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Περίληψη
Οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων επαγγελματικών λυκείων στην Ελλάδα της οικονομικής
ύφεσης δέχονται πολύ-επίπεδες πιέσεις με αποτέλεσμα να διακατέχονται από αισθήματα
ανασφάλειας και άγχους. Πολλοί από αυτούς έχασαν την δουλειά τους κατά τη διάρκεια των
ετών 2013-2015 αφού τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Η επαγγελματική εξουθένωση θεωρείται σημαντικός κίνδυνος που απειλεί περισσότερο
τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα όπως αυτό του εκπαιδευτικού. Η παρούσα
εργασία διερεύνησε τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών που
εργάζονται στα δημόσια ΕΠΑ.Λ. της Ελλάδας και τη σχέση συνάφειας με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά τους.
Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2017.

Το δείγμα της

έρευνας αποτελείται από 242 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 17 ΕΠΑ.Λ. από 6 νομούς
της χώρας. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα με χρήση
ερωτηματολογίων δημογραφικών χαρακτηριστικών και του Maslach Burnout Inventory για
εκπαιδευτικούς. Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την έρευνα είναι πως οι εκπαιδευτικοί
των δημόσιων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) βιώνουν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής
εξουθένωσης. Πιο συγκεκριμένα, αισθάνονται μέτρια συναισθηματική εξάντληση, χαμηλή
αποπροσωποποίηση και υψηλή προσωπική επίτευξη.
Λέξεις- κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, Δημόσιο Επαγγελματικό Λύκειο, Έλληνες
εκπαιδευτικοί.
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Abstract
Public vocational lyceum educators in the Greek economic recession era experience
insecurity and anxiety due to multi-level stressors. Many of them lost their jobs during the
years 2013-2015 after the regime of being put on leave.
Job burnout is considered an occupational hazard for various people-oriented professions,
such as educators. The present study investigates the levels of burnout syndrome affecting
educators of the Greek Public Vocational Lyceums as related with demographic
characteristics.
The research was held from October to November 2017. The representative sample of the
research was comprised of 242 teachers appointed in 17 vocational lyceums in 6 prefectures
of Greece. The methodological approach was the quantitative research by means of
questionnaires concerning demographic data and Maslach Burnout Inventory for educators
(MBI-ES). The findings of the study indicate that educators in public vocational lyceums
experiencing low levels of burnout. More specifically, they feel medium emotional
exhaustion, low depersonalization and high levels of personal accomplishment.
Key-words: Job burnout, Public Vocational Lyceum, Greek educators
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Εισαγωγή
Οι αλλαγές στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία ως επακόλουθο της παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης, επηρεάζουν αρνητικά σε μεγάλο βαθμό, το χώρο της εκπαίδευσης. Ο
εκπαιδευτικός έχοντας από τη μία το ρόλο του υπαλλήλου καλείται να εκτελέσει τις
αποφάσεις που παίρνονται από την πολιτεία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και
από την άλλη έχει το ρόλο του επαγγελματία που κυρίαρχο στοιχείο της δουλειάς του είναι ο
παιδαγωγικός χαρακτήρας. Η ένταση ή και σύγκρουση μεταξύ του παιδαγωγικού ρόλου και
του ρόλου του δημόσιου υπαλλήλου καθώς και ο συνεχής και πολύπλευρος διοικητικός και
κοινωνικός έλεγχος που δέχεται ο εκπαιδευτικός από την πλευρά των κοινωνικών ομάδων
αναφοράς και της πολιτείας δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας (Ξωχέλλης, 2005).
Η έρευνα στο πεδίο της «Ιατρικής της εργασίας» έχει δείξει ότι το χρόνιο εργασιακό άγχος
μπορεί να οδηγήσει στην επαγγελματική εξουθένωση που είναι ένα σύνδρομο κατά το οποίο
ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον για την δουλειά του, αισθάνεται σωματική και ψυχική
εξάντληση και οδηγείται σε αρνητική αίσθηση του εαυτού του. Δεν πρόκειται για ένα
αιφνίδιο γεγονός, ούτε οφείλεται σε μια συγκεκριμένη στρεσογόνο αιτία, αλλά αφορά μια
χρονίως επιδεινούμενη κατάσταση που οδηγεί στην αίσθηση ότι οι ψυχικές και σωματικές
δυνάμεις έχουν εξαντληθεί (Καραγιάννης, 2010). Η επαγγελματική εξουθένωση σύμφωνα με
τη Maslach (1982), προσδιορίζεται από τρεις διαστάσεις: τη συναισθηματική εξάντληση, την
αποπροσωποποίηση και την μειωμένη προσωπική επίτευξη. Στους εκπαιδευτικούς η
συναισθηματική εξάντληση αναφέρεται στην αίσθηση πως οι ψυχικές και σωματικές
δυνάμεις του εργαζόμενου έχουν εξαντληθεί, η αποπροσωποποίηση όταν αντιμετωπίζει τους
μαθητές του με κυνισμό και σαν αντικείμενα χωρίς αισθήματα συμπάθειας και η μειωμένη
προσωπική επίτευξη όταν θεωρεί πως είναι αναποτελεσματικός στη διαδικασία της μάθησης.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, τα τελευταία επτά χρόνια υπέστησαν τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης που έπληξαν το χώρο της εκπαίδευσης όπως τις μειώσεις της δημόσιας
δαπάνης για την παιδεία, τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, τις μειώσεις
στους μισθούς των διδασκόντων και την αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας. Η επαγγελματική
εκπαίδευση όμως, ως «φτωχός συγγενής» δέχτηκε εκτός των άλλων, το καθεστώς της
διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών 52 ειδικοτήτων (Κυπριανός, 2009). Για 23 μήνες που
κράτησε αυτό το καθεστώς, οι εκπαιδευτικοί βίωσαν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα
για την επακόλουθη απώλεια της εργασίας τους. Η ανησυχία για επανάληψη κάποιου
παρόμοιου καθεστώτος είναι πιθανό να επηρεάζει το εργασιακό άγχος όλων των
εργαζόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση.
13

Σε αυτή τη νέα κοινωνικο-οικονομική κατάσταση θεωρήθηκε σημαντικό να αναζητηθούν
τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών των δημόσιων επαγγελματικών
λυκείων. Ερευνώντας τον τομέα αυτόν θα αποκτηθεί γνώση για τη συμβουλευτική που
κατέχει θέση χρήσιμου εργαλείου ανάπτυξης και είναι αναγκαία για την πορεία του κάθε
μέλους του σύγχρονου σχολείου. Τόσο οι μαθητές όσο και οι διδάσκοντες θα μπορούν μέσω
της συμβουλευτικής να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους και την ανθρώπινη
επικοινωνία (Μπρούζος, 2010).
Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας βρέθηκε μόνο μία έρευνα με δείγμα
εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Αττικής (Γκολφινοπούλου,
2017). Η διερεύνηση των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης στις τρεις διαστάσεις
της, η αναζήτηση συσχέτισης με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των

εκπαιδευτικών από

περισσότερους νομούς στην Ελλάδα θα δώσει μία νέα εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια τα οποία είναι: «Το θεωρητικό πλαίσιο»,
«Ο στόχος και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας», «Η μεθοδολογία της έρευνας», «Η
ανάλυση και τα αποτελέσματα της έρευνας» και «Τα συμπεράσματα». Καθένα από τα
ανωτέρω κεφάλαια αποτελείται από επιμέρους ενότητες.
Στο πρώτο κεφάλαιο το «Θεωρητικό πλαίσιο» που αποτελείται από 10 υποενότητες,
γίνεται αρχικά η θεωρητική προσέγγιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και της δημόσιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις συνθήκες εργασίας από το 2010 μέχρι σήμερα. Στη
συνέχεια αναλύεται ο όρος επαγγελματική εξουθένωση και τα επικρατέστερα μοντέλα που
υπάρχουν στη βιβλιογραφία και συγκεκριμένα τα μοντέλα του Cherniss, των Edelwich &
Brodsky, των Maslach και Jackson, των Pines και Aronson, των Shirom- Melamed και των
Kristensen et al. Ακολουθεί η ανάλυση των σταδίων της επαγγελματικής εξουθένωσης, οι
παράγοντες που την επηρεάζουν, οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους και οι συμβουλευτικές
παρεμβάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου
παρουσιάζονται έρευνες σχετικές στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο στόχος και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή ποιο ήταν το δείγμα
που συμμετείχε, τα ερευνητικά εργαλεία που συλλέχτηκαν τα δεδομένα και η περιγραφή της
ερευνητικής διαδικασίας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο
παρουσιάζονται τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και η συσχέτισή τους με τα ερευνητικά
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ερωτήματα και τους στόχους της εργασίας, οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για
μελλοντική έρευνα. Κλείνοντας, παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές και τα
παραρτήματα που περιέχουν τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο συλλογής
των δεδομένων καθώς και τα γραφήματα των 10 ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και των
22 δηλώσεων όπως προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση.
1. Θεωρητικό πλαίσιο
1.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Η σύγχρονη παιδαγωγική έρευνα αναγνωρίζει ως κυριότερο συντελεστή της ποιότητας της
διδασκαλίας τον εκπαιδευτικό, του οποίου οι γνώσεις, οι αντιλήψεις και η επαγγελματική
ανάπτυξη έχουν καθοριστική σημασία. Το έργο του εκπαιδευτικού είναι να εκπληρώνει τις
λειτουργίες του θεσμού του σχολείου που είναι η μετάδοση γνώσεων και η διαπαιδαγώγηση
της νέας γενιάς, και η απονομή πιστοποιητικών με κοινωνικό και οικονομικό αντίκρισμα
(Παπαναούμ, Ζ., 2003: 20-21). Ο Ματσαγγούρας (2009), αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός είναι
ένας από τους σημαντικότερους και επιδεχόμενους παρέμβασης παράγοντες της εκπαίδευσης.
Ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος αφού πρέπει συγχρόνως να οργανώνει και να καθοδηγεί
την τάξη, να θέτει με σαφήνεια τους στόχους του μαθήματος, να αξιοποιεί τον διδακτικό
χρόνο για να διδάξει και να ελέγξει τον βαθμό κατανόησης των μαθητών, να αξιοποιεί τις
μαθητικές ιδέες, να διδάσκει μετά-γνωστικές στρατηγικές και να ενεργοποιεί και τελεσφορεί
την παιδευτική δυναμική του προς όφελος των μαθητών.
Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός ασκώντας το επάγγελμά του στο σύγχρονο σχολείο που δέχεται
καθημερινά αλλαγές τόσο στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο όσο και στην κοινωνική
ζωή καλείται να εξελιχθεί και να συμβαδίσει με αυτές, με σκοπό την σωστή προετοιμασία
των μαθητών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τόσο του ατόμου όσο και του συνόλου
(Μλεκάνης, 2005).
1.2. Η δημόσια επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ.)
Η επαγγελματική εκπαίδευση ως επόμενο στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί
μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι νέοι να κατανοήσουν τις σημαντικές
εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, να αποκτήσουν μάθηση ευρείας αντίληψης ώστε να
ανακαλύψουν και να εξασκήσουν την δημιουργική τους ικανότητα και να εισέλθουν στον
παραγωγικό χώρο.
Στην Ελλάδα, η κοινωνική αντίληψη πως η τεχνολογία και η οικονομία πρέπει να συνδεθεί
με την εκπαίδευση θεσμοθετείται επίσημα το 1959 με τα Ν Δ 3970/59, 3971/59 και 3973/59
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που ιδρύονται οι πρώτες κρατικές σχολές βοηθών εργοδηγών, οι Σχολές Υπομηχανικών και η
ΣΕΛΕΤΕ. Το 1970 με τα ΝΔ 580/70 και ΝΔ 789/70 «Περί οργανώσεως της ΣΕΛΕΤΕ»
ξεκινάει η εκπαίδευση του προσωπικού που αργότερα θα εργασθούν ως εκπαιδευτικοί στην
Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Με το νόμο Ν. 576/77 ιδρύονται τα
Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) που σκοπό έχουν να παρέχουν στους απόφοιτους
τους την απαραίτητη γενική παιδεία για τη συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση αλλά και τις δεξιότητες για την ειδικότητα που χορηγούν επαγγελματικό πτυχίο.
Η μεταρρύθμιση που ακολουθεί το 1999 με το Ν. 2640/98 καταργεί τα ΤΕΛ και στη θέση
τους ιδρύει τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η προσπάθεια που γίνεται να
στραφούν περισσότεροι μαθητές στην δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση υποστηρίζεται
από την δημιουργία πολλών ειδικοτήτων, από την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων και την
έκδοση σχολικών βιβλίων που διδάσκονται ακόμα και σήμερα. Το 2006 με το Ν. 3475/2006
καταργούνται τα ΤΕΕ και ιδρύονται τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) που χορηγούν όχι
μόνο πτυχίο αλλά και απολυτήριο ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου. Ο τύπος του
ΕΠΑ.Λ. του 2006 με αλλαγές το 2013 και το 2016, είναι ο σημερινός που ισχύει και που με
το Γενικό Λύκειο ανήκουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή μετά-υποχρεωτική.
Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) σύμφωνα με το νόμο Ν.4386/2016, άρθρο 66 που
αντικατέστησε το άρθρο 7 του Ν.4186/2013 (Α΄193), προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως
εξής: α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα
και β. το «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μετά-δευτεροβάθμιο
Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο «Δευτεροβάθμιο
Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι A΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Το μετάλυκειακό έτος ή αλλιώς τάξη μαθητείας (ΚΥΑ 20405/373/5-5-2016 «Υλοποίηση της
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» (ΦΕΚ 1371 τ.Β’), ΥΑ Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 «Οργάνωση
και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων
ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 3529 τ.Β’), είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει α) μαθητεία με εκπαίδευση
στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα. Με την ολοκλήρωση
του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις
πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει προπαρασκευαστικά
μαθήματα πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.
Στην A΄, Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας,
προσανατολισμού και επιλογής. Στη Β΄ τάξη που οι μαθητές επιλέγουν τομέα διδάσκονται
μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά − επαγγελματικά μαθήματα του τομέα
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(θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Γ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται
μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά για το πρόγραμμα σπουδών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αναθέσεις
των διδασκόμενων μαθημάτων στους κλάδους - ειδικότητες εκπαιδευτικών όλων των τάξεων
του ΕΠΑ.Λ.. Έτσι στους εννέα τομείς που έχουν νομοθετηθεί

και στις τριάντα έξι

ειδικότητες που αντιστοιχούν σε αυτούς καλούνται να διδάξουν εκπαιδευτικοί με βασικές
ειδικότητες γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
1.3. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. και οι συνθήκες εργασίας από το 2010 μέχρι
σήμερα.
Από το πρόγραμμα των μαθημάτων και την πληθώρα των τομέων και ειδικοτήτων
προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που συνυπηρετούν στο χώρο του ΕΠΑ.Λ προέρχονται όχι
μόνο από διαφορετικούς κλάδους αλλά και από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης.
Οι κατηγορίες εκπαίδευσης που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί είναι: Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ),
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), και οι βαθμοί Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, με εισαγωγικό βαθμό
τον ΣΤ΄ και καταληκτικό τον Α΄ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τον Β΄ για τη ΔΕ κατηγορία
και τον Γ΄ για τη ΣΤ΄ κατηγορία. (Ν.4024/2011, ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011). Σύμφωνα με το
νόμο αυτό ο μόνιμος εκπαιδευτικός προάγεται στον επόμενο βαθμό μετά από αξιολόγηση, η
οποία δεν εφαρμόστηκε αφού η πολιτική ηγεσία της χώρας από τον Ιανουάριο του 2015
ανέστειλε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης με συνέπεια οι εκπαιδευτικοί να παραμένουν
στον ίδιο βαθμό.
Ως προς τη σχέση εργασίας διακρίνουμε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο τακτικό
προσωπικό και τους αναπληρωτές. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό,
από το 1997 που ήταν το έτος κατάργησης της επετηρίδας και μετά, διορίζονται σύμφωνα με
το νόμο Ν.3027/2002 ΦΕΚ 152, τ. Α΄, κατά 75% από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά
25% από τον πίνακα αναπληρωτών του Ν. 2725/1999 άρθρο 138. Οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται μετά από ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλλουν κάθε έτος
και την κατάταξή τους στον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τα
καθήκοντα των εκπαιδευτικών είτε ανήκουν στο τακτικό (μόνιμο) προσωπικό είτε στους
αναπληρωτές, είναι τα ίδια αλλά τα δικαιώματά τους διαφέρουν κατά πολύ στα μισθολογικά
κλιμάκια, στις άδειες μητρότητας, τις εκπαιδευτικές και αναρρωτικές, στο ωράριο, στην
αναγνώριση προϋπηρεσίας. Οι αναπληρωτές αντιμετωπίζονται άλλοτε ως υποψήφιοι, άλλοτε
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ως δόκιμοι και άλλοτε ως «δεύτερης κατηγορίας» εκπαιδευτικοί παρόλο που το κράτος
συνεχίζει να καταφεύγει σε αυτούς για να καλύψει τις ανάγκες του (Ανδρέου & Κουτουζής,
2002).
Ένα σημαντικό σημείο της ιστορίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης ήταν η
διαθεσιμότητα μέρους των εκπαιδευτικών της και οι καταργήσεις κλάδων και ειδικοτήτων με
το Ν. 4172/2013. Η αιφνίδια πολιτική κίνηση του Ιουλίου του 2013 να θέσει σε
διαθεσιμότητα 2122 εκπαιδευτικούς από 50 κλάδους, προκάλεσε πληθώρα αρνητικών
συναισθημάτων όπως οργή, άγχος, ανασφάλεια, θλίψη. «Η απώλεια εργασίας βιώθηκε,
σχεδόν από όλους τους εκπαιδευτικούς, ως μια τραυματική εμπειρία, ένα σημείο καμπής στο
βαθμό που προκάλεσε ανακατατάξεις και κατέλυσε βεβαιότητες και σταθερότητες. Ήταν ένα
ξαφνικό γεγονός που προκάλεσε σοκ. Οι εκπαιδευτικοί αιφνιδιάστηκαν από το γεγονός
καθώς αυτή η εξέλιξη δεν ήταν αναμενόμενη πριν το 2013» (Μπούσια, 2016).
Οι συνέπειες της διαθεσιμότητας «καταγράφηκαν με τραγικό τρόπο και στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Χιλιάδες ώρες χαμένες, χιλιάδες μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς ολόκληρη τη
χρονιά, ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ακόμα και ωρομίσθιοι
εκπαιδευτές των ΙΕΚ κλήθηκαν να διδάξουν και να εξετάσουν τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.»
(Κοτσιφάκης, 2014).
Τον Ιούνιο του 2015, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης που είχε δεσμευτεί πως «θα
αποκαταστήσει την αδικία» (Κουράκης, 2015), επανήλθαν οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους
με το Ν. 4325/2015.
Το ωράριο των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή του νόμου Ν. 4152/2013, παράγραφο Θ΄
(ΦΕΚ107/ τ. Α΄ 9-5-2013), αυξήθηκε κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως δηλαδή από είκοσι μία
ώρες έγινε είκοσι τρεις και παράλληλα καταργήθηκε το «προνόμιο» των δεκαέξι ωρών για
τους εκπαιδευτικούς που είχαν πάνω από είκοσι χρόνια υπηρεσία, σαν επακόλουθο της
οικονομικής κρίσης και στην προσπάθεια να εξοικονομηθούν χρήματα από την παραπάνω
εργασία. Το υποχρεωτικό αυτό ωράριο οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν σε ένα έως πέντε όμορα
σχολεία σύμφωνα με τον νόμο Ν.4203/2013 ΦΕΚ 235 τ. Α΄ Άρθρο 25. Αυτό υποχρεώνει
τους εκπαιδευτικούς να μετακινούνται συνεχώς και μεταφράζεται σε κόπο, χρόνο κα χρήμα.
Επιπροσθέτως, πολλοί εκπαιδευτικοί για να συμπληρώσουν το εβδομαδιαίο ωράριό τους
έκαναν χρήση της Γ΄ ανάθεσης μαθημάτων που δόθηκε στον κλάδο τους, σύμφωνα με την
τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που ίσχυε μέχρι τότε και το ίδιο αποφασίστηκε και
για την φετινή σχολική χρονιά το 2017-18 (με το ΦΕΚ, τεύχος Β΄, αρ. Φύλλου 2758, 01-9-
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2016 εισάγεται ο θεσμός της Γ΄ ανάθεσης και με το ΦΕΚ, τεύχος Β΄, αρ. Φύλλου 2797, 09-82017, συνεχίζεται). Αυτό προέκυψε από την «ανάγκη να συμπληρώνουν ωράριο οι καθηγητές
επαγγελματικών-τεχνικών ειδικοτήτων, λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών στην
Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση. Η εργασιακή κατάσταση των
καθηγητών επαγγελματικών ειδικοτήτων είναι ανελαστική. Δεν έχουν εναλλακτικές
διεξόδους όπως οι καθηγητές γενικής παιδείας οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν από τα
ΕΠΑ.Λ. στα ΓΕΛ (Γενικά Λύκεια) και αντιστρόφως» (Πάγκαλος, 2017). Έτσι οι διδάσκοντες
προκειμένου να συμπληρώσουν ωράριο καλούνται να διδάξουν όχι μόνο τα μαθήματα της
βασικής τους ειδικότητας αλλά και άλλα που απλά έχουν διδαχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
1.4. Επαγγελματική Εξουθένωση- Ορισμός - Ιστορική αναδρομή
Ο όρος “burnout syndrome” θεωρείται ότι δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό ψυχίατρο
Herbert Freudenberger το 1974, ο οποίος εργαζόταν εθελοντικά σε μια κλινική εναλλακτικής
φροντίδας στη Ν. Υόρκη. Το προσωπικό της κλινικής που ήταν όλοι ιδεαλιστές εθελοντές με
υψηλή δέσμευση στην εργασία τους με τους νέους τοξικομανείς, βίωναν την σταδιακή
συναισθηματική εξάντληση και την απώλεια κινήτρων και δέσμευσης που συνοδευόταν από
μια σειρά πνευματικών και ψυχικών συμπτωμάτων. Η ακριβής περιγραφή του συνδρόμου
στην αναφορά που έκανε, αμέσως αναγνωρίστηκε από αυτούς που εργάζονταν σε κοινωνικές
υπηρεσίες και θεμελίωσε το ενδιαφέρον για τις επόμενες παρατηρήσεις και έρευνες.
(Schaufeli & Enzmann, 1998).
Έτσι από την δεκαετία του 1980 ξεκινούν οι εμπειρικές έρευνες και κατασκευάζονται
εργαλεία μέτρησης του συνδρόμου. Αρχικά η Cristina Maslach (1982) με τον όρο burnout
περιγράφει την επαγγελματική κόπωση και το εργασιακό άγχος που βιώνουν όσοι εργάζονται
στα επαγγέλματα υγείας, ενώ στη συνέχεια επεκτείνεται και στις έρευνες σε άλλους
κοινωνικούς τομείς όπως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Maslach & Leiter, 1997). Η
Maslach (1982), περιέγραψε τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης στο σωματικό, ψυχικό και
νοητικό επίπεδο των επαγγελματιών που έρχονται σε συχνή επαφή με άλλους ανθρώπους. Με
την

κατασκευή

του

εργαλείου

μέτρησης

της

επαγγελματικής

εξουθένωσης

που

χρησιμοποιήθηκε ευρέως ανά τον κόσμο κατάφερε να συνδεθεί το όνομά της με τον όρο
burnout.
Οι Pines και Aronson (1988), ορίζουν την επαγγελματική εξουθένωση ως μία κατάσταση
σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης που προκαλείται όταν το άτομο
εκτίθεται μακροχρόνια σε συναισθηματικά απαιτητικές συνθήκες. Ο Cherniss (1980) θεωρεί
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ότι οι εργαζόμενοι που αφοσιώνονται στην εργασία τους με υπερβάλλον ζήλο είναι πιο
επιρρεπείς στην επαγγελματική εξουθένωση, ενώ οι Edelwich και Brosky (1980) αναφέρουν
πως

η

εξουθένωση

αφορά

μια

προοδευτική

διεργασία

από-ιδανικοποίησης

της

πραγματικότητας που δεν ανταποκρίνεται στους υψηλούς στόχους ή στα ιδανικά του
επαγγελματία. Οι Kristensen et al.(2005) υποστηρίζουν ότι οι τρεις συνιστώσες της
επαγγελματικής εξουθένωσης που μέχρι τώρα μετράει το ερευνητικό εργαλείο της Maslach
(ΜΒΙ),

δηλαδή η μειωμένη

προσωπική επίτευξη, η αποπροσωποποίηση

και η

συναισθηματική εξάντληση, δεν θα έπρεπε να θεωρούνται συστατικά μέρη του συνδρόμου
αλλά αποτελέσματα.
Στην Ελλάδα ο όρος «burnout» υιοθετήθηκε ως «επαγγελματική εξουθένωση» και
αναφέρεται στη σωματική και ψυχική εξάντληση που αναπτύσσεται σε εργαζόμενους, των
οποίων

τα

επαγγέλματα

προϋποθέτουν

συνεχή

αλληλεπίδραση

με

άλλα

άτομα.

(Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1992). Όπως αναφέρει ο Καραγιάννης (2010), πρόκειται
για ένα σύνδρομο που μελετάται διεξοδικά στα πλαίσια της ιατρικής της εργασίας, κατά το
οποίο ο εργαζόμενος σταδιακά οδηγείται τόσο σε ποιοτική όσο και σε ποσοτική έκπτωση της
εργασίας του αλλά και σε αρνητική αίσθηση του εαυτού του.
1.5. Μοντέλα Επαγγελματικής Εξουθένωσης
Από τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες πάνω στο σύνδρομο επαγγελματικής
εξουθένωσης μέχρι σήμερα το θεωρητικό πλαίσιο είναι υπό ανάπτυξη. Τα επικρατέστερα
θεωρητικά μοντέλα για την ερμηνεία της επαγγελματικής εξουθένωσης με χρονολογική σειρά
είναι το διαδραστικό μοντέλο του Cherniss (1980), το μοντέλο των Edelwich & Brodsky
(1980), το μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach και Jackson (1981), το μοντέλο των
Pines και Aronson (1988), το μοντέλο των Shirom- Melamed (2003) και το μοντέλο της
Κοπεγχάγης (Kristensen et al, 2005).
1.5.1. Το διαδραστικό μοντέλο του Cherniss (1980)
Σύμφωνα με τον Cary Cherniss (1980), η επαγγελματική εξουθένωση δημιουργείται όταν
υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στην ανταπόδοση που πιστεύουν ότι παίρνουν οι εργαζόμενοι
από την εργασία τους και σε αυτό που προσφέρουν στους άλλους. Το μοντέλο του Cherniss
βασίζεται στην μελέτη των παραγόντων που προκαλούν επαγγελματική εξουθένωση σε
επίπεδο ατομικό, οργανωτικό και κοινωνικό και των προσδοκιών που έχει το άτομο όταν
μπαίνει στο περιβάλλον εργασίας του. Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί περισσότερο
μια διαδικασία παρά ένα μεμονωμένο συμβάν, η οποία ακολουθεί τρία στάδια:
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Στάδιο του εργασιακού στρες: Εμφανίζεται μία διαταραχή ανάμεσα στις

εργασιακές απαιτήσεις και τους διαθέσιμους πόρους που απαιτούνται από πλευράς
του εργαζόμενου για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Αποτέλεσμα αυτής της
διαταραχής είναι το εργασιακό στρες του εργαζόμενου, και δημιουργείται όταν οι
διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν με κατάλληλο τρόπο τους
προσωπικούς στόχους και τις απαιτήσεις που προέρχονται από το εργασιακό
περιβάλλον. Το εργασιακό στρες μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο,
χωρίς να οδηγήσει απαραίτητα σε επαγγελματική εξουθένωση.


Στάδιο της εξάντλησης: Ο εργαζόμενος αντιδρά συναισθηματικά στην

προηγούμενη διαταραχή της ισορροπίας και εκδηλώνει στρες, κόπωση, ανία, έλλειψη
ενδιαφέροντος,

απάθεια και συναισθηματικής εξάντλησης. Ο εργασιακός χώρος

αποτελεί για τον εργαζόμενο πηγή εξάντλησης και προτιμά να στρέφει την προσοχή
του περισσότερο σε γραφειοκρατικές πλευρές παρά σε κλινικές παραμέτρους. Ο
εργαζόμενος διακατέχεται από συνεχή έντασης που, αν δεν καταφέρει να τη
διαχειριστεί σωστά, οδηγείται σε απογοήτευση και παραίτηση.


Στάδιο

της

αμυντικής

κατάληξης:

Πρόκειται

για

το

στάδιο

όπου

πραγματοποιούνται αλλαγές στη στάση και τη συμπεριφορά του εργαζομένου, ο
οποίος σταδιακά αρχίζει να εμφανίζει απόμακρη και μηχανική εξυπηρέτηση, κυνισμό
και απάθεια για τους άλλους. Οι αλλαγές αυτές συμβάλλουν στη μείωση των
σωματικών και ψυχολογικών συνεπειών που επέρχονται, με την ελπίδα να μπορέσει ο
εργαζόμενος να επιβιώσει επαγγελματικά (Αμαραντίδου, 2010).
1.5.2. Το μοντέλο των Edelwich & Brodsky (1980)
Σύμφωνα με τους Edelwich & Brodsky (1980), η επαγγελματική εξουθένωση αφορά μια
προοδευτική διεργασία από-ιδανικοποίησης της πραγματικότητας και δεν ανταποκρίνεται
στους υψηλούς στόχους ή στα ιδανικά του επαγγελματία. Η επαγγελματική εξουθένωση
αναπτύσσεται μέσα από τέσσερα διαδοχικά στάδια:


Το στάδιο του ενθουσιασμού, στο οποίο το άτομο ξεκινά με όνειρα,

προσδοκίες και υψηλούς στόχους και αφιερώνει πολύ χρόνο και ενέργεια στην
εργασία του.


Το στάδιο της αμφιβολίας στο οποίο ο εργαζόμενος αναγνωρίζει την

πραγματικότητα και οδηγείται στην διάψευση των προσδοκιών του. Θεωρεί τον εαυτό
του ένοχο για την αποτυχία, την οποία πιστεύει ότι θα ανατρέψει αν εργαστεί πιο
εντατικά.
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Το στάδιο της απογοήτευσης και ματαίωσης, στο οποίο το άτομο

αντιλαμβάνεται την ματαίωση των προσπαθειών του και απογοητεύεται. Αισθάνεται
έντονο άγχος και δεν διαθέτει τις δυνάμεις να ανακάμψει.


Το στάδιο της απάθειας, στο οποίο ο εργαζόμενος πείθεται πως ότι και αν

κάνει δεν αρκεί, αλλά εφόσον είναι αναγκασμένος να παραμείνει στην εργασία του
για λόγους βιοποριστικούς αφιερώνει λιγότερη ενέργεια και δεν αναλαμβάνει ευθύνες
(Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999: 243-244).
1.5.3. Το μοντέλο των τριών διαστάσεων των Maslach και Jackson (1981)
Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των Maslach και Jackson το σύνδρομο
επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αποτέλεσμα παρατεταμένης εργασίας υπό πίεση. Δεν
εμφανίζεται ξαφνικά, ούτε οφείλεται σε κάποιο μεμονωμένο γεγονός που προκαλεί
υπερβολικό στρες. Αντίθετα, θεωρείται το αποτέλεσμα χρόνιου συσσωρευμένου στρες που
κατακλύζει τον επαγγελματία και τον κάνει να αισθάνεται ότι τα ψυχικά του αποθέματα δεν
επαρκούν για να ανταπεξέλθει στην πίεση του εργασιακού χώρου (Παπαδάτου &
Αναγνωστόπουλος,

1999:243).

Υπάρχουν

τρείς

διαστάσεις

που

περιγράφουν

την

επαγγελματική εξουθένωση:
1.

Συναισθηματική Εξάντληση

Η συναισθηματική εξάντληση διακρίνεται από μια αίσθηση ψυχικής κόπωσης του
εργαζόμενου που δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη ενέργεια για να επενδύσει στη δουλειά
του (Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 1999:242). Αρκετές φορές υπάρχει και η αίσθηση πως
οι προσδοκίες του ατόμου έχουν διαψευστεί (Maslach, 1982). Σχετικά με το επάγγελμα των
εκπαιδευτικών, η συναισθηματική εξάντληση που αισθάνονται αντανακλάται στο
συναίσθημα που νιώθουν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν άλλο στη διδασκαλία και στους
μαθητές τους (Maslach & Leiter, 1997).
2.

Αποπροσωποποίηση

Η αποπροσωποποίηση είναι μια διαδικασία άμυνας του εργαζόμενου για να σταματήσει να
αισθάνεται το στρες, την πίεση και την κόπωση που αισθάνεται (Κάντας, 1995). Ο
εργαζόμενος

απομακρύνεται

από

τους

εξυπηρετούμενους,

αναπτύσσει

αρνητική

συμπεριφορά σε μορφή αγένειας, έλλειψης ευαισθησίας και υποτιμητικής συμπεριφοράς
(Maslach, 1989). Οι Maslach & Leiter (1997) αναφερόμενοι στους εκπαιδευτικούς θεωρούν
πως εκφράζουν την αποπροσωποποίηση με αρνητική στάση απέναντι στους μαθητές.
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3.

Έλλειψη προσωπικής επίτευξης

Η έλλειψη προσωπικής επίτευξης εκδηλώνεται με τη σταδιακή μείωση της ικανότητας του
εργαζόμενου να χειρίζεται αποτελεσματικά το στρεσογόνο περιβάλλον της εργασίας του με
αποτέλεσμα να οδηγείται στην επαγγελματική εξουθένωση (Maslach & Schaufeli, 1993).
Στους εκπαιδευτικούς, η έλλειψη προσωπικής επίτευξης έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές
τους προσδοκίες με την είσοδό τους στο επάγγελμα να προσφέρουν στους μαθητές τους.
Όταν διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να το πετύχουν απογοητεύονται (Μaslach & Leiter,
1997).
1.5.4. Το μοντέλο των Pines και Aronson (1988)
Σύμφωνα με την Pines και τον Aronson η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται ως μια
κατάσταση φυσικής, συναισθηματικής και πνευματικής κόπωσης που οφείλεται στην
παραμονή μακροχρόνιων συναισθηματικών απαιτήσεων. Θεώρησαν πως το Burnout δεν
περιορίζεται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και επεκτάθηκαν και σε τομείς όπως
οι οικογενειακές σχέσεις (Pines, 1996) και οι συνέπειες στις πολιτικές συγκρούσεις (Pines,
1993). Κατασκεύασαν το εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης, το Burnout
Measure (BM) (Pines & Aronson, 1988), το οποίο είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο εργαλείο
μετά της Maslach. Το ΒΜ το οποίο θεωρείται από τους κατασκευαστές του ένα εργαλείο
αυτό-διάγνωσης και το προσφέρουν με την ερμηνεία του, περιλαμβάνει 21 δηλώσεις που
εκφράζουν εξάντληση σε επτάβαθμη κλίμακα, από «ποτέ» έως «πάντα». Σε αντίθεση με τον
πολυδιάστατο ορισμό της επαγγελματικής εξουθένωσης το ΒΜ θεωρείται ερωτηματολόγιο
μιας διάστασης. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μη κατάλληλο εργαλείο για την
επαγγελματική εξουθένωση. Όπως αναφέρει ο Shirom σε έρευνες που έγιναν από τους
Corcoran τo 1986 και Stout & Williams το 1983 (σε δείγμα 139 νοσοκόμους και 78
εργαζόμενους σε δομές ψυχικής υγείας αντίστοιχα) χρησιμοποιώντας τόσο των Maslach και
Jackson όσο και των Pines και Aronson τα ερωτηματολόγια, τα αποτελέσματα ήταν
παρόμοια και συγκρίσιμα. Η επαγγελματική εξουθένωση που μετρήθηκε με το BM ήταν
δυνατά

συνδεδεμένη

με

του

ΜΒΙ

την

συναισθηματική

εξάντληση

και

την

αποπροσωποποίηση και λιγότερο δυνατά αλλά αρνητικά συνδεδεμένη με του ΜΒΙ την
προσωπική επίτευξη. Συμπερασματικά το εργαλείο ΒΜ είναι αξιόπιστο και έγκυρο και
αποδίδει την εξάντληση του ατόμου στοιχείο που θεωρείται ο πυρήνας του συνδρόμου
επαγγελματικής εξουθένωσης (Shirom, 1989).
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1.5.5. Το μοντέλο των Shirom- Melamed (2003)
Οι Arie Shirom και Shmuel Melamed επηρεασμένοι από τα μοντέλα των Μaslach και των
συνεργατών της και της Pines και των συνεργατών της, ορίζουν την επαγγελματική
εξουθένωση ως μία συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αισθήματα
εξασθένησης

σε φυσικό, γνωσιακό και

συναισθηματικό επίπεδο. Η επαγγελματική

εξουθένωση ακολουθεί μετά από παρατεταμένη έκθεση σε χρόνιο στρες. Το χρόνιο στρες,
θεωρείται εννοιολογικά το στρες που σχετίζεται με κρίσιμα συμβάντα της ζωής, ή οξύ στρες
ή επεισοδιακό στρες ή παρενοχλήσεις που προέρχονται από διαφορετικές θεωρητικές
προσεγγίσεις και βρέθηκαν να σχετίζονται διαφορετικά με τους φυσιολογικούς παράγοντες
κινδύνου της στεφανιαίας νόσου (Shirom, 1989).
Από τη θεωρητική τους προσέγγιση οι Shirom και Melamed δημιούργησαν το ShiromMelamed Burnout Measure (SMBM, 2003) (Shirom & Ezrachi, 2003), το οποίο θεωρητικά
βασίζεται στη θεωρία του Hobfoll (Hobfoll, 1989, 1998) για τη διατήρηση των πόρων
(Conservation of resources, COR theory). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή (COR), οι άνθρωποι
έχουν ένα βασικό κίνητρο να αποκτήσουν, να διατηρήσουν και να προστατέψουν ότι αυτοί
αξιολογούν πως έχει αξία συμπεριλαμβανομένων υλικών, κοινωνικών και ενεργειακών
πόρων. Το στρες στην εργασία εμφανίζεται όταν τα άτομα είναι ανήσυχα ότι θα χάσουν τους
πόρους τους, ή όταν τους χάνουν, ή όταν τους χάνουν και αδυνατούν να τους ανακτήσουν.
Επακόλουθο είναι ότι το στρες δεν εμφανίζεται σαν μοναδικό συμβάν, αλλά ακολουθεί μια
αναδιπλούμενη διαδικασία στην οποία τα άτομα που δεν έχουν αποθέματα πόρων πιθανότερο
είναι να βιώσουν επαγγελματική εξουθένωση.
Το αρχικό εργαλείο των Shirom και Melamed αποτελούνταν από 14 ερωτήσεις και
μετρούσε

την

επαγγελματική

εξουθένωση

δίνοντας

ένα

κοινό

σκορ.

Αργότερα

τροποποιήθηκε και περιελάμβανε 22 ερωτήσεις που αντιστοιχούσαν σε τέσσερις υποκλίμακες
που αξιολογούσαν την φυσική κόπωση, την γνωστική φθορά, την ένταση και την ατονία που
αισθάνεται το άτομο (Shirom & Ezrachi, 2003).
1.5.6. Το μοντέλο της Κοπεγχάγης (Kristensen et al, 2005)
Το μοντέλο της Κοπεγχάγης με δημιουργούς τους Tage Kristensen, Marianne Borritz,
Ebbe Villadsen και Karl B. Christensen και εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής
εξουθένωσης το Copenhagen Burnout Inventory (CBI) αποτελεί ένα μοντέλο που θεωρεί ότι
πυρήνας της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η κόπωση και η εξάντληση. Αυτό είναι
σύμφωνο με την ιστορική εξέλιξη της έννοιας, αλλά επίσης και μια πρόσφατη προσέγγιση
ενός κορυφαίου ερευνητή στο πεδίο αυτό του Shaufeli. Το 2001, οι Shaufeli και Greenglass
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όρισαν την επαγγελματική εξουθένωση ως μία κατάσταση φυσικής συναισθηματικής και
πνευματικής εξάντλησης που οφείλεται στην μακροχρόνια συμμετοχή σε απαιτητικές
συνθήκες εργασίας. Το εργαλείο μέτρησης (CBI) αξιολογεί τρία σημεία:


Την προσωπική εξουθένωση: Είναι ο βαθμός της φυσικής και ψυχολογικής

εξάντλησης του ατόμου. Η υπό-κλίμακα συγκρίνει άτομα ανεξάρτητα από την
επαγγελματική τους κατάσταση (π.χ. νέοι, άνεργοι, πρόωρα συνταξιοδοτημένοι,
συνταξιούχοι, κ.α.)


Την εξουθένωση που σχετίζεται με την εργασία: Είναι ο βαθμός της φυσικής

και ψυχικής κούρασης και εξάντλησης που γίνεται αντιληπτή από το άτομο και
σχετίζεται με την εργασία του. Συγκρίνοντας την προσωπική με την εργασιακή
εξουθένωση, οι ερευνητές είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα άτομα που είναι
εξουθενωμένα αλλά που αποδίδουν την κόπωση σε παράγοντες εκτός εργασίας όπως
για παράδειγμα προβλήματα υγείας ή οικογενειακές απαιτήσεις.


Την εξουθένωση που σχετίζεται με τους πελάτες. Είναι ο βαθμός της φυσικής

και ψυχικής εξάντλησης που γίνεται αντιληπτή από το άτομο και σχετίζεται με την
εργασία με τους πελάτες του. Ο όρος πελάτες περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα
ιδιοτήτων όπως ασθενείς, κρατούμενοι, παιδιά, μαθητές, κάτοικοι, κ.α., που όταν
εφαρμόζεται το CBI χρησιμοποιείται η κατάλληλη ομάδα (Kristensen et al, 2005).
Όλα τα θεωρητικά μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης που παρουσιάζονται
παραπάνω έχουν διαφορετική προσέγγιση ως προς τον ορισμό, τα αίτια που την προκαλούν
και τα στάδια εξέλιξης. Έχουν όμως

βασικό κοινό στόχο

να επικεντρώνονται στον

εργαζόμενο και να αναζητούν τις βέλτιστες συνθήκες πρόληψης και θεραπείας με την
κατάλληλη υποστήριξη. Το τρισδιάστατο μοντέλο της Maslach εκτός από την ατομική
εμπειρία της συναισθηματικής εξάντλησης διερευνά την ανταπόκριση του εργαζόμενου στον
εργασιακό του χώρο

μέσω της διάστασης της αποπροσωποποίησης, αλλά και των

συναισθημάτων της μειωμένης προσωπικής επίτευξης. Είναι ευρέως αποδεκτό και έχει
μεταφραστεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο με υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας και
εγκυρότητας. Για τους λόγους αυτούς στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε το εργαλείο
μέτρησης Maslach Burnout Inventory- Educators Survey, MBI- ES, των Maslach, Jackson
και Leiter (1996), που έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά από τον Kokkinos
(2002).

25

1.6. Στάδια επαγγελματικής εξουθένωσης
Η επαγγελματική εξουθένωση συσχετίζεται με τις επιπτώσεις στο άτομο και την
ψυχολογική του κατάσταση. Όπως αναφέρει η Παππά (2006), το άτομο που χαρακτηρίζεται
από επαγγελματική εξουθένωση διέρχεται από τα ακόλουθα τρία στάδια: α) Κατά το πρώτο
στάδιο, βιώνει µία ανισορροπία μεταξύ των πηγών βοήθειας και των απαιτήσεων όσον αφορά
την εργασία του και επομένως κατακλύζεται από άγχος. β) Κατά το δεύτερο στάδιο,
χαρακτηρίζεται από µία άμεση, περιορισμένης χρονικής διάρκειας συναισθηματική
αντίδραση απέναντι σε αυτή την «ανισορροπία», η οποία διακρίνεται από συναισθήματα
φόβου, έντασης, υπνηλίας και εξάντλησης. Επομένως, νιώθει πίεση που εκδηλώνεται µε τα
προηγούμενα συμπτώματα (σωματικής και ψυχολογικής φύσης). γ) Κατά το τρίτο στάδιο,
παρατηρούνται αλλαγές στις στάσεις και τη συμπεριφορά του ατόμου, όπως για παράδειγμα
ένας αποστασιοποιημένος, μηχανικός ή αλαζονικός τρόπος αντιμετώπισης των πελατών για
την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών.
1.7. Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση
Σύμφωνα με την Chang (2009), οι παράγοντες που συμβάλουν στην επαγγελματική
εξουθένωση των εκπαιδευτικών μπορούν να κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες: τους
ατομικούς, τους οργανωτικούς και τους παράγοντες συναλλαγής (Σχήμα 1).
1.7.1. Ατομικοί παράγοντες: Δημογραφικοί, προσωπικότητας, προσδοκίες
Οι Maslach, Leiter και Schaufeli (2001), αναφέρουν ότι από όλα τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά που έχουν ερευνηθεί, η ηλικία είναι αυτή που έχει σχετιστεί πιο ισχυρά με
την επαγγελματική εξουθένωση. Οι εργαζόμενοι των ηλικιών ανάμεσα στα τριάντα με
σαράντα έτη έχει αναφερθεί ότι βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης
από τους νεότερους σε ηλικία. Πολλές φορές η ηλικία συγχέεται με την εργασιακή εμπειρία
και έτσι η εξουθένωση εμφανίζεται να είναι πιθανότερη στην αρχή της καριέρας του ατόμου.
Τα αίτια για αυτήν την ερμηνεία δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί με λεπτομέρεια.
Ως προς τη δημογραφική μεταβλητή του φύλου δεν φαίνεται να υπάρχουν ισχυρές
προβλέψεις για επαγγελματική εξουθένωση (παρόλο που κάποιοι θεωρούν ότι οι γυναίκες
είναι πιο επιρρεπείς). Κάποιες έρευνες έχουν δείξει υψηλότερο βαθμό εξουθένωσης σε
γυναίκες, κάποιες σε άνδρες και κάποιες ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Με μικρή διαφορά,
αλλά σταθερά εμφανίζονται να υπερτερούν οι άνδρες στην αποπροσωποποίηση, ενώ οι
γυναίκες φαίνεται να έχουν υψηλότερα επίπεδα εξάντλησης. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν
να σχετίζονται με τα στερεότυπα των φύλων, αλλά συγχρόνως αντανακλούν την σύγχυση του
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φύλου με το επάγγελμα π.χ. οι αστυνομικοί συνηθίζεται να είναι άνδρες ενώ οι νοσοκόμες
γυναίκες.
Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, οι ανύπανδροι (ειδικά άνδρες) εμφανίζονται να
είναι πιο επιρρεπείς στην επαγγελματική εξουθένωση συγκρινόμενοι με τους παντρεμένους.
Επίσης, οι ελεύθεροι βιώνουν σε υψηλότερο βαθμό την εξάντληση από τους διαζευγμένους.
Όσο για τον παράγοντα εθνικότητα, ελάχιστες έρευνες έχουν συμπεριλάβει την εθνικότητα
σαν μεταβλητή, οπότε είναι απίθανο να συμπεράνουμε εμπειρικές τάσεις.
Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης βιώνουν
υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης σε σχέση με τους εργαζόμενους που έχουν χαμηλότερο
μορφωτικό επίπεδο. Είναι πιθανό, οι εργαζόμενοι με υψηλότερη μόρφωση να έχουν θέσεις με
περισσότερες ευθύνες και υψηλότερο στρες ή ακόμη να έχουν αυξημένες προσδοκίες για την
εργασία τους και να έχουν αυξημένο στρες αν οι προσδοκίες δεν πραγματοποιούνται. Τα
άτομα διαφέρουν ως προς τις προσδοκίες που έχουν για την εργασία τους. Ενίοτε, αυτές οι
προσδοκίες είναι πολύ υψηλές, τόσο ως προς τη φύση του επαγγέλματος όσο και προς το
ποσοστό της επιτυχίας. Πιθανώς οι υψηλές προσδοκίες να οδηγούν τα άτομα στο να
εργάζονται πολύ σκληρά και να αφιερώνουν πολύ χρόνο στην εργασία τους, οδηγώντας σε
εξάντληση και αποπροσωποποίηση όταν η μεγάλη προσπάθεια δεν αποφέρει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα (Maslach et al.,(2001).
1.7.2. Οργανωτικοί παράγοντες
Οι οργανωτικοί παράγοντες σύμφωνα με την Chang, (2009) είναι το μέγεθος της τάξης, οι
απαιτήσεις της εργασίας, ο ανεπαρκής μισθός, η αβεβαιότητα του ρόλου, η προετοιμασία του
εκπαιδευτικού, η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση/κουλτούρα του σχολείου, η οργανική
ακαμψία, η συμμετοχή στις λήψεις αποφάσεων στο σχολείο.
Οι Kyriacou & Sutcliffe (1979), διακρίνουν τέσσερις κύριους περιβαλλοντικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς αρνητικά:


Την ανήσυχη συμπεριφορά και τις αταξίες των μαθητών



Την απροθυμία των μαθητών για μάθηση



Τις κακές εργασιακές συνθήκες



Την πίεση χρόνου

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία του εκπαιδευτικού
είναι η ασάφεια των ρόλων που καλείται να παίξει, δηλαδή η αβεβαιότητα που αισθάνεται ο
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εκπαιδευτικός όταν δεν γνωρίζει τις απαιτήσεις της εργασίας του, πως θα ολοκληρώσει το
έργο του και τι προσδοκούν οι άλλοι από αυτόν (Κάντας, 1995). Οι Maslach και Leiter
(1997), τονίζουν ότι η ασάφεια ρόλου καθώς και οι δύσκολες συνθήκες στην εργασία
προκαλούν σε μεγάλο βαθμό την συναισθηματική εξάντληση και την μειωμένη προσωπική
επίτευξη που είναι δύο από τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Οργανωνικοί παράγοντες:
Μέγεθος της τάξης,
Απαιτήσεις εργασίας,
Ανεπαρκής μισθός,
Αβεβαιότητα ρόλου,
Προετοιμασία
εκπαιδευτικού, Σχολική
κοινωνικο-οικονομική
κατάσταση/κουλτούρα,
Οργανική ακαμψία,
Συμμετοχή στην σχολική
λήψη απόφασης

Ατομικοί παράγοντες:
Ηλικία, Φύλο, Οικογενειακή
κατάσταση, Χρόνια
υπηρεσίας, Μορφωτικό
επίπεδο, Χαρακτηριστικά
προσωπικότητας, Αυτοεκτίμηση/ Αυτοαντίληψη,
Διδακτική ανθεκτικότητα,
Στρατηγικές αντιμετώπισης,
Θρησκευτικές πεποιθήσεις

Παράγοντες Συναλλαγής: (σκιαγραφημένη περιοχή)
Απόδοση/ κρίση του εκπαιδευτικού για την άσχημη συμπεριφορά των
μαθητών, Αντιλήψεις για τον τρόπο οργάνωσης της διοίκησης,
Υποστήριξη από τους συναδέλφους, Διοικητική υποστήριξη,
Πρότυπα μαθητών, Κοινωνική αντανάκλαση της απόδοσης του
εκπαιδευτικού, Εσωτερικές αμοιβές/ επαγγελματική ικανοποίηση

Σχήμα 1: Μελετώντας τους παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης: Από τους
ατομικούς και τους οργανωτικούς παράγοντες στους παράγοντες συναλλαγής (Chang, 2009).
1.7.3. Παράγοντες συναλλαγής
Οι παράγοντες συναλλαγής όπως διακρίνουμε και στο Σχήμα 1 της Chang, (2009),
προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των ατομικών και των οργανωτικών παραγόντων. Ο
τρόπος που ο επαγγελματίας ερμηνεύει και αντιμετωπίζει τις συνθήκες εργασίας που του
προκαλούν στρες, τα κίνητρα που τον ωθούν να εργαστεί στην εργασία αυτή, οι προσδοκίες
που έχει για την καριέρα του σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αμοιβές
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και την

επαγγελματική ικανοποίηση που αισθάνεται είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επιδρούν
στην επαγγελματική εξουθένωση.
Καθοριστικό ρόλο παίζει η διοικητική υποστήριξη των προϊσταμένων και των
συναδέλφων. Ο Βασιλόπουλος (2012), αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί με υψηλό κοινωνικό
άγχος που δεν είχαν την κατάλληλη υποστήριξη παρουσίαζαν μεγαλύτερα επίπεδα
επαγγελματικής εξουθένωσης από εκείνα των εκπαιδευτικών με επαρκή υποστήριξη.
Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η σχέση που έχει ο εκπαιδευτικός με τους
μαθητές, και η αντιμετώπισή του όταν δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το μάθημα και όταν
δημιουργούν εντάσεις μέσα στην τάξη. Η Chang (2009), αναφέρει πως όταν οι εκπαιδευτικοί
δεν παίρνουν προσωπικά τις μαθητικές αταξίες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα προσωπικής
επίτευξης δηλαδή λιγότερες πιθανότητες για εξουθένωση.
1.8. Επιπτώσεις της Επαγγελματικής Εξουθένωσης
Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί το μεγαλύτερο επαγγελματικό κίνδυνο του
εικοστού-πρώτου αιώνα. Μια μελέτη από τη σχολή του Harvard για τη δημόσια υγεία
κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι δουλειές που προκαλούν άγχος είναι το ίδιο επιβλαβείς για
την υγεία των γυναικών όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία (Leiter & Maslach, 2007).
Όπως αναφέρουν οι

Παπαδάτου και Αναγνωστόπουλος, (1999), οι επιπτώσεις της

επαγγελματικής εξουθένωσης αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές κατά τα δύο τελευταία στάδια
δηλαδή το στάδιο της απογοήτευσης και της ματαίωσης και το στάδιο της απάθειας και
εκδηλώνονται σε οργανικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο.
1.8.1. Σωματικά συμπτώματα
Σύμφωνα με τον Shirom και τους συνεργάτες του (2005), πυρήνας της επαγγελματικής
εξουθένωσης θεωρείται η φθορά των ενεργειακών πόρων, η οποία εμπλέκεται σε διάφορα
προβλήματα υγείας συμπεριλαμβανομένων φλεγμονών και ασθενειών του ανοσοποιητικού
συστήματος. Οι ερευνητές τονίζουν πως η χρόνια έκθεση του ατόμου σε στρεσογόνες
καταστάσεις στην εργασία και στην προσωπική ζωή επηρεάζουν αρνητικά την σωματική
υγεία του. Ένα ευρύ φάσμα φυσικής νοσηρότητας εκδηλώνεται

με: καρδιαγγειακά

νοσήματα, μολυσματικές ασθένειες, καρκίνο, διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα και
μυοσκελετικές διαταραχές.
Οι Maslach, Schaufeli και Leiter (2001), υποστηρίζουν πως από τις τρεις διαστάσεις της
επαγγελματικής εξουθένωσης, η εξάντληση είναι αυτή που προμηνύει προβλήματα υγείας τα
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οποία συσχετίζονται με το παρατεταμένο στρες. Παράλληλα, έχει αναφερθεί δεσμός ανάμεσα
στην επαγγελματική εξουθένωση και την κατάχρηση ουσιών.
1.8.2. Ψυχολογικά συμπτώματα
Τα ψυχολογικά συμπτώματα σύμφωνα με την Maslach και τους συνεργάτες της (2001),
είναι άγχος, κατάθλιψη, και μείωση της αυτοεκτίμησης. Οι Maslach και Schaufeli, (1993),
θεωρούν πως ενώ η κατάθλιψη είναι διαβρωτική και τα συμπτώματα απαντώνται σε όλους
τους τομείς της ζωής του ατόμου, η επαγγελματική εξουθένωση εξαρτάται περισσότερο από
εργασιακούς παράγοντες. Οι Leiter και Durup, (1994), αναφέρουν πως η συναισθηματική
εξάντληση που συνοδεύει την επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να αντιπαρατεθεί με τα
συμπτώματα θλίψης και εξάντλησης που συνοδεύουν την κατάθλιψη, καθώς επίσης ότι η
αποπροσωποποίηση συνδέεται με την κοινωνική απομάκρυνση. Επίσης, η στενή σχέση
ανάμεσα στην κατάθλιψη και την επαγγελματική εξουθένωση είναι πως οι παράγοντες και
των δύο προκύπτουν από παρόμοιες συνθήκες.
1.8.3. Συμπεριφορικά συμπτώματα
Η επαγγελματική εξουθένωση έχει συνδεθεί με περιπτώσεις απόσυρσης ή παραίτησης από
την εργασία, συνεχόμενες απουσίες και πρόθεση για εγκατάλειψη της κατέχουσας θέσης. Τα
άτομα που παραμένουν στη δουλειά οδηγούνται μέσω της εξάντλησης σε χαμηλή
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Προβλήματα συμπεριφοράς δημιουργούνται
επίσης εκτός τόσο με τους συναδέλφους και τους μαθητές, όσο και με την οικογένεια στο
σπίτι. (Maslach, Schaufeli και Leiter (2001). Η επαγγελματική δυσφορία που προκύπτει από
την επαγγελματική εξουθένωση αντανακλάται στην απόδοση των εργαζόμενων για
συγκεκριμένες ιδιότητες του κοινωνικού πλαισίου για την εργασία (Leiter & Durup, 1994).
Ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης, ο εργασιακά εξουθενωμένος εκπαιδευτικός δεν είναι
σε θέση να είναι αποτελεσματικός στην τάξη, πολλές φορές έρχεται σε αντιπαράθεση με τους
μαθητές, τους γονείς και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό (Κάντας, 1995). Όπως
αναφέρουν οι Αντωνίου και Ντάλλα, (2010), η επαγγελματική εξουθένωση προκαλεί
μειωμένο αίσθημα επαγγελματικής ικανοποίησης που σχετίζεται με υψηλά επίπεδα
καταπόνησης και εξάντλησης από την εργασία, αδιαφορία και έλλειψη φροντίδας για τη
διδασκαλία και τους μαθητές και ανεπάρκεια στην επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.
1.9. Συμβουλευτικές παρεμβάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση της
επαγγελματικής εξουθένωσης
Διάφορες στρατηγικές παρέμβασης έχουν προταθεί και εφαρμοστεί μέχρι τώρα, άλλες
προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την εξουθένωση αφού έχει εμφανιστεί, ενώ άλλες
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επικεντρώνονται στο να την προλάβουν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη να υποστηριχθούν
για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα τόσο στο χώρο του σχολείου και την
παιδαγωγική διαδικασία όσο και στην οικογένεια και στη κοινωνία γενικότερα. Οι Maslach
και Goldberg (1998), υποστηρίζουν πως οι αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις είναι δυνατόν
να εφαρμοστούν σε ατομικό επίπεδο παρά σε επίπεδο εταιρειών. Παρόμοια οι Maslach και οι
συνεργάτες της (2001), εστιάζουν τις μελέτες για μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης
στις συμβουλευτικές παρεμβάσεις που σκοπό έχουν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τόσο
στις δυσκολίες του εργασιακού περιβάλλοντος όσο και στην προσωπική ζωή. Οι στρατηγικές
παρέμβασης σε ατομικό επίπεδο αφορούν την αναγνώριση των προβλημάτων που
προέρχονται από το στρες στον εργασιακό χώρο, την διαχείριση των αρνητικών
συναισθημάτων, την αναζήτηση τεχνικών χαλάρωσης, την διαχείριση χρόνου, την εύρεση
ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων εκτός χώρου εργασίας και την εκπαίδευση των
διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Οι διοικητικές παρεμβάσεις σύμφωνα με την Maslach et al. (2001) προτείνεται να
εφαρμοστούν στους έξι τομείς της εργασιακής ζωής που έχουν σχέση με την εξάντληση: τον
φόρτο εργασίας, τον έλεγχο, την ανταμοιβή, την κοινότητα, τη δικαιοσύνη και τις αξίες. Η
εξουθένωση προέρχεται από χρόνιες αναντιστοιχίες μεταξύ των ανθρώπων και τη δουλειά
τους όσον αφορά ορισμένους ή όλους αυτούς τους έξι τομείς. Οι διοικητικές παρεμβάσεις
αυτές όμως θα ήταν αναποτελεσματικές αν δεν συνδυάζονταν με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
στις ατομικές δεξιότητες και συμπεριφορές. Το πλεονέκτημα αυτού του συνδυασμού είναι ότι
δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της δέσμευσης με την εργασία υποστηρίζοντας τη θετική
ανάπτυξη της ενέργειας, του σθένους, της αφοσίωσης, της συναδελφικότητας και της
αποτελεσματικότητας μεταξύ των υπαλλήλων για να βελτιωθεί η ευημερία τους και η
παραγωγικότητά τους. Η υλοποίηση των διοικητικών παρεμβάσεων απαιτεί προσπάθεια
χρόνο και χρήματα.
Εναλλακτικές προτάσεις που χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές στην πρόληψη και
στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης περιγράφουν οι Παπαδάτου και
Αναγνωστόπουλος (1999: 251-254). Οι παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο την ευθύνη των
οποίων φέρει ο ίδιος ο εργαζόμενος είναι:


η έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων,



η επανεκτίμηση των προσωπικών στόχων και προσδοκιών,



η αναγνώριση των στρατηγικών αντιμετώπισης,
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η αναζήτηση υποστήριξης,



η ενασχόληση με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες,



η σωστή διατροφή και άσκηση και η επάρκεια ανάπαυσης,



η προσωπική επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας ή η αλλαγή

χώρου εργασίας.
Οι παρεμβάσεις σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο την ευθύνη των οποίων φέρει ο
οργανισμός είναι:


η τοποθέτηση του κατάλληλου επαγγελματία στην κατάλληλη θέση,



η αποσαφήνιση του ρόλου και των καθηκόντων και η συμμετοχή του

επαγγελματία στη λήψη αποφάσεων,


η δημοκρατική διοίκηση,



η πολυμορφία στην εργασία,



η δυνατότητα διαλειμμάτων και ειδικών αδειών,



οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης,



η λειτουργία ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης,



η συμβουλευτική εποπτεία,



η δυνατότητα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης,



η διεπιστημονική συνεργασία.

Σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης στους
εκπαιδευτικούς διακρίνουμε τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς πόρους υποστήριξης. Η
εσωτερική υποστήριξη αναφέρεται στη βοήθεια να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί την
ικανότητα να αμβλύνουν το στρες τους και να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις που
προκύπτουν στο χώρο του σχολείου. Η εξωτερική υποστήριξη αναφέρεται τόσο στους
κοινωνικούς πόρους που μπορεί να είναι ο διευθυντής, οι συνάδελφοι, ο ψυχολόγος, η
οικογένεια, οι φίλοι, όσο και στους διδακτικούς που είναι τα μέσα με τα οποία διευκολύνεται
η διδασκαλία και είναι οι σχολικές εγκαταστάσεις, οι υπολογιστές, τα λογισμικά και τα
εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Betoret, 2009). Το θετικό κλίμα στο σχολείο, η επικοινωνία, η
εμπιστοσύνη και η καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τον
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διευθυντή βοηθούν ιδιαίτερα στην πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης (Maphalala,
2014).
Στον τομέα της πρόληψης και της διατήρησης της υγείας των εκπαιδευτικών
περιλαμβάνονται η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, οι παρεμβάσεις που οδηγούν στη
χαλάρωση και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης (Gold et al., 2010).
1.10.

Έρευνες για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Στον τομέα της εκπαιδευτικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές σε όλο τον
κόσμο έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης
διαφόρων κατηγοριών εκπαιδευτικών, να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία για τις πηγές που
την προκαλούν αλλά και τους τρόπους που θα προληφθεί ή θα αντιμετωπιστεί.
1.10.1.

Έρευνες στο Διεθνή χώρο

Οι Hakanen, Bakker και Schaufeli (2005) σε έρευνά τους σε Φιλανδούς δασκάλους
αναζήτησαν τη σχέση της επαγγελματική δέσμευσης και της εξουθένωσης και διαπίστωσαν
πως οι υψηλές απαιτήσεις της εργασίας και η έλλειψη δέσμευσης επιβαρύνουν τους
εκπαιδευτικούς. Αντίθετα η υψηλή επαγγελματική δέσμευση ενισχύει τους εργασιακούς
πόρους και αποτρέπει την επαγγελματική εξουθένωση.
Η Chang (2009) ερεύνησε τις συναισθηματικές πτυχές της ζωής των δασκάλων και την
σύνδεσή τους με την επαγγελματική εξουθένωση. Η έλλειψη πειθαρχίας από τους μαθητές
και η αμφισβήτηση της εξουσίας του διδάσκοντα είναι σημαντικά συνδεδεμένα με την
προσωπική εξουθένωση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιωθούν αν κατανοήσουν τα αίτια
των αρνητικών συναισθημάτων τους και μάθουν πώς να ρυθμίζουν την συμπεριφορά τους σε
επόμενες στρεσογόνες καταστάσεις. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και ο Gold et al. (2010)
που ερεύνησαν τους τρόπους αντιμετώπισης της επαγγελματικής εξουθένωσης και πιο
συγκεκριμένα τη μείωση του στρες που βασίζεται στη συνειδησιακή εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών δηλαδή μία παρέμβαση που βοηθά στη επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων
με στρατηγικές που εφαρμόζονται από τα ίδια τα άτομα.
Ο Betoret (2009) στην έρευνά του σε Ισπανούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναζήτησε την σχέση της αυτό-αποτελεσματικότητας, των
παραγόντων που προκαλούν άγχος και των σχολικών πόρων, με την επαγγελματική
εξουθένωση και συμπέρανε πως οι εξωτερικοί πόροι του σχολείου (εξοπλισμός, βοηθήματα
διδασκαλίας, υποστηρικτικό προσωπικό, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και οι εσωτερικοί
πόροι του εκπαιδευτικού (διαχείριση τάξης, αυτό-αποτελεσματικότητα) έχουν θετικές
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επιδράσεις στην αποφυγή αγχογόνων συναισθημάτων. Επίσης οι παράγοντες άγχους επιδρούν
επιβαρυντικά στην επαγγελματική εξουθένωση.
Η Maphalala (2014) ερεύνησε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Νότιας
Αφρικής τις πηγές του εργασιακού άγχους που είναι από τους βασικούς επιβαρυντικούς
παράγοντες στην επαγγελματική εξουθένωση. Διαπίστωσε πως οι συχνές αλλαγές στα
αναλυτικά προγράμματα, ο φόρτος εργασίας, η ανασφάλεια για την θέση, οι ανύπαρκτες
σχέσεις με τους συναδέλφων, η σύγκρουση ρόλων και η απειθαρχία των μαθητών είναι οι
βασικότερες πηγές που επιδρούν αρνητικά στη ψυχολογία των δασκάλων.
1.10.2. Έρευνες στην Ελλάδα
Από έρευνες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης οι ερευνητές έχουν
διαπιστώσει χαμηλότερα επίπεδα εξουθένωσης από ότι συναδέλφων τους σε άλλες χώρες. Ο
Kokkinos (2000) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν εντόπισε υψηλά επίπεδα
εξουθένωσης στο δείγμα. Σε επόμενη έρευνα του, ο Kokkinos (2005) συγκρίνοντας τον
βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας από την Ελλάδα και την
Κύπρο, διαπίστωσε πως στο σύνολο του δείγματός του το αίσθημα εξουθένωσης ήταν σχεδόν
ανύπαρκτο όμως οι εκπαιδευτικοί δέχονταν διαφορετική επιρροή από τα διαφορετικά
εκπαιδευτικά συστήματα. Σε συνέχεια του ερευνητικού του έργου ο Kokkinos (2006)
σύγκρινε τα επίπεδα του συνδρόμου σε δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με
καθηγητές της δευτεροβάθμιας στην Κύπρο. Οι διδάσκοντες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
είχαν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση αλλά μικρότερη αποπροσωποποίηση από τους
συναδέλφους τους στη δευτεροβάθμια. Οι Kantas και Vassilaki (1997) παρατήρησαν πως οι
καλύτερες εργασιακές συνθήκες, το μεγάλο διάστημα διακοπών, ο μικρός αριθμός επίσημης
διδασκαλίας και η κοινωνική υποστήριξη των συναδέλφων και των διευθυντών συντελούν
στα χαμηλά επίπεδα των τριών παραγόντων. Όμοια, η Αμαραντίδου (2010) σε έρευνά της σε
καθηγητές φυσικής αγωγής στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς βρήκε χαμηλές
τιμές στα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης και πως οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι.
Οι

Παπαστυλιανού

και

Πολυχρονόπουλος

(2005)

αναζήτησαν

τη

σχέση

της

επαγγελματικής εξουθένωσης με την κατάθλιψη, την ασάφεια και τη σύγκρουση ρόλων
στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατέγραψαν χαμηλά επίπεδα σε
όλες τις παραμέτρους. Η Μούζουρα (2005) ερεύνησε σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης τις πηγές του επαγγελματικού και συναισθηματικού φόρτου και τη σύνδεσή
τους με την επαγγελματική εξουθένωση. Τα ευρήματα της επιβεβαίωσαν πως ο παράγοντας
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στρες και τα ατομικά χαρακτηριστικά όπως η γενική αυτοεκτίμηση, η κοινωνική
αυτοεκτίμηση, ο ψυχωτισμός, η εξωτερική εστία ελέγχου, συνδέονται με τις διαστάσεις του
συνδρόμου. Οι παράγοντες που αναδείχθηκαν ως οι τρεις πρώτες πηγές επαγγελματικού
στρες ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές, η μη συμμετοχή στη
λήψη αποφάσεων για θέματα τα οποία αφορούν τους εκπαιδευτικούς και οι τάξεις με μεγάλο
αριθμό μαθητών.
Οι Tsigilis, Zournatzi και Koustelios (2011) διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί φυσικής
αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βιώνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στον παράγοντα
συναισθηματικής εξάντλησης από τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παρόμοια οι Antoniou, Ploumpi και Ntalla (2013) διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αισθάνονταν περισσότερο επαγγελματικό άγχος από αυτούς της
δευτεροβάθμιας, με τις γυναίκες να βιώνουν μειωμένη προσωπική επίτευξη σε σχέση με τους
άνδρες. Επίσης η ορθολογική αντιμετώπιση και οι στρατηγικές αποφυγής του άγχους
αποδίδουν στην πρόβλεψη της εξουθένωσης. Σε αντίθεση με τους παραπάνω ερευνητές ο
Φλάμπουρας - Νιέτος (2017) που ερεύνησε την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης
και της αυτό-αποτελεσματικότητας στην επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, διαπίστωσε πως οι
διδάσκοντες στην δευτεροβάθμια παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα

από τους συναδέλφους

τους στην πρωτοβάθμια. Και οι δύο κατηγορίες όμως εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα
επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποιητικά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης και
αυτό-αποτελεσματικότητας.
Οι Kokkinos, Panayiotou και Davatzoglou (2005) αναζήτησαν στην έρευνά τους την
συσχέτιση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των μαθητών, με την
επαγγελματική εξουθένωση. Διαπίστωσαν την ύπαρξη αμφίδρομης αρνητικής σχέσης μεταξύ
καθηγητών και μαθητών, δηλαδή όσο περισσότερο εξουθενωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί
τόσο λιγότερες ανοχές έχουν στην δυσάρεστη συμπεριφορά των μαθητών, ενώ αντίστοιχα
όσο ευερέθιστοι είναι οι διδάσκοντες τόσο πιο «ζωηροί» είναι οι μαθητές. Στην ίδια
κατεύθυνση o Βασιλόπουλος (2012) εντόπισε μια στατιστικώς υψηλή συσχέτιση ανάμεσα
στην επαγγελματική εξουθένωση και το κοινωνικό άγχος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (δασκάλων και διαφόρων ειδικοτήτων) δηλαδή στην αδυναμία ή δυσκολία των
εκπαιδευτικών να πραγματώσουν επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις τόσο στο χώρο του
σχολείου όσο και στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Οι Παπαγιάννη και Ρέππα (2008)
ερευνώντας την επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τάξεις που
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φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες διαπίστωσαν πως
παρουσιάζονται

συναισθηματικά

αποπροσωποποίησης

αλλά

εξαντλημένοι

αντιστέκονται

στην

και

εμφανίζουν

επαγγελματική

ενδείξεις

εξουθένωση

επειδή

καταφέρνουν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο εκπαιδευτικός
τους ρόλος για προσωπική επίτευξη.
Η Δανιηλίδου (2013) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρησιμοποίησε ερευνητικά εργαλεία
από τρία θεωρητικά μοντέλα επαγγελματικής εξουθένωσης σε δείγμα 320 εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα του Maslach Burnout Inventory των Maslach
και Jackson (1982), του Burnout Measure των Pines και Aronson (1988) και του Copenhagen
Inventory των Kristensen, Boritz, Villadsen και Christensen (2005) ήταν παρόμοια, με τα
επίπεδα εξουθένωσης να είναι χαμηλά. Συγχρόνως ανέδειξε τη χρησιμότητα και των άλλων
ερευνητικών εργαλείων που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ξανά στον ελληνικό χώρο.
Στη βιβλιογραφία εντοπίστηκε μόνο μία έρευνα με δείγμα εκπαιδευτικών που εργάζονται
σε επαγγελματικά λύκεια στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (Γκολφινοπούλου, 2017). Από
τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων,
βίωναν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και κατά την άποψή τους οι τρόποι
διαχείρισης του συνδρόμου ήταν η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η έγκαιρη διάγνωση της
επαγγελματικής εξουθένωσης και η παροχή συμβουλευτικής βοήθειας, η επιμόρφωση μέσω
επιμορφωτικών προγραμμάτων και η βελτίωση των σχέσεων με τους μαθητές, γονείς,
συναδέλφους και τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Η ύπαρξη δομών συμβουλευτικής
μέσα στη σχολική μονάδα θεωρήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος αναγκαία για
την πρόληψη και την αντιμετώπιση του συνδρόμου.
2. Στόχος- Ερευνητικά Ερωτήματα
Το αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπέδων της
επαγγελματικής

εξουθένωσης

των

εκπαιδευτικών

που

εργάζονται

στα

δημόσια

επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην Ελλάδα.
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:


Ποια είναι τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι

εκπαιδευτικοί των δημοσίων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στην Ελλάδα;


Κατά ποιον τρόπο

επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση

τα

δημογραφικά ατομικά (φύλο, οικογενειακή κατάσταση) και εργασιακά (προσόντα,
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χρόνια

προϋπηρεσίας,

σχέση

εργασίας,

ειδικότητα)

χαρακτηριστικά

των

εκπαιδευτικών;


Κατά πόσο επηρεάζει την επαγγελματική εξουθένωση η ανησυχία των

εκπαιδευτικών για το ενδεχόμενο να τεθούν σε διαθεσιμότητα;


Διαφοροποιούνται τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης συνολικά καθώς

και σε κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της (συναισθηματική εξάντληση,
αποπροσωποποίηση, προσωπική επίτευξη) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα την περίοδο 2013-2015 από τους υπόλοιπους;
3. Μεθοδολογία της έρευνας
Η επιλογή της μεθόδου της ποσοτικής έρευνας έγινε με βασικό γνώμονα τα
πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και είναι η
συλλογή δεδομένων από μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων και της ευκολίας να αναλυθούν τα
αποτελέσματα μέσω στατιστικής ανάλυσης (Bryman, 2004).
Με άξονα την κύρια πρόθεση της ερευνήτριας η έρευνα ανήκει στην κατηγορία των
περιγραφικών μελετών συσχέτισης ενώ ως προς τη χρονική της διάρκεια είναι συγχρονικού
τύπου. Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2001), στην περιγραφική έρευνα ο κύριος σκοπός
είναι η διαπίστωση και περιγραφή γνωρισμάτων και συγχρονική όταν ο ερευνητής μελετά
ένα φαινόμενο ή κάποια συμπεριφορά σε μια δεδομένη μόνο στιγμή.
3.1. Συμμετέχοντες (Δείγμα)
Στην ερευνητική διαδικασία σημαντικό είναι να επιλέγονται άτομα ή σχολεία τα οποία
αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ομάδα των ατόμων ή των σχολείων. Έτσι δίνεται η
δυνατότητα να ελεγχθούν συμπεράσματα από το δείγμα για τον πληθυσμό συνολικά
(Creswell, 2011). «Στην απλή τυχαία δειγματοληψία, κάθε μέλος του πληθυσμού που
βρίσκεται υπό εξέταση έχει τις ίδιες πιθανότητες να επιλεχθεί, ενώ η πιθανότητα που υπάρχει
αναφορικά με την επιλογή του κάθε μέλους δεν επηρεάζεται από την επιλογή άλλων μελών
του πληθυσμού» (Cohen, L., Manion, L. & Morrisson, K. 2007:164).
Ο πληθυσμός που συμμετείχε στην έρευνα είναι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως σχέσης
εργασίας που εργάζονται σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. της Ελλάδας. Το δείγμα της έρευνας
αποτελούν συνολικά 242 εκπαιδευτικοί, διαφόρων ειδικοτήτων. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
δειγματοληψίας με πιθανότητα και ειδικότερα η τεχνική της απλής τυχαίας δειγματοληψίας.
Η επιλογή του δείγματος έγινε έτσι ώστε να διερευνηθεί η επαγγελματική εξουθένωση σε
εκπαιδευτικούς

από

διάφορες

περιοχές

της

ελληνικής

επικράτειας.

εκπαιδευτικοί από δεκαεπτά (17) σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα:
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Συμμετείχαν



έντεκα (11) από τον νομό Αττικής, από τις οποίες οι επτά (7) από την

περιφερειακή Διεύθυνση Α΄ Αθήνας, μία (1) από Γ΄ Αθήνας, μία (1) από την
Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά και δύο από την Ανατολική Αττική,


μία (1) από το νομό Αργολίδας,



μία (1) από το νομό Μεσσηνίας,



μία (1) από το νομό Κιλκίς,



μία (1) από το νομό Ροδόπης και



δύο (2) από το νομό Δράμας,

γεγονός που αυξάνει, ως ένα βαθμό, την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και τη
γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων.
3.2. Ερευνητικά εργαλεία
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το ερωτηματολόγιο είναι ένα εύχρηστο εργαλείο συλλογής
δεδομένων που μπορεί εύκολα να αναλυθεί και δεν απαιτεί την παρουσία του ερευνητή
(Cohen, L., Manion, L. & Morrisson, K. 2007).
Η συλλογή του εμπειρικού υλικού της έρευνας έγινε με ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο
ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη διερεύνηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης
(Παράρτημα 1). Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από δύο μέρη:
Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα δημογραφικά ατομικά (φύλο,
οικογενειακή κατάσταση), τα εκπαιδευτικά (μορφωτικό επίπεδο), και τα εργασιακά (έτη
υπηρεσίας, σχέση εργασίας, ειδικότητα, διαθεσιμότητα) χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
δημόσιων Επαγγελματικών Λυκείων στην Ελλάδα.
Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (MBI)- Maslach & Jackson,
1986.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση της Επαγγελματικής
Εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory- Educators Survey, MBI- ES, των Maslach,
Jackson και Leiter (1996), που έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά από τον
Kokkinos (2002).
Η κλίμακα για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των Maslach και Jackson
(1981) είναι το Maslach Burnout Inventory (MBI). Αρχικά χορηγήθηκε σε δείγμα
επαγγελματιών όπως νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς και συμβούλους ψυχικής
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υγείας. Περιείχε είκοσι πέντε δηλώσεις και μετρούσε τέσσερις παράγοντες, τον παράγοντα
της συναισθηματικής εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης, της προσωπικής εκπλήρωσης
και της δέσμευσης στην εργασία. Στο τελικό όμως ΜΒΙ, επειδή η τιμή που έπαιρνε ο
παράγοντας δέσμευσης ήταν χαμηλότερη της μονάδας δεν τον συμπεριέλαβαν. Έτσι το
εργαλείο Maslach Burnout Inventory περιέχει είκοσι δύο δηλώσεις οι οποίες κατανέµονται σε
τρεις υποκλίµακες: συναισθηματική εξουθένωση (9 δηλώσεις), αποπροσωποποίηση (5
δηλώσεις) και προσωπική επίτευξη (8 δηλώσεις) και μετράει τους τρεις παράγοντες που
αποτελούν τις διαστάσεις του συνδρόμου. Νεότερες εκδόσεις δημιουργήθηκαν από τη
Maslach, Jackson, και Leiter το 1996 και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς με το MBIEducators (MBI-ES), σε υπηρεσίες υγείας και εξυπηρέτησης κοινού με το MBI-Human
Services Survey (MBI- HSS) και για γενική χρήση το MBI- General Survey (MBI-GS). Η
κλίμακα ΜΒΙ δίνει τρεις διαφορετικές τιμές για τις διαστάσεις του συνδρόμου που
διαφοροποιούνται μεταξύ τους εννοιολογικά (Maslach & Jackson, 1981).
Το γεγονός ότι έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, καθιστά το εργαλείο δημοφιλές στη
διεθνή έρευνα. Στην Ελλάδα την μετάφραση έχει κάνει ο Kokkinos (2002) και έχει ελεγχθεί
σε δείγμα εκπαιδευτικών από την Κύπρο για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της αρχικής
κλίμακας. Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Cronbach’s alpha) της συνολικής
κλίμακας είναι 0,75 και για τις τρεις διαστάσεις ο δείκτης διακυμαίνεται από 0,68 έως 0,90.
Για κάθε δήλωση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σημειώσουν σε κλίμακα επτά διαβαθμίσεων
(από «ποτέ» έως «κάθε μέρα»), τη συχνότητα µε την οποία έχουν νιώσει για το επάγγελμά
τους τα αισθήματα που περιγράφει η κάθε δήλωση. Για κάθε υποκλίμακα η βαθμολογία
υπολογίζεται ξεχωριστά προσθέτοντας τη βαθμολογία των επιμέρους δηλώσεων. Υψηλή
βαθμολογία

στις

κλίμακες

της

συναισθηματικής

εξάντλησης

(≥27)

και

της

αποπροσωποποίησης (≥14) και χαμηλή βαθμολογία στην κλίμακα προσωπικής επίτευξης
(≥37), είναι ενδεικτική εξουθένωσης. Οι ερωτήσεις 5, 10, 11, 15, 22 αναφέρονται στην
αποπροσωποποίηση, οι ερωτήσεις 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 στην προσωπική επίτευξη και οι
1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 στη συναισθηματική εξάντληση .
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3.3. Ερευνητική διαδικασία
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο έως το Νοέμβριο
2017. Προηγήθηκε αίτημα άδειας για τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου ΜΒΙ-ES, από τον
καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, κο Σταλίκα Αναστάσιο ενός από τους συγγραφείς
του βιβλίου με τίτλο «Τα Ψυχοµετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα», στο οποίο έχει δημοσιευτεί
και αξιολογηθεί το εν λόγω ερωτηματολόγιο και τον καθηγητή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης κο Κόκκινο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει κάνει την μετάφραση και
την αρχική χρήση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το ερευνητικό εργαλείο στάλθηκε στην
ερευνήτρια με οδηγίες σχετικές με την ερμηνεία του.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν εθελοντική και
ανώνυμη διασφαλίζοντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Μοιράστηκαν
350 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν 242. Συνεπώς το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 69,1%.
Το γεγονός ότι κάποια ερωτηματολόγια δεν επιστράφηκαν ήταν αναμενόμενο και πιθανόν να
οφείλεται στην έλλειψη προσωπικής επαφής.
Οι εκπαιδευτικοί που παρέλαβαν τα ερωτηματολόγια ενημερώθηκαν από την συνοδευτική
επιστολή στην πρώτη σελίδα του εντύπου για το σκοπό της έρευνας και την εξασφάλιση της
ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων.
4. Ανάλυση- Αποτελέσματα της έρευνας
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια επεξεργάστηκαν με το στατιστικό
πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences).
Αξιοπιστία και εγκυρότητα
Η αξιοπιστία εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου είναι ανάλογη με αυτήν
του Αμερικάνικου δείγματος στάθμισης των κατασκευαστών Maslach, Jackson & Leiter
(1996), καθώς και του μεταφρασμένου στα ελληνικά από τον Κόκκινο (2005). Ο Κόκκινος σε
έρευνα που έκανε σε 877 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από Ελλάδα και Κύπρο
έδειξε δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s Alpha 0,86 για τη διάσταση της
συναισθηματικής εξάντλησης, 0,64 για τη διάσταση της αποπροσωποποίησης και 0,87 για τη
διάσταση της προσωπικής επίτευξης.
Στην παρούσα έρευνα οι δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s Alpha
υπολογίστηκαν σε 0,89 για τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης, σε 0,60 για τη
διάσταση της αποπροσωποποίησης και σε 0,83 για τη διάσταση της προσωπικής επίτευξης
(Πίνακας 1).
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Πίνακας 1.Αξιοπιστία ερωτηματολογίου ΜΒΙ-ES
Αξιοπιστία εννοιολογικής κατασκευής ερωτηματολογίου
Δείκτης Αξιοπιστίας Cronbach’s
Alpha
Επαγγελματική

Πλήθος δηλώσεων Ν

0,86

22

0,89

9

Αποπροσωποποίηση

0,60

5

Προσωπική επίτευξη

0,83

8

εξουθένωση
Συναισθηματική
εξάντληση

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας χρησιμοποιήθηκε διερευνητική ανάλυση παραγόντων, με
ορθογώνια περιστροφή τύπου Varimax. Η παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με
προκαθορισμένους τους τρεις παράγοντες που παρουσιάζει το θεωρητικό μοντέλο της
Maslach, εξήγαγαν τις φορτίσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Συγκεκριμένα, ο
πρώτος παράγοντας αντιστοιχεί στη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης. Ο δεύτερος
παράγοντας αντιστοιχεί στη διάσταση της αποπροσωποποίησης προσαυξημένος με τις
δηλώσεις 6 «Το να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα πραγματικά μου προκαλεί ένταση» και
16 «Αισθάνομαι ότι το να δουλεύω άμεσα με τους ανθρώπους μου προκαλεί υπερβολικό
στρες», που φορτίζουν και στον πρώτο παράγοντα. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί από την
σύγκριση των συναισθημάτων που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί όταν δουλεύουν σε εργασίες
διοικητικές και όχι διδακτικές με αυτά που αισθάνονται όταν έχουν υψηλά επίπεδα
αποπροσωποποίησης. Οι διοικητικές εργασίες που γίνονται στο γραφείο του σχολείου
θεωρούνται γενικότερα λιγότερο στρεσογόνες από την διδασκαλία στην τάξη που οι
διδάσκοντες πρέπει να έχουν όλες τους τις αισθήσεις σε εγρήγορση και να λειτουργούν με
ενσυναίσθηση. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τη χαμηλή φόρτιση των δηλώσεων 6 και 16
στη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης κατά τη στατιστική ανάλυση θεωρήθηκε
σωστό να μην αφαιρεθούν για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τα κριτήρια των
κατασκευαστών. Τέλος, ο τρίτος παράγοντας περιέχει όλες τις δηλώσεις της διάστασης της
προσωπικής επίτευξης.

41

Πίνακας 2. Εγκυρότητα ερωτηματολογίου MBI-ES. Φορτίσεις με Varimax περιστροφή
Παράγοντας που
Αριθμός
ανήκει η
Παρατηρούμενη φόρτιση παραγόντων
Δήλωσης
δήλωση
Συναισθηματική
Εξάντληση

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική
Επίτευξη

1

ΣΕ

,84

2

ΣΕ

,84

3

ΣΕ

,81

8

ΣΕ

,76

20

ΣΕ

,67

14

ΣΕ

,59

13

ΣΕ

,53

6

ΣΕ

,30

,64

16

ΣΕ

,25

,72

5

A

,75

15

A

,72

11

A

,53

22

A

,46

10

A

,40

18

ΠΕ

,79

9

ΠΕ

,76

19

ΠΕ

,73

17

ΠΕ

,70

7

ΠΕ

,66

4

ΠΕ

,59

21

ΠΕ

,58

12

ΠΕ

,55
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Μελετώμενα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος
Το δημογραφικό προφίλ των εκπαιδευτικών των δημόσιων επαγγελματικών λυκείων του
δείγματος περιγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν. Στα γραφήματα που παρατίθενται
στο Παράρτημα 2 φαίνονται οι αντίστοιχες κατανομές.
Φύλο:
Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί φαίνονται το πλήθος και τα ποσοστά του φύλου των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Πίνακας 3. Κατανομή φύλου
Φύλο
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό

Άνδρας

109

45%

Γυναίκα

133

55%

Σύνολο

242

100%

Οικογενειακή κατάσταση:
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών του
δείγματος και στον Πίνακα 5 πόσοι από αυτούς έχουν παιδιά. Στο ερωτηματολόγιο εκτός από
τις κατηγορίες «Έγγαμος/η», «Άγαμος/η» και «Διαζευγμένος/η», ένα άτομο δήλωσε
«σύμφωνο συμβίωσης» σε κουτάκι που δημιούργησε μόνο του. Για τις αναλύσεις η
κατάσταση «συμβίωση» υπολογίστηκε ως έγγαμη κατάσταση και έτσι ενώθηκαν οι δύο αυτές
κατηγορίες.
Πίνακας 4. Οικογενειακή κατάσταση
Οικογενειακή κατάσταση
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό

Έγγαμοι

172

71,1%

Σύμφωνο Συμβίωσης

1

0,4%

Άγαμοι

40

16,5%

Διαζευγμένοι

29

12%

Σύνολο

242

100%

Πίνακας 5. Ύπαρξη παιδιών
Ύπαρξη παιδιών

Πλήθος (Ν)

Ποσοστό

Ναι

184

76%

Όχι

58

24%

Σύνολο

242

100%
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Οικονομική κατάσταση:
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται το πλήθος και το ποσοστό των εκπαιδευτικών των οποίων
ο/η σύζυγος εργάζεται.
Πίνακας 6. Οικονομική κατάσταση
Εργασία συζύγου αν υπάρχει Πλήθος (Ν)

Ποσοστό

Εργάζεται

171

70,7%

Δεν εργάζεται

26

10,7%

Δεν υπάρχει σύζυγος

45

18,5%

Σύνολο

242

100%

Μορφωτικό επίπεδο:
Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί εμφανίζονται το πλήθος και τα ποσοστά των εκπαιδευτικών
ανάλογα με το είδος του πτυχίου που κατέχουν.
Πίνακας 7.Μορφωτικό επίπεδο
Είδος πτυχίου
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό

ΤΕΛ-ΤΕΕ

13

5,4%

ΑΕΙ-ΤΕΙ

167

69%

Μεταπτυχιακό

58

24%

Διδακτορικό

4

1,7%

Σύνολο

242

100%

Εργασιακά χαρακτηριστικά:
Στον

Πίνακα 8 που εμφανίζεται το πλήθος και το ποσοστό των εκπαιδευτικών του

δείγματος ανάλογα με τη σχέση εργασίας παρατηρούμε πως οι αναπληρωτές είναι μόνο 15
και αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός πως οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν με τρίτη
ανάθεση το ωράριό τους, αφετέρου πως στην χρονική περίοδο που ολοκληρώθηκε η έρευνα
σε αρκετά σχολεία πιθανόν να μην είχαν προσληφθεί αναπληρωτές.
Πίνακας 8. Σχέση εργασίας
Σχέση εργασίας

Πλήθος (Ν)

Ποσοστό

Μόνιμοι

227

93,8%

Αναπληρωτές

15

6,2%

Σύνολο

242

100%
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Στον Πίνακα 9 που παρουσιάζεται η διδακτική υπηρεσία των συμμετεχόντων, αξίζει να
σημειωθεί πως λόγω των μειωμένων προσλήψεων και της αύξησης του διδακτικού ωραρίου
των εκπαιδευτικών στην κατηγορία «1-5 έτη» ανήκουν μόνο 6 άτομα.
Πίνακας 9. Διδακτική υπηρεσία
Διδακτική Υπηρεσία
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό

1-5 έτη

6

2,5%

6-24 έτη

164

67,8%

25έτη και άνω

72

29,8%

Σύνολο

242

100%

Όπως αναφέρεται στον Πίνακα 10, σχετικά με την ειδικότητα και τα μαθήματα που
διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, ένα άτομο δήλωσε γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης, πιθανόν επειδή έχει δεύτερη ειδικότητα.
Πίνακας 10. Ειδικότητα εκπαιδευτικών- Διδασκόμενα μαθήματα
Πλήθος (Ν)

Ποσοστό

Γενικής Εκπαίδευσης

75

31%

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

166

68,6%

Γενικής και επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1

0,4%

Σύνολο

242

100%

Στον Πίνακα 11 που ακολουθεί περιγράφεται η ύπαρξη ή όχι της ανησυχίας των
εκπαιδευτικών για το ενδεχόμενο να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Πίνακας 11. Ύπαρξη ανησυχίας για το ενδεχόμενο να τεθούν σε διαθεσιμότητα
Ύπαρξη ανησυχίας
Πλήθος (Ν)
Ποσοστό
Ναι

111

45,9%

Όχι

131

54,1%

Σύνολο

242

100%

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται το πλήθος και τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που
τέθηκαν στο καθεστώς διαθεσιμότητας την χρονική περίοδο 2013-15.
Πίνακας 12. Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατά τα έτη 2013-15
Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
Πλήθος (Ν)
Ποσοστό
Ναι

51

21,1%

Όχι

190

78,5%

Σύνολο

242

100%
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Στατιστική Ανάλυση
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν ποια είναι τα επίπεδα επαγγελματικής
εξουθένωσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων επαγγελματικών λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις του ερωτηματολογίου κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα
με τους κατασκευαστές του εργαλείου και πήραν τιμές από 0 έως 6, όπου το 0 αντιστοιχεί σε
«ποτέ» και το 6 σε «κάθε μέρα». Στον πίνακα 13 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέσοι
όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι διάμεσοι για τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής
εξουθένωσης.
Πίνακας 13. Επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης Εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ στην Ελλάδα
Επαγγελματική Εξουθένωση
Συναισθηματική
Αποπροσωποποίηση Προσωπική επίτευξη
Εξάντληση
(14 και άνω Υψηλή
(0-30 Υψηλή
(27 και άνω Υψηλή
9-13 Μέτρια
31-36 Μέτρια
17-26 Μέτρια
0-8 Χαμηλή)
37 και άνω Χαμηλή)
0-16 Χαμηλή)
Μέσος Όρος

20,61

5,27

11,43

Τυπική Απόκλιση

11,89

4,81

7,81

Διάμεσος

19,00

4,00

10,00

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση τoυ ερωτηματολογίου (ΜΒΙ), προκύπτει ότι οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος αισθάνονται μέτρια συναισθηματική εξάντληση, χαμηλή
αποπροσωποποίηση και υψηλή προσωπική επίτευξη.
Συμπέρασμα:

Οι

εκπαιδευτικοί

που

συμμετείχαν

στην

έρευνα

παρουσιάζουν

χαρακτηριστικά χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης.
Πιο αναλυτικά, οι δηλώσεις του ερωτηματολογίου που αναφέρονται σε καθεμία από τις
τρεις διαστάσεις της Επαγγελματικής εξουθένωσης παρουσιάζονται στους πίνακες που
ακολουθούν με το μέσο όρο, την τυπική απόκλιση και τη διάμεσο. Στα γραφήματα που
παρατίθενται στο Παράρτημα 3 φαίνονται οι απαντήσεις για κάθε δήλωση.
Πίνακας 14. Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που αποτελούν τη διάσταση της
«Συναισθηματικής εξάντλησης»
Αριθμός
Μέσος Τυπική
Δηλώσεις Συναισθηματικής Εξάντλησης
Διάμεσος
Δήλωσης
Όρος
Απόκλιση
1

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου
προκαλεί συναισθηματική εξάντληση
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2,52

1,93

2,00

2

Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η στο τέλος

3,11

1,78

3,00

όταν 2,23

1,84

2,00

1,95

1,80

1,00

2,41

1,94

2,00

1,87

1,76

1,00

3,05

1,84

3,00

1,58

1,76

1,00

1,89

1,81

1,00

μιας εργάσιμης μέρας
3

Αισθάνομαι
σηκώνομαι

κουρασμένος/η
το

πρωί

και

έχω

να

αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα στη δουλειά
6

Το να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα
πραγματικά μου προκαλεί ένταση

8

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με
εξουθενώνει

13

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με
απογοητεύει

14

Αισθάνομαι ότι δουλεύω υπερβολικά
σκληρά στη δουλειά μου

16

Αισθάνομαι ότι το να δουλεύω άμεσα με
τους ανθρώπους μου προκαλεί υπερβολικό
στρες

20

Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει στα όρια μου

Πίνακας 15. Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που αποτελούν τη διάσταση της
«Αποπροσωποποίησης»
Αριθμός
Μέσος Τυπική
Δηλώσεις Αποπροσωποποίησης
Διάμεσος
Δήλωσης
Όρος
Απόκλιση
5

Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς

0,79

1,41

0,00

1,36

1,80

1,00

1,29

1,81

0,00

0,59

1,19

0,00

1,24

1,51

1,00

μαθητές σαν να είναι απρόσωπα
αντικείμενα
10

Έχω γίνει ασυμπαθής στους ανθρώπους από
τότε που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά

11

Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με κάνει όλο
και πιο σκληρό/ή συναισθηματικά

15

Πραγματικά αδιαφορώ για το τι συμβαίνει
σε μερικούς μαθητές

22

Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου κατηγορούν
εμένα για μερικά προβλήματά τους

47

Πίνακας 16. Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις που αποτελούν τη διάσταση της
«Προσωπικής Επίτευξης»
Αριθμός
Μέσος
Τυπική
Δηλώσεις Προσωπικής Επίτευξης
Διάμεσος
Δήλωσης
Όρος
Απόκλιση
4

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως

1,05

1,34

1,00

1,67

1,46

1,00

1,43

1,55

1,00

αισθάνονται οι μαθητές μου για διάφορα
πράγματα
7

Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα
προβλήματα των μαθητών μου

9

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου επιδρά
θετικά στη ζωή των άλλων ανθρώπων

12

Αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια

1,7

1,55

1,00

17

Δημιουργώ εύκολα άνετη ατμόσφαιρα με

0,99

1,26

1,00

0,90

1,18

1,00

1,63

1,51

1,00

2,05

1,68

2,00

τους μαθητές μου
18

Αισθάνομαι ενθουσιασμό έχοντας
συνεργαστεί στενά με τους μαθητές μου

19

Έχω πετύχει αξιόλογα πράγματα σε αυτό το
επάγγελμα

21

Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω ήρεμα
προβλήματα συναισθηματικής φύσης

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν κατά ποιον τρόπο επηρεάζουν την
επαγγελματική εξουθένωση τα δημογραφικά ατομικά (φύλο, οικογενειακή κατάσταση) και
εργασιακά (προσόντα, χρόνια προϋπηρεσίας, σχέση εργασίας, ειδικότητα) χαρακτηριστικά
των εκπαιδευτικών. Προκειμένου να εξεταστεί η πιθανή επίδραση των δημογραφικών
στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ανεξάρτητων δειγμάτων t-test για το φύλο, την
ύπαρξη ή όχι παιδιών στην οικογένεια, την οικονομική κατάσταση δηλαδή αν εργάζεται ο /η
σύζυγος, την σχέση εργασίας και τα μαθήματα που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί ως
ανεξάρτητη μεταβλητή και αναλύσεις διακύμανσης ANOVA για την οικογενειακή
κατάσταση, του μορφωτικού επιπέδου και της προϋπηρεσίας, ως ανεξάρτητη μεταβλητή.
Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς το φύλο
Στον πίνακα 17 παρατηρούμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των τριών
διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης σε συσχέτιση με το φύλο.
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Πίνακας 17. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς το φύλο: ΜΟ και Τυπική Απόκλιση
Φύλο
Ν
Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση
Συναισθηματική Εξάντληση

Άνδρας

109

20,68

13,14

Γυναίκα

133

20,55

10,81

Άνδρας

109

6,08

5,44

Γυναίκα

133

4,60

4,13

Άνδρας

109

11,9

8,41

Γυναίκα

133

11,04

7,28

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική επίτευξη

Συναισθηματική Εξάντληση: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 18)
προκύπτει πως τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των ανδρών και των
γυναικών δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,933, t=0,084,
Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η συναισθηματική εξάντληση των ανδρών
(ΜΟ= 20,68, ΤΑ=13,14) είναι κατά 0,13 μεγαλύτερη από των γυναικών (ΜΟ= 20,55,
ΤΑ=10,81).
Αποπροσωποποίηση: Στον πίνακα 18 φαίνεται πως τα επίπεδα αποπροσωποποίησης
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p
value=0,017, t=2,406, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η αποπροσωποποίηση
των ανδρών (ΜΟ= 6,08, ΤΑ=5,44) είναι κατά 1,48 μεγαλύτερη από των γυναικών (ΜΟ=
4,60, ΤΑ=4,13).
Προσωπική επίτευξη: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 18) προκύπτει
πως τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης μεταξύ των ανδρών και των γυναικών δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,401, t=0,85, Df=240) σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Η προσωπική επίτευξη των ανδρών (ΜΟ= 11,9, ΤΑ=8,41) είναι κατά
0,86 μεγαλύτερη από των γυναικών (ΜΟ= 11,04, ΤΑ=7,28).
Πίνακας 18. Έλεγχος t για τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης και του φύλου
Βαθμοί
Επίπεδο
Δείκτης
ΜΟ διαφοράς
Ελευθερίας εμπιστοσύνης
t
Mean Difference
(Df)
(p value)
Συναισθηματική Εξάντληση
0,084
240
0,933
0,13
Αποπροσωποποίηση

2,406

240

0,017

1,48

Προσωπική Επίτευξη

0,85

240

0,401

0,861
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Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς την οικογενειακή κατάσταση
Στον πίνακα 19 παρατηρούμε τους μέσους όρους και το πλήθος (Ν) των τριών διαστάσεων
της επαγγελματικής εξουθένωσης σε συσχέτιση με την οικογενειακή κατάσταση.
Πίνακας 19. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς την οικογενειακή κατάσταση: ΜΟ
και πλήθος.
Οικογενειακή
Μέσος Όρος
Ν
κατάσταση
Συναισθηματική
Εξάντληση

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική Επίτευξη

Έγγαμοι

19,26

173

Άγαμοι

22,78

40

Διαζευγμένοι

25,66

29

Έγγαμοι

4,98

173

Άγαμοι

5,75

40

Διαζευγμένοι

6,31

29

Έγγαμοι

11,50

173

Άγαμοι

12,13

40

Διαζευγμένοι

10,00

29

Από τις αναλύσεις διακύμανσης ANOVA για την οικογενειακή κατάσταση με
εξαρτημένες μεταβλητές τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και
ανεξάρτητη την οικογενειακή κατάσταση, διαπιστώθηκε πως οι διαζευγμένοι παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,007) με τιμή αυξημένη κατά 6,4 μονάδες ως προς
την διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους έγγαμους (Πίνακας 20).
Στην αποπροσωποποίηση (Πίνακας 21) και την προσωπική επίτευξη (Πίνακας 22) δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των έγγαμων, των άγαμων και των
διαζευγμένων σε επίπεδο σημαντικότητας α=5% .
Πίνακας 20. Διαφορά έγγαμων με άγαμους και διαζευγμένους.
Εξαρτημένη μεταβλητή: Συναισθηματική εξάντληση
Συντελεστής
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β

Επίπεδο

(constant)Έγγαμοι

19,26

0,891

0,000

Άγαμοι

3,51

2,056

0,089

Διαζευγμένοι

6,40

2,352

0,007
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εμπιστοσύνης (sig.)

Πίνακας 21. Διαφορά έγγαμων με άγαμους και διαζευγμένους.
Εξαρτημένη μεταβλητή: Αποπροσωποποίηση
Συντελεστής
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β

Επίπεδο

(constant)Έγγαμοι

4,98

0,366

0,000

Άγαμοι

0,77

0,844

0,364

Διαζευγμένοι

1,33

0,965

0,170

εμπιστοσύνης (sig.)

Πίνακας 22. Διαφορά έγγαμων με άγαμους και διαζευγμένους.
Εξαρτημένη μεταβλητή: Προσωπική επίτευξη
Συντελεστής
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β

Επίπεδο

(constant)Έγγαμοι

11,5

0,595

0,000

Άγαμοι

0,62

1,372

0,651

Διαζευγμένοι

-1,50

1,569

0,339

εμπιστοσύνης (sig.)

Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς την ύπαρξη παιδιών
Η ύπαρξη παιδιών στους εκπαιδευτικούς του δείγματος δεν φαίνεται να επηρεάζει την
επαγγελματική εξουθένωση (Πίνακας 23).
Πίνακας 23. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς την ύπαρξη παιδιών: ΜΟ και
Τυπική Απόκλιση
Ύπαρξη
Ν
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Παιδιών
Συναισθηματική Εξάντληση

Ναι

184

20,1

11,67

Όχι

58

22,1

12,56

Ναι

184

5,1

4,79

Όχι

58

5,9

4,86

Ναι

184

11,6

7,96

Όχι

58

10,9

7,37

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική επίτευξη

Συναισθηματική Εξάντληση: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 24)
προκύπτει πως τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των εκπαιδευτικών που
έχουν παιδιά και αυτών που δεν έχουν, δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p
value=0,278, t=1,087, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η συναισθηματική
εξάντληση των εκπαιδευτικών με παιδιά (ΜΟ= 20,1, ΤΑ=11,67) είναι κατά 2,0 μονάδες
μικρότερη από αυτών που δεν έχουν (ΜΟ= 22,1, ΤΑ=12,56).
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Αποπροσωποποίηση: Στον πίνακα 24 φαίνεται πως τα επίπεδα αποπροσωποποίησης
μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν παιδιά και αυτών που δεν έχουν, δεν παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,230, t=1,203, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας
α=5%. Η αποπροσωποποίηση των εκπαιδευτικών χωρίς παιδιά (ΜΟ= 5,9, ΤΑ=4,86) είναι
κατά 0,8 μονάδες μεγαλύτερη από αυτών με παιδιά (ΜΟ= 5,1, ΤΑ=4,79).
Προσωπική επίτευξη: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 24) προκύπτει
πως τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν παιδιά και
αυτών που δεν έχουν δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,581,
t=0,552, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η προσωπική επίτευξη των
εκπαιδευτικών με παιδιά (ΜΟ= 11,6, ΤΑ=7,96) είναι κατά 0,70 μονάδες μεγαλύτερη από
αυτών που δεν έχουν (ΜΟ= 10,9, ΤΑ=7,37).
Πίνακας 24. Έλεγχος t για τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης και την ύπαρξη
παιδιών ή όχι.

Δείκτης t

Συναισθηματική

Βαθμοί
Ελευθερίας (Df)

Επίπεδο

ΜΟ διαφοράς

εμπιστοσύνης (p

Mean

value)

Difference

1,087

240

0,278

1,944

Αποπροσωποποίηση 1,203

240

0,230

0,871

Προσωπική

240

0,581

0,65

Εξάντληση

1,203

Επίτευξη

Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς την ύπαρξη συζύγου που εργάζεται
Στον πίνακα 25 παρατηρούμε τους μέσους όρους και το πλήθος (Ν) των τριών διαστάσεων
της επαγγελματικής εξουθένωσης σε συσχέτιση με την οικονομική κατάσταση. Από τους 242
εκπαιδευτικούς οι 197 δήλωσαν πως υπάρχει σύζυγος και από αυτούς οι 171 πως δήλωσαν
εργάζεται και οι 26 πως δεν εργάζεται.
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Πίνακας 25. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς αν εργάζεται ο/η σύζυγος αν
υπάρχει: ΜΟ και Τυπική Απόκλιση
Εργάζεται ο/η
Μέσος
Τυπική
Ν
σύζυγος
Όρος
Απόκλιση
Συναισθηματική Εξάντληση

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική επίτευξη

Ναι

171

19,8

11,07

Όχι

26

21,2

11,73

Ναι

171

4,9

4,51

Όχι

26

6,2

5,46

Ναι

171

11,5

7,81

Όχι

26

11,4

7,16

Συναισθηματική Εξάντληση: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 26)
προκύπτει πως τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των εκπαιδευτικών που
εργάζεται ο/η σύζυγος, και αυτών που δεν εργάζεται, δεν παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντική διαφορά (p value=0,563, t=0,58, Df=195) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η
συναισθηματική εξάντληση των εκπαιδευτικών που δεν εργάζεται ο/η σύζυγος (ΜΟ= 21,2,
ΤΑ=11,73) είναι κατά 1,4 μονάδες μεγαλύτερη από αυτών που εργάζονται (ΜΟ= 19,8,
ΤΑ=11,07).
Αποπροσωποποίηση: Στον πίνακα 26 φαίνεται πως τα επίπεδα αποπροσωποποίησης
μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζεται ο/η σύζυγος, και αυτών που δεν εργάζεται, δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,222, t=1,226, Df=195) σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Η αποπροσωποποίηση των εκπαιδευτικών που δεν έχουν
εργαζόμενους συζύγους (ΜΟ= 6,2, ΤΑ=5,46) είναι κατά 1,3 μονάδες μεγαλύτερη από αυτών
που οι σύζυγοι εργάζονται (ΜΟ= 4,9, ΤΑ=4,51).
Προσωπική επίτευξη: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 26) προκύπτει
πως τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζεται ο/η σύζυγος,
και αυτών που δεν εργάζεται, δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p
value=0,965, t=0,044, Df=195) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η προσωπική επίτευξη
των εκπαιδευτικών που έχουν εργαζόμενους συζύγους (ΜΟ= 11,5, ΤΑ=7,81) είναι κατά 1,3
μονάδες μεγαλύτερη από αυτών που οι σύζυγοι δεν εργάζονται (ΜΟ= 11,4, ΤΑ=7,16).
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Πίνακας 26. Έλεγχος t για τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης στους
εκπαιδευτικούς που εργάζεται ή όχι ο/η σύζυγος
Βαθμοί
Επίπεδο
ΜΟ διαφοράς
Δείκτης t

Ελευθερίας

εμπιστοσύνης

Mean

(Df)

(p value)

Difference

0,580

195

0,563

1,361

Αποπροσωποποίηση 1,226

195

0,222

1,198

Προσωπική

195

0,965

0,715

Συναισθηματική
Εξάντληση

0,44

Επίτευξη
Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς το μορφωτικό επίπεδο
Στον πίνακα 27 παρατηρούμε τους μέσους όρους και το πλήθος (Ν) των τριών διαστάσεων
της επαγγελματικής εξουθένωσης σε συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο.
Πίνακας 27. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς το μορφωτικό επίπεδο: ΜΟ και
πλήθος.
Πτυχίο
Μέσος Όρος
Ν
ΤΕΛ/ΤΕΕ

24,38

13

Συναισθηματική

ΑΕΙ/ΤΕΙ

20,37

167

Εξάντληση

Μεταπτυχιακό

20,43

58

Διδακτορικό

20,75

4

ΤΕΛ/ΤΕΕ

6,61

13

ΑΕΙ/ΤΕΙ

5,20

167

Μεταπτυχιακό

5,38

58

Διδακτορικό

2,00

4

ΤΕΛ/ΤΕΕ

12,92

13

ΑΕΙ/ΤΕΙ

11,30

167

Μεταπτυχιακό

11,83

58

Διδακτορικό

6,00

4

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική Επίτευξη

Από τις αναλύσεις διακύμανσης ANOVA για το μορφωτικό επίπεδο με εξαρτημένες
μεταβλητές τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης (Πίνακες 28, 29, 30) και
ανεξάρτητη το είδος πτυχίου, δεν διαπιστώθηκε καμία στατιστικά σημαντική μεταξύ των
κατόχων πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΤΕΛ-ΤΕΕ, μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος σε
επίπεδο σημαντικότητας α=5%.
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Πίνακας 28. Διαφορά κατόχων πτυχίου ΤΕΛ/ΤΕΕ, Μεταπτυχιακού και διδακτορικού με
κατόχους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Εξαρτημένη μεταβλητή: Συναισθηματική εξάντληση
Συντελεστής
Επίπεδο
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β
εμπιστοσύνης (sig.)
(constant)ΑΕΙ/ΤΕΙ

20,37

0,923

0,000

ΤΕΛ/ΤΕΕ

4,013

3,435

0,244

Μεταπτυχιακό

0,060

1,818

0,974

Διδακτορικό

0,379

6,036

0,950

Πίνακας 29. Διαφορά κατόχων πτυχίου ΤΕΛ/ΤΕΕ, Μεταπτυχιακού και διδακτορικού με
κατόχους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Εξαρτημένη μεταβλητή: Αποπροσωποποίηση
Συντελεστής
Επίπεδο
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β
εμπιστοσύνης (sig.)
(constant)ΑΕΙ/ΤΕΙ

5,204

0,372

0,000

ΤΕΛ/ΤΕΕ

1,412

1,386

0,309

Μεταπτυχιακό

0,176

0,734

0,240

Διδακτορικό

-3,204

2,435

-1,315

Πίνακας 30. Διαφορά κατόχων πτυχίου ΤΕΛ/ΤΕΕ, Μεταπτυχιακού και διδακτορικού με
κατόχους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Εξαρτημένη μεταβλητή: Προσωπική επίτευξη
Συντελεστής
Επίπεδο
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β
εμπιστοσύνης (sig.)
(constant)ΑΕΙ/ΤΕΙ

11,299

0,605

0,000

ΤΕΛ/ΤΕΕ

1,624

2,250

0,471

Μεταπτυχιακό

0,528

1,191

0,658

Διδακτορικό

-5,299

3,954

0,181

Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς την σχέση εργασίας
Στον πίνακα 31 παρατηρούμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των τριών
διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης σε συσχέτιση με τη σχέση εργασίας.
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Πίνακας 31. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς τη σχέση εργασίας: ΜΟ και
Τυπική Απόκλιση
Σχέση
Ν
Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση
Εργασίας
Συναισθηματική

Μόνιμος

Εξάντληση
Αποπροσωποποίηση

Προσωπική επίτευξη

227

20,6

11,84

Αναπληρωτής 15

20,3

13,04

Μόνιμος

5,4

4,83

Αναπληρωτής 15

2,8

3,82

Μόνιμος

11,6

7,87

8,3

6,17

227

227

Αναπληρωτής 15

Συναισθηματική Εξάντληση: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 32)
προκύπτει πως τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των μονίμων και των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p
value=0,927, t=0,092, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η συναισθηματική
εξάντληση των μονίμων (ΜΟ= 20,6, ΤΑ=11,84) είναι κατά 0,3 μεγαλύτερη από των
αναπληρωτών (ΜΟ= 20,30, ΤΑ=13,04).
Αποπροσωποποίηση: Στον πίνακα 32 φαίνεται πως τα επίπεδα αποπροσωποποίησης
μεταξύ των μονίμων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντική διαφορά (p value=0,040, t=2,065, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η
αποπροσωποποίηση των μονίμων (ΜΟ= 5,4, ΤΑ=4,83) είναι κατά 2,6 μονάδες μεγαλύτερη
από των αναπληρωτών (ΜΟ= 2,8, ΤΑ=3,82).
Προσωπική επίτευξη: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 32) προκύπτει
πως τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης μεταξύ των μονίμων και των αναπληρωτών, δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,113, t=1,589, Df=240) σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Η προσωπική επίτευξη των μονίμων (ΜΟ= 11,6, ΤΑ=7,87) είναι
κατά 3,3 μονάδες μεγαλύτερη από των αναπληρωτών (ΜΟ= 8,3, ΤΑ=6,17).
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Πίνακας 32. Έλεγχος t για τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης και της σχέσης
εργασίας
Επίπεδο
ΜΟ διαφοράς
Βαθμοί Ελευθερίας
Δείκτης t
εμπιστοσύνης
Mean
(Df)
(p value)
Difference
Συναισθηματική

0,092

240

0,927

0,29

Αποπροσωποποίηση 2,065

240

0,040

2,63

Προσωπική

240

0,113

3,29

Εξάντληση

1,589

Επίτευξη
Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς την προϋπηρεσία
Στον πίνακα 33 παρατηρούμε τους μέσους όρους και το πλήθος (Ν) των τριών διαστάσεων
της επαγγελματικής εξουθένωσης σε συσχέτιση με τα έτη προϋπηρεσίας.
Πίνακας 33. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς τα έτη προϋπηρεσίας: ΜΟ και
πλήθος.
Έτη προϋπηρεσίας
Μέσος Όρος
Ν
Συναισθηματική
Εξάντληση

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική Επίτευξη

1-5

33,167

6

6-24

21,14

164

25 και άνω

18,34

72

1-5

6,5

6

6-24

5,4

164

25 και άνω

4,85

72

1-5

14,33

6

6-24

11,73

164

25 και άνω

10,48

72

Από τις αναλύσεις διακύμανσης ANOVA για τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση με
εξαρτημένες μεταβλητές τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και
ανεξάρτητη τις ομάδες προϋπηρεσίας 1-5, 6-24 και 25 και άνω, διαπιστώθηκε πως οι
εκπαιδευτικοί με 1-5 χρόνια υπηρεσίας παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p
value=0,003) με τιμή αυξημένη κατά 14,8 μονάδες ως προς την διάσταση της
συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 25 έτη και
άνω σε επίπεδο σημαντικότητας α=5% (Πίνακας 34).
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Πίνακας 34. Διαφορά ετών υπηρεσίας 1-5 και 6-24 με 25 και άνω έτη.
Εξαρτημένη μεταβλητή: Συναισθηματική εξάντληση
Συντελεστής
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β

Επίπεδο

(constant)25και άνω

18,347

1,38

0,000

1-5

14,8

4,97

0,003

6-24

2,8

1,65

0,093

εμπιστοσύνης (sig.)

Ως προς τις διαστάσεις της αποπροσωποποίησης (Πίνακας 35) και της προσωπικής
επίτευξης (Πίνακας 36) δεν παρατηρείται καμία στατιστικά σημαντική διαφορά.
Πίνακας 35. Διαφορά ετών υπηρεσίας 1-5 και 6-24 με 25 και άνω έτη.
Εξαρτημένη μεταβλητή: Αποπροσωποποίηση
Συντελεστής
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β

Επίπεδο

(constant)25και άνω

4,85

0,568

0,000

1-5

1,65

2,049

0,421

6-24

0,561

0,682

0,411

εμπιστοσύνης (sig.)

Πίνακας 36. Διαφορά ετών υπηρεσίας 1-5 και 6-24 με 25 και άνω έτη.Εξαρτημένη μεταβλητή:
Προσωπική επίτευξη
Συντελεστής
Επίπεδο
Τυπική απόκλιση
παλινδρόμησης Β
εμπιστοσύνης (sig.)
(constant)25και άνω

10,48

0,920

0,000

1-5

3,847

3,317

0,247

6-24

1,246

1,104

0,260

Επειδή στην ομάδα «1-5 έτη» ανήκουν μόνο 6 άτομα, επαναλήφθηκε έλεγχος t, με νέες
ομάδες τα έτη υπηρεσίας «1-24» και «25 και άνω», δηλαδή ενώθηκαν οι δύο πρώτες
κατηγορίες. Οι Μέσοι Όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των δύο νέων ομάδων φαίνονται στον
πίνακα 37.
Πίνακας 37. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς τa έτη υπηρεσίας: ΜΟ και Τυπική
Απόκλιση
Τυπική
Έτη υπηρεσίας
Ν
Μέσος Όρος
Απόκλιση
Συναισθηματική

1-24

170

21,6

11,8

25 και άνω

72

18,3

11,8

Εξάντληση
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Αποπροσωποποίηση

Προσωπική επίτευξη

1-24

170

5,4

4,9

25 και άνω

72

4,8

4,6

1-24

170

11,8

7,5

25 και άνω

72

10,5

8,4

Συναισθηματική Εξάντληση Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 38)
μεταξύ των δύο νέων κατηγοριών προκύπτει πως η συναισθηματική εξάντληση των
εκπαιδευτικών που έχουν 1-24 έτη υπηρεσίας με αυτούς που έχουν πάνω από 25 έτη
παρουσιάζει οριακά στατιστική διαφορά με p value=0,054 t=1,936, Df=240) σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Η συναισθηματική εξάντληση των εκπαιδευτικών της ομάδας «1-24»
(ΜΟ= 21,6, ΤΑ=11,80) είναι κατά 3,3 μονάδες μεγαλύτερη από αυτούς της ομάδας «25 και
άνω» (ΜΟ= 18,3, ΤΑ=11,80).
Αποπροσωποποίηση: Στον πίνακα 38 φαίνεται πως τα επίπεδα αποπροσωποποίησης
μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο ομάδων δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική
διαφορά (p value=0,376, t=0,886, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η
αποπροσωποποίηση των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 1-24 έτη (ΜΟ= 5,4, ΤΑ=4,9) είναι
κατά 0,6 μονάδες μεγαλύτερη από των εκπαιδευτικών με 25 και άνω έτη υπηρεσίας (ΜΟ=
4,8, ΤΑ=4,60).
Προσωπική επίτευξη: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 38) προκύπτει
πως τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης μεταξύ των εκπαιδευτικών με 1-24 έτη υπηρεσίας, με
αυτούς που διδάσκουν 25 και άνω έτη, δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (P
value=0,224, t=1,219, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η προσωπική επίτευξη
των εκπαιδευτικών με 1-24 έτη (ΜΟ=11,8, ΤΑ=7,50 είναι κατά 1,3 μονάδες μεγαλύτερη από
των εκπαιδευτικών με 25 και άνω έτη (ΜΟ= 10,5, ΤΑ=8,4).
Πίνακας 38. Έλεγχος t για τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης και της
προϋπηρεσίας
Βαθμοί
Επίπεδο
ΜΟ διαφοράς
Δείκτης t

Ελευθερίας

εμπιστοσύνης

Mean

(Df)

(p value)

Difference

1,936

240

0,054

3,217

Αποπροσωποποίηση 0,886

240

0,376

0,599

240

0,224

1,337

Συναισθηματική
Εξάντληση

Προσωπική
Επίτευξη

1,219
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Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς τα διδασκόμενα μαθήματα
Στον πίνακα 39 παρατηρούμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των τριών
διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης σε συσχέτιση με τα διδασκόμενα μαθήματα.
Πίνακας 39. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς τα διδασκόμενα μαθήματα: ΜΟ
και Τυπική Απόκλιση
Ν
Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση
Γενικής
Συναισθηματική
Εξάντληση

Κατεύθυνσης
Επαγγελματικής
Κατεύθυνσης
Γενικής

Αποπροσωποποίηση

Κατεύθυνσης
Επαγγελματικής
Κατεύθυνσης
Γενικής
Κατεύθυνσης

Προσωπική επίτευξη

Επαγγελματικής
Κατεύθυνσης

75

20,7

11,05

166

20,6

12,30

75

4,5

4,10

166

5,6

5,07

75

11,1

7,45

166

11,5

7,95

Συναισθηματική Εξάντληση: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 40)
προκύπτει πως τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των εκπαιδευτικών που
διδάσκουν μαθήματα γενικής κατεύθυνσης με αυτούς που διδάσκουν επαγγελματικής δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,981, t=0,024, Df=239) σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Η συναισθηματική εξάντληση των εκπαιδευτικών γενικής
ειδικότητας (ΜΟ= 20,7, ΤΑ=11,05) είναι κατά 0,1 μεγαλύτερη από αυτούς με επαγγελματική
ειδικότητα (ΜΟ= 20,6, ΤΑ=12,30).
Αποπροσωποποίηση: Στον πίνακα 40 φαίνεται πως τα επίπεδα αποπροσωποποίησης
μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα γενικής κατεύθυνσης με αυτούς που
διδάσκουν επαγγελματικής δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,132,
t=1,512, Df=239) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η αποπροσωποποίηση των
εκπαιδευτικών επαγγελματικής κατεύθυνσης (ΜΟ= 5,6, ΤΑ=5,07) είναι κατά 1,1 μονάδες
μεγαλύτερη από των εκπαιδευτικών γενικής κατεύθυνσης (ΜΟ= 4,5, ΤΑ=4,10).
Προσωπική επίτευξη: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 40) προκύπτει
πως τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα
γενικής κατεύθυνσης με αυτούς που διδάσκουν επαγγελματικής, δεν παρουσιάζουν
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στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,678, t=0,416, Df=239) σε επίπεδο σημαντικότητας
α=5%. Η προσωπική επίτευξη των εκπαιδευτικών επαγγελματικής κατεύθυνσης (ΜΟ=11,5,
ΤΑ=7,950 είναι κατά 0,4 μονάδες μεγαλύτερη από των εκπαιδευτικών γενικής κατεύθυνσης
(ΜΟ= 11,1, ΤΑ=7,45).
Πίνακας 40. Έλεγχος t για τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης και της
ειδικότητας
Βαθμοί
Επίπεδο
ΜΟ διαφοράς
Δείκτης t

Ελευθερίας

εμπιστοσύνης

Mean

(Df)

(p value)

Difference

0,024

239

0,981

0,040

Αποπροσωποποίηση 1,512

239

0,132

1,007

239

0,678

0,45

Συναισθηματική
Εξάντληση

Προσωπική

0,416

Επίτευξη

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα ήταν κατά πόσο επηρεάζει την επαγγελματική εξουθένωση
η ανησυχία των εκπαιδευτικών μήπως τεθούν σε διαθεσιμότητα. Προκειμένου να εξεταστεί η
πιθανή επίδραση

της ανησυχίας στα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης,

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων t-test για την ύπαρξη ανησυχίας ή όχι ως
ανεξάρτητη μεταβλητή για καθεμία από τις τρεις διαστάσεις (Πίνακας 41).
Πίνακας 41. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς την ανησυχία για διαθεσιμότητα:
ΜΟ και Τυπική Απόκλιση
Ύπαρξη
Ν
Μέσος Όρος
Τυπική Απόκλιση
Ανησυχίας
Συναισθηματική

Ναι

111

20,7

11,61

Εξάντληση

Όχι

131

20,5

12,16

Ναι

111

5,0

4,68

Όχι

131

5,5

4,93

Ναι

111

11,5

8,15

Όχι

131

11,4

7,54

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική επίτευξη

Συναισθηματική Εξάντληση: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 42)
προκύπτει πως τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των εκπαιδευτικών που
ανησυχούν μήπως τεθούν σε διαθεσιμότητα και αυτών που δεν ανησυχούν δεν παρουσιάζουν
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στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,866, t=0,169, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας
α=5%. Η συναισθηματική εξάντληση των εκπαιδευτικών που ανησυχούν(ΜΟ= 20,7,
ΤΑ=11,61) είναι κατά 0,2 μονάδες μεγαλύτερη από αυτούς που δεν ανησυχούν (ΜΟ= 20,5,
ΤΑ=12,16).
Αποπροσωποποίηση: Στον πίνακα 42 φαίνεται πως τα επίπεδα αποπροσωποποίησης
μεταξύ των εκπαιδευτικών που ανησυχούν μήπως τεθούν σε διαθεσιμότητα και αυτών που
δεν ανησυχούν, δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,366, t=0,906,
Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η αποπροσωποποίηση των εκπαιδευτικών που
δεν ανησυχούν (ΜΟ= 5,5, ΤΑ=4,93) είναι κατά 0,5 μονάδες μεγαλύτερη από των
εκπαιδευτικών που ανησυχούν (ΜΟ= 5,0, ΤΑ=4,68).
Προσωπική επίτευξη: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 42) προκύπτει
πως τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης μεταξύ των εκπαιδευτικών που, δεν παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,964, t=0,045, Df=240) σε επίπεδο σημαντικότητας
α=5%. Η προσωπική επίτευξη των εκπαιδευτικών που ανησυχούν (ΜΟ=11,5, ΤΑ=8,15),
είναι κατά 0,1 μονάδες μεγαλύτερη από των εκπαιδευτικών που δεν ανησυχούν (ΜΟ= 11,4,
ΤΑ=7,54).
Πίνακας 42. Έλεγχος t για τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης και της ύπαρξης
ανησυχίας για διαθεσιμότητα
Βαθμοί
Επίπεδο
ΜΟ διαφοράς
Δείκτης t

Ελευθερίας

εμπιστοσύνης

Mean

(Df)

(p value)

Difference

0,169

240

0,866

0,259

Αποπροσωποποίηση 0,906

240

0,366

0,563

Προσωπική

240

0,964

0,045

Συναισθηματική
Εξάντληση

0,045

Επίτευξη
Στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα που ήταν αν διαφοροποιούνται τα επίπεδα
επαγγελματικής εξουθένωσης συνολικά καθώς και σε κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της
(συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπική επίτευξη) των εκπαιδευτικών
που

τέθηκαν

σε

διαθεσιμότητα την

περίοδο

2013-2015

από

τους

υπόλοιπους,

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων t-test για αυτούς που τέθηκαν σε

62

διαθεσιμότητα ή όχι, ως ανεξάρτητη μεταβλητή για καθεμία από τις τρεις διαστάσεις
(Πίνακας43).
Πίνακας 43. Επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης ως προς το αν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
την περίοδο 2013-2015: ΜΟ και Τυπική Απόκλιση
Διαθεσιμότητα
Μέσος
Ν
Τυπική Απόκλιση
2013-2015
Όρος
Συναισθηματική

Ναι

51

19,2

10,84

Εξάντληση

Όχι

190 21,0

12,16

Ναι

51

5,0

4,58

Όχι

190 5,4

4,88

Ναι

51

11,1

8,03

Όχι

190 11,5

7,77

Αποπροσωποποίηση

Προσωπική επίτευξη

Συναισθηματική Εξάντληση: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 44)
προκύπτει πως τα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης μεταξύ των εκπαιδευτικών που
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και αυτών που δεν τέθηκαν δεν παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντική διαφορά (p value=0,334, t=0,968, Df=239) σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η
συναισθηματική εξάντληση των εκπαιδευτικών που δεν τέθηκαν στο καθεστώς της
διαθεσιμότητας (ΜΟ= 21,0, ΤΑ=12,16) είναι κατά 1,8 μονάδες μεγαλύτερη από αυτούς που
τέθηκαν (ΜΟ= 19,2, ΤΑ=10,84).
Αποπροσωποποίηση: Στον πίνακα 44 φαίνεται πως τα επίπεδα αποπροσωποποίησης
μεταξύ των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και αυτών που δεν τέθηκαν, δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,628, t=0,485, Df=239) σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Η αποπροσωποποίηση των εκπαιδευτικών που δεν τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα (ΜΟ= 5,4, ΤΑ=4,88) είναι κατά 0,4 μονάδες μεγαλύτερη από των
εκπαιδευτικών που τέθηκαν (ΜΟ= 5,0, ΤΑ=4,58).
Προσωπική επίτευξη: Από τα αποτελέσματα του δείκτη t-test (Πίνακας 44) προκύπτει
πως τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης μεταξύ των εκπαιδευτικών που δεν τέθηκαν, δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p value=0,712, t=0,369, Df=239) σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Η προσωπική επίτευξη των εκπαιδευτικών που δεν τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα (ΜΟ=11,5, ΤΑ=7,77), είναι κατά 0,4 μονάδες μεγαλύτερη από των
εκπαιδευτικών που τέθηκαν (ΜΟ= 11,1, ΤΑ=8,03).
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Πίνακας 44. Έλεγχος t για τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης των
εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα την περίοδο 2013-2015
Βαθμοί
Επίπεδο
ΜΟ διαφοράς
Δείκτης t

Ελευθερίας

εμπιστοσύνης

Mean

(Df)

(p value)

Difference

0,968

239

0,334

1,815

Αποπροσωποποίηση 0,485

239

0,628

0,368

239

0,712

0,455

Συναισθηματική
Εξάντληση

Προσωπική

0,369

Επίτευξη
5. Συμπεράσματα

5.1. Ευρήματα παρούσας έρευνας- Συσχέτιση με ερευνητικές υποθέσεις και
στόχους εργασίας
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης των
εκπαιδευτικών των δημόσιων επαγγελματικών λυκείων στην Ελλάδα. Με βάση τη
μεθοδολογία και σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν
προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα.
Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα που ήταν «ποια είναι τα επίπεδα επαγγελματικής
εξουθένωσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων επαγγελματικών λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.)

στην

Ελλάδα;»

βρέθηκε

πως

οι

εκπαιδευτικοί

παρουσιάζουν

μέτρια

συναισθηματική εξάντληση, χαμηλή αποπροσωποποίηση και υψηλή προσωπική επίτευξη. Τα
επίπεδα αυτά στις τρεις διαστάσεις δείχνουν ότι η επαγγελματική εξουθένωση των
εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. είναι σε χαμηλά επίπεδα δηλαδή, αισθάνονται καλά με το
επάγγελμά τους με μέτρια σωματική και ψυχική κόπωση, ενδιαφέρονται για τους μαθητές
τους και θεωρούν ότι έχουν καταφέρει σημαντικά αποτελέσματα στο σχολείο. Όμοια στον
ελληνικό χώρο, σύμφωνα με τους Kantas και Vassilaki (1997) οι εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα εξουθένωσης συγκρινόμενοι με
συναδέλφους τους σε άλλες χώρες. Παρόμοια ευρήματα έχουν δώσει έρευνες της
Αμαραντίδου (2010), του Kokkinos (2005), των Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος
(2005), των Tsigilis, Zournatzi & Koustelios (2011), της Μούζουρα (2005) και του
Φλάμπουρα – Νιέτου (2017).
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα ήταν «κατά ποιον τρόπο επηρεάζουν την επαγγελματική
εξουθένωση τα δημογραφικά ατομικά (φύλο, οικογενειακή κατάσταση) και εργασιακά
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(προσόντα, χρόνια προϋπηρεσίας, σχέση εργασίας, ειδικότητα) χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών».
Ως προς το φύλο και τα επίπεδα της συναισθηματικής εξάντλησης και της προσωπικής
επίτευξης δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας
α=5%. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αναφορές του Kokkinos (2006), του Φλάμπουρα –
Νιέτου (2017) και των Maslach et al.(2001) που τοποθετούν τις γυναίκες πιο επιρρεπείς στην
συναισθηματική εξάντληση λόγω της σύγκρουσης του οικογενειακού και εργασιακού ρόλου.
Αντίθετα, στη διάσταση της αποπροσωποποίησης οι άνδρες εκπαιδευτικοί φάνηκε πως έχουν
υψηλότερα επίπεδα από τις γυναίκες συναδέλφους τους. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με
την άποψη των Maslach et al.,(2001) και Μούζουρα (2005), ότι με μικρή διαφορά, αλλά
σταθερά εμφανίζονται να υπερτερούν οι άνδρες στην αποπροσωποποίηση.
Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών δεν φαίνεται να επηρεάζει την
επαγγελματική εξουθένωση σε καμία από τις τρεις διαστάσεις της διαπιστώθηκε όμως πως οι
διαζευγμένοι παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την διάσταση της
συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους έγγαμους. Τα ίδια ευρήματα παρουσιάζει η
Μούζουρα (2005) στην έρευνά της σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Το ότι οι έγγαμοι βιώνουν χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης πιθανόν να
οφείλεται στο ότι το οικογενειακό περιβάλλον όταν είναι υποστηρικτικό δρα θετικά στη
ψυχολογία του ατόμου. Η συζήτηση και οι κοινές δραστηριότητες με το/τη σύζυγο καθώς και
με φίλους ή συναδέλφους που αποτελούν το οικογενειακό - φιλικό περιβάλλον είναι
στρατηγικές εκτόνωσης που ελαττώνουν το στρες και βοηθούν την μείωση της
επαγγελματικής εξουθένωσης. Στην αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των έγγαμων, των άγαμων και των
διαζευγμένων σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%.
Ως προς την ύπαρξη ή όχι συζύγου που εργάζεται, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική
διαφορά, αν και αξίζει να σημειωθεί πως τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι
αυξημένα και στις τρεις διαστάσεις αυτών που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται. Όπως φαίνεται οι
απώλειες του εισοδήματος και η ανασφάλεια της θέσης λόγω των συχνών αλλαγών στα
ΕΠΑ.Λ. προκαλεί άγχος. Γενικά θεωρείται ότι η αύξηση του άγχους για οικονομική ευημερία
δρα επιβαρυντικά στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Εξετάζοντας το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. του δείγματος
παρατηρήθηκε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα

στους

εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πτυχίου μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Αξίζει
ίσως να σημειωθεί πως οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος έχουν προσωπική επίτευξη
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μειωμένη κατά 5,299 μονάδες από τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το γεγονός όμως ότι
είναι μικρό το πλήθος (4), πιθανόν να μη μας δίνει αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα αν και οι
Maslach, Leiter και Schaufeli (2001) αναφέρουν πως τα άτομα με υψηλότερη μόρφωση
έχουν και αυξημένες προσδοκίες από την εργασία τους, άρα και υψηλότερα επίπεδα
εξουθένωσης αν δεν πραγματοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες. Πιθανολογείται τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας να μην έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές αφού οι
εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών ειδικοτήτων, έχουν παιδαγωγική κατάρτιση ΑΣΕΤΕΜ/
ΑΣΠΑΙΤΕ είτε μέσα στα έτη σπουδών τους, είτε σαν επιπλέον παιδαγωγική κατάρτιση
γεγονός που βοηθάει στην αυτογνωσία, στην εν-συναίσθηση των μαθητών και των
συναδέλφων, στη διαχείριση συγκρούσεων και έγκαιρη αναγνώριση των αρνητικών
συναισθημάτων.
Ως προς την εργασιακή σχέση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. του δείγματος, τα επίπεδα
της συναισθηματικής εξάντλησης και της προσωπικής επίτευξης δεν παρατηρήθηκε να
διαφέρουν

στατιστικά

σημαντικά

σε

επίπεδο

σημαντικότητας

α=5%.

Αντίθετα,

σημαντικότητα στην συσχέτιση εμφανίζεται στη διάσταση της αποπροσωποποίησης που οι
μόνιμοι

εκπαιδευτικοί

παρουσιάζουν

υψηλότερα

επίπεδα

από

τους

αναπληρωτές

συναδέλφους τους. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζει και η Αμαραντίδου (2010) που
θεωρεί πως η μόνιμη σχέση εργασίας είναι συνδεδεμένη με την αδιάφορη στάση που
εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί. Όπως φαίνεται η σιγουριά της θέσεως, που πολλές φορές
μπορεί να είναι και στο ίδιο σχολείο για πολλά χρόνια, η ρουτίνα του σχολείου, επηρεάζουν
την απρόσωπη συμπεριφορά των καθηγητών, στοιχείο που δεν έχουν οι αναπληρωτές λόγω
των πολλών μετακινήσεων και των λίγων ετών προϋπηρεσίας. Οι Κυριακάκη & Λούπη
(2017), σε έρευνά τους σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαπίστωσαν πως οι αναπληρωτές - ωρομίσθιοι

είναι

περισσότερο εξαντλημένοι, ευάλωτοι και απογοητευμένοι από τη δουλειά τους, με τάση για
παραίτηση και εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης. Στην παρούσα
έρευνα πιθανόν να παίζει σημαντικό ρόλο ο αριθμός των αναπληρωτών του δείγματος που
είναι μόνο 15 σε σχέση με τους μόνιμους που είναι 227.
Μελετώντας την προϋπηρεσία, οι εκπαιδευτικοί με 1-5 χρόνια υπηρεσίας παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντική διαφορά με τιμή αυξημένη κατά 14,8 μονάδες ως προς την διάσταση
της συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 25 έτη
και άνω σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Αυτό συνάδει με τη διεθνή βιβλιογραφία πως οι
νέοι εκπαιδευτικοί τόσο σε ηλικία όσο και σε προϋπηρεσία παρουσιάζουν μεγαλύτερη
επαγγελματική εξουθένωση από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους συναδέλφους τους
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(Maslach, Leiter και Schaufeli, 2001). Οι Pines & Aronson (1988) αναφέρουν πως οι έμπειροι
εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει μηχανισμούς ψυχικής άμυνας και διαχείρισης των
προβλημάτων που προκύπτουν στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και στο σχολείο γενικότερα
και έτσι έχουν μειωμένη επαγγελματική εξουθένωση. Το πλήθος των ατόμων με 1-5 έτη ήταν
μόνο 6, επειδή τα τελευταία επτά έτη δεν έχουν γίνει διορισμοί τόσο μόνιμων όσο και
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αφού εξοικονομήθηκαν διδακτικές ώρες με την αύξηση του
ωραρίου και το δικαίωμα τρίτης ανάθεσης μαθημάτων. Επειδή θεωρήθηκε πολύ μικρό το
δείγμα ενώθηκε με την αμέσως επόμενη κατηγορία των 6-24 ετών υπηρεσίας και προέκυψε
πως οι εκπαιδευτικοί με 1-24 έτη υπηρεσίας έχουν αυξημένη συναισθηματική εξάντληση και
αποπροσωποποίηση σε σχέση με τους πιο έμπειρους συναδέλφους τους αλλά αισθάνονται
μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη.
Ελέγχοντας τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με την ειδικότητα των
εκπαιδευτικών δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας
α=5% ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που είναι γενικών ειδικοτήτων με αυτούς των
επαγγελματικών. Και οι δύο κατηγορίες εμφανίζουν μέτρια συναισθηματική εξάντληση και
πολύ

χαμηλή

αποπροσωποποίηση.

Οι

εκπαιδευτικοί

που

διδάσκουν

μαθήματα

επαγγελματικών κατευθύνσεων όμως, αισθάνονται μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη από
αυτούς που διδάσκουν μαθήματα γενικής κατεύθυνσης. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι
μαθητές των επαγγελματικών λυκείων δείχνουν κατά κανόνα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε
μαθήματα ειδικότητας, ασχολούνται περισσότερο με πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις,
με καλύτερες επιδόσεις, αφού οι ίδιοι έχουν επιλέξει την κατεύθυνση και σχετίζεται άμεσα με
την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, στα εργαστηριακά μαθήματα οι διδάσκοντες
είναι δύο όταν ο αριθμός των μαθητών είναι μεγαλύτερος του 12, με συνέπεια να υπάρχει
στις περισσότερες περιπτώσεις συνεργασία, στήριξη και μοίρασμα του φόρτου εργασίας.
Παρόμοια ευρήματα αναφέρει η Γκολφινοπούλου (2017) σε έρευνά της σε ΕΠΑ.Λ. της
ευρύτερης περιοχής της Αττικής.
Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα που ήταν «κατά πόσο επηρεάζει την επαγγελματική
εξουθένωση η ανησυχία των εκπαιδευτικών για το ενδεχόμενο να τεθούν σε διαθεσιμότητα;»
φάνηκε πως η ύπαρξη ανησυχίας για πιθανή διαθεσιμότητα δεν επηρεάζει την επαγγελματική
εξουθένωση σε καμία από τις τρεις διαστάσεις της. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί στο ότι οι
εκπαιδευτικοί λόγω της πολυπλοκότητας του ρόλου τους και της παιδαγωγικής τους
κατάρτισης μαθαίνουν να καταφεύγουν σε ποικίλες στρατηγικές και προσπαθούν να
διατηρούν την ψυχραιμία και την ψυχική ισορροπία τους καταστρώνοντας εναλλακτικά
σενάρια για τη ζωή τους.
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Στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκε κατά πόσο «διαφοροποιούνται τα επίπεδα
επαγγελματικής εξουθένωσης συνολικά καθώς και σε κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της
(συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπική επίτευξη) των εκπαιδευτικών
που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα την περίοδο 2013-2015 από τους υπόλοιπους» και βρέθηκε ότι
δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά και στις τρεις διαστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί
όμως πως τα άτομα που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα εμφανίζουν μικρότερους μέσους όρους
στις διαστάσεις της συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης. Αυτό μπορεί
να εξηγηθεί σύμφωνα με την έρευνα της Μπούσια (2006), που θεωρεί πως η απώλεια
εργασίας λειτούργησε ως έναυσμα επανα-νοηματοδότησης της διαδρομής του βίου των
εκπαιδευτικών

και της καθημερινότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να

συγχρονιστούν με τη νέα κατάσταση και να επαναπροσανατολιστούν στη νέα περίοδο της
ζωής τους λόγω της οικονομικής κρίσης και της απώλειας της θέσης τους.
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. του δείγματος παρά τη μέτρια
συναισθηματική

εξάντληση

που

παρουσιάζουν,

έχουν

πολύ

χαμηλά

επίπεδα

αποπροσωποποίησης, συμπεριφέρονται δηλαδή με φροντίδα και ενσυναίσθηση στους
μαθητές τους και έχουν βρει τρόπους να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους για προσωπική
επίτευξη.
5.2.

Περιορισμοί της παρούσας έρευνας

Οι βασικοί περιορισμοί της έρευνας απορρέουν από τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων.
Η έλλειψη προσωπικής επαφής με τους εκπαιδευτικούς του δείγματος στις περιπτώσεις των
σχολείων εκτός Αττικής καθώς και η απουσία επίβλεψης της συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων είναι πιθανό να οδήγησε σε πρόχειρη ολοκλήρωση της διαδικασίας και
ενδεχομένως κάποιοι να απαντούσαν στα άκρα. Ως προς τη χρονική περίοδο που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ίσως τα αποτελέσματα να διέφεραν αν αυτή διενεργούταν στη
μέση ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Επιπλέον περιορισμοί είναι η αντιπροσώπευση του δείγματος, το οποίο θα μπορούσε να
είναι μεγαλύτερο και από περισσότερους νομούς της χώρας καθώς και η επιλογή της
ερευνητικής μεθόδου, που ίσως ήταν σκόπιμο να συνδυαστεί η ποσοτική μέθοδος με την
ποιοτική, με χρήση συνεντεύξεων από τους εκπαιδευτικούς για τα αίτια που προκαλούν
επαγγελματική εξουθένωση. Η σύγκριση της επαγγελματικής εξουθένωσης του συνόλου των
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ., ΓΕΛ), ίσως έδινε καλύτερη εικόνα
της κατάστασης στον τομέα αυτό της παιδείας.
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5.3.

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν εξαντλούν τα όρια του ερευνητικού πεδίου που
ανήκουν. Με περαιτέρω διερεύνηση, τόσο από πλευράς δείγματος από περισσότερες περιοχές
της Ελλάδας όσο και από πλευράς των παραγόντων που επηρεάζουν την επαγγελματική
εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς

των επαγγελματικών λυκείων, θα είναι δυνατό να

αποκτηθεί περισσότερη γνώση πάνω στο αντικείμενο. Με τον εμπλουτισμό των πληροφοριών
θα δοθεί πρόσφορο έδαφος στον τομέα της συμβουλευτικής που αποτελεί μια βασική
παιδαγωγική διάσταση αφού «προάγει κυρίως τη διδασκαλία, την εργασία, την
αποτελεσματικότερη μάθηση και τη συμβίωση μέσω της συμμετοχής όλων όσοι εμπλέκονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Μπρούζος, 2010). Επιπλέον, η σύγκριση των επιπέδων
επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ΕΠΑ.Λ. με τους
συναδέλφους τους των γενικών λυκείων, θα μπορούσε να αναδείξει και τις διαφορές των δύο
τύπων λυκείων και το βαθμό που έχουν επηρεαστεί από τις συνεχείς αλλαγές στο χώρο της
παιδείας.
Σκοπός της μελλοντικής διερεύνησης θα είναι η σωστή προετοιμασία σε επίπεδο
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, η κατάλληλη προστασία σε επίπεδο
συμβουλευτικής και οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο
χώρο του επαγγελματικού λυκείου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Ονομάζομαι Ευαγγελία Τσιατά και είμαι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17 01. Θα σας
παρακαλούσα να διευκολύνετε την εκπόνηση της έρευνάς μου με θέμα «Επαγγελματική
Εξουθένωση Εκπαιδευτικών Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), στην Ελλάδα» στο
πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός
Προσανατολισμός» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) Αθηνών, υπό την εποπτεία της καθηγήτριας κας Καλούρη Ουρανίας. Σκοπός
μας είναι να διερευνηθούν τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών
που εργάζονται στα ΕΠΑ.Λ., τομέας του εκπαιδευτικού συστήματος που έχει επηρεαστεί από
τις συνεχείς αλλαγές τα τελευταία επτά χρόνια.
Η συμβολή σας κρίνεται απαραίτητη για τη διεξαγωγή της έρευνας. Τα ερωτηματολόγια είναι
ανώνυμα και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου
στο παρακάτω e-mail: evtsia@yahoo.gr
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνά μου.
Με εκτίμηση,
Ευαγγελία Χ. Τσιατά
Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου
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Δημογραφικά και Επαγγελματικά Στοιχεία
1. Φύλο:
Άνδρας

Γυναίκα

2. Οικογενειακή κατάσταση:
Έγγαμος/η

Άγαμος/η

Διαζευγμένος/η

3. Παιδιά:
Ναι

Όχι

4. Οικονομική κατάσταση (εργάζεται ο/η σύζυγος αν υπάρχει):
Ναι

Όχι

5. Είστε κάτοχος πτυχίου:
ΤΕΛ-ΤΕΕ

ΑΕΙ-ΤΕΙ

Μεταπτυχιακό Διδακτορικό

6. Σχέση εργασίας:
Μόνιμος/η

Αναπληρωτής/τρια

7. Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση:
(Μόνιμος ή αναπληρωτής)

1-5

6-24

25 και άνω

8. Διδάσκετε μαθήματα:
Γενικής εκπαίδευσης

Επαγγελματικής εκπαίδευσης

9. Ανησυχείτε μήπως τεθείτε σε διαθεσιμότητα;
Ναι

Όχι

10. Ανήκετε στις ειδικότητες που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα την περίοδο 2013-2015;

Ναι
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Όχι

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Maslach, Jackson & Schwab (1996)έκδοση για εκπαιδευτικούς. Μετάφραση: Kokkinos (2002).
Ο σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να εξακριβώσει τον τρόπο με τον οποίο οι
εκπαιδευτικοί κρίνουν το επάγγελμά τους και τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζονται
στενά. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 δηλώσεις που περιγράφουν συναισθήματα
που σχετίζονται με το επάγγελμα. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά κάθε μία από τις
δηλώσεις και αποφασίστε αν έχετε ποτέ αισθανθεί καταυτό τον τρόπο για το επάγγελμά σας.
Αν δεν έχετε ποτέ αισθανθεί σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφει η δήλωση, κυκλώστε τον
αριθμό 0. Αν όμως έχετε αισθανθεί σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφει η δήλωση,
δηλώστε το πόσο συχνά κυκλώνοντας έναν αριθμό από το 1 ως το 6 οι οποίοι αντιστοιχούν
στις παρακάτω συχνότητες.
0
Ποτέ

1
Μερικές
φορές το
χρόνο ή
λιγότερο

2
Μια φορά
το μήνα ή
λιγότερο

3
Μερικές
φορές το
μήνα

4
Μια φορά
την
εβδομάδα

5
Μερικές
φορές την
εβδομάδα

6
Κάθε
μέρα

1

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου προκαλεί
συναισθηματική εξάντληση

0 1 2 3 4 5 6

2

Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η στο τέλος μιας εργάσιμης
μέρας

0 1 2 3 4 5 6

3

Αισθάνομαι κουρασμένος/η όταν σηκώνομαι το πρωί και 0 1 2 3 4 5 6
έχω να αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα στη δουλειά

4

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι
μαθητές μου για διάφορα πράγματα

0 1 2 3 4 5 6

5

Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς μαθητές σαν να
είναι απρόσωπα αντικείμενα

0 1 2 3 4 5 6

6

Το να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα πραγματικά μου
προκαλεί ένταση

0 1 2 3 4 5 6

7

Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των
μαθητών μου

0 1 2 3 4 5 6

8

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με εξουθενώνει

0 1 2 3 4 5 6

9

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου επιδρά θετικά στη ζωή
των άλλων ανθρώπων

0 1 2 3 4 5 6

10

Έχω γίνει ασυμπαθής στους ανθρώπους από τότε που
ξεκίνησα αυτή τη δουλειά

0 1 2 3 4 5 6

11

Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με κάνει όλο και πιο

0 1 2 3 4 5 6
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12

σκληρό/ή συναισθηματικά
Αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια

0 1 2 3 4 5 6

13

Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με απογοητεύει

0 1 2 3 4 5 6

14

Αισθάνομαι ότι δουλεύω υπερβολικά σκληρά στη
δουλειά μου

0 1 2 3 4 5 6

15

Πραγματικά αδιαφορώ για το τι συμβαίνει σε μερικούς
μαθητές

0 1 2 3 4 5 6

16

Αισθάνομαι ότι το να δουλεύω άμεσα με τους
ανθρώπους μου προκαλεί υπερβολικό στρες

0 1 2 3 4 5 6

17

Δημιουργώ εύκολα άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές
μου

0 1 2 3 4 5 6

18

Αισθάνομαι ενθουσιασμό έχοντας συνεργαστεί στενά με
τους μαθητές μου

0 1 2 3 4 5 6

19

Έχω πετύχει αξιόλογα πράγματα σε αυτό το επάγγελμα

0 1 2 3 4 5 6

20

Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει στα όρια μου

0 1 2 3 4 5 6

21

Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω ήρεμα προβλήματα
συναισθηματικής φύσης

0 1 2 3 4 5 6

22

Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου κατηγορούν εμένα για
μερικά προβλήματά τους

0 1 2 3 4 5 6

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
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Παράρτημα 2
Δημογραφικό προφίλ των εκπαιδευτικών των δημόσιων επαγγελματικών λυκείων του
δείγματος

Γράφημα 1. Κατανομή Φύλου

Γράφημα 2. Κατανομή συχνοτήτων Οικογενειακής Κατάστασης

82

Γράφημα 3. Κατανομή συχνοτήτων για την ύπαρξη παιδιών

Γράφημα 4. Κατανομή συχνοτήτων για την εργασία ή όχι του/της συζύγου

83

Γράφημα 5. Κατανομή συχνοτήτων μορφωτικού επιπέδου

Γράφημα 6. Κατανομή συχνοτήτων σχέσης εργασίας

84

Γράφημα 7. Κατανομή συχνοτήτων διδακτικής προϋπηρεσίας

Γράφημα 8. Κατανομή συχνοτήτων Ειδικότητας/ διδασκόμενων μαθημάτων

85

Γράφημα 9. Κατανομή συχνοτήτων για την ανησυχία για διαθεσιμότητα

Γράφημα 10. Κατανομή συχνοτήτων εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 20132015
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Παράρτημα 3
Γραφήματα
ματα Δηλώσεων του ερωτηματολογίου Επαγγελματικής εξουθένωσης σε κάθε
μία από τις διαστάσεις της.
Διάσταση «Συναισθηματικής Εξάντλησης»
Δήλωση 1: Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου, μου προκαλεί
συναισθηματική εξάντληση
26.86%

30%
25%
20%

15.70%

17.77%

15.29%

15%

9.92%

8.26%

10%

6.20%

5%
0%
Ποτέ

Μερικές Μία φορά Μερικές Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
φορές το το μήνα ή φορές το
την
φορές την
χρόνο
λιγότερο
μήνα
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 11. Δήλωση 1 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης
εξουθένωσης»

Δήλωση 2: Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η στο τέλος μιας εργάσιμης
μέρας
22.73%

25%

18.60%

20%

15.29%

15.70%

15%
10%

10.33%

10.33%

7.02%

5%
0%
Ποτέ

Μερικές Μία φορά Μερικές Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
φορές το το μήνα ή φορές το
την
φορές την
χρόνο
λιγότερο
μήνα
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 12. Δήλωση 2 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση 3: Αισθάνομαι κουρασμένος/η όταν σηκώνομαι το πρωί και έχω
να αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα στη δουλειά
27.69%

30%
25%
20%

19.01%
12.81%

15%

13.64%
11.16%

10.33%

10%

5.37%

5%
0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 13. Δήλωση 3 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 6: Το να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα πραγματικά μου
προκαλεί ένταση
30%

27.69%
23.55%

25%
20%

15.29%
12.40%

15%

9.09%
10%

7.85%
4.13%

5%
0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 14. Δήλωση 6 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση 8: Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με εξουθενώνει
30%

25.21%

25%
20%

17.77%
13.64%

15%

15.29%

13.64%
8.26%

6.20%

10%
5%
0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 15. Δήλωση 8 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 13: Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου με απογοητεύει
29.75%
30%

25.21%

25%
20%

13.22%

15%

11.98%
8.68%

10%

6.61%

4.55%

5%
0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 16. Δήλωση 13 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση 14: Αισθάνομαιότι δουλεύω υπερβολικά σκληρά στη δουλειά
μου
23.55%

25%

16.94%

20%
14.46%

14.46%

15%

11.16%

9.92%

9.50%
10%
5%
0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 17. Δήλωση 14 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 16: Αισθάνομαιότι το να δουλεύω άμεσα με τους ανθρώπους
μου προκαλεί υπερβολικό στρες
35%

33.47%
30.58%

30%
25%
20%
12.81%

15%

6.61%

10%

5.79%

5.79%

4.96%

5%
0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 18. Δήλωση 16 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση 20: Αισθάνομαι ότι έχω φτάσει στα όρια μου
31.82%

35%
30%

24.79%

25%
20%
11.98%

15%

11.16%

9.09%
6.20%

10%

4.96%

5%
0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 19. Δήλωση 20 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Διάσταση «Αποπροσωποποίησης»
Δήλωση 5:Αισθάνομαι ότι μεταχειρίζομαι μερικούς μαθητές σαν να είναι
απρόσωπα αντικείμενα

80%

63.22%

60%
40%

20.66%

20%

6.20%

3.31%

1.24%

3.72%

1.65%

0%
Ποτέ

Μερικές Μία φορά Μερικές Μία φορά Μερικές
φορές το το μήνα ή φορές το
την
φορές την
χρόνο
λιγότερο
μήνα
εβδομάδα εβδομάδα

Κάθε
μέρα

Γράφημα 20. Δήλωση 5 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση10: Έχω γίνει ασυμπαθής στους ανθρώπους από τότε που
ξεκίνησα αυτή τη δουλειά

50%

45.87%

40%
23.97%

30%
20%

7.85%

10%

8.68%
3.31%

4.55%

5.79%

0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
φορές το
την
φορές την
μήνα
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 21. Δήλωση 10 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 11: Ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή με κάνει όλο και πιο σκληρό/ή
συναισθηματικά
60%

52.07%

50%
40%
30%

18.60%

20%

9.09%

10%

4.55%

4.13%

7.85%

3.72%

0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 22. Δήλωση 11 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση 15: Πραγματικά αδιαφορώ για το τι συμβαίνει σε μερικούς
μαθητές
69.83%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

17.77%
3.72%

Ποτέ

4.55%

1.65%

1.24%

1.24%

Μερικές Μία φορά Μερικές Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
φορές το το μήνα ή φορές το
την
φορές την
χρόνο
λιγότερο
μήνα
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 23. Δήλωση 15 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 22: Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου κατηγορούν εμένα για
μερικά προβλήματά τους
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41.74%
28.93%

11.16%

Ποτέ

7.85%

4.13%

4.96%

1.24%

Μερικές Μία φορά Μερικές Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
φορές το το μήνα ή φορές το
την
φορές την
χρόνο
λιγότερο
μήνα
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 24. Δήλωση 22 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Διάσταση «Προσωπικής επίτευξης»
Δήλωση 4: Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι μαθητές
μου για διάφορα πράγματα
43.99%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34.71%

9.09%
1.24%
Ποτέ

2.48%

Μερικές
φορές το
χρόνο

6.61%

2.48%

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 25. Δήλωση 4 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 7: Αντιμετωπίζω πολύ αποτελεσματικά τα προβλήματα των
μαθητών μου
40.91%

45%
40%
35%
30%
25%

19.01%

20%

14.05%

14.05%

15%
5.79%

10%
5%

4.96%

1.24%

0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 26. Δήλωση 7 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση 9: Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου επιδρά θετικά στη ζωή των
άλλων ανθρώπων
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

33.06%

10.33%
2.48%

Ποτέ

4.96%

33.06%

12.81%

3.31%

Μερικές Μία φορά Μερικές Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
φορές το το μήνα ή φορές το
την
φορές την
χρόνο
λιγότερο
μήνα
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 27. Δήλωση 9 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 12: Αισθάνομαι γεμάτος/η ενέργεια
34.30%
35%
30%
23.14%

25%
20%

15.29%
12.81%

15%
7.44%

10%
5%

4.96%
2.07%

0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 28. Δήλωση 12 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση 17: Δημιουργώ εύκολα άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45.04%
34.03%

8.68%
0.00%
Ποτέ

2.48%

Μερικές
φορές το
χρόνο

3.72%

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

5.79%

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 29. Δήλωση 17 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 18: Αισθάνομαι ενθουσιασμό έχοντας συνεργαστεί στενά με
τους μαθητές μου
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45.87%
36.78%

0.41%
Ποτέ

2.07%

Μερικές
φορές το
χρόνο

2.48%

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

5.37%

Μερικές
φορές το
μήνα

7.02%

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 30. Δήλωση 18 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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Δήλωση 19: Έχω πετύχει αξιόλογα πράγματα σε αυτό το επάγγελμα

34.71%
35%
30%

23.97%

25%
16.94%

20%

12.40%

15%

7.02%

10%
5%

3.72%

1.24%

0%
Ποτέ

Μερικές
φορές το
χρόνο

Μία φορά
το μήνα ή
λιγότερο

Μερικές
φορές το
μήνα

Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
την
φορές την
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 31. Δήλωση 19 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»

Δήλωση 21:Στη δουλειά μου αντιμετωπίζω ήρεμα προβλήματα
συναισθηματικής φύσης
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27.69%
21.07%

7.85%

20.25%
11.57%

8.68%

2.89%

Ποτέ

Μερικές Μία φορά Μερικές Μία φορά Μερικές Κάθε μέρα
φορές το το μήνα ή φορές το
την
φορές την
χρόνο
λιγότερο
μήνα
εβδομάδα εβδομάδα

Γράφημα 32. Δήλωση 21 του ερωτηματολογίου «Επαγγελματικής εξουθένωσης»
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