες, χωρίς όμως η διαφορά αυτή και πάλι να είναι στατιστικά σημαντική. 
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     Γενικά, τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας έδειξαν χαμηλά επίπεδα 

εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς, με σχετικά χαμηλή συναισθηματική εξάντληση, 

αρκετά χαμηλή αποπροσωποποίηση και σχετικά υψηλά προσωπικά επιτεύγματα, με 

μία αρνητική συσχέτιση των προσωπικών επιτευγμάτων με τη συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση. Δε βρέθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση με 

την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την ειδικότητα, ενώ η οικογενειακή κατάσταση 

επηρεάζει την υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης, αφού οι έγγαμοι παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση από τους άγαμους. 

     Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα σχετικά με την κατάθλιψη έδειξαν χαμηλά 

επίπεδα για τους εκπαιδευτικούς, με τα δημογραφικά στοιχεία να μην επηρεάζουν 

σημαντικά τα επίπεδα της κατάθλιψης. Παρόλο, που οι σχέσεις με τα δημογραφικά 

δεν ήταν σημαντικές, οι άνδρες παρουσίασαν ελαφρώς μεγαλύτερη κατάθλιψη από 

τις γυναίκες, οι έγγαμοι ελαφρώς μικρότερη κατάθλιψη από τους άγαμους και οι 

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ελαφρώς μεγαλύτερη κατάθλιψη από τους δασκάλους. 

Επιπλέον, η κατάθλιψη συσχετίστηκε θετικά και σημαντικά με τη συναισθηματική 

εξάντληση και την αποπροσωποποίηση και αρνητικά και σημαντικά με τα προσωπικά 

επιτεύγματα, καθώς και με την αυτοεκτίμηση, την αυτεπάρκεια και την εργασιακή 

ικανοποίηση.  

     Από τη μελέτη της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών δεν προέκυψε κάποια 

σημαντική σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Υπήρξε μόνο μια ελαφρώς 

μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση στους αναπληρωτές απ’ ότι στους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς, χωρίς η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Ωστόσο, η 

αυτοεκτίμηση σχετίστηκε θετικά και σημαντικά με την αυτεπάρκεια και τα 

προσωπικά επιτεύγματα. Γενικά, η αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών του 

συγκεκριμένου δείγματος φάνηκε να είναι υψηλή στο σύνολό της. 

     Η εξέταση της αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών δεν κατέδειξε κάποια σημαντική 

σχέση με την ηλικία, την ειδικότητα, τα έτη προϋπηρεσίας και τη σχέση εργασίας, 

ενώ φάνηκε, ότι οι έγγαμοι είχαν ελαφρώς μεγαλύτερη αυτεπάρκεια από τους 

άγαμους και οι κάτοχοι master/διδακτορικού, επίσης, χωρίς οι σχέσεις αυτές να είναι 

στατιστικά σημαντικές. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε μεταξύ των δύο 

φύλων, με τους άνδρες να παρουσιάζουν μεγαλύτερο επίπεδο αυτεπάρκειας σε σχέση 

με τις γυναίκες. Τέλος, παρατηρήθηκε μια μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση με την αποπροσωποποίηση. Γενικά, τα επίπεδα της 

αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών κινήθηκαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα.  
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     Κλείνοντας, μελετήθηκαν τα επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών, τα οποία βρέθηκαν να είναι υψηλά. Η σχέση της εργασιακής 

ικανοποίησης με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ήταν ασήμαντη, παρόλο που 

υπήρξε μια μικρή διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, με τις γυναίκες να είναι λίγο 

περισσότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες, καθώς επίσης και οι έγγαμοι 

εμφανίστηκαν να είναι, επίσης, πιο ικανοποιημένοι από τους άγαμους. Στατιστικά 

σημαντική αρνητική σχέση υπήρξε μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και 

συναισθηματικής εξάντλησης, ενώ στατιστικά σημαντική θετική σχέση υπήρξε με τα 

προσωπικά επιτεύγματα.     

 

4.2. Ερμηνεία-σύνδεση με τη θεωρία 

     Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες. Αρκετοί 

ερευνητές δε βρίσκουν ισχυρή συσχέτιση των δημογραφικών μεταβλητών με την 

επαγγελματική εξουθένωση (Greenglass & Burke, 1988). Συγκεκριμένα, ο Singh 

μελέτησε τους δημογραφικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την επαγγελματική 

εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση προέκυψε εξαιτίας της φυσικής και συναισθηματικής έντασης (Shukla & 

Trivedi, 2008).  

     Επιπλέον, τα ευρήματα από πληθυσμούς των εκπαιδευτικών δείχνουν, ότι οι 

δημογραφικές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, τα 

έτη υπηρεσίας και η σχέση εργασίας έχουν σχετικά μικρή επίδραση στην 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Buyukgoze-Kavas et al., 2014̇ Demirel & Erdamar, 

2009̇ Cano & Miller, 1992). Επίσης, αρκετές μελέτες δείχνουν, ότι δεν υπάρχει καμία 

διαφορά στην εργασιακή ικανοποίηση, που βασίζεται στην εμπειρία (Reilly, Dhingra, 

Boduszek, 2013), ενώ σε άλλη έρευνα τα χρόνια εμπειρίας των εκπαιδευτικών 

συσχετίζονταν ασθενώς και αρνητικά με την εργασιακή ικανοποίηση (Skaalvik & 

Skaalvik, 2009). 

     Όσον αφορά τη σχέση του φύλου με την επαγγελματική εξουθένωση και την 

εργασιακή ικανοποίηση, έρευνες έχουν δείξει, ότι οι εκπαιδευτικοί, όταν 

ομαδοποιούνται με βάση το φύλο, δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στις τάσεις 

της επαγγελματικής εξουθένωσης τους. Ως εκ τούτου, η επαγγελματική εξουθένωση 

επηρεάζει όλους και τον καθένα με την ίδια ένταση. Τόσο οι άνδρες όσο και οι 

γυναίκες διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο και μόλις πληγούν δε δείχνουν καμία 

σημαντική διαφορά στην κατάσταση τους (Shukla & Trivedi, 2008). Ομοίως, οι 
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Timms, Graham & Cottrell (2007) έδειξαν, ότι οι άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν παρόμοιες εμπειρίες σε όλες τις μεταβλητές της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και δέσμευσης, ενώ αναλύσεις των Skaalvik & Skaalvik (2009) έδειξαν, 

ότι το φύλο ήταν σχεδόν άσχετο με το αντιλαμβανόμενο σχολικό πλαίσιο, την 

επαγγελματική εξουθένωση και την εργασιακή ικανοποίηση.  

     Παρόλο που και τα δύο φύλα παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα εξουθένωσης οι 

άνδρες σημείωσαν πιο υψηλά σκορ στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης, ενώ 

οι γυναίκες στην υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης, χωρίς τα 

αποτελέσματα αυτά να είναι στατιστικά σημαντικά. Διαπιστώσεις ερευνών σχετικά 

με το φύλο και την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών έχουν δείξει, ότι 

τα συναισθήματα της συναισθηματικής εξάντλησης είναι τυπικά των γυναικών, ενώ 

τα συναισθήματα της αποπροσωποποίησης των ανδρών (Rasku & Kinnunen, 2003 ̇ 

Greenglass & Burke, 1988). Όπως προτείνουν οι Maslach & Jackson, ο γυναικείος 

ρόλος προβλέπει συμπεριφορά φροντίδας για τις γυναίκες, όταν ασχολούνται με τους 

ανθρώπους και τα προβλήματά τους. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες θα ήταν πιο πιθανό να 

ανταποκριθούν με ένα στοργικό και ευαίσθητο τρόπο από τους άνδρες συναδέλφους 

τους και ως εκ τούτου θα ήταν πιο πιθανό να είναι χαμηλότερες στην 

αποπροσωποποίηση (Greenglass & Burke, 1988).  

     Συγκεκριμένα για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, έρευνες αναφέρουν λιγότερη 

συναισθηματική εξάντληση, μειωμένη αποπροσωποποίηση, περισσότερη προσωπική 

επίτευξη και μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση (Pomaki & Anagnostopoulou, 

2003), ενώ βιώνουν χαμηλά έως μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, 

κατάθλιψης, σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων. Φαίνεται, ότι στην Ελλάδα οι ισχυροί 

κοινωνικοί δεσμοί παίζουν έναν υποστηρικτικό ρόλο, που μπορεί να ελέγξει την 

επαγγελματική εξουθένωση (Papastylianou, Kaila,  Polychronopoulos, 2009).  

     Στην παρούσα μελέτη, επίσης, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναφέρουν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από την εργασία από ό, τι οι άνδρες, χωρίς και πάλι τα αποτελέσματα να 

είναι στατιστικά σημαντικά. Αυτό υποστηρίζεται από αρκετές μελέτες, που δείχνουν, 

ότι τα ποσοστά φθοράς για τους άνδρες είναι υψηλότερα από ό, τι για τις γυναίκες και 

ότι οι άνδρες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι στις θέσεις διδασκαλίας (Reilly, Dhingra, 

Boduszek, 2013̇ Martin, Sass, Schmitt, 2012). Ο λόγος για αυτή τη διαφορά μπορεί να 

επικεντρωθεί γύρω από το αν η εν λόγω εργασία είναι ανδροκρατούμενη ή 

γυναικοκρατούμενη. Μπορεί να ειπωθεί, ότι η διδασκαλία είναι γυναικοκρατούμενη 

(Greenglass & Burke, 1988) και θεωρείται ως ένα «γυναικείο επάγγελμα» λόγω του 
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ελεύθερου χρόνου,  που αφήνει στις γυναίκες για την εκπλήρωση του γονεϊκού τους 

ρόλου σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα (Papastylianou, Kaila, Polychronopoulos, 

2009). Επιπλέον, οι γυναίκες στις γυναικείες θέσεις εργασίας είναι περισσότερο 

ικανοποιημένες λόγω της ευκαιρίας για συντροφικότητα με παρόμοιες γυναίκες στον 

ίδιο χώρο εργασίας (Greenglass & Burke, 1988).  Τέλος, όπως ο Κάντας (1996) 

υποστήριξε, οι διαφορές αυτές είναι απόρροια της διαφορετικής κοινωνικοποίησης 

και των διαφορετικών ρόλων των δύο φύλων, αλλά και του τύπου και του επιπέδου 

του επαγγέλματος.  

          Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα των ελληνικών μελετών έχουν δείξει, ότι 

οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης από τους ξένους συναδέλφους τους (Papastylianou, Kaila, 

Polychronopoulos, 2009). Πάντως, ειδικά όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, πρέπει 

να επισημανθεί ότι, ενώ τα επίπεδα άγχους κι εξουθένωσης, που παρουσιάζουν σε 

διάφορες έρευνες είναι μερικές φορές υψηλά, δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία, που να 

δείχνουν, ότι η επαγγελματική αυτή κατηγορία αντιμετωπίζει κάποια αυξημένα 

προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας. Φαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί είτε 

υπερβάλλουν στα σχετικά ερωτηματολόγια, είτε οι μεγάλες περίοδοι διακοπών και η 

συναδελφική στήριξη είναι σωτήρια στην περίπτωσή τους (Κάντας, 1996). Όσον 

αφορά τις ηλικιακές διαφορές τα αποτελέσματα ερευνών είναι πιο αντιφατικά 

(Verhoeven et al., 2003), ενώ γενικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δε φαίνεται να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.  

     Αντιθέτως η οικογενειακή κατάσταση βρέθηκε, ότι επηρεάζει τα επίπεδα της 

επαγγελματικής εξουθένωσης και ιδίως την υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης. 

Σύμφωνα με έρευνες, οι παντρεμένοι εργαζόμενοι και εκείνοι με παιδιά παρουσίασαν 

λιγότερη επαγγελματική εξουθένωση και αυτό ήταν εξίσου αλήθεια τόσο για τις 

γυναίκες, όσο και για τους άνδρες. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν, ότι η 

οικογενειακή ζωή μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν πιο 

αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές καταστάσεις και καταστάσεις κρίσης λόγω της 

εκτεταμένης πρακτικής εκπαίδευσης στην επίλυση των συγκρούσεων και στην 

επίλυση προβλημάτων, που συνήθως υπάρχουν σε μια οικογένεια. Ταυτόχρονα, είναι 

επίσης πιθανό, ότι η οικογένεια παρέχει στα μέλη της την κοινωνική υποστήριξη, 

ώστε να μπορεί να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν καλύτερα το στρες (Greenglass 

& Burke, 1988). Μια άλλη ερμηνεία για την επίδραση της οικογενειακής κατάστασης 
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στην επαγγελματική εξουθένωση είναι, ότι η επίδραση αυτή ίσως οφείλεται στην 

παρεμβολή τρίτων μεταβλητών. Οι παντρεμένοι, για παράδειγμα, είναι συνήθως 

μεγαλύτεροι, έχουν διαφορετική στάση απέναντι στην εργασία τους, λόγω των 

οικογενειακών τους υποχρεώσεων ή είναι συνήθως πιο έμπειροι στις σχέσεις τους με 

άλλα άτομα (Κάντας, 1996). Τέλος, σύμφωνα με έρευνα των Αβεντισιάν-

Παγοροπούλου, Κουμπιά, Γιαβρίμη (2002), οι άγαμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν 

εντονότερα αισθήματα αποπροσωποποίησης για τους μαθητές τους σε σύγκριση με 

τους έγγαμους. 

     Όσον αφορά το φύλο, σε μια μελέτη οι άνδρες, που ανέφεραν σοβαρή 

επαγγελματική εξουθένωση, είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να 

εμφανίσουν μείζονα κατάθλιψη από ό, τι οι γυναίκες  (Steinhardt et al., 2011), ενώ η 

μικρή διαφορά ανάμεσα στους έγγαμους και άγαμους μπορεί να εξηγηθεί από την 

έλλειψη αμοιβαιότητας στη σχέση του ατόμου με τον σύντροφο του, η οποία 

προβλέπει την κατάθλιψη και όχι την εξουθένωση, σε αντίθεση με την έλλειψη 

αμοιβαιότητας στη σχέση του ατόμου με τους μαθητές, που προβλέπει την 

επαγγελματική εξουθένωση και μόνο έμμεσα την κατάθλιψη. Με άλλα λόγια η 

κατάθλιψη είναι άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης αμοιβαιότητας στη προσωπική μας 

ζωή (Bakker et al., 1999). 

     Έρευνες επιβεβαιώνουν, ότι από τις τρεις συνιστώσες της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, η συναισθηματική εξάντληση ήταν πιο στενά συνδεδεμένη με τα 

καταθλιπτικά συμπτώματα, με την αποπροσωποποίηση και τη μειωμένη προσωπική 

επίτευξη να σχετίζονται με ένα πολύ μικρότερο βαθμό (Steinhardt et al., 2011). Κατά 

συνέπεια, οι μελέτες συμφωνούν, στο ότι οι μετρήσεις της κατάθλιψης και του 

συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης συσχετίζονται θετικά και κυρίως με τη 

συναισθηματική συνιστώσα της εξουθένωσης (Papastylianou, Kaila, 

Polychronopoulos, 2009 ̇ Brenninkmeyer, Van Yperen, Buunk, 2001). 

     Επιπλέον, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η σχέση των προσδοκιών 

αυτοαποτελεσματικότητας με την ανάπτυξη καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Σύμφωνα 

με ευρήματα, οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας συσχετίζονται αρνητικά με 

την ένταση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων: υψηλότερες προσδοκίες σημαίνουν 

λιγότερο έντονα συμπτώματα (Καραδήμας, 2005) Κατά συνέπεια, οι μη 

καταθλιπτικοί εκπαιδευτικοί έχουν πιο ορθολογικές πεποιθήσεις, ενώ οι πιο 

παράλογες πεποιθήσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των εκπαιδευτικών με μέσο ή 

υψηλότερο επίπεδο κατάθλιψης (Tanhan, 2014).  
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     Τέλος, έρευνα επιβεβαιώνει, ότι η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του επιπέδου της κατάθλιψης και 

μάλιστα η συσχέτιση αυτή είναι αρνητική (Tanhan, 2014). 

          Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες, 

που να μελετούν την αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών. Έτσι, το μόνο που μπορεί να 

ειπωθεί είναι, ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερη αυτοεκτίμηση είναι πιθανό να είναι 

πιο ευτυχισμένοι και πιο αποτελεσματικοί στην τάξη, με περισσότερες πιθανότητες 

να αξιολογήσουν τον εαυτό τους με ακρίβεια και λιγότερο άγχος στην εργασία τους, 

από ότι οι εκπαιδευτικοί με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση (Reilly, Dhingra, Boduszek, 

2013). 

     Τόσο στον Καναδά όσο και στο Βέλγιο έχει βρεθεί, ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

βιώνουν μικρότερη αυτοαποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διαχείριση της τάξης 

και μεγαλύτερη πίεση από τις συμπεριφορές των μαθητών τους σε σχέση με τους 

άνδρες εκπαιδευτικούς (Martin, Sass, Schmitt, 2012). Επιπλέον, η επαγγελματική 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών υποδεικνύεται από μια σειρά αρνητικών 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών 

επιπέδων της αυτεπάρκειας (Schwarzer & Hallum, 2008). Έτσι, οι Skaalvik και 

Skaalvik (2010) βρήκαν μέτριες αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της αυτο-

αποτελεσματικότητας, της συναισθηματικής εξάντλησης και της 

αποπροσωποποίησης των εκπαιδευτικών (Skaalvik & Skaalvik, 2014), καθώς στα 

ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Timms & Brough (2012). Ολοκληρώνοντας, σε 

αντίθεση με προηγούμενες έρευνες οι Reilly, Dhingra, Boduszek (2013) διαπίστωσαν, 

ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική σχέση μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητας και 

της  εργασιακής ικανοποίησης. Αυτό υποδηλώνει, ότι οι εκπαιδευτικοί, που είναι πιο 

ικανοποιημένοι με την εργασία τους, δεν είναι κατ’ ανάγκη, ότι έχουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να ολοκληρώσουν τις εργασίες, που σχετίζονται 

με τα καθήκοντα και τους στόχους τους.  

     Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μελέτης από τους Koustelios & Kousteliou  (1998), 

οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία και την 

εποπτεία, αλλά χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από το μισθό και τις ευκαιρίες 

προώθησης. Επίσης, αποτελέσματα ξένων ερευνών έδειξαν, ότι τα επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι αρκετά υψηλά, με τους 

εκπαιδευτικούς της στοιχειώδους εκπαίδευσης να τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένοι 

συνολικά από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας (Demirtas, 2010 ̇ Buyukgoze-
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Kavas et al., 2014). Επιπλέον, οι μελέτες, που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της ηλικίας 

και της εργασιακής ικανοποίησης, έχουν επίσης αναφέρει αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει μια θετική σχέση μεταξύ της 

εργασιακής ικανοποίησης και της ηλικίας, ενώ άλλοι προτείνουν ένα σχήμα U ή μη-

σημαντική σχέση (Reilly, Dhingra, Boduszek, 2013). Όσον αφορά την οικογενειακή 

κατάσταση, τα άτομα γίνονται πιο επιτυχημένα κάνοντας χρήση των 

πλεονεκτημάτων, που έχουν αποκτηθεί από την οικογένεια, όπως οι πληροφορίες και 

οι δεξιότητες, που μπορούν να μεταφερθούν στην επαγγελματική ζωή (Demirel & 

Erdamar, 2009). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει, ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

της ικανοποίησης από τη ζωή και της εργασιακής ικανοποίησης (Ho & Au, 2006). 

Έτσι, μπορεί να δικαιολογηθεί το γεγονός, ότι οι έγγαμοι παρουσιάζουν ελαφρώς 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από το υπόλοιπο δείγμα. Τέλος, έρευνες έχουν δείξει, ότι τα 

χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης συσχετίζονται ή ακόμη μπορούν και 

να προβλεφθούν από υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης (Σαλμάν & 

Πλατσίδου, 2011). Γενικά, έχει αποκαλυφθεί, ότι η εργασιακή ικανοποίηση 

σχετίζεται με δύο από τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν σχετικά έντονα από τη συναισθηματική 

εξάντληση και μέτρια από το αίσθημα της μειωμένης επίτευξης των εκπαιδευτικών 

(Skaalvik & Skaalvik, 2009). 

     Από τα παραπάνω διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι τα περισσότερα από τα ευρήματα 

της παρούσης έρευνας επιβεβαιώνονται και από τα ευρήματα άλλων ερευνών, που 

εντοπίζονται στην Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Οι όποιες διαφοροποιήσεις 

μπορεί να οφείλονται σε διαφορές, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο διεξαγωγής της 

συγκεκριμένης έρευνας.  

 

4.3 Εκπαιδευτικές προεκτάσεις 

     Ενώ πολλές έρευνες έχουν δείξει, και ιδίως στην Ελλάδα, ότι τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης είναι χαμηλά και ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

βρίσκουν τη δουλειά τους εξαιρετικά ικανοποιητική, έχει επίσης αναγνωριστεί από 

πολλούς ερευνητές, ότι η διδασκαλία είναι μια αγχωτική εργασία. Ο Hargreaves  

θεώρησε, ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού απαιτεί μια μορφή συναισθηματικής 

εργασίας στην καθημερινή του εκτέλεση. Οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας συχνά 

πρέπει να συνδυάσουν το βαρύ έργο της διδασκαλίας με την πρόσθετη ευθύνη της 

«ευαισθητοποίησης» των παιδιών προς την ενηλικίωση, όταν οι γονείς είναι 
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απασχολημένοι ή απουσιάζουν. Χρειάζεται να διατηρούν στενές σχέσεις με άλλους 

ανθρώπους και να λαμβάνουν ταχύτατα αποφάσεις, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις, που 

λαμβάνονται, πολλές φορές να έχουν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες 

επιπτώσεις στις ζωές εκείνων, που εμπλέκονται. Όπως γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο για τη μετάδοση των 

γνώσεων στη νέα γενιά, αλλά και για τη σημαντική επίδραση, που ασκεί στη 

συμπεριφορά και στη ζωή των μαθητών και κατ’ επέκταση σε όλη την κοινωνία. Ο 

εκπαιδευτικός είναι αυτός, που με τη στάση του δίνει το παράδειγμα και συμβάλλει 

στο χτίσιμο των αξιών, που θα αποτελέσουν τη βάση για το μέλλον. Συνεπώς, είναι 

ευχής έργον να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται έρευνες, που θα εντοπίσουν τυχόν 

κενά και αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και θα δώσουν έμφαση στην 

ψυχική υγεία και ανάπτυξη των εργαζομένων και θα τονίσουν τη σημασία εφαρμογής 

προγραμμάτων ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών. 

 

4.4 Περιορισμοί της έρευνας-Μελλοντικές έρευνες  

     Παρόλο, όμως, που τα ευρήματα ως επί το πλείστον επιβεβαιώθηκαν, δε μπορούν 

να γενικευτούν στον ευρύτερο εκπαιδευτικό πληθυσμό λόγω αρκετών περιορισμών, 

που θέτει η συγκεκριμένη έρευνα.  

     Το δείγμα της έρευνας είναι ένας από τους παράγοντες, που μπορεί να 

λειτουργήσει περιοριστικά στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς προέρχεται 

από μία συγκεκριμένη περιοχή, το μέγεθός του είναι μικρό για να καλύψει όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα, αναφέρεται μόνο σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα και στην πλειοψηφία του αφορούσε μόνιμους 

δασκάλους μέσης ηλικίας 42 ετών. Επομένως, για να διεξαχθούν συμπεράσματα για 

όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, που θα αποτελείται από αναπληρωτές και μόνιμους 

εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα χρειάζεται η διεξαγωγή μιας έρευνας με μια πιο αντιπροσωπευτική μέθοδο 

δειγματοληψίας, που θα μπορεί να καλύψει όλο τον πληθυσμό. 

     Επιπλέον, άλλος ένας περιορισμός για τη διεξαγωγή ακριβών συμπερασμάτων 

είναι η ύπαρξη άλλων παραγόντων, που μπορεί να επιδρούν και να επηρεάζουν την 

επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών καθώς και τα 

ψυχικά τους χαρακτηριστικά. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι το οικογενειακό 

κλίμα, οι σχέσεις με Σημαντικούς Άλλους, η υποστήριξη που λαμβάνουν από τα 

κοινωνικά τους δίκτυα, οι πολιτιστικές διαφορές, η κουλτούρα του καθενός, το 



219 

 

σχολικό πλαίσιο, η αυτονομία, οι ευκαιρίες προώθησης, που έχουν στη δουλειά τους 

και πολλοί άλλοι παράγοντες. Για το λόγο αυτό θα ήταν καλό να γίνει διερεύνηση και 

συγκριτική αξιολόγηση και άλλων μεταβλητών, για να υπάρξει μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

     Για τους παραπάνω λόγους κι ακριβώς επειδή η επαγγελματική εξουθένωση 

αποτελεί ένα πολυδιάστατο ψυχολογικό φαινόμενο, που συναντάται σε πολλούς 

επαγγελματικούς χώρους, οι μελλοντικές μελέτες θα ήταν χρήσιμο να εστιάσουν, 

προς όφελος της υγιούς λειτουργίας των οργανισμών, εκπαιδευτικών ή μη, στη 

διασφάλιση της ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού, που επανδρώνει τους εν 

λόγω οργανισμούς. Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί ο βαθμός 

της επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με 

τα ψυχικά χαρακτηριστικά τους, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην 

ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή των Πατρών, μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

αλλαγής του εργασιακού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών, λόγω της οικονομικής 

κρίσης και των προκείμενων αξιολογήσεων. Στη συγκεκριμένη συγκυρία, η έρευνα 

συμπεριέλαβε μόνο τους εν λόγω εκπαιδευτικούς. Θα ήταν, όμως, ενδιαφέρον να 

μελετηθεί περισσότερο και βαθύτερα το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης 

και ικανοποίησης των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης και συγκριτικά με τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να 

εξαχθούν πιο γενικευμένα και πιο αξιοποιήσιμα για τους ιθύνοντες της εκπαίδευσης 

συμπεράσματα. 

     Τέλος, θα ήταν χρήσιμο σε μελλοντικές μελέτες να διενεργηθεί προκαταρκτικά 

ποιοτική έρευνα με τη μορφή συνέντευξης, έτσι ώστε να εντοπιστούν παράγοντες 

άγχους και ικανοποίησης, όπως τους αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός, που θα μελετηθεί. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ                                               

 Ποτέ Μερικές 

Φορές τον 

χρόνο 

Μια 

Φορά 

τον μήνα 

Μερικές 

Φορές 

τον μήνα 
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Φορές την 
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Κάθε 
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μια μέρα δουλειάς 

       

3.Είναι πολύ κουραστικό για μένα να 

δουλεύω με ανθρώπους όλη την ημέρα 

       

4.Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη 

δουλειά μου 

       

5.Νιώθω απογοητευμένος/η από τη 

δουλειά μου 

       

6.Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά 

στο σχολείο 

       

7.Μου δημιουργεί μεγάλη 

ένταση/στρες το να  εργάζομαι στενά 

με μαθητές 

       

8.Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της 

αντοχής μου 

       

9.Νιώθω «άδειος/α» στο τέλος μιας 

σχολικής ημέρας 

       

10.Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως 

αισθάνονται οι μαθητές μου 

       

11.Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των 

μαθητών μου πολύ αποτελεσματικά 

       

12.Νιώθω ότι με την εργασία μου 

επηρεάζω θετικά τις ζωές των άλλων 

       

13.Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα        

14.Μπορώ να δημιουργήσω μια άνετη 

ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου 

       

15.Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα 

πράγματα σε αυτήν τη δουλειά 

       

16.Αντιμετωπίζω ήρεμα τα 

προβλήματα που προκύπτουν στη 

δουλειά μου 

       

17.Νιώθω αναζωογονημένος/η όταν 

δουλεύω με τους μαθητές μου 

       

18.Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι σε 

μερικούς μαθητές μου απρόσωπα, σαν 

να είναι αντικείμενα 

       

19.Έχω γίνει περισσότερο σκληρός με 

τους ανθρώπους από τότε που άρχισα 

αυτήν την δουλειά 

       

20. Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με 

κάνει περισσότερο σκληρό/ή 

       

21.Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου 

κατηγορούν εμένα για μερικά από τα 

προβλήματά τους 

       

22.Στην πραγματικότητα δεν με 

ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε μερικούς 

μαθητές μου     
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Παρακαλώ κυκλώστε έναν αριθμό για κάθε ομάδα, που περιγράφει καλύτερα το  

πώς έχετε αισθανθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων. 

1. Θλίψη 

0. δεν αισθάνομαι θλιμμένος/η 

1. αισθάνομαι θλιμμένος/η τον περισσότερο καιρό 

      2. είμαι θλιμμένος/η συνεχώς και δε μπορώ να το αποδιώξω 

      3. είμαι τόσο θλιμμένος/η ή δυστυχισμένος/η που δε μπορώ να το αντέξω 

  

2. Απαισιοδοξία 

0. Δεν είμαι ιδιαίτερα αποθαρρυμένος/η για το μέλλον 

1. Αισθάνομαι να μην έχω κουράγιο για το μέλλον 

      2. Νιώθω πως δεν έχω τίποτα να περιμένω από το μέλλον 

      3. Νιώθω πως δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για το μέλλον και ότι τα πράγματα δεν  

          πρόκειται να καλυτερεύσουν 

3. Αίσθημα αποτυχίας 

0. Δεν αισθάνομαι αποτυχημένος/η 

1. Νιώθω ότι είμαι περισσότερο αποτυχημένος/η από τους άλλους ανθρώπους 

      2. Όταν σκέπτομαι τη ζωή μου το μόνο που βλέπω είναι μια σειρά από αποτυχίες 

      3. Νιώθω ότι είμαι εντελώς αποτυχημένος/η 

4. Απώλεια ικανοποίησης 

0. Παίρνω από τα πράγματα την ίδια ικανοποίηση που έπαιρνα πάντα 

1. Δεν απολαμβάνω τα πράγματα όπως πρώτα 

      2. Δεν με ευχαριστεί πια τίποτα 

      3. Είμαι ανικανοποίητος/η ή βαριέμαι με τα πάντα 

5. Αίσθημα ενοχής 

0. Δεν αισθάνομαι καμιά ιδιαίτερη ενοχή 

1. Αισθάνομαι ένοχος/η για πολλά πράγματα που έχω κάνει ή θα έπρεπε να έχουν  

          γίνει 

      2. Αισθάνομαι σχετικά ένοχος τον περισσότερο καιρό 

      3. Νιώθω ένοχος συνέχεια 

6. Αίσθημα τιμωρίας 

0. Δεν αισθάνομαι ότι τιμωρούμαι 

1. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να τιμωρούμαι 

      2. Περιμένω πως θα τιμωρηθώ 

      3. Νιώθω ότι τιμωρούμαι 

7. Απέχθεια για τον εαυτό 

0. Δεν αισθάνομαι απογοητευμένος/η από τον εαυτό μου 

1. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου 

      2. Είμαι απογοητευμένος με τον εαυτό μου 

      3. Αντιπαθώ τον εαυτό μου 

8. Αυτοκριτική 

0. Δεν κριτικάρω ή κατηγορώ τον εαυτό περισσότερο απ’ ότι συνήθως  

1. Είμαι περισσότερο αυστηρός/ή με τον εαυτό μου απ’ ότι ήμουν 

      2. Κατηγορώ τον εαυτό μου για όλα τα λάθη μου 

      3. Κατηγορώ τον εαυτό μου για κάθε κακό που μου συμβαίνει 

9. Αυτοκτονικές σκέψεις ή επιθυμίες 
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0. Δεν μου έρχονται σκέψεις να κάνω κακό στον εαυτό μου 

1. Μου έρχονται σκέψεις να κάνω κακό στον εαυτό μου αλλά δεν τις   

πραγματοποιώ 

      2. Θα ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου 

      3. Θα έκανα κακό στον εαυτό μου αν μου δινόταν η ευκαιρία 

10. Κλάμα 

0. Δεν κλαίω περισσότερο από το συνηθισμένο 

1. Κλαίω τώρα περισσότερο απ’ ότι συνήθως 

      2. Κλαίω συνεχώς, δεν μπορώ να το σταματήσω 

      3. Άλλοτε μπορούσα να κλάψω όμως τώρα δε μπορώ παρόλο που το θέλω 

11. Ευερεθιστότητα 

0. Δεν είμαι περισσότερο εκνευρισμένος/η τώρα απ’ ότι συνήθως 

1. Ενοχλούμαι ή εκνευρίζομαι περισσότερο απ’ ότι συνήθως 

      2. Αισθάνομαι διαρκώς εκνευρισμένος/η 

      3. Δεν εκνευρίζομαι τώρα για πράγματα που με νευρίαζαν συνήθως 

12. Κοινωνική απόσυρση 

0. Δεν έχω χάσει το ενδιαφέρον μου για τους άλλους ανθρώπους ή 

δραστηριότητες 

1. Ενδιαφέρομαι τώρα λιγότερο για τους άλλους ανθρώπους ή πράγματα απ’  

          ότι παλαιότερα 

      2. Έχω χάσει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον μου για τους άλλους ανθρώπους  

      3. Έχω χάσει κάθε ενδιαφέρον για τους άλλους 

13. Αναποφασιστικότητα 

0. Είμαι το ίδιο αποφασιστικός/ή όπως πάντα 

1. Τελευταία αναβάλω το να παίρνω αποφάσεις 

      2. Έχω μεγάλη δυσκολία στο να παίρνω αποφάσεις σε σύγκριση με παλαιότερα 

      3. Δεν μπορώ να πάρω πια καμία απόφαση 

14. Σωματική εικόνα  

0. Δεν μου φαίνεται ότι η εμφάνισή μου είναι χειρότερη από ποτέ 

1. Ανησυχώ μήπως δείχνω γερασμένος/η ή όχι ελκυστικός/ή 

      2. Αισθάνομαι ότι έγινε τέτοια αλλαγή επάνω μου, ώστε να μη δείχνω  

          ελκυστικός/ή 

      3. Πιστεύω ότι δείχνω άσχημος/η 

15. Μείωση της παραγωγικότητας 

0. Τα καταφέρνω στην δουλειά μου όπως και πρώτα 

1. Χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια για ν’ αρχίσω κάποια δουλειά 

      2. Χρειάζεται να πιέσω πάρα πολύ τον εαυτό μου για να κάνω οτιδήποτε 

      3. Μου είναι αδύνατο να εργαστώ 

16. Διαταραχές του ύπνου 

0. Κοιμάμαι τόσο καλά όσο συνήθως 

1. Δεν κοιμάμαι τόσο καλά όσο κοιμόμουνα 

      2. Ξυπνώ το πρωί 2-3 ώρες νωρίτερα από άλλοτε και δυσκολεύομαι να  

          ξανακοιμηθώ 

      3. Ξυπνώ πολλές ώρες νωρίτερα απ’ ότι συνήθως και δε μπορώ να ξανακοιμηθώ 

17. Εύκολη κόπωση 

0. Δεν κουράζομαι ευκολότερα απ’ ότι συνήθως 

1. Κουράζομαι τώρα ευκολότερα από πρώτα 

      2. Κουράζομαι με το παραμικρό που κάνω 

      3. Κουράζομαι τόσο εύκολα ώστε δεν μπορώ να κάνω τίποτα 
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18. Απώλεια όρεξης 

0. Η όρεξή μου δεν είναι χειρότερη από άλλοτε 

1. Η όρεξή μου δεν είναι τόσο καλή όσο άλλοτε 

      2. Η όρεξή μου είναι πολύ χειρότερη τώρα 

      3. Δεν έχω πια καθόλου όρεξη 

19. Απώλεια βάρους 

0. Δεν έχω χάσει σχεδόν καθόλου βάρος τον τελευταίο καιρό 

1. Έχω χάσει περισσότερο από 3 κιλά 

      2. Έχω χάσει περισσότερο από 5 κιλά 

      3. Έχω χάσει περισσότερο από 8 κιλά 

20. Υποχονδριακές ενασχολήσεις 

0. Δεν με απασχολεί η υγεία μου περισσότερο από άλλοτε 

1. Με απασχολούν πόνοι ή το στομάχι ή δυσκοιλιότητα 

      2. Με απασχολούν τόσο πολύ τα σωματικά προβλήματα ώστε μου είναι δύσκολο  

          να σκεφθώ οτιδήποτε άλλο  

      3. Είμαι εντελώς απορροφημένος/η με τα σωματικά μου προβλήματα 

21. Απώλεια της Libido 

0. Δεν έχω προσέξει τελευταία καμιά αλλαγή στο ενδιαφέρον μου για το σεξ  

1. Ενδιαφέρομαι τώρα λιγότερο για το σεξ  απ’ ότι συνήθως 

      2. Ενδιαφέρομαι πολύ λιγότερο τώρα για το σεξ  

      3. Έχω χάσει τελείως το ενδιαφέρον μου για το σεξ 
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Δ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Παρακαλώ όπως απαντήσετε βάζοντας Χ στη στήλη που ανταποκρίνεται πιο 

πολύ στην τωρινή σας κατάσταση.  

 Συμφωνώ 

απόλυτα 

Συμφωνώ Δε 

συμφωνώ 

Διαφωνώ 

τελείως 

1. Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος 

    από τον εαυτό μου. 

    

2. Συχνά, νομίζω ότι δεν αξίζω 

    τίποτα.  

    

3. Πιστεύω πως έχω ορισμένα  

    προτερήματα. 

    

4. Έχω τις ίδιες ικανότητες με όλους  

    τους άλλους ανθρώπους. 

    

5. Δεν πιστεύω πως αξίζει να  

    περηφανεύομαι για πολλά 

    προτερήματά μου.  

    

6. Ώρες ώρες νιώθω εντελώς  

    άχρηστος. 

    

7. Πιστεύω πως έχω προτερήματα, 

    όπως όλοι οι άνθρωποι. 

    

8. Θέλω να έχω μεγαλύτερο  

    αυτοσεβασμό. 

    

9. Για να πω την αλήθεια, έχω την  

    αίσθηση πως είμαι μάλλον  

    αποτυχημένος.  

    

10. Έχω θετική γνώμη για τον  

      εαυτό μου. 
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Ε΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Παρακαλώ όπως απαντήσετε βάζοντας Χ στη στήλη που σας εκφράζει 

περισσότερο. 

 Καθόλου 

Αλήθεια 

Ελάχιστα 

Αλήθεια 

Αρκετά 

Αλήθεια 

Απολύτως 

Αλήθεια 

1. Πάντα καταφέρνω να λύνω  

    δύσκολα προβλήματα εάν βέβαια 

    προσπαθήσω αρκετά. 

    

2. Εάν κάποιος μου αντιτίθεται 

    μπορώ πάντα να βρω τρόπους 

    να κάνω αυτό που θέλω εγώ. 

    

3. Μου είναι εύκολο να παραμείνω 

    σταθερός/ή στους στόχους μου 

    και να πραγματοποιήσω τα  

    σχέδιά μου. 

    

4. Πιστεύω για τον εαυτό μου ότι 

    μπορώ να αντιμετωπίσω με  

    αποτελεσματικότητα απροσδόκητα 

    γεγονότα. 

    

5. Ευτυχώς, λόγω της επινοητικότητάς 

    μου ξέρω πάντα πώς να χειριστώ 

    απρόοπτες καταστάσεις. 

    

6. Μπορώ να λύσω τα περισσότερα  

    προβλήματα εάν αφιερώσω την  

    αναγκαία προσπάθεια. 

    

7. Όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες 

    παραμένω ήρεμος/η επειδή μπορώ  

    να βασίζομαι στις ικανότητές μου. 

    

8. Όταν βρεθώ αντιμέτωπος/η με ένα  

    πρόβλημα συνήθως βρίσκω αρκετές 

    λύσεις. 

    

9. Εάν είμαι αναγκασμένος/η να 

    αντιμετωπίσω μια κατάσταση  

    συνήθως μπορώ να σκεφτώ τρόπους 

    να το κάνω. 

    

10. Δεν παίζει ρόλο τι θα μου συμβεί, 

      συνήθως μπορώ να το 

      αντιμετωπίσω.   
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ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Παρακαλώ κυκλώστε έναν αριθμό για κάθε ερώτηση, που περιγράφει καλύτερα 

το κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από την εργασία σας. 

1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με το είδος της εργασίας που κάνετε; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Πολύ δυσαρεστημένος/η                                    Πολύ ικανοποιημένος/η 

 

2. Τι αξία νομίζετε ότι δίνει η κοινωνία στις υπηρεσίες σας; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Καμία                                                                                  Πολύ μεγάλη 

 

3. Στην καθημερινή σας εργασία, πόσο ελεύθερος/η είστε να παίρνετε 

πρωτοβουλίες και να τις εκτελείτε; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Καθόλου                                                                      Πολύ ελεύθερος/η 

 

4. Νιώθετε ότι αναγνωρίζεται από τον προϊστάμενό σας η καλή δουλειά 

που κάνετε; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Καθόλου                                                                                     Πολύ 

 

5. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ηγεσία που λαμβάνετε από τον 

προϊστάμενό σας; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Πολύ δυσαρεστημένος/η                                    Πολύ ικανοποιημένος/η 

 

6. Σε ποιο βαθμό συμμετέχετε στις εποπτικές αποφάσεις που επηρεάζουν 

την εργασία σας; 

1                      2                       3                       4                       5 

Κανέναν                                                                               Μεγάλο 

 

7. Πόσο στενά παρακολουθήστε από τον προϊστάμενό σας; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Πολύ στενά                                                                        Όσο πρέπει 

 

8. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις παρούσες συνθήκες εργασίας σας; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Πολύ απογοητευμένος/η                                    Πολύ ικανοποιημένος/η 

 

9. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με το κύρος που έχετε μέσα στην τοπική 

αυτοδιοίκηση; 
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1                      2                       3                       4                       5 

Πολύ απογοητευμένος/η                                    Πολύ ικανοποιημένος/η 

 

10. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις ευκαιρίες προαγωγής που έχετε για 

μια καλύτερη θέση;  

 

1                      2                       3                       4                       5 

Πολύ απογοητευμένος/η                                    Πολύ ικανοποιημένος/η 

11. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τον τωρινό μισθό σας; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Πολύ απογοητευμένος/η                                    Πολύ ικανοποιημένος/η 

 

12. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη θέση σας μέσα στην κοινωνία; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Πολύ απογοητευμένος/η                                    Πολύ ικανοποιημένος/η  

 

13. Θα συμβουλεύατε έναν φίλο να ενταχθεί στο χώρο εργασίας σας; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Όχι                                                                                               Ναι 

 

14. Λαμβάνετε ικανοποίηση από τη δουλειά που κάνετε; 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Όχι                                                                                               Ναι 

15. Αξιολογήστε το ποσοστό άγχους που αισθάνεστε για την εκπλήρωση 

των εργασιακών απαιτήσεων της θέσης εργασίας σας. 

 

1                      2                       3                       4                       5 

Μεγάλο                                                                                     Καθόλου       

 

                                                                                                  Σας ευχαριστώ πολύ  

για τη συμμετοχή σας! 

 

 

 

 

 

 



261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


