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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Ζ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε λα ππνινγίζεη ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο (burnout) ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηελ Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ, θαζψο θαη λα δηεξεπλεζεί ε αληίιεςή ηνπο γηα ην ξφιν
ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ πξφιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο.
Σν δείγκα απνηειείην απφ 34 εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο (Ν=34) θαη πην
ζπγθεθξηκέλα νη 18 εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζην ΔΠΑ.Λ. Δηδηθήο Αγσγήο θαη νη 16 ζην
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Ζξαθιείνπ. Σα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Κιίκαθα
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο- ΜΒΗ ηεο Maslach, ελψ νη αλαιχζεηο έγηλαλ κέζσ ηνπ
ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 20.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο
παξνπζηάδνπλ

κέηξηα

επίπεδα

ζπλαηζζεκαηηθήο

εμάληιεζεο,

ρακειά

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πςειά επίπεδα πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Απφ ηα αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε
ην αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο, κε ηνπο έγγακνπο λα ληψζνπλ πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νη
εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην επαγγεικαηηθφ ηνπο άγρνο, νη ζπλεζέζηεξνη
ηξφπνη είλαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο/ δηεπζπληή θαη ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ θαη ε ελαζρφιεζε κε επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν.

Λέμεηο Κιεηδηά: Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε, εξγαζηαθφ άγρνο, Κιίκαθα Δπαγγεικαηηθήο
Δμνπζέλσζεο- ΜΒΗ- Maslach Burnout Inventory, εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο

– 10 –

ABSTRACT
The present study attempted to estimate the levels of professional burnout of
teachers working in special vocational education in the prefecture of Heraklion, as well as
to explore their perception of the role of counseling in the prevention of occupational
stress.
The sample consisted of 34 teachers in special education (N = 34) and more
specifically, 18 of them working at Vocational High School of Special Education and 16
of them in the Laboratory of Special Education and Training of Heraklion. The data were
collected using the Professional Burnout Scale - MBI Maslach, while the analysis was
conducted using the statistical software package SPSS 20.0.
The results indicate that the teachers of the survey sample experience moderate
levels of emotional exhaustion, low levels of depersonalization and high levels of personal
achievement. Taking into consideration the individual characteristics of teachers, marital
status seems to be strongly related with the sense of personal achievement, as married
teachers feel more satisfied with their job. Moreover, regarding the ways teachers select to
deal with their occupational stress, the most common way is by discussing with their
colleagues / director or their family environment or by engaging into enjoyable activities
during their leisure.

Keywords: Burnout, occupational stress, Professional Burnout Scale- MBI- Maslach
Burnout Inventory, teachers in special vocational education
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην λνκφ
Ζξαθιείνπ. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ηελ αλάγθε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο
παηδείαο είλαη πινχζηα, ελψ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη πεξηνξηζκέλα θαη αξθεηά
αληηθαηηθά. Δπηπιένλ δεδνκέλεο ηεο ζνβαξήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ ηα
ηειεπηαία ρξφληα βηψλνπκε ζηε ρψξα καο, ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ επέιζεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ πξφζζεηεο πεγέο άγρνπο ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Σν ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία απνηειεί απφ ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα
πγείαο θαη επεξεάδεη πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ παγθνζκίσο,
θαζψο πξνθαιεί κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζρεηίδεηαη κε κεγάιν αξηζκφ
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εληνπίδνληαη ηα
επίπεδα ζηξεο θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηα
πξνμελνχλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο κεηαβνιέο γηα θαιχηεξεο
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.
Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί απφ ηα πιένλ αλζξσπνθεληξηθά
επαγγέικαηα θαη ζεσξείηαη απφ ηα πεξηζζφηεξν ζηξεζνγφλα, ηα νπνία δχλαηαη λα
νδεγήζνπλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Πιεζψξα εξεπλψλ ζπλδένπλ ην ζπγθεθξηκέλν
επάγγεικα κε πξνβιήκαηα ζηε θπζηθή πγεία, ηε κεησκέλε ςπρνινγηθή επεκεξία θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Έηζη ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ
απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο
καζεζηαθέο αλάγθεο βξίζθνληαη επίζεο ζπρλά αληηκέησπνη κε ην άγρνο, θαζψο ε
ελαζρφιεζε κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ελέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε
δηαπξνζσπηθή επαθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. Δπίζεο ε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απαηηεί ζπρλή εκπινθή ζηα πξνβιήκαηα ηνπ καζεηή θαη ηνπ
νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ θαη απμεκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο.
Σν εθπαηδεπηηθφ ζηξεο νξίδεηαη σο θαηάζηαζε αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ (π.ρ. ζπκφο)
πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ελδερφκελεο παζνγφλεο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο (π.ρ. ηαρππαικία)
θαη πξνθχπηνπλ ζαλ απνηέιεζκα απαηηήζεσλ απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν ηνπ

– 12 –

δηδάζθνληα, φηαλ νη απαηηήζεηο απηέο είλαη αληηιεπηέο σο απεηιή γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη
ζσκαηηθή επεμία ηνπ αηφκνπ (Kyriacou & Sutcliffe ζην Υαξαιάκπνπο, 2012). Δπηπιένλ ε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδεηαη σο ε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή
θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε, πνπ αξρίδεη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δηαθαηέρεηαη απφ έλα
αίζζεκα απψιεηαο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηδαζθαιία (Maslach & al. 1996). Σν
απνηέιεζκα είλαη ην άηνκν λα θαηαθιχδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη λα αηζζάλεηαη πσο ηα ςπρηθά ηνπ απνζέκαηα δελ επαξθνχλ γηα λα
αληηκεησπίζεη ηελ πίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ.
Σν αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία
ζηνρεχεη λα απαληήζεη ζην εξψηεκα: αληηκεησπίδνπλ ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο;
Δηδηθφηεξα, ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη:
1. Να θαηαγξαθνχλ ηα επίπεδα

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην Ν. Ζξαθιείνπ.
2. Να γίλεη ζπζρέηηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κε ηα
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, επηκφξθσζε,
ζρέζε εξγαζίαο, ηχπνο ζρνιείνπ ππεξεζίαο).
3. Να πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο γηα ζπγθεθξηκέλν δείγκα.
4. Να θαηαγξαθνχλ νη ηξφπνη δηαρείξηζεο/ αληηκεηψπηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ
άγρνπο.
5. Να θαηαγξαθεί ε αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηε δπλαηφηεηα
πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο.
6. Να γίλεη ζπζρέηηζε ηεο αληίιεςεο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ άγρνπο κε α) ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία,
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε) θαη β) ηα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (επηκφξθσζε,
ηχπνο ζρνιείνπ, ζρέζε εξγαζίαο).
7. Να θαηαγξαθεί ε γεληθή άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο πεξί ηεο αμίαο
ηεο ζπκβνπιεπηηθήο.
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Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο επηρεηξείηαη κία
ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
θαη απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κία
ζχληνκε δηάθξηζε ησλ φξσλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη εξγαζηαθνχ άγρνπο. ην
δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (νξηζκνί, ηξεηο ζπληζηψζεο ζπλδξφκνπ, παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ, επηπηψζεηο θ.α.), θαζψο επίζεο θαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ
έγηλαλ ζηελ Διιάδα κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην, φπνπ παξνπζηάδεηαη κία
ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
απνζαθεληζηεί ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηελ εηδηθή αγσγή.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο
έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
ζρέζε κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο.

ΜΕΡΟ ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
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1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΑΓΦΟ/ΣΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ
1.1 Οριςμού επαγγελματικού ϊγχουσ/ςτρεσ
Σν άγρνο (ζπλψλπκν ηνπ ζηξεο) ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία θπζηνινγηθή εθδήισζε
θάζε δσληαλνχ νξγαληζκνχ, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ επηβίσζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν
νξγαληζκφο πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κία ελδερφκελε απεηιή θαη ζπλεπψο βηψλεη ζηξεο,
θηλεηνπνηεί δηάθνξεο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί είηε ζε θπγή είηε ζε
επίζεζε. Σα πξάγκαηα φκσο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά φζνλ αθνξά ηνλ άλζξσπν.
Δμαηηίαο ησλ ζχγρξνλσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ν άλζξσπνο δελ κπνξεί εχθνια λα
πξνζθχγεη ζηνπο θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο κείσζεο ηνπ άγρνπο, δει. κε θπγή, επίζεζε
ή έιεγρν ηεο ζηξεζνγφλαο θαηάζηαζεο, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο πεγέο άγρνπο
βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ.
Ο νξηζκφο ηνπ ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ εηδηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εθάζηνηε νξηζκφ. Σν ζηξεο, ζχκθσλα ηνλ Dunham (1992), νξίδεηαη
σο «δηαδηθαζία αληηδξάζεσλ ζην ρψξν ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο
λφεζεο θαη ηεο θπζηνινγίαο, πνπ πξνθαινχληαη απφ παξαηεηακέλεο, απμαλφκελεο ή
θαηλνθαλείο πηέζεηο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο
αληίζηαζεο ηνπ αηφκνπ». Δπηπιένλ ην άγρνο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε πίεζε πνπ αζθεί ην
πεξηβάιινλ ζην άηνκν θαη πεγάδεη απφ ηε ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη
πεξηβάιινληνο. Παξφκνηα ν Lazarus (1993) ππνζηεξίδεη φηη ην ζηξεο είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο ελεξγεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη φηη
κπνξεί λα έρεη θπζηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο
δελ είλαη απαξαίηεηα αλεμάξηεηεο ε κία απφ ηελ άιιε.
ηηο κέξεο καο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ε ππνθεηκεληθή θχζε ηνπ ζηξεο,
θαζψο ε ίδηα θαηάζηαζε ή εξέζηζκα δελ πξνθαιεί ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο, ηνπιάρηζηνλ σο
πξνο ην κέγεζνο ηνπ ζηξεο, ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Δθείλν πνπ εθιακβάλεηαη σο
ζηξεζνγφλν αίηην γηα έλα άηνκν, ζε θάπνην άιιν κπνξεί λα θαίλεηαη κία επράξηζηε
πξφθιεζε ή δηαζθέδαζε θαη απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ηνπ
αηφκνπ. Σνηνπηνηξφπσο ην ζηξεο θαίλεηαη λα έρεη ηαπηνρξφλσο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο. Με απηή ηελ παξαδνρή ν Selye (1982) εηζήγαγε ηνλ φξν “eustress”
πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηηο ζεηηθέο φςεηο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζηξεο. Σν δεκηνπξγηθφ
άγρνο ινηπφλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε γεληθή αλαζηάησζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηνλ
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θηλεηνπνηεί λα αλαιάβεη δξάζε θαη αθήλεη πεξηζψξηα πξαγκάησζεο. Απηή ε κνξθή
άγρνπο είλαη ρξήζηκε- ίζσο θαη αλαγθαία-, επεηδή κπνξεί λα:
 καο θξαηάεη ζε εγξήγνξζε ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νδήγεζεο, θαηά ηελ άθημή καο ζε έλαλ άγλσζην, εξεκηθφ, ζθνηεηλφ ρψξν, θιπ).
 καο βνεζά λα αληηκεησπίζνπκε θαηλνχξηεο, άγλσζηεο θαηαζηάζεηο θαη λα
πξνζαξκνζηνχκε ζ‟ απηέο (π.ρ., ε εηζαγσγή ζην παλεπηζηήκην, ε νπνία ζπλήζσο
ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγή πεξηβάιινληνο –αιιαγή ηφπνπ δηακνλήο θαη ηξφπνπ
δσήο, θαζψο θαη γλσξηκία κε λένπο αλζξψπνπο).
 είλαη πξνηξεπηηθφ (π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο).
Πην εηδηθά, ην επαγγεικαηηθφ άγρνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία θαηάζηαζε θαηά
ηελ νπνία ζπζζσξεχνληαη αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ή ην
άγρνο πνπ πεγάδεη απφ κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή θαηάζηαζε (Κάληαο, 1995).
Αλαιπηηθφηεξα κε ηνλ φξν επαγγεικαηηθφ άγρνο ελλννχκε ηελ νξγαληθή, ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε δηαλνεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηηο βιαβεξέο
δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν
εκθαλίδεη πςειά επίπεδα εγξήγνξζεο θαη δπζθνξίαο ζηελ εξγαζία ηνπ. Καζψο ε
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ, έρεη αξρίζεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εξεπλεηέο
γηα ην επαγγεικαηηθφ άγρνο.
Σν ζηξεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εκπίπηεη ζηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ άγρνπο πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ην επάγγεικα, ην νπνίν είλαη γλσζηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνλ
φξν «occupational stress». Γλσζηφο φξνο επίζεο είλαη θαη ν φξνο «βηνκεραληθφ ζηξεο», ν
νπνίνο νκνίσο αλαθέξεηαη ζην ζηξεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εξγαζία θαη φπσο
ππνζηεξίδνπλ νη Cobb θαη Rose ζην Παππά (2006) αλαθέξεηαη ζην άγρνο ηνπ ξφινπ,
φπνπ ν εξγαδφκελνο αληηκεησπίδεη δηθνξνχκελεο ή ζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο απφ ηνπο
άιινπο, ππεξθφξηηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ή πάξα πνιιή πνζφηεηα, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα
πνπ πηζηεχεη ν ίδηνο φηη έρεη.
Σν επαγγεικαηηθφ ζηξεο έρεη ζπλδεζεί πεξηζζφηεξν κε επαγγέικαηα πνπ
ζπλεπάγνληαη ζρέζεηο κε αλζξψπνπο, απαηηνχλ ηαρχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή νη
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή άιινπ
είδνπο ζπλέπεηεο. Έηζη ηα πεξηζζφηεξν αγρνγφλα επαγγέικαηα ζχκθσλα κε ηνλ Cooper
(ζην Κάληαο, 1995) είλαη:
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- έλζηνια επαγγέικαηα (αζηπλνκηθνί, ζσθξνληζηηθνί θχιαθεο θ.α.)
- θαιιηηερληθά επαγγέικαηα (εζνπνηνί, παξνπζηαζηέο, δεκνζηνγξάθνη θ.α.)
- επαγγέικαηα δηνίθεζεο θαη εκπνξίνπ (δηαθεκηζηέο, δηεπζπληέο πξνζσπηθνχ θ.α.)
- επαγγέικαηα παξαγσγήο θαη θαηαζθεπψλ (ρηίζηεο, αλζξαθσξχρνη)
- επαγγέικαηα πγείαο (γηαηξνί, λνζειεπηέο, νδνληίαηξνη)
- επαγγέικαηα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (εθπαηδεπηηθνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί)

1.2 Σο επαγγελματικό ϊγχοσ των εκπαιδευτικών
Σν επαγγεικαηηθφ άγρνο, θαη εηδηθφηεξα απηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, άξρηζε λα
απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, θπξίσο εμαηηίαο ηεο
επίδξαζεο πνπ έρεη πάλσ ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ζηνρεχνληαο ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ θαη ηερληθψλ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη
αληηκεηψπηζήο ηνπ.
Ο Kyriakou (2001) νξίδεη ην ζηξεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ηε δπζάξεζηε εκπεηξία
ηνπ παηδαγσγνχ λα βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφ, αγσλία, έληαζε, καηαίσζε
ή θαηάζιηςε, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ πηζαλέο κεηαβνιέο ζηε θπζηνινγία, σο απνηέιεζκα
απαηηήζεσλ ζην δηδάζθνληα, αλαθνξηθά κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ξφιν.
χκθσλα κε δεκνζθνπηθέο έξεπλεο θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
αλαθέξνπλ άγρνο ζηελ εξγαζία ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή
είλαη αξθεηά πςειφ. ε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Potsdam, ζηε Γεξκαλία ην έλα ηξίην
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αηζζάλεηαη επαγγεικαηηθά «αθξσηεξηαζκέλν», ελψ έλα ηξίην
αηζζάλεηαη παξαγθσληζκέλν θαη θνπξαζκέλν φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα
Sueddeutsche Zeitung (3-1-2000). ηε Γαιιία νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο
ζπγθξηηηθά κε άιια επαγγέικαηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα Times Educational
Supplement (12-10-2001), ελψ θαηά ηελ ίδηα εθεκεξίδα (2-3-2001) θαη ζηνλ Καλαδά
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ
εξγαζίαο. Σέινο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηηο ΖΠΑ, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε
ππνδνκή ζηα ζρνιεία, δεκηνπξγεί αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε
δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Los Angeles Times (25-9-2000).
ηε ρψξα καο ζχκθσλα κε ηνλ Κάληα (1998) πάλσ απφ ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πεγέο άγρνπο ζηελ εξγαζία ηνπο, φπσο
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ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο, ε έιιεηςε θνλδπιίσλ, ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή
ηνπ ζρνιείνπ, ε ρακειή κηζζνδνζία, ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε θ.α.
Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην επαγγεικαηηθφ άγρνο δχλαηαη λα επεξεάδεη εθηφο
απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην επξχηεξν ζρνιηθφ πιαίζην, ηα ηειεπηαία ρξφληα
δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη θπξίσο ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ.

1.3 Πηγϋσ επαγγελματικού ϊγχουσ
Δμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ άγρνπο, ε αλαθνξά ζηηο πεγέο
άγρνπο δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηε θαη θαηεγνξεκαηηθή θαη δελ πξέπεη λα αγλνείηαη ε
πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ θάζε αηφκνπ, ζρεηηθά κε ην πνηνπο παξάγνληεο ζεσξεί σο
ζηξεζνγφλνπο θαη πνηνπο φρη. Γεγνλφο είλαη φηη ην θάζε άηνκν έρεη θάπνηεο πξνζδνθίεο
φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία ηνπ. ηαλ ινηπφλ νη πξνζδνθίεο απηέο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε
κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηφηε δεκηνπξγείηαη ζπλζήθε άγρνπο ζην άηνκν.
χκθσλα κε ην κνληέιν γηα ην ζηξεο πνπ πξνηείλεη ν Cooper (Κάληαο, 1995), νη
πεγέο ζηξεο θαηαηάζζνληαη ζε έμη θαηεγνξίεο:
 Απηέο πνπ είλαη ελδνγελείο ζηελ εξγαζία π.ρ. νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν
εβδνκαδηαίνο ρξφλνο εξγαζίεο, νη βάξδηεο θ.α.
 Απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαζηαθό ξόιν π.ρ. φηαλ ππάξρεη ζχγθξνπζε ξφισλ
ή αζάθεηα ξφινπ ζηελ εξγαζία
 Απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζπλαληψληαη ζε ηξία πιέγκαηα
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ: - ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο, - ζρέζε κε πξντζηακέλνπο, ζρέζε κε πθηζηακέλνπο
 Απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ αηόκνπ π.ρ. θφβνο
απφιπζεο, αμηνιφγεζε εξγαζηαθήο επίδνζεο, αλεξγία θ.α.
 Απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ην θιίκα ηεο νξγάλσζεο π.ρ. κε ζπκκεηνρή
ζηε ιήςε απνθάζεσλ θηι.
 Απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο κε ηελ εξγαζηαθή δσή
π.ρ. κεηαθνξά ησλ πξνβιεκάησλ εξγαζίαο ζην ζπίηη θαη ην αληίζηξνθν, ε δηπιή
ζηαδηνδξνκία ησλ ζπδχγσλ θ.α.
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Σχιμα 1: Μοντζλο του επαγγελματικοφ άγχουσ των Cooper et.al (1988)

Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ
θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, γη‟ απηφ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πιένλ αγρνγφλα επαγγέικαηα.
Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ν Κάληαο
(1998) αλαθέξεηαη ζηηο αθφινπζεο πεγέο:
- Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ
- Οη θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο
- Ζ πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ
- Σν ρακειφ ζρνιηθφ ήζνο (πεηζαξρία, αμίεο επηδφζεηο, δηνίθεζε)
- Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
- Ζ νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη
- Δμσγελείο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ηελ
πνιηηηθή δσή
Μεηά απφ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
πξνθαινχλ ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο βξέζεθαλ νη αθφινπζεο ζηξεζνγφλεο πεγέο
ζχκθσλα κε ηελ Υαξαιάκπνπο (2012): α) νη αδηάθνξνη- ρσξίο θίλεηξα καζεηέο, β) ν
ρακειφο κηζζφο, γ) ηάμεηο κε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ, δ) πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ
καζεηψλ, ε) αδπλακία δξάζεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην- έιιεηςε απηνλνκίαο, ζη) έιιεηςε
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, δ) ε δπζθνιία ζπλελλφεζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε) νη ζρέζεηο
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κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, ζ) ε παξακνλή ζην ρψξν εξγαζίαο πέξαλ ηνπ σξαξίνπ, η) ε
ρακειή θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηνπ επαγγέικαηνο θ.α.
ηελ

Διιάδα

επηπξφζζεηνη

παξάγνληεο

πνπ

πξνθαινχλ

έληαζε

ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Μνχδνπξα (2005) είλαη νη αθφινπζνη: ε
θαζπζηέξεζε απνζηνιήο βηβιίσλ, δηδαθηέαο-εμεηαζηέαο χιεο, ε κε έγθαηξε ηνπνζέηεζε
απνζπαζκέλσλ θαη αλαπιεξσηψλ ζπλαδέιθσλ, ε έιιεηςε γλψζεσλ γηα ην ρεηξηζκφ
πξνβιεκάησλ κάζεζεο/ ζπκπεξηθνξάο θαη ε δηδαζθαιία δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ.
πκπεξαζκαηηθά πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλήο
βηβιηνγξαθίαο παξαηεξείηαη λα ππάξρεη δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηνπο ζηξεζνγφλνπο
παξάγνληεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε
εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηηο ζπλζήθεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ζηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο θαη αμίεο ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ ζε κία θνηλσλία ζπλνιηθά
(Gaziel, 1993).

1.4. υνϋπειεσ και επιπτώςεισ εργαςιακού ϊγχουσ
Δίλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη ην ζηξεο θνζηίδεη ηφζν ζηα άηνκα φζν θαη ζηνπο
νξγαληζκνχο φπνπ εξγάδνληαη. ζνλ αθνξά ηα άηνκα, επλνεί ηε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο
ηθαλνπνίεζεο θαη απφδνζεο, ηελ αλάπηπμε ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαζψο επίζεο
επζχλεηαη γηα ηελ θησρή ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο ην ζηξεο πνπ νθείιεηαη
ζηελ εξγαζία έρεη αληίθηππν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο ππνβαζκίδεη
νιφθιεξε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ.
Σν άγρνο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Παξαθάησ είλαη κεξηθά
ελδεηθηηθά ζπκπηψκαηα έληνλνπ άγρνπο, ηα νπνία κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ κφλα ηνπο ή
ζε ζπλδπαζκφ. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθά, ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν,
ζην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο ή αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά καο.
Πίνακασ 1 : Συμπτϊματα εργαςιακοφ άγχουσ (Κοΐνθσ & Σαρίδθ, 2014)

υμαηικέρ ενδείξειρ

ςναιζθημαηικέρ ενδείξειρ

Πνλνθέθαινη

Δπεξεζηζηφηεηα

Μπτθνί πφλνη

Κπθινζπκία

Εαιάδεο

Θπκφο

Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή

Έιιεηςε ειέγρνπ

Αυπλία

Αληίδξαζε ζηελ θξηηηθή
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Αιιεξγίεο

Έιιεηςε θηλεηνπνίεζεο

Πφλνη ζην ζηνκάρη

Υακειή απηνεθηίκεζε

Απψιεηα/ αχμεζε βάξνπο
Αχμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο
Φςσολογικέρ ενδείξειρ

Δνδείξειρ ζηη ζςμπεπιθοπά

Γπζθνιία ζηε ιήςε απνθάζεσλ

Έιιεηςε ρξφλνπ γηα μεθνχξαζε

Μεησκέλε δεκηνπξγηθφηεηα

Καθή δηαρείξηζε ρξφλνπ

Αξλεηηθέο ζθέςεηο

Απνκφλσζε

Αλεζπρία

Θπκφο/ θπζηθή βία

Δθλεπξηζκφο

Αθεξεκάδα
Υξήζε αιθνφι

Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο,
αλαθέξεη ν Μαξνχδαο (1996) κπνξεί λα εθδεισζεί κε απμεκέλε απαηζηνδνμία σο πξνο ηε
δπζκελή πξννπηηθή γηα επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ή θαη κε ηελ πξφζεζε εγθαηάιεηςεο
ηεο εξγαζίαο φηαλ δνζεί ε επθαηξία, θαζψο θαη κε ζπλνδεπηηθά ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο
θαη εμάληιεζεο. Σν απνθνξχθσκα βέβαηα ηεο εθδήισζεο ηνπ ζηξεο απνηειεί ην
ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ην άηνκν,
φζν θαη γηα ηελ εξγαζία ηνπ.

1.5. Η αντιμετώπιςη/ διαχεύριςη του εργαςιακού ςτρεσ
ηαλ έλα άηνκν βηψλεη ζηξεο θηλείηαη κία δηαδηθαζία αληηκεηψπηζήο ηνπ, κέζσ
γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ
ζηξεο ζχκθσλα κε ηνλ Kyriakou (2001) ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηηο
ηερληθέο άκεζεο δξάζεο (ηη κπνξεί δει. λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηηο πεγέο ζηξεο) θαη ζηηο παξεγνξεηηθέο (εθείλεο δει. πνπ ζηνρεχνπλ λα
ειαρηζηνπνηήζνπλ ην αίζζεκα ηνπ άγρνπο). Σν πνηα ζηξαηεγηθή ζα επηιεγεί απφ ην άηνκν
εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φζν θαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
Δθηφο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, πνιχ ζεκαληηθφο
είλαη θαη ν ξφινο ηεο πξφιεςεο, δει. φισλ εθείλσλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνιακβάλνπλ
ηελ εθδήισζε ηνπ άγρνπο. Δπεηδή ην άγρνο είλαη κία ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξν
βάξνο πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε απφ ην ίδην ην άηνκν.
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Πην ζπγθεθξηκέλα ε θνηλσληθή ζηήξημε παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο (Ross & Altmaier, 1994 ζην Κάληαο, 1995). Σε ζηήξημε απηή
κπνξεί λα ηε δψζεη ην νηθνγελεηαθφ είηε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο
απφ κφλνο ηνπ ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα εθαξκφζεη δηάθνξεο ηερληθέο ραιάξσζεο ή
γλσζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ.
Ο Murphy (ζην Κάληαο, 1995) πξνηείλεη λα αλαρζεί ε αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο ζε
νξγαλσζηαθφ

πξφβιεκα,

κε αληίζηνηρεο

παξεκβάζεηο

ηφζν

ζην

επίπεδν

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο:
 Ακριβείσ περιγραφζσ του ζργου
 Οριηόντια μετακίνθςθ των εργαηομζνων
 Επαναςχεδιαςμόσ του εργαςιακοφ χϊρου, βάςει εργονομικϊν αρχϊν
 χθματιςμόσ κοινϊν επιτροπϊν εργαηομζνων και διοίκθςθσ, για τθν επίλυςθ
προβλθμάτων
 Ειδικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ϊςτε οι εργαηόμενοι να μθν ζχουν τθν αίςκθςθ ότι
ξεπερνιοφνται από τισ εξελίξεισ
 Δθμιουργία ειδικϊν χϊρων μζριμνασ για τα παιδιά των εργαηομζνων (όπου είναι εφικτό)
 Ανακεϊρθςθ των μεκόδων και δεικτϊν αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων

ζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε
πξνζπάζεηα θαιφ είλαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε, δει. απφ ην
παλεπηζηήκην, ην νπνίν ρξήζηκν είλαη λα πξνζθέξεη φια ηα εθφδηα ζην κειινληηθφ
εθπαηδεπηηθφ λα μεθηλήζεη ηελ θαξηέξα ηνπ, ρσξίο αβεβαηφηεηα θαη κε απηνπεπνίζεζε.
ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, νη δηεπζπληέο θαιφ είλαη λα ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά
απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζέλα
θαη ελζαξξχλνληαο θάζε θαηλνηφκα πξνζπάζεηά ηνπο.
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε πξφιεςε θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο,
ίζσο είλαη εθηθηή αλ αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ ζηάδηα (Needle, 1980 ζην
Αξγπξνπνχινπ, 1999):
- Να γίλεη ζαθέο πνηεο είλαη νη αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο.
- Να μεθαζαξηζηεί πνηεο είλαη νη αηηίεο εθείλεο πνπ πξνθαινχλ ηηο αγρνγφλεο
θαηαζηάζεηο.
- Να αλαγλσξηζηνχλ νη ζπλέπεηεο.
- Να ζρεδηαζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ άγρνπο αιιά θαη ησλ αηηίσλ ηνπ.
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2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΞΟΤΘΕΝΨΗ- BURNOUT
2.1 Ιςτορικϊ ςτοιχεύα – ςτατικού και δυναμικού οριςμού
Ο φξνο "burnout" ν νπνίνο απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά σο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
έρεη θαη θάπνηεο άιιεο – δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Υξεζηκνπνηείηαη
γηα παξάδεηγκα γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θάζε ηεο εμάληιεζεο ησλ θαπζίκσλ κηαο κεραλήο,
ηελ θαηαζηξνθή κηαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο ή άιιεο κεραλήο απφ ππεξζέξκαλζε, αιιά
θαη ηελ θαηάζηαζε απάζεηαο θαη απξαμίαο απφ ηε ρξφληα ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.
Οη θαηαζηάζεηο-θάζεηο απηέο κε κηα κεηαθνξηθή έλλνηα πξνζηδηάδνπλ κε ηελ θαηάζηαζε
ελφο εξγαδνκέλνπ πνπ βηψλεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.
Ο φξνο "burnout" σο ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εηζήρζε ην 1974 απφ
ηνλ

Ακεξηθαλφ

(Γεξκαλν-Δβξατθήο

θαηαγσγήο)

θιηληθφ

ςπρνιφγν

Herbert

Freudenberger. Ο Freudenberger κειέηεζε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βίσλαλ νη ζπλάδειθνί
ηνπ αιιά θαη ν ίδηνο φζν εξγάδνληαλ – ακηζζί – ζε πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή
ζεξαπεπηηθή θνηλφηεηα ηνμηθνκαλψλ πνπ ίδξπζε ν ίδηνο. Έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο,
αλππαξμία θηλήηξσλ, αξλεηηθή-θπληθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ηνπο αζζελείο
θαη θαηάζιηςε ήηαλ κεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ πνιινί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο
παξνπζίαδαλ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο αζζελείο. Ο αξρηθφο ιηηφο νξηζκφο πνπ
δφζεθε απφ ηνλ Freudenberger γηα ην ζχλδξνκν ήηαλ: «Burnout είλαη κηα θαηάζηαζε
ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή δσή
θάπνηνπ».
Έθηνηε δφζεθαλ θαηά θαηξνχο απφ πνιινχο δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην ζχλδξνκν
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ινη νη νξηζκνί θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ζηνπο
νξηζκνχο θαηάζηαζεο θαη ζηνπο νξηζκνχο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο.
Οη οπιζμοί καηάζηαζηρ παξνπζηάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα
ζηαηηθά αξλεηηθή ςπρηθή θαηάζηαζε, πνπ εληνπίδεηαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ
αηφκνπ, κε ζπκπηψκαηα φπσο ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, θφπσζε θαη θαηάζιηςε ηα
νπνία επεξεάδνπλ ην ίδην ην άηνκν θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ. Σα ζπκπηψκαηα
απηά ζπλνδεχνληαη απφ αηζζήκαηα κεησκέλεο επαγγεικαηηθήο επίηεπμεο πνπ νθείινληαη
ζηελ αξλεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θη φρη ζηελ αληθαλφηεηά ηνπ
(Schaufeli & Buunk, 1996).
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Οη οπιζμοί διαδικαζίαρ πεξηγξάθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζαλ κηα
εμειηθηηθή δηαδηθαζία ζε ζηάδηα, κε αθεηεξία ην εξγαζηαθφ ζηξεο, δειαδή ηελ
ππεξθέξαζε ησλ ςπρηθψλ απνζεκάησλ ηνπ αηφκνπ απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, θαη
θαηάιεμε ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ.
Οπζηαζηηθά νη δπν θαηεγνξίεο νξηζκψλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο αθνχ νη κελ πξψηνη
νξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ην ζχλδξνκν σο ην ηειεπηαίν ζηάδην κηαο δηαδηθαζίαο, ελψ νη
δεχηεξνη νξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ην ζχλδξνκν σο ηελ ίδηα ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία.
Οξηζκέλνη απφ ηνπο νξηζκνχο θάζε θαηεγνξίαο αθνινπζνχλ.
Ο πην δηαδεδνκέλνο νξηζκφο θαηάζηαζεο γηα ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο έρεη δνζεί απφ ηνπο Maslach & Jackson ην 1986 (Maslach et. al., 1996).
Οξίδεηαη σο ην ζχλδξνκν ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο εμάληιεζεο, φπνπ νη επαγγεικαηίεο
έρνπλ ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνπο αλζξψπνπο γηα ηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη
(πειάηεο, αζζελείο ή καζεηέο), δελ δηαζέηνπλ θαζφινπ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο
ή ζεβαζκνχ πξνο απηνχο, δελ αληινχλ θακία ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ
απφδνζή ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή απηνεηθφλα. Ζ θαηάζηαζε απηή πξνθχπηεη σο
αληίδξαζή ησλ (π.ρ. ησλ ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, εθπαηδεπηηθψλ)
ζηε ρξφληα πίεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθηεηακέλε επαθή ηνπο κε αλζξψπνπο κε
ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε απηνχο. Ζ ζεσξία ηεο Maslach έρεη
επηθξαηήζεη δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζεσξεί φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
ζπλίζηαηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο: ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ
απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηε κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε πνπ ζα κειεηήζνπκε αλαιπηηθά
παξαθάησ.
Οη Pines θαη Aronson (1988) δίλνπλ κηα επξχηεξε έλλνηα ζηνλ φξν burnout θαη δελ
ηνλ πεξηνξίδνπλ ζηα ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο επαγγέικαηα φπσο νη Maslach θαη
Jackson. Πεξηγξάθνπλ ην burnout σο κηα θαηάζηαζε θπζηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη
πλεπκαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε θαηαζηάζεηο
πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά απαηηεηηθέο. Ζ θπζηθή εμνπζέλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ
έιιεηςε ελέξγεηαο, αδπλακία, ρξφληα θνχξαζε, ζσκαηηθέο θαη ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο.
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε πεξηιακβάλεη ζπλαηζζήκαηα απειπηζίαο, αλεκπνξηάο,
παγίδεπζεο. Ζ πλεπκαηηθή εμνπζέλσζε αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε αξλεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ πξνο ηνπο άιινπο, ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ θαη ηε δσή γεληθφηεξα. Καζψο
κεγάιεο ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο δελ απαληψληαη κφλν ζηα ζρεηηθά κε ηνπο
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αλζξψπνπο επαγγέικαηα, ην burnout ην ζπλαληάκε θαη εθηφο εξγαζηαθψλ ρψξσλ φπσο
ζηελ αγάπε, ζην γάκν ζην ζηίβν ηεο πνιηηηθήο θιπ.
Έλαο ιηγφηεξνο γλσζηφο νξηζκφο θαηάζηαζεο έρεη δνζεί απφ ηνλ Brill (1984)
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη κηα αλακελφκελε ελδηάκεζε
θαηάζηαζε δπζθνξίαο θαη δπζιεηηνπξγηθφηεηαο – ζρεηηθή κε ηελ εξγαζία – πνπ βηψλεη
έλα άηνκν ρσξίο ζνβαξή ςπρνπαζνινγία. Σν άηνκν αλ θαη έρεη εξγαζηεί γηα έλα δηάζηεκα
ζηε δνπιεηά ηνπ κε επαξθείο επηδφζεηο θαη ζε θαιά ζπλαηζζεκαηηθά επίπεδα, δε ζα
κπνξέζεη πνηέ λα ηα αλαθηήζεη ρσξίο εμσηεξηθή παξέκβαζε-βνήζεηα θαη νξγαλσηηθφ
επαλαθαζνξηζκφ. Ο νξηζκφο απηφο ηνπ burnout εζηηάδεη ζε 4 ζεκαληηθά ζεκεία: 1) ζηα
ζπκπηψκαηα δπζθνξίαο θαη κεησκέλεο εξγαζηαθήο απφδνζεο, 2) ζηηο αλεθπιήξσηεο
πξνζδνθίεο πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία ή ην άηνκν, 3) ζηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ
κηαο θαη πεξηιακβάλνληαη κφλν άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ρσξίο
εμσηεξηθή βνήζεηα, 4) ζηελ απνθιεηζηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν αιιά
θαη ηελ εμαίξεζε αηφκσλ κε ςπρνπαζνινγία.
Πεξλψληαο ζε νξηζκνχο ηεο εμνπζέλσζεο σο δπλακηθή δηαδηθαζία ν Cherniss
(1980a,p.5) αλαθέξεη ην burnout σο κηα δηαδηθαζία ζηαδηαθήο ρεηξνηέξεπζεο ησλ
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ελφο εξγαδνκέλνπ σο αληίδξαζε ζηελ έληαζεο ηεο εξγαζίαο,
ηελ νπνία θαη ζεσξεί ην θχξην αίηην ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα (1980b, p.17) ην πεξηγξάθεη
ζαλ κηα δηαδηθαζία ηξηψλ ζηαδίσλ φπνπ ζην πξψην ζηάδην ππάξρεη αληζνξξνπία
απαηηήζεσλ

θαη

ςπρηθψλ

πφξσλ-απνζεκάησλ

ηνπ

εξγαδφκελνπ,

ζην

δεχηεξν

πεξηιακβάλεηαη κηα άκεζε βξαρπρξφληα ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, θνχξαζε θαη
εμνπζέλσζε θαη ζην ηξίην παξαηεξείηαη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηε ζηάζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά π.ρ. κεραληθή-απνζηαζηνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε πειαηψλ θαη θπληθή
ελαζρφιεζε κε ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε κφλν ησλ ηδίσλ αλαγθψλ (ακπληηθή
αληηκεηψπηζε).
Οη Edelwich & Brodsky (1980) πεξηγξάθνπλ ην burnout σο κηα δηαδηθαζία
απμαλφκελεο απνγνήηεπζεο. Οξίδνπλ ην burnout ζηα επαγγέικαηα ππεξεζηψλ σο κηα
πξννδεπηηθή απψιεηα ηδαληθψλ, ελέξγεηαο θαη ζθνπνχ πνπ βηψλεηαη σο απνηέιεζκα ησλ
εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. Κχξην αίηην ηνπ burnout εδψ ζεσξνχληαη νη αξρηθέο ηδεαιηζηηθέο
απαηηήζεηο θη επγελείο θηινδνμίεο κε ηηο νπνίεο ν εξγαδφκελνο εηζέξρεηαη ζηνλ
επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν (1ν ζηάδην). Απηέο αθνινπζνχληαη απφ ην 2ν ζηάδην ηεο
απντδαληθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ακθηβνιίαο, αιιά κε αλαζεψξεζεο ησλ
πξνζδνθηψλ παξά ηελ αξρηθή δηάςεπζή ηνπο. ην 3ν ζηάδην ζηαδηαθά επέξρεηαη ε
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απνζάξξπλζε, ε αλαζεψξεζε ησλ πξνζδνθηψλ ή δηαθνξεηηθά ε εγθαηάιεηςε ηεο
εξγαζίαο. Αλ ππάξμεη 4ν ζηάδην ζε απηφ ην άηνκν εξγάδεηαη κφλν γηα βηνπνξηζκφ,
επελδχνληαο ειάρηζηε ελέξγεηα θαη νπζηαζηηθά αγλνψληαο ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ηνπ.
Ήδε απφ ην 1974 ν Freudenberger εθηφο απφ ηνλ απιφ νξηζκφ πνπ πξναλαθέξακε,
δίλεη θαη έλα επξχ δπλακηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Καηά απηφλ
ην burnout ζρεηίδεηαη κε ηελ πξννδεπηηθή εμάληιεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο
ελέξγεηαο ηνπ αηφκνπ κε παξάιιειε βίσζε αηζζεκάησλ ππεξθφπσζεο, θαηάζιηςεο,
πιήμεο, αδηαιιαμίαο. Ζ πξνέιεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ ηνπνζεηείηαη ζηηο
διαπκείρ απαηηήζεηο θαηαβνιήο ελέξγεηαο, πξνζπάζεηαο θαη πλεπκαηηθψλ απνζεκάησλ
απφ ην άηνκν κε ζηφρν ηε ζπλερή επηδίσμε ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο (Maslach θαη
Schaufeli, 1993). Οη Freudenberger – North (1992) πεξηγξάθνπλ ην burnout κε έλα
κνληέιν 12 θάζεσλ πνπ θαηαδεηθλχεη ηε δπλακηθφηεηα θαη εμειημηκφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ
θαη ην νπνίν παξαζέηνπκε ζε επφκελε παξάγξαθν.
Δζηηάδνληαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε
ηελ παξνχζα εξγαζία ν Hendrickson (1979) νξίδεη ην burnout σο ηε ζσκαηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε, πνπ αξρίδεη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ράλεη
ζηαδηαθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία, αληηδξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηνλ
αγρψλνπλ, κεηψλεηαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπ, εμαθαλίδεηαη ην ρηνχκνξ ηνπ θαη ε
απηνπεπνίζεζή ηνπ, αηζζάλεηαη αηνλία – απάζεηα θαη εκθαλίδεη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο
θαη πξνζνρήο (McGee-Cooper et al.,1990).

2.2 Σο μοντϋλο των 3 διαςτϊςεων τησ Maslach - Φαρακτηριςτικϊ
Ζ κειέηε θαη ε εξκελεία ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρεη πξνζεγγηζζεί θαηά
θαηξνχο κε δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ εξεπλεηέο ηνπ
ζπλδξφκνπ. Σα κνληέια απηά ζηεξίδνληαη ζηνπο νξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη: ην κνληέιν 4 ζηαδίσλ ησλ
Edelwich & Brodsky (1980), ην δηαδξαζηηθφ κνληέιν ηνπ Cherniss (1980) , ην
κνλνδηάζηαην κνληέιν ηεο Pines (1988) θαη ην κνληέιν 3 δηαζηάζεσλ ηεο Maslach
(1982). Αλακθηζβήηεηα ην ηειεπηαίν απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν κνληέιν ζηηο
πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζ‟ απηφ
ζηεξηρηήθακε θη εκείο ζηε δηθηά καο έξεπλα γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ
ρψξν ηεο Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνλ Ν. Ζξαθιείνπ.
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Βάζεη ηνπ νξηζκνχ ησλ Maslach & Jackson (1986) ην burnout απνηειεί έλα
ζχλδξνκν ηξηψλ δηαζηάζεσλ: ζςναιζθημαηικήρ εξάνηληζηρ (emotional exhaustion),
αποπποζωποποίηζηρ (depersonalization) θαη μειωμένηρ πποζωπικήρ επίηεςξηρ (loss of
personal accomplishment), ην νπνίν εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ ζε αλζξψπνπο. Αο αλαιχζνπκε φκσο πεξηζζφηεξν ηα ραξαθηεξηζηηθά
θαζεκηάο δηάζηαζεο ηνπ κνληέινπ.
ηαλ έλαο εξγαδφκελνο βηψλεη ζςναιζθημαηική εξάνηληζη αηζζάλεηαη φηη δελ
δηαζέηεη θαζφινπ ελέξγεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθά απνζέκαηα ψζηε λα δψζεη θάηη απφ ηνλ
εαπηφ ηνπ ζηνπο άιινπο, θαζψο επίζεο θαη φηη δελ ππάξρεη πνπζελά θάπνηα πεγή πνπ λα
ηνπ αλαπιεξψζεη έζησ θαη ιίγε απφ ηελ ρακέλε ηνπ ελέξγεηα. Δπίζεο ληψζεη φηη αθελφο
δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη ππεχζπλν ζηα θαζήθνληά ηνπ φπσο παιαηφηεξα,
αθεηέξνπ φηη έρνπλ δηαςεπζζεί νη πξνζδνθίεο ηνπ (Maslach, 1982) ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζία ηνπ.
Δμεηδηθεχνληαο

ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο,

φηαλ

έλαο

εθπαηδεπηηθφο

βηψλεη

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη φιν θαη πεξηζζφηεξα
απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ φπσο έθαλε παιαηφηεξα (Maslach, Jackson, &
Leiter, 1997). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα νθείιεηαη
ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο κέζα ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία (φγθνο χιεο,
αλαληηζηνηρία χιεο - επηπέδνπ καζεηψλ, πιεζψξα εμσδηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ θιπ), ζηηο
εθηφο εξγαζίαο απαηηήζεηο (αλάγθε δηα βίνπ θαηάξηηζεο, νηθνγελεηαθέο-θνηλσληθέο
ππνρξεψζεηο θιπ), φζν θαη ζηνλ πηζαλφ δνηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθφ πνπ
ζέιεη ζπλερψο λα δίλεη πεξηζζφηεξα αιιά ν ρξφλνο, ηα κέζα, νη θαηαζηάζεηο δελ ηνπ ην
επηηξέπνπλ.
Οη εξγαδφκελνη πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε βηψλνπλ έλα
αίζζεκα ςπρηθήο θφπσζεο πνπ ηνπο θαζηζηά αλίθαλνπο λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ άζθεζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Απηφ ηνπο θάλεη λα κε ζέινπλ θαλ λα πεγαίλνπλ
ζηελ εξγαζία ηνπο ππφ ην θφβν φηη δε ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ (Κάληαο, 1995)
Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ζην κνληέιν εξκελείαο ηνπ burnout απφ ηε Maslach είλαη ε
αποπποζωποποίηζη , ε νπνία απνηειεί ην επφκελν ζηάδην κεηά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
εμάληιεζε (Μaslach & Jackson, 1984). Σελ ίδηα άπνςε δε ζπκκεξίδνληαη φινη νη
εξεπλεηέο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνπξνζσπνπνίεζε πξνεγείηαη ησλ άιισλ δπν
δηαζηάζεσλ (Golembiewski et al., 1986).
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Ο εξγαδφκελνο πνπ βηψλεη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε νπζηαζηηθά ελδφκπρα ή αθφκα
θαη αζπλαίζζεηα σο ςπρνζσκαηηθή νιφηεηα ςάρλεη ηξφπνπο λα απνδεζκεπζεί απφ ην
ζηξεο, ηελ πίεζε θαη ηελ θφπσζε ηεο εξγαζίαο. Αλαδεηά κεραληζκνχο άκπλαο γηα λα
αληηκεησπίζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ ηνπ έρνπλ πξνθαιέζεη παξάγνληεο ηεο
εξγαζίαο ή αηνκηθνί – εζσηεξηθνί. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλαδήηεζεο απνζηαζηνπνηείηαη
απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ είηε απηνί είλαη αζζελείο, καζεηέο, άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο θιπ. , κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεη νπδέηεξα ή αθφκα θαη αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα απέλαληί ηνπο. Απηφ ηνλ νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ηνλ απνκαθξχλνπλ
απφ απηνχο, πνπ θαζηζηνχλ ηηο ζρέζεηο ηνπ καδί ηνπο απξφζσπεο ρσξίο ίρλνο
ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο. Μάιηζηα πνιιέο θνξέο ν εξγαδφκελνο νδεγείηαη ζε
ππνηηκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο

(Maslach & Jackson, 1986), πνπ πξνζβάιινπλ, δείρλνπλ

απάζεηα, αγέλεηα, αλαηζζεζία, εηξσλεία, θπληθφηεηα (Maslach, 1989; Maslach & Leiter,
1997).
Δμεηδηθεχνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηαλ βηψλνπλ ηελ απνπξνζσπνπνίεζε δελ
ληψζνπλ θαζφινπ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο, δηαηεξνχλ αξλεηηθή
ζηάζε απέλαληί ηνπο θαη θξαηνχλ αθφκα θαη θπζηθή απφζηαζε απφ απηνχο (π.ρ. δελ
απνκαθξχλνληαη απφ ηελ έδξα ή ηνλ πίλαθα). Μέζα ζηε δπζιεηηνπξγηθφ ηνπο ζθεπηηθφ
πνπ νθείιεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εμάληιεζε, απνδίδνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ
επζπλψλ γηα φ,ηη βηψλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, απνδίδνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα θαη πιεζψξα
θνζκεηηθψλ νπζηαζηηθψλ φπσο «ηνχβια», «ζηφθνη», «βφδηα», «δψα», «αγξίκηα» θ.α.
πγρξφλσο εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα εηξσλεχνληαη καζεηέο ελψπηνλ νιφθιεξεο ηεο ηάμεο
αιιά θαη λα θνξντδεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο απηψλ ζηηο ζπδεηήζεηο κε
ζπλαδέιθνπο ηνπο ή κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
πκπεξαζκαηηθά ε αλάπηπμε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη θαη νδεγεί καζεκαηηθά ζε
κεησκέλε απφδνζε ηνπο ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ, ζε ζπλαηζζήκαηα απνηπρίαο θαη
κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, δειαδή νπζηαζηηθά ζηελ ηξίηε δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ
ηεο Maslach (Maslach, 1982)
Σν αίζζεκα μειωμένηρ πποζωπικήρ επίηεςξηρ

είλαη απηφ πνπ βηψλεη έλαο

εξγαδφκελνο ν νπνίνο δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην απνηέιεζκα ηεο δηθήο
ηνπ ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Σν επηζπκεηφ θαη επηδησθφκελν αίζζεκα
ηθαλνπνίεζεο πνπ ζέιεη λα έρεη ν εξγαδφκελνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ έρεη πέζεη ζε ρακειά
επίπεδα (Jimmieson, 2000). Απηφ θάλεη ηνλ εξγαδφκελν λα είλαη δπζηπρηζκέλνο απφ ηε
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εξγαζία ηνπ θαη λα βηψλεη κηα ζθιεξή δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ είρε φηαλ μεθίλεζε
λα ηελ αζθεί. Δπίζεο ληψζεη απνγνήηεπζε γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ ζηελ εξγαζία (Κάληαο,
1995), γεγνλφο πνπ ηνπ δεκηνπξγεί κηα δηάζεζε απέρζεηαο θαη νηθηηξκνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνχ
εαπηνχ γηα ηελ αληθαλφηεηά ηνπ. Ζ απηνεθηίκεζή ηνπ θαηαθξεκλίδεηαη θαη απηφ ηνλ
νδεγεί ζηα πξψηα ζεκάδηα θαηάζιηςεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ηνλ νδεγήζνπλ
ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ αλάγθε θαηαθπγήο ζε εηδηθνχο.
Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε αθνξά
ηελ δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έηξεθαλ γηα ηνπο καζεηέο φηαλ εηζήιζαλ ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Οη πξνζδνθίεο πηζαλφηαηα αλαθέξνληαλ ζηελ επηζπκία ηνπο λα
βνεζήζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο ηνπο λα γίλνπλ θαιχηεξνη ζε επηδφζεηο θαη ζε
ζπκπεξηθνξά, λα αγαπήζνπλ ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθνπλ, λα επηηχρνπλ ζε αλψηαηεο
ζρνιέο θ.α. Γηα πηζαλά άζρεκα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, νη εθπαηδεπηηθνί
κε κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε ζεσξνχλ φηη έρνπλ νη ίδηνη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε,
ελψ αληίζεηα πηζαλά θαιά απνηειέζκαηα απνδίδνληαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο φπσο
θξνληηζηήξηα, θιεξνλνκηθφηεηα θιπ. Έηζη νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ κηα
θαηάζηαζε δηάςεπζεο – αλεκπνξηάο λα πεηχρνπλ νηηδήπνηε απφ φζα επηζπκνχζαλ φηαλ
εηζέξρνληαλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη κηα ζηαδηαθή κείσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα
πξνζαξκφδνληαη ζε θαηαζηάζεηο απμαλφκελνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο (Maslach &
Schaufelli, 1993).

2.3

Οι

φϊςεισ

τησ

επαγγελματικόσ

εξουθϋνωςησ

κατϊ

Freudenberger – North
Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κειεηήζεθε σο δπλακηθή δηαδηθαζία απφ ηνπο
ςπρνιφγνπο Freudenberger θαη North, νη νπνίνη φληαο ηδηαίηεξα αλαιπηηθνί δηέθξηλαλ 12
θάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο θαη ζηε κεηακφξθσζε ελφο εξγαδφκελνπ απφ γεκάην πξνζδνθίεο
θαη φξεμε γηα δνπιεηά ζε επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλν.
1η θάζη: Πίεζη ή έμθςηη ηάζη για αςηοαπόδειξη. Απηφ ζπλεπάγεηαη ππεξβνιηθφ
ελζνπζηαζκφ θαη θηινδνμία φηαλ πξνζιεθζεί ζε κηα λέα δνπιεηά. Έρεη ηδηαίηεξε φξεμε
γηα δξάζε θαη ζέιεη ηνλ έιεγρν πάλσ ζε θαζεηί έρεη ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ. Δπίζεο
εκθαλίδεη απμεκέλεο πξνζδνθίεο νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ζε πίεζε γηα πςειή απφδνζε
θαη παξάβιεςε ησλ πξνζσπηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη αλαγθψλ.
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2η θάζη: Αςξημένη πποζπάθεια. Σν άηνκν εκθαλίδεη ηελ αζπλήζηζηε ηάζε λα
αλαιακβάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο. Αηζζάλεηαη επηπρηζκέλν φηαλ ληψζεη
φηη είλαη απαξαίηεηνο ζηελ εξγαζία ηνπ. Θέιεη ηελ αλαγλψξηζε κε νπνηνδήπνηε θφζηνο.
Δξγάδεηαη εζεινληηθά θαη ακηζζί ππεξσξηαθά επεηδή ην πηζηεχεη φηη είλαη απαξαίηεηνο.
Θεσξεί φηη είλαη ράζηκν ρξφλνπ λα εμεγεί ζηνπο άιινπο πψο λα θάλνπλ κηα δνπιεηά, ηελ
θάλεη απιά ν ίδηνο. Πιένλ δελ θαίλεηαη λα έρεη θαηά λνπ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ
πεξηνξηζκνχο.
3η θάζη: Έξςπνη παπαμέληζη ηυν πποζυπικών αναγκών. Ζ αιήζεηα είλαη φηη
πιένλ ηνπ είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο. Δπηζπκία γηα
μεθνχξαζε δελ ππάξρεη θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαζθεδάδεη θαη λα αηζζάλεηαη
επραξίζηεζε έρεη κεησζεί. Ζ κεησκέλε ζεμνπαιηθή νξκή νδεγεί ζε πξνβιήκαηα κε ην
ζχληξνθφ ηνπ. Δπίζεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηζηγάξσλ, θαθέ, αιθνφι,
εξεκηζηηθψλ θαη δηεγεξηηθψλ πνπ νδεγεί εθηφο ησλ άιισλ θαη ζε δηαηαξαρέο χπλνπ.
4η θάζη: Καηάπνιξη ζςγκπούζευν και πποζυπικών αναγκών. Σν άηνκν παξφηη
έρεη θαηαπλίμεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο, έρεη παξαηήζεη ηα ρφκπη ηνπ θαη φ,ηη άιιν ην
απνζπά απφ ηελ εξγαζία ηνπ, σζηφζν εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα ιεζκνζχλεο θαη θάλεη
ιάζε. Υάλεη ηε ζπγθέληξσζή ηνπ, θαζπζηεξεί ζεκαληηθέο εξγαζίεο θαη θάλεη
απεξίζθεπηα πξάγκαηα. Παξνπζηάδεη ρξφληα θφπσζε, έιιεηςε ελέξγεηαο, αδπλακία, ράλεη
ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ ηνπ θαη αδπλαηεί λα ραξεί θαη λα αηζζαλζεί επραξίζηεζε.
5η θάζη: Αναθεώπηζη αξιών. Σν άηνκν εκθαλίδεη ακβιχηεηα ζθέςεο, δηαζπάηαη
εχθνια ε πξνζνρή ηνπ, απνηπγράλεη ζπλερψο ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη παξά ηελ
έληνλε πξνζπάζεηα. Ζ απηνεθηίκεζή ηνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά, σζηφζν αληί λα εμεηάζεη
ινγηθά ηη θηαίεη, αλαζεσξεί πιήξσο ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο δσήο απνθεχγνληαο εληειψο ηηο
πξνζσπηθέο επαθέο θαη αλάγθεο ηνπ (θίινπο, ρφκπη θιπ) δίλνληαο ηε ιίγε ελέξγεηα πνπ
ηνπ έρεη απνκείλεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Ζ εξγαζία θαη κφλν είλαη πιένλ ε λέα ηνπ αμία.
6η θάζη: Άπνηζη εμθανών πποβλημάηυν. Σν άηνκν πιένλ έρεη εκθαλή
δηαηαξαρή πξνζνρήο αλ θαη ηα ξίρλεη φια ζηελ θαθνηπρία. Δπίζεο αδπλαηεί λα
παξαθνινπζήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, θάλεη πνιχ κεγάια δηαιείκκαηα, έρεη απνγνεηεπηεί
απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη πηζηεχεη φηη ηνλ εθκεηαιιεχνληαη. Δπίζεο είλαη αλππφκνλν θαη
δελ αλέρεηαη ην παξακηθξφ, εκθαλίδεη επηζεηηθφηεηα θαη ζαξθαζκφ. Παξφια απηά
αξλείηαη φηη έρεη θάπνην πξφβιεκα θαη φ,ηη ζπκβαίλεη ην απνδίδεη ζηελ θαθνηπρία, ζηε
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ρσξίο λφεκα δνπιεηά πνπ θάλεη θαη ε νπνία έρεη δηαςεχζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ή αθφκα
θαη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ.

Σχιμα 2 : Οι φάςεισ τθσ εξουκζνωςθσ κατά Freudenberger-North

7η θάζη: Παπαίηηζη και απομόνυζη. ηε θάζε απηή ν εξγαδφκελνο είλαη
εληειψο ρακέλνο θαη απνπξνζαλαηνιηζκέλνο, δελ θάλεη ηίπνηα ζσζηφ ζηε δνπιεηά ηνπ,
δελ κπνξεί λα δψζεηο μεθάζαξεο νδεγίεο γηα ηίπνηα, αηζζάλεηαη απειπηζία, ληξέπεηαη πνπ
δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί θαη πνπ έρεη πξνβιήκαηα κλήκεο θαη ηειηθά απνκνλψλεηαη
θαη απνμελψλεηαη απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο φια απηά ηνπ δεκηνπξγνχλ
δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν (βιέπεη εθηάιηεο) θαη ηα ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα δελ αξγνχλ λα
εκθαληζηνχλ (ρακειφ αλνζνπνηεηηθφ, αίζζεκα παικψλ, ππέξηαζε, βάξνο ζην ζηήζνο,
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, θξάκπεο, απμνκεηψζεηο βάξνπο)
8η θάζη: Δμθανώρ πποβλημαηική ζςμπεπιθοπά. Ζ δπζπηζηία ζε θαζεηί θαη πξνο
φινπο είλαη πιένλ εκθαλήο. Σν άηνκν πιένλ δελ είλαη θαζφινπ επέιηθην ζηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ θαη θάλεη δπζιεηηνπξγηθέο – παξαλντθέο ζθέςεηο. Γελ έρεη θαζφινπ δεκηνπξγηθφηεηα
θαη ηα επίπεδα θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο έρνπλ
κεησζεί δξακαηηθά.
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9η θάζη: Αποπποζυποποίηζη. Ζ απνμέλσζε απφ ηνπο πάληεο απμάλεη θαη ην
άηνκν αηζζάλεηαη φηη έρεη ράζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Αηζζάλεηαη λα έρεη πεζάλεη κέζα ηνπ, λα
έρεη έλα κεγάιν εζσηεξηθφ θελφ. Βιέπεη θαζεηί ζηε δνπιεηά ηνπ απνζηαζηνπνηεκέλα, κε
πιήξε αδηαθνξία, ζαλ απφ ηα κάηηα θάπνηνπ άιινπ, θαη θάλεη απηνκαηνπνηεκέλεο
ελέξγεηεο. Δπίζεο εκθαλίδεη πεξίεξγεο ακπληηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνπο άιινπο
ρσξίο ηθαλφηεηα ζπκβηβαζκνχ ζε ηίπνηα. Οη ςπρνζσκαηηθέο αληηδξάζεηο εληείλνληαη.
10η θάζη: Δζυηεπική κενόηηηα.

Αθαζφξηζηεο θνβίεο, θξίζεηο παληθνχ θαη

λεπξηθφηεηα ραξαθηεξίδνπλ απηή ηε θάζε. Αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αγνξαθνβίαο
θαζηζηνχλ ην άηνκν απξφζηην παξά ην πξνθαλέο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πνπ βιέπνπλ νη
άιινη δειαδή ηεο αδπλακίαο, ηεο απάζεηαο, ηεο έιιεηςεο θνπξάγηνπ, ηεο αξλεηηθήο
ζηάζεο απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ηελ ίδηα ηε δσή. Σν άηνκν βιέπεη ηε δσή σο
επηθαλεηαθή, απνθεχγεη λα κηιάεη γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη πξνζθνιιάηαη ππεξβνιηθά ζε
ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηα νπνία θαη δειεχεη. Πνιιέο θνξέο θαηαθεχγεη θαη ζε θαηαρξήζεηο
ζε θαγεηφ, ζεμ θαη λαξθσηηθά.
11η θάζη: Καηάθλιτη. Αηζζήκαηα απειπηζίαο, αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή
θαη ηελ εξγαζία, πιήξεο απνκάθξπλζε απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, θίινπο θαη
ζπγγελείο, ππαξμηαθή απφγλσζε, παξαινγηζκνί θαη ζθέςεηο απηνθηνλίαο θαζηζηνχλ
θάπνηεο θνξέο απαξαίηεηε ηελ ςπρηαηξηθή παξέκβαζε ζην ζηάδην απηφ
12η θάζη: Δξοςθένυζη και καηάππεςζη. Σν ζηάδην ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο,
ςπρνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάξξεπζεο, φπνπ ην άηνκν εκθαλίδεη κε κεγάιε
πηζαλφηεηα αζζέλεηεο θαξδηαθέο, γαζηξεληεξηθέο θ.α. θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα θέξεη εηο
πέξαο ηίπνηα. Ζ λνζειεία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θξίλεηαη απαξαίηεηε.

2.4

Παρϊγοντεσ

που

ςυμβϊλλουν

ςτην

εμφϊνιςη

τησ

επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ
ιεο νη έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο
παξαγφλησλ: ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηα νξγαλσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
2.4.1. Φαρακτηριςτικϊ του ατόμου
χκθσλα κε ηηο έξεπλεο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηνλ παξάγνληα θχιν, θαζψο ηα επξήκαηα είλαη
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αληηθξνπφκελα. πγθεθξηκέλα ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ
πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ελψ νη άληξεο παξνπζηάδνπλ
ρακειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη αίζζεκα κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο,
αιιά ηα απνηειέζκαηά απηά δελ είλαη ζπζηεκαηηθά. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί, ελ κέξεη,
απφ ηα ζηεξεφηππα γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. Θεσξείηαη, γηα παξάδεηγκα, φηη νη
άλδξεο είλαη πην πξαθηηθνί, ελψ νη γπλαίθεο πην ζπλαηζζεκαηηθά αληαπνθξηλφκελεο θαη
θαίλεηαη πσο εθδειψλνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη πξνβιήκαηα πγείαο πην εχθνια. Ζ εθηίκεζε
γηα ηελ χπαξμε ή κε δηαθπιηθψλ δηαθνξψλ σο πξνο ηελ εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη αζθαιήο θαζψο, φπσο
ππνδεηθλχνπλ νη Pretty θαη ζπλ. (1992), νη δηαθνξέο απηέο ελδέρεηαη λα νθείινληαη ζηνλ
ηχπν ή ην επίπεδν ηνπ επαγγέικαηνο θαη φρη ζην θχιν. Γηα παξάδεηγκα, νη άλδξεο
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, φηαλ θαηέρνπλ ζέζεηο πςειήο
επζχλεο (δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη θιπ) ελψ, ην αληίζεην θαίλεηαη λα ηζρχεη γηα ηηο
γπλαίθεο.
Απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν παξάγνληαο πνπ έρεη βξεζεί λα έρεη
ζπζηεκαηηθή ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ε ειηθία. Φαίλεηαη φηη νη
λεφηεξνη θαη ιηγφηεξν πεπεηξακέλνη εξγαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηελ
εμνπζέλσζε, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηνπο πεξηζζφηεξν
πεπεηξακέλνπο θαη εθείλνπο πνπ έρνπλ θάλεη κεγάια βήκαηα ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Οη
πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο εξκελεχνπλ απηή ηελ δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, σο έλα
ζνθ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (reality shock) ζηνπο λένπο εξγαδφκελνπο ή σο δείθηεο κηαο
θξίζεο ηαπηφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζε αλεπηηπρή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Χζηφζν
φπσο αλαθέξεη ν Κάληαο (1995) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην άηνκν πξνζαξκφδεηαη,
ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ην αίζζεκα απνηπρίαο.
Μία άιιε δηάζηαζε πνπ έρεη εξεπλεζεί ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ εκθάληζε
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμνπζέλσζεο είλαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα
θαίλεηαη φηη νη αλχπαληξνη εξγαδφκελνη θαη νη κε έρνληεο παηδηά βηψλνπλ κεγαιχηεξε
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. χκθσλα κε ηελ
Maslach θαη ζπλ. (1996) νη άγακνη θαίλεηαη λα βηψλνπλ πην πςειά επίπεδα
ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο αθφκα θαη απφ ηνπο δηαδεπγκέλνπο, ελψ ππνζηεξίδνπλ φηη
παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κπνξεί λα εμεγνχλ απηή ηε δηαθνξά πνπ παξαηεξνχκε φζνλ
αθνξά ηελ δηάζηαζε απηή.
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Δπηπιένλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε έρεη αλαθεξζεί αλάκεζα ζην πςειφ κνξθσηηθφ
επίπεδν θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, θαζψο ζρεηίδεηαη κε πςειέο πξνζδνθίεο γηα
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη έρνπλ αθηεξψζεη
ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο ζηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ γχξσ απφ ηνλ
επαγγεικαηηθφ ηνπο θιάδν. ηαλ απηή ε πξνζδνθία δελ επαιεζεχεηαη, ηφηε θάλνπλ ηελ
εκθάληζή ηνπο ηα ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Σέινο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην
θαηλφκελν ηεο εμνπζέλσζεο πξνζηίζεηαη ε έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζην ζηξεο
(hardiness), ε νπνία πξνθπιάζζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαλεξψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην ζηξεο είλαη ε ηάζε λα επελδχνπλ ζηελ εξγαζία, ε
απμεκέλε αίζζεζε άζθεζεο πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ε ηάζε λα
αληηιακβάλνληαη ηηο δπζθνιίεο φρη σο εκπφδηα ή απεηιέο, αιιά ζαλ πξνθιήζεηο
(Αλαγλσζηφπνπινο & Παπαδάηνπ, 1992). Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη αξθεηά πεξίπινθε ε
κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ εκθάληζε ηεο
εμνπζέλσζεο ζηελ εξγαζία, έρνπλ βξεζεί παξάγνληεο φπσο ε ρακειή αλζεθηηθφηεηα, ε
αδπλακία ειέγρνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν λεπξσηηζκφο, ν ακπληηθφο θαη
παζεηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ αγρνγφλσλ γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ ην πξνθίι ηνπ
αηφκνπ πνπ έρεη ηάζε πξνο ην άγρνο.
2.4.2.Οργανωτικϊ χαρακτηριςτικϊ ό χαρακτηριςτικϊ του εργαςιακού
περιβϊλλοντοσ
Οη εξγαζηαθνί- νξγαλσηηθνί παξάγνληεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο:
 Αγρνγφλνη παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη κε ηελ εξγαζία
 Αγρνγφλνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πειάηε- απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ
 Κνηλσληθή ππνζηήξημε
 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απηνξξχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εξγαζίαο
Δηδηθφηεξα, νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζα κπνξνχζαλ λα
ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα: θφξηνο εξγαζίαο, πίεζε ρξφλνπ, αζάθεηα ξφισλ, επαθή κε
ηνλ εμππεξεηνχκελν-πειάηε, ζνβαξφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πειάηε θ.α. (Papadatou
et al. ,1994). ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο έρνπλ κειεηεζεί θαη έρνπλ βξεζεί λα
ζπλδένληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ.
εκαληηθφ ξφιν επίζεο ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, φπσο
αλαθέξνπλ νη Papadatou θαη ζπλ. (1994) έρνπλ νη ζπρλέο θαη καθξνρξφληεο επαθέο κε
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πειάηεο- εμππεξεηνχκελνπο πνπ πηζαλφλ αληηκεησπίδνπλ ρξφληα πξνβιήκαηα. Οη
εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζε επαγγέικαηα πνπ έρνπλ πνιχ ζπρλή επαθή κε άηνκα
θάησ απφ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. γηαηξνί, λνζνθφκνη, ςπρνιφγνη,
εθπαηδεπηηθνί θ.α.) ζπρλά βηψλνπλ έλα δχζθνιν ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν θαη είλαη πην
πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα
θαηέιεμε θαη ν Κάληαο (1996), ζε κειέηε ηνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε
επαγγεικαηίεο πγείαο (λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ).
πνπδαίνο είλαη θαη ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο ζηήξημεο, θαζψο
θαίλεηαη λα αζθεί ζεηηθή επηξξνή ζηελ επδσία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγεί
πξνζηαηεπηηθά απφ ηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ζηελ εξγαζία. Φαίλεηαη φηη ε πξνζσπηθή
ζηήξημε

ζρεηίδεηαη

αξλεηηθά

κε

ηε

ζπλαηζζεκαηηθή

εμάληιεζε

θαη

ηελ

απνπξνζσπνπνίεζε, ελψ ε επαγγεικαηηθή ζηήξημε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ
απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηε κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε.

2.5

Παρϊγοντεσ

που

ςυμβϊλλουν

ςτην

εμφϊνιςη

τησ

επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ ςτουσ εκπαιδευτικούσ
Οη κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε ζηαζεξήο ζεσξεηηθήο βάζεο θαη ζπρλά απφ έιιεηςε
ηεθκεξίσζεο ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ
επηπηψζεσλ ζηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ.
Οη παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη φηη
είλαη πνιχπιεπξνη. χκθσλα κε ηνλ Chang (2009) θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
ζηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο (δει. δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζσπηθφηεηα),
ηνπο νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο (δει. ζεζκηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη
ηνπο παξάγνληεο ζπλαιιαγήο (δει. ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηνκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ
παξαγφλησλ).
Ζ αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο ηνπνζεηεί ηα αίηηα ηεο εκθάληζεο ηνπ
ζπλδξφκνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα αθφινπζα:
- Οη ζηξεζζνγφλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο
- Οη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα ππεξεζηαθή εμέιημε
- Ζ δπζθακςία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
- Ζ απνπζία θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
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- Ζ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ θχξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
- Ζ έιιεηςε ππνζηήξημεο, επνπηείαο θαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο
- Ζ θνκκαηηθνπνίεζε θαη ν ρακειφο κηζζφο
Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ Darra (2013) ζπληζηψζεο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο
εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηεινχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε πξνζσπηθφηεηα
ηνπ δαζθάινπ, νη ξφινη θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη θαη ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα,
θαζψο ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. πλαθφινπζα έλα ζιηβεξφ θαη
απνθξνπζηηθφ θιίκα ζηελ εξγαζία απνπλέεη κία αίζζεζε θζνξάο θαη απνγνήηεπζεο,
επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ζπλεπψο ειαρηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Αθνινπζεί έλα ζρήκα πνπ ζπλνςίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ
ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΝΑΛΛΑΓΗ
Απνδφζεηο/απνθάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά καζεηψλ
Αληηιήςεηο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο
Αληηιήςεηο γηα ηελ ππνζηήξημε απφ ηε δηεχζπλζε, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηε δηνίθεζε
Απνηειεζκαηηθφηεηα εθπαηδεπηηθνχ/ θνηλσληθή αληαλάθιαζε
Πξφηππα καζεηψλ/ αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθψλ
Δζσηεξηθή αληακνηβή/ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
Σχιμα 3: Παράγοντεσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ εκπαιδευτικϊν (Chang, 2009)

2.6. Επιπτώςεισ τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ
Οη επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δηαθξίλνληαη ζηα εμήο επίπεδα:
επίπεδν νξγαληζκνχ, αηνκηθφ επίπεδν θαη επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ αξλεηηθή
ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία φπσο βηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ δεηθηψλ
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ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ηε κείσζε ηνπ δείθηε
πξνζσπηθήο επίηεπμεο είλαη ε πεγή ησλ επηπηψζεσλ ζε επίπεδο οπγανιζμού.
2.6.1 Επιπτώςεισ ςε επύπεδο οργανιςμού
Ο εμνπζελσκέλνο εξγαδφκελνο παξνπζηάδεη ιφγσ ηνπ ζπλδξφκνπ δπζθνιίεο
ζπγθέληξσζεο ζηελ εξγαζία ηνπ (Pines, 1993; Hogan & McKnight, 2007) θαη σο εθ
ηνχηνπ κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα. Απηφ ηνλ
νδεγεί ζε κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε, ρακειή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, δηάςεπζε
ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ θαη θαηαθξήκληζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ. Σν ράζηκν
ελδηαθέξνληνο θαη αθνζίσζεο γηα ην θχξην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ είλαη
αλαπφθεπθην θαη ηνλ σζεί ζην λα απνπζηάδεη επαλεηιεκκέλα απφ ηελ εξγαζία ηνπ
δεηψληαο άδεηεο, είηε ιφγσ πηζαλψλ ζπλαθφινπζσλ ςπρνζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη
αζζελεηψλ, είηε αθφκα θη εζθεκκέλα σο ππνζπλείδεηνο κεραληζκφο άκπλαο. Σα
παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ
νξγαληζκνχ (Maslach & Jackson, 1981) πνπ απαζρνιεί ηνλ εξγαδφκελν θαζψο θαη
πξνθαλείο επηπηψζεηο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη
ηελ θαηλνηνκία (Halbesleben & Buckley, 2004).
Δπηπιένλ νη ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο θαη νη ζρέζεηο κε ηε δηνίθεζε ζηα πιαίζηα ηνπ
νξγαληζκνχ δηαηαξάζζνληαη φηαλ ν εμνπζελσκέλνο εξγαδφκελνο:
 Δπεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο πξνθαιψληαο ζπγθξνχζεηο,
θαη απνζπψληαο ηνπο έηζη απφ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο θαζήθνληα (Pines &
Maslach, 1978)
 Αξλείηαη ή απνθεχγεη επηκειψο λα αλαιάβεη θαζήθνληα ππφ ηνλ ελδφκπρν θφβν
ηεο απνηπρίαο
 Αθήλεη κηζνηειεησκέλεο εξγαζίεο ή ην δηθφ ηνπ θνκκάηη ζε κεγαιχηεξα έξγα
παξνπζηάδεη πξνρεηξφηεηα, νπφηε νη άιινη εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα
ζηεξηρηνχλ ζε απηφ
 Δκθαλίδεη απμεκέλα επίπεδα απάζεηαο ζε θαηαζηάζεηο πςεινχ θφξηνπ εξγαζίαο
 πκπεξηθέξεηαη κε θπληζκφ πξνο ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ ή αθφκα
θαη πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο δεκηνπξγψληαο άζρεκε εηθφλα γηα ηνλ ίδην ηνλ
νξγαληζκφ
 Απνπζηάδεη ζπρλά κε απνηέιεζκα ηα θαζήθνληα ησλ ππνινίπσλ λα επηβαξχλνληαη
ζεκαληηθά
 Δπηβαξχλεη ηνλ νξγαληζκφ κε πςειφ θφζηνο γηα ηελ πγεία ηνπ.
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Δμεηδηθεχνληαο ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απφ
έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη έρνπλ ζεκεησζεί νη εμήο επηπηψζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ:
 Υακειή πνηφηεηα δηδαζθαιίαο
 Μεησκέλνο ελζνπζηαζκφο γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ κεηαδίδεηαη ζηνπο
καζεηέο.
 Γπζαξέζθεηα γηα ην επάγγεικα θαη ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε – απνμέλσζε απφ
ηνπο καζεηέο (Dunham & Varma, 1998) πνπ επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ηνπο.
 Πνιιαπιέο απνπζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλερήο ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ
απνκάθξπλζε απφ ηελ ελεξγφ εθπαίδεπζε (Kyriakou & Sutcliffe, 1978),

γηα

παξάδεηγκα κέζσ απνζπάζεσλ ζε ππεξεζίεο
 Απξφζσπε ζπκπεξηθνξά, θπληζκφο, απαμησηηθή θαη θνξντδεπηηθή ζπκπεξηθνξά
απέλαληη ζηνπο καζεηέο πνπ ππνβηβάδεη ην ζρνιείν ζηα κάηηα ησλ γνλέσλ θαη ηεο
θνηλσλίαο
2.6.2 Επιπτώςεισ ςε επύπεδο διαπροςωπικών ςχϋςεων
Δθηφο απφ ηηο πξνβιεκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
ζηελ εξγαζία, ν εμνπζελσκέλνο εξγαδφκελνο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσπηθή
θαη θνηλσληθή ηνπ δσή. Σα πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο αλαπφθεπθηα κεηαθέξνληαη ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο.
Ζ αλάπηπμε θπληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ηάζε γηα ξίμηκν ησλ επζπλψλ γηα θαζεηί ζηνπο
άιινπο (Pines, 1993) νδεγνχλ ζηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε
ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ εμνπζελσκέλνπ αηφκνπ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν.
Έηζη ράλεη ηνπο θίινπο ηνπ, απνζχξεηαη απφ ηα θνηλά θαη βπζίδεηαη ζηελ
αληηθνηλσληθφηεηά ηνπ. Αθφκα πεξηζζφηεξν πιεγψλεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κε ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη βηψλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξε κνλαμηά.
ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθφ αληηκεησπίδεη ηελ
απφξξηςε θαη πεξηζσξηνπνίεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ιφγσ ηεο επεξεζηζηφηεηάο ηνπ θαη
ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθαιεί. Δπίζεο βηψλεη απμαλφκελε καηαίσζε θαη κεησκέλε
επίηεπμε αθνχ δελ θέξλεη εηο πέξαο θαη απνηειεζκαηηθά ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη
ή ηε δηδαζθαιία κε απνηέιεζκα ηα αξλεηηθά ζρφιηα θαη ηνλ εθλεπξηζκφ ησλ ζπλαδέιθσλ
ηνπ πνπ επηβαξχλνληαη αιιά θαη ησλ καζεηψλ πνπ απνηπγράλνπλ ζην αληηθείκελφ ηνπ.
Λφγσ ηεο θπληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνο ηνπο καζεηέο δελ ηνλ έρνπλ ζε εθηίκεζε θαη
απηφ ηνλ θαηαξξαθψλεη πεξηζζφηεξν, αιιά ηαπηφρξνλα - σο άκπλα - ηνλ θάλεη
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πεξηζζφηεξν θπληθφ, απαμησηηθφ, θνξντδεπηηθφ πξνο ηνπο καζεηέο ή ζπλαδέιθνπο πνπ
εθείλνη «θηαίλε» γηα φ,ηη ζπκβαίλεη.
2.6.3 Επιπτώςεισ ςε ατομικό επύπεδο
Οη επηπηψζεηο ηεο εμνπζέλσζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν έρνπλ άξξεθηε ζχλδεζε αηηίνπαπνηειέζκαηνο κε ηηο επηπηψζεηο ζε εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Μπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε επηπηψζεηο νξγαληθέο, ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη
νξγαληθέο

επηπηψζεηο

πνλνθεθάινπο,

ζρεηίδνληαη κε ζσκαηηθή θφπσζε,

ππέξηαζε,

αυπλίεο

ή

ππλειία,

ζπλερή ππεξέληαζε,

ζεμνπαιηθή

δπζιεηηνπξγία,

ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο, απηνάλνζα λνζήκαηα θ.α.. Φαλεξέο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο
επηπηψζεηο ηεο εμνπζέλσζεο είλαη ην ππεξβνιηθφ άγρνο θαη επεξεζηζηφηεηα ή ε απάζεηα
– παξαίηεζε, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, νη ελνρέο γηα ηε ρακειή εξγαζηαθή απφδνζε, ν
θπληζκφο θαη ε απαμίσζε ησλ άιισλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή απνζηαζηνπνίεζε – απνμέλσζε,
θαη ζε ηειεπηαίν ζηάδην ε θαηάζιηςε. ε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ην άηνκν κπνξεί λα
εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα εξγαζηνκαλίαο ζε ζεκείν εκκνλήο ή/θαη πνιχ ρακειή εξγαζηαθή
απφδνζε, αξγνπνξία ή απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία, ξνπή πξνο ηηο ζπγθξνχζεηο, αδπλακία
ζπγθέληξσζεο, αδπλακία ιήςεο απνθάζεσλ, αδπλακία επηθνηλσλίαο, ζπλερή παξάπνλα,
ξνπή πξνο αηπρήκαηα ιφγσ ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο, θαηαθπγή ζε αιθνφι ή
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, θνηλσληθή απνκφλσζε θιπ.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη αηνκηθέο επηπηψζεηο αλά θαηεγνξία φπσο
πξνζαξκφζηεθαλ απφ ηνλ Don Unger (1980).
Πίνακασ 2: Ατομικζσ επιπτϊςεισ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ

Οπγανικέρ
ωμ. εξάντλθςθ/κοφραςθ
Αχπνία, υπερβολικόσ φπνοσ
Διαταραχζσ ομιλίασ

Αφξθςθ ι μείωςθ βάρουσ

Παρατεταμζνεσ αςκζνειεσ

Φςσοζςναιζθημαηικέρ

ςμπεπιθοπικέρ

Μειωμζνθ αυτοεκτίμθςθ –

Χαμθλι εργαςιακι απόδοςθ

αυτοπεποίκθςθ

/ικανοποίθςθ

Ζλλειψθ ςυναιςκθματικοφ

Μειωμζνθ επικοινωνία,

ελζγχου / ςυναιςκ.εξάντλθςθ

παραίτθςθ

Κυνιςμόσ, αποπροςωποποίθ-

Τπερβολικι χριςθ

ςθ, αρνθτικι διάκεςθ

αλκοόλ/ουςιϊν

Δυςκαμψία ςτισ αλλαγζσ/
ζλλειψθ ελαςτικότθτασ
Ευερεκιςτότθτα.
Ανυπομονθςία

Αδυναμία ςυγκζντρωςθσ &
κακοριςμοφ ςτόχων
προτεραιοτιτων
παράπονα για τθν εργαςία
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Γαςτρεντερικά προβλιματα

Αίςκθςθ ματαιότθτασ

Καρδιολογικά προβλιματα

Ανία/Απάκεια/Αποτελμάτωςθ

Αναπνευςτικά προβλιματα

Αδυναμία αντιμετϊπιςθσ
ανεπικφμθτων καταςτάςεων

Αυξθμζνα επίπεδα απουςιϊν
Ζλλειψθ ενκουςιαςμοφ για τθν
εργαςία
Οικογενειακζσ ςυγκροφςεισ

Χολθςτερίνθ

Αδυναμία λιψθσ αποφάςεων

Εργαςιομανία

Διαταραχζσ ομιλίασ

Καχυποψία

Ροπι προσ ατυχιματα

εξουαλικι δυςλειτουργία

2.7.

υμβουλευτικό

Τπερβολικι αυτοπεποίκθςθ,
λιψθ ρίςκων

για

την

αντιμετώπιςη/πρόληψη

του

ςυνδρόμου επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ
Σα ζεξαπεπηηθά ή πξνιεπηηθά κέηξα ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο εμνπζέλσζεο
πεξηιακβάλνπλ ην αηνκηθφ επίπεδν θαη ην νξγαλσηηθφ/ δηνηθεηηθφ επίπεδν.
2.7.1. Ατομικό επύπεδο
χκθσλα κε ηνπο Παπαδάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπιν (1999) νη ζηξαηεγηθέο
αληηκεηψπηζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
- Έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ βηψλεη ν εξγαδφκελνο, ψζηε λα
αζρνιεζεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ πξηλ νδεγεζεί ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.
- Δπαλεθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε
ζρέζε κε ην έξγν ηνπ, ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θηι.
- Αλαδήηεζε ππνζηήξημεο απφ θίινπο, ζπλεξγάηεο ή θαη απφ επαγγεικαηίεο
ςπρηθήο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα ληψζνπλ φηη ππνζηεξίδνληαη ζε δχζθνιεο ζηηγκέο.
- Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ψζηε λα αθηεξψλεηαη ρξφλνο γηα ηνλ
εαπηφ, κε ραιαξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- Ζ ζσζηή δηαηξνθή θαη ε άζθεζε ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο.
- Πξνζσπηθή επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ή ε αιιαγή ρψξνπ εξγαζίαο
απμάλεη ηελ αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη έηζη ν εξγαδφκελνο ληψζεη φηη ν
ίδηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ. Απηή ε απφθαζε φκσο πξέπεη λα
είλαη απνηέιεζκα κηαο δηεξγαζίαο εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο θαη φρη αληίδξαζε
θπγήο.
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πκπεξαζκαηηθά ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη
ην γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αλαθαιχςεη ν ίδηνο πνηεο ζηξαηεγηθέο
ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα γηα ηνλ ίδην.
2.7.2.Οργανωτικό/ διοικητικό επύπεδο
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο παξεκβάζεηο, ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ έρεη ε
δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ/ θνξέα πνπ εξγάδεηαη ην άηνκν:
- Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε απμάλεη ηηο
πηζαλφηεηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.
- Απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ.
- πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
- Ζ δπλαηφηεηα «δηαιεηκκάησλ» θαη «εηδηθψλ αδεηψλ» κεη' απνδνρψλ, δίλνπλ ηελ
επθαηξία ζηνλ επαγγεικαηία λα απνκαθξπλζεί γηα ιίγν απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο,
πξηλ εθδειψζεη ή θαηά ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεη ηηο πξψηεο ελδείμεηο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
- Ζ ιεηηνπξγία νκάδσλ ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ ζα κπνξνχλ λα
αληαιιάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο
θαη αιιεινυπνζηήξημεο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ.
2.7.3 Παρεμβϊςεισ πρόληψησ
Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε είλαη ε πξφιεςε. Γηα ην ιφγν
απηφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο νθείιεη λα δηεξεπλά θαη λα θαηαγξάθεη παλειιαδηθά, ζε φιεο
ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ
θαηλνκέλνπ αιιά θαη ζηηο ζπληζηψζεο εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ εκθάληζή
ηνπ. Δπηπξφζζεηα ε αλαδφκεζε ηνπ αγρνγφλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ζπκκεηνρή
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε ζπλερήο επηκφξθσζή ηνπο,
ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο επνπηείαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ε παξνρή
επθαηξηψλ ππεξεζηαθήο εμέιημεο θαη ηέινο ε εθπφλεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ
"εξγαιείσλ" ειέγρνπ ηνπ ζπλδξφκνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζηξαηεγηθέο
πξφιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη ηα επίπεδα πξφιεςεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο:
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Πίνακασ 3: Δπίπεδα ππόλητηρ stress και επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ (Υαπαλάμποςρ, 2012)
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εκπαιδευτικών ςτην Ελλϊδα
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
απνηέιεζε έλα εξεπλεηηθφ ζέκα πνπ απαζρφιεζε ζεκαληηθά ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.
Αλ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ έλλνηα μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, πιήζνο
ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ παξνπζηάζηεθαλ αξθεηά αξγφηεξα, απφ ην 1980 θαη έθηνηε
(Μφηηε-ηεθαλίδε, 2000).
ηελ Διιάδα ε έξεπλα πνπ αθνξά ζηε κειέηε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε είλαη αξθεηή, ζε αληίζεηα κε ηα δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο, πνπ είλαη ζαθψο πεξηνξηζκέλα.
Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθή αγσγή θαίλεηαη λα
παξνπζηάδνπλ αληηθάζεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζην αλ βηψλνπλ πεξηζζφηεξεο εξγαζηαθέο
πηέζεηο θαη άγρνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο.
Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ εμέηαζαλ ην ζχλδξνκν ζηε ρψξα καο είλαη ν
Κάληαο (1996), ν νπνίνο εξεχλεζε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε δηάθνξεο
επαγγεικαηηθέο νκάδεο, αλάκεζά ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
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Σν 2001 κειεηήζεθε ην θαηλφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε
ηελ εμνπζέλσζε ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο, φπνπ βξέζεθε φηη ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη
Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ρακειφο ζχκθσλα κε ηηο λφξκεο ηεο Maslach. ε έξεπλα ησλ
Παγνξνπνχινπ θαη ζπλ. (ζην Υαξαιάκπνπο, 2012) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζηα
θαη ηδησηηθά ζρνιείνπ ηεο Αηηηθήο βξέζεθε κεηαμχ άιισλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα
επέιεγαλ νηθεηνζειψο λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπο παξνπζίαδαλ κηθξφηεξε
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζα επέιεγαλ δηαθνξεηηθφ
επάγγεικα, αλ ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία. Υακειά επίπεδα εμνπζέλσζεο θαίλεηαη λα
παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Κχπξν, φπσο δηαπίζησζε ε έξεπλα ηνπ Κφθθηλνπ ην
2005 (ζην Γξακκαηηθνχ, 2010).
Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ην θαηλφκελν ηεο
εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:
Σν 2000 νη Antoniou, Polychroni θαη Walters παξνπζίαζαλ πηινηηθή έξεπλα κε
δείγκα εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Σα απνηειέζκαηα
αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζίαζαλ
ρακειά επίπεδα πξνζσπηθήο επίηεπμεο, κέηξηα έσο πςειή ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε
θαη κέηξηα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο (Υαξαιάκπνπο, 2012).

ηελ ίδηα έξεπλα

αλαθέξεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε πνπ
παίξλνπλ γηα ην επάγγεικά ηνπο απφ ηελ θνηλσλία, γεγνλφο πνπ ζρεηίζηεθε κε ηα
αηζζήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πξνζσπηθήο επίηεπμεο. ε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία, φζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν ε ειηθία απμάλεηαη
ηφζν ην αίζζεκα ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο κεηψλεηαη. Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε έδεημαλ φηη νη παληξεκέλνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζίαζαλ ρακειφηεξνπο κέζνπο
φξνπο ζηελ πξνζσπηθή επίηεπμε, ελψ φζνλ αθνξά ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θάλεθε φηη
φζν ε δηδαθηηθή πείξα απμαλφηαλ, ηα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο απμάλνληαλ
ελψ ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο κεηψλνληαλ.
Ζ κειέηε ηεο Μφηηε- ηεθαλίδε (2000) πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δηδηθφ Πξνζσπηθφ
ρνιηθψλ Μνλάδσλ ΑκεΑ θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ Ηαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ ρακειά επίπεδα εμνπζέλσζεο ζην εηδηθφ πξνζσπηθφ ρνιηθψλ
Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ Ηαηξνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ.
Χζηφζν ζηε κειέηε απηή δελ πξνζδηνξίδεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
ζπκκεηείραλ θαη νη αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ
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πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζθέξεηαη μεθάζαξε εηθφλα ηεο βαζκνινγίαο ηνπο
ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο.
Σέινο ζηε κφλε δεκνζηεπκέλε ζπγθξηηηθή κειέηε ζηε ρψξα καο, ησλ Κνιηάδε θαη
ζπλ. (2003) βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα
επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Οη εξεπλεηέο ππνζέηνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
επηιέγνπλ λα εξγαζηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία ή ηάμεηο έρνπλ θαιχηεξε επίγλσζε ηνπ έξγνπ
πνπ ζα επηηειέζνπλ θαη ίζσο ην επηιέγνπλ πην ζπλεηδεηά θαη ψξηκα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ ηε γεληθή εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ κηθξφηεξεο
πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη
αξλεηηθά αηζζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο.
Δλ θαηαθιείδη, θαζψο ε εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο εμνπζέλσζεο είλαη θπξίαξρε
ζηα θνηλσληθά επαγγέικαηα ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, παξαηεξείηαη πσο νη
επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη κε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξα νη
παηδαγσγνί, απνηεινχλ κία νκάδα «πςεινχ θηλδχλνπ» γηα ηελ εθδήισζε ηνπ
θαηλνκέλνπ. Ζ αλάγθε ινηπφλ γηα ηε ζπγθέληξσζε πνιιψλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ
ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηε ρψξα καο έγηλε ηδηαίηεξα επηηαθηηθή,
εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ηεο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξερφκελεο
θξνληίδαο πξνο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
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3. Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
3.1. ύντομη αναςκόπηςη τησ Ειδικόσ Αγωγόσ ςτην Ελλϊδα
Ζ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε έρεη πεξάζεη πνιινχο ζηαζκνχο ζηε ρψξα καο,
κέρξη λα θηάζεη ζην ζεκείν πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη. Ζ εμειηθηηθή πνξεία ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο είλαη αλάινγε κε ηε δηαρξνληθά εμειηζζφκελε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη
ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο αλαπήξνπο. ηελ Διιάδα νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα πξνζηαζία,
εθπαίδεπζε θαη πεξίζαιςε ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ
αηψλα θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο. Ζ αξρή κηαο ζεζκνζεηεκέλεο
Δηδηθήο Αγσγήο ππήξμε ε δεκηνπξγία ηνπ «Πξφηππνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ Αζελψλ» ην
1939 γηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ ίδξπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ απνηέιεζε
ζηαζκφ θαη ζεκαληηθή αθεηεξία ζηελ πνξεία εμέιημεο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ζηε ρψξα
καο. Χζηφζν κέρξη ην 1950, ε Δηδηθή Αγσγή έρεη ηδξπκαηηθφ ραξαθηήξα θαη θπξίσο
απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ (νχιεο, 2002).
ηηο επφκελεο δεθαεηίεο μεθίλεζαλ λα αλαπηχζζνληαη ελαιιαθηηθά κνληέια έληαμεο
θαη ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ απηψλ,
ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο,
ζηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο
θαη ζηελ έληαμε κε ηε δεκηνπξγία πνιιψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‟70 πξαγκαηνπνηείηαη κία ζνβαξή ζηξνθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο, επεξεαδφκελε απφ ην ξεχκα αιιαγήο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, φπνπ ην
πξφβιεκα πιένλ δελ ζεσξείηαη αλζξσπηζηηθφ αιιά θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ. πσο
αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο (2006) αξρίδεη λα επηθξαηεί ην αμίσκα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ
εθπαίδεπζεο γηα φια ηα παηδηά, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζέζε ησλ καζεηψλ
κε εηδηθέο αλάγθεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο λα δνζεί έλαο ζαθήο νξηζκφο ηεο
εηδηθήο αγσγήο. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα έγηλε απφ ηε Ρφδα Ηκβξηψηε, φπνπ ην 1939 φξηζε
ηελ εηδηθή αγσγή σο «ε επηζηήκε πνπ θξνληίδεη γηα ηε κφξθσζε, δηδαζθαιία θαη πξφλνηα
φισλ ησλ παηδηψλ πνπ ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο εμέιημε εκπνδίδεηαη αδηάθνπα απφ
παξάγνληεο αηνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο» (Γηψξε, 2008).
ε έλα πην ζχγρξνλν νξηζκφ αλαθέξεη ε Πνιπρξνλνπνχινπ (1993: 31) φηη «Δηδηθή
αγσγή ζεκαίλεη εηδηθά ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
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ησλ καζεκάησλ Φπζηθήο, Αηζζεηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αγσγήο, πξνζαξκνζκέλα ζηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ». Παξφκνηα ν
Κξνπζηαιιάθεο (1994: 12) δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο
αλαθέξεη: «κε ηελ εηδηθή αγσγή ελλννχκε ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο κεηαρείξηζεο θαη
εθπαίδεπζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ αηφκσλ, ηα ηδηαίηεξα παηδαγσγηθά ζρήκαηα κε ηα
νπνία ηθαλνπνηνχληαη νη ηδηαίηεξεο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ ηδηαίηεξε απηή
ςπρνπαηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε
πεξίπησζεο παηδηνχ. ηνλ επαίζζεην απηφ ηνκέα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο
εμαηνκίθεπζεο ηεο αγσγήο».
χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ 2008 νξίδεηαη σο «ην
ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη
δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ πνιηηεία δεζκεχεηαη λα θαηνρπξψλεη θαη
λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο
σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δσξεάλ δεκφζηαο παηδείαο θαη λα κεξηκλά
γηα ηελ παξνρή δσξεάλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο αλαπήξνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γηα
φια ηα ζηάδηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο» (άξζξν 1, Νφκνο 3699/2008).
Μία ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
θαλεξψλεη φηη κέρξη ην 1980 ε εηδηθή αγσγή ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχζε κε Πξνεδξηθά
Γηαηάγκαηα θαη απνζπαζκαηηθέο λνκνζεζίεο. Ο πξψηνο νινθιεξσκέλνο λφκνο ηεο
Δηδηθήο Αγσγήο πνπ ςεθίζηεθε ην 1981 έδσζε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ζηελ πνιηηεία
λα αλαιάβεη επίζεκα ηα θαζήθνληα ηεο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ην λφκν
απηφ πξνζδηνξίδνληαη ηα απνθιίλνληα άηνκα σο «ηα άηνκα πνπ ιφγσ νξγαληθψλ, ςπρηθψλ
ή θνηλσληθψλ αηηηψλ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο αλαπεξίαο ή δηαηαξαρέο εηο ηελ ελ
γέλεη ςπρνζσκαηηθή δνκή ή εηο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη εηο βαζκφλ κε επηηξέπνληα
δπζρεξαίλνληα ή παξαθσιχνληα ζνβαξψο ηελ ππ‟ απηψλ παξαθνινχζεζηλ ηεο
παξερφκελεο εηο ηα θαλνληθά άηνκα γεληθήο ή επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο σο θαη ηελ
επαγγεικαηηθήλ απνθαηάζηαζηλ θαη ηελ απηνδχλακνλ θνηλσληθήλ ησλ έληαμηλ» (1981- λ.
1143/1981, άξζξν 1-2). Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνπο παξά ην γεγνλφο φηη απνηέιεζε κία αξρή
γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, δελ ζπλέβαιε ζηελ πνιηηηθή έληαμεο ησλ παηδηψλ κε
δπζθνιίεο, αιιά αληηζέησο ελίζρπζε ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε «θπζηνινγηθά» θαη «κε
θπζηνινγηθά» άηνκα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ επίζεο είλαη φηη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ελφο
«δπαδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο», θαζψο ηνλίδεη φηη ε εηδηθή αγσγή θαη ε εηδηθή
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επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε εθπαηδεπηήξηα ή κνλάδεο Δηδηθήο
Αγσγήο.
Σν 1985 ζπληάζζεηαη λέν ζρέδην λφκνπ (Ν.1566/1985- ΦΔΚ 167-Α-30-9-1985),
ζην νπνίν ε Δηδηθή Αγσγή αληηκεησπίδεηαη σο ηκήκα ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη
εληάζζεηαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην κέζα ζην ίδην λνκνζρέδην. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 19831984 ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αξρίδεη λα εγθαηαιείπεη ηελ
πξαθηηθή ίδξπζεο λέσλ Δηδηθψλ ζρνιείσλ πξνσζψληαο ηε ιεηηνπξγία εηδηθψλ ηάμεσλ
κέζα ζηα θνηλά ζρνιεία.
Σν 2008 ςεθίδεηαη ην ηειεπηαίν κέρξη ηηο κέξεο καο λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ
Δηδηθή Αγσγή (Ν.3699/2008- ΦΔΚ.199-Α-2-10-2008. Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε
αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδ. εθπ/θέο αλάγθεο), ην νπνίν εκθαλίδεη ζε κεγάιν βαζκφ
αξθεηέο βειηηψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμπγίαλζε ησλ ζηφρσλ ηεο
εηδηθήο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 3 δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ καζεηψλ κε
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο: «…ζεσξνχληαη φζνη γηα νιφθιεξε ή γηα
νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο
εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ
θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηε δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε,
επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο».
ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπγθαηαιέγνληαη
φζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο φξαζεο, αθνήο,
θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, δηαηαξαρέο νκηιίαο- ιφγνπ, εηδηθέο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά ιφγσ θαθνπνίεζεο ή ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαζψο θαη νη καζεηέο κε
απμεκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα.
Σέινο ζηνλ ίδην λφκν επαλαπξνζδηνξίδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, ζηα νπνία
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, σο εμήο:
α) ζε ζρνιηθή Μνλάδα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΜΔΑ), ηα νπνία
απεπζχλνληαη θπξίσο ζε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ βαξηέο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη έρνπλ ηελ αλάγθε ζηήξημεο εηδηθνχ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
β) ζε Γεληθφ ρνιείν κε παξάιιειε ζηήξημε- ζπλεθπαίδεπζε, φπνπ ν καζεηήο
παξαθνινπζεί ην γεληθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά ππνζηεξίδεηαη καζεζηαθά απφ
εηδηθφ παηδαγσγφ.
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γ) ζε Σκήκα Έληαμεο πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζην θνηλφ ζρνιείν, φπνπ ν καζεηήο
απνζχξεηαη γηα θάπνηεο δηδαθηηθέο ψξεο απφ ηε γεληθή ηάμε θαη παξαθνινπζεί καζήκαηα
ζε ρσξηζηφ πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά.

3.2. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ειδικόσ αγωγόσ
Ο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή θάζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν
επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κία δηαδηθαζία δηα βίνπ κάζεζεο, πνπ ζπληζηάηαη ζηε
ζπλερφκελε κάζεζε αλψηεξνπ επηπέδνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηάινγν γηα ηε δεκηνπξγία
λέαο γλψζεο.
Ο πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνιιέο θνξέο
πξνζθξνχεη ζε θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε:
α) ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο
δεκηνπξγεί αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο. πρλά ν εθπαηδεπηηθφο κε έρνληαο ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο δπζθνιεχεηαη λα αληαπεμέιζεη ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ή κηαο
δπζιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο κέζα ζηελ ηάμε.
β) ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη πξντφλ κηαο
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο κε αμίεο, ζηάζεηο θαη εζηθφ θψδηθα. Χζηφζν θάπνηεο θνξέο ην
θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλν ησλ γνλέσλ,
κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εχξεζε δηφδνπ νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο.
γ) ηε «κνλαμηά» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δίλαη γλσζηφ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη
ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο πηέζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα έλα έξγν γηα ην νπνίν ζπρλά είλαη
αλεπαξθψο θαηαξηηζκέλνο θαη εθνδηαζκέλνο.
Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη εμαηηίαο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ
απνδπλακψλνπλ ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα, ν λένο εθπαηδεπηηθφο θαιφ είλαη λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνο, επέιηθηνο θαη εππξνζάξκνζηνο ζηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελα θνηλσληθά
δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε, νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη λα επλνήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.
Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο, απηφο παξνπζηάδεη
απμεκέλα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλαγθψλ ηνπ
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο αλαπηχρζεθε
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δηεζλψο κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ „40 θαη ‟80 θαη ζεσξνχληαλ απηφο πνπ αλαιάκβαλε
απνθιεηζηηθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία.
Πην αλαιπηηθά, νη αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο παξνπζηάδνληαη
ζην θαζεθνληνιφγην κε αξηζκφ ΦΔΚ 449/Σ.Β‟/3/4/2007 θαη αθνξνχλ ηα εμήο: νη
εθπαηδεπηηθνί ζηα ΜΔΑ 1) αμηνινγνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο ησλ καζεηψλ, 2)
νξγαλψλνπλ, θαηαξηίδνπλ θαη πινπνηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (Δ.Δ.Π) ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ
καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπο, 3) ζπλεξγάδνληαη κε ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο
γνλείο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 4) θαζνδεγνχλ ηνπο γνλείο ζε
ζέκαηα αγσγήο θαη βνήζεηαο ζην ζπίηη θαη πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ, 5) ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξνγξάκκαηα
απνθαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ηα νπνία πινπνηνχληαη εθηφο ζρνιείνπ θαη
ζπλεξγάδνληαη κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο.
Παξάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο (Σ.Δ) είλαη επηθνξηηζκέλνη κε
ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα, β) ελεκεξψλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο γνλείο
ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα γίλνπλ γηα λα θνηηήζεη
ζην ηκήκα έληαμεο, γ) ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ψζηε λα ππάξρεη
ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ην
πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο (π.ρ. ζπλδηδαζθαιία), δ) κεξηκλνχλ γηα ηελ
ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ ηνπ καζεηή.
πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα πξνεγνχκελα, ν εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη,
αμηνινγεί, ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα, πιεξνθνξεί θαη παξέρεη ζπκβνπιέο ζε γνλείο,
ζπλαδέιθνπο θαη θνξείο, ελψ ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο είλαη κία
ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ έξγνπ ηνπ. Παξάιιεια κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο
ηνπ ξφινπ ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή, πνπ ζχκθσλα κε ην νχιε
(2002) κπνξεί λα αζθείηαη ζηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν επάγγεικα
ινηπφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο είλαη πνιχπιεπξν θαη ζρεηίδεηαη κε κεγάιν
πνζνζηφ γλψζεσλ απφ δηάθνξεο επηζηήκεο, φπσο ςπρνινγία, λεπξνινγία, αλαηνκία,
θνηλσληνινγία θ.α. ην παξαθάησ ζρήκα ζθηαγξαθείηαη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα:
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Ηαηξηθή επηζηήκε (παζνινγία, λεπξνινγία)

Φπρνινγία

Κνηλσληνινγία

Διδική Αγυγή

Αλζξσπνινγία

Παηδαγσγηθή

Σχιμα 4: Το πολφπλευρο επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ ειδικισ αγωγισ

Σα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη
δηαζέζεσλ πνπ βηψλνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζην θαζεκεξηλφ ηνπο
εθπαηδεπηηθφ έξγν, θαζψο φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Zempylas θαη Papanastasiou (2006) ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ε ςπρνινγηθή ηνπο δηάζεζε επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε κάζεζε
θαη ηε δηδαζθαιία.
χκθσλα κε ηνπο Day θαη Lee (2011) νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα ληψζνπλ
ζπλαηζζήκαηα ραξάο, ειπίδαο, ππεξεθάλεηαο, ζπκπφληαο θαη ελζνπζηαζκνχ σο εθθξάζεηο
πνπ απνξξένπλ απφ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο επηηεχγκαηα. Μπνξνχλ φκσο λα βηψζνπλ θαη
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ελνρέο, ληξνπή, απνγνήηεπζε, ζιίςε θ.α., φηαλ ιακβάλνπλ
αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ηαπηφηεηα πνπ κπνξεί λα ακθηζβεηείηαη. Δπηπξφζζεηα ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θάλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πεξηζζφηεξν θαηλνηφκνπο θαη επέιηθηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ηνπο
δίλεη θίλεηξν θαη ελέξγεηα γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηα θαζεκεξηλά ζρνιηθά πξνβιήκαηα.
Δλ θαηαθιείδη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο
ληψζεη φηη θαηαβάιιεηαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε
ζηξαηεγηθψλ πνπ ηνλ βνεζνχλ λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά. Μεξηθέο απφ ηηο πιένλ
δηαδεδνκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε
θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηα
πξνθαινχλ, ε θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ε νξηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ
ηεο ηάμεο απφ ηνπο ίδηνπο, ε ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία
επράξηζηνπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε, νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ελζπλαίζζεζεο.

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ
ηελ ελφηεηα απηή ζα επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε κηα εηθφλα ηεο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε δηάξζξσζε:
Αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ην γεληθφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνπο επηκέξνπο
ζηφρνπο ζπλνδεπφκελνπο απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε εμαξρήο. ηε
ζπλέρεηα ζα γίλεη πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζην νπνίν ζηεξηρηήθακε θαη ζα
αλαθέξνπκε πψο ην επεθηείλακε γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλάο καο. Θα αθνινπζήζεη
πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο πάλσ ζην νπνίν έγηλε ε έξεπλα θαη ηαπηφρξνλα ζα αλαθεξζεί ε
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηελέξγεηά ηεο, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο.
Σέινο ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ
θαη νη κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα
απνηειέζκαηα ζα παξαηεζνχλ αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην.

4.1 κοπόσ και ςτόχοι τησ ϋρευνασ
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα επηβεβαησζεί ή φρη ε χπαξμε ηνπ ζπλδξφκνπ
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ θαζψο θαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα νη ζηάζεηο
θαη νη αληηιήςεηο ηνπο απέλαληη ζε ζέκαηα εξγαζηαθνχ άγρνπο θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη νη παξαθάησ:
1. Καηαγξαθή ησλ επηπέδσλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην Ν. Ζξαθιείνπ.
2. Γηεξεχλεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ηεο Maslach αλάινγα κε ηα αηνκηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
3. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο φπσο δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ ηηκψλ πνπ απηέο ιακβάλνπλ γηα ην ελ ιφγσ
δείγκα.
4. Καηαγξαθή ησλ ηξφπσλ πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
επαγγεικαηηθνχ ηνπο άγρνπο.
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5. Καηαγξαθή ηεο αληίιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηε δπλαηφηεηα
πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο άγρνπο κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο
ζε εξγαζηαθφ επίπεδν.
6. Γηεξεχλεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ αληίιεςε γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο
ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο βάζεη ησλ αηνκηθψλ θαη εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο.
7. Καηαγξαθή ηεο γεληθήο άπνςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο πεξί ηεο
αμίαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο.

4.2 Ερευνητικϊ ερωτόματα
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα δψζεη
απαληήζεηο παξαηίζεληαη παξαθάησ. Αο ζεκεησζεί φηη θάπνηα απφ ηα παξαθάησ
εξσηήκαηα εκπεξηέρνπλ παξαπάλσ ηνπ ελφο επηκέξνπο δηαθξηηά εξσηήκαηα πνπ σο ηέηνηα
ζα πεξηγξαθνχλ ζηα απνηειέζκαηα.
εξ11: Πνηα είλαη ηα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο πνπ βηψλνληαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην Ν. Ζξαθιείνπ;
εξ12: Πνηα είλαη ηα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο πνπ βηψλνληαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο;
εξ13: Πνηα είλαη ηα επίπεδα πξνζσπηθήο επίηεπμεο πνπ βηψλνληαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο;
εξ21: Γηαθνξνπνηνχληαη ηα επίπεδα ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο εμνπζέλσζεο πνπ
βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε);
εξ22: Γηαθνξνπνηνχληαη ηα επίπεδα ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο εμνπζέλσζεο πνπ
βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηα εξγαζηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
(ηχπνο ζρνιείνπ, ζρέζε εξγαζίαο, επηκφξθσζε);
εξ3: Καηά πφζν ζπλδένληαη ηζρπξά κεηαμχ ηνπο νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην ελ ιφγσ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ;
εξ4: Πνηνη είλαη νη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ
δείγκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο άγρνπο;
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εξ5: Πνηα είλαη ε αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ χπαξμε
δπλαηφηεηαο θαη ηξφπσλ πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο άγρνπο;
εξ6: Γηαθέξνπλ νη αληηιήςεηο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο
αλάινγα κε ηα αηνκηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο;
εξ7: Καηά πφζν πηζηεχνπλ ή/θαη έρνπλ απνηαζεί ζηε ζπκβνπιεπηηθή νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο γηα ζέκαηα εξγαζηαθνχ άγρνπο;

4.3 Ερευνητικό εργαλεύο
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο απνθαζίζακε λα δηεμάγνπκε πνζνηηθή
έξεπλα επηζθφπεζεο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Ζ
ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε ζην ρψξν ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη
γεληθά ηεο εθπαίδεπζεο (Γεκεηξφπνπινο, 2001). Δίλαη πξφζθνξε κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή
αξθεηψλ πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζε ζε βαζηθφ βέβαηα επίπεδν θαηαζηάζεσλ, ζηάζεσλ
θαη αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε θάπνην ζέκα ζηνλ ππφ έξεπλα πιεζπζκφ.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ έξεπλά καο έρεη σο θνξκφ ην
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν εξσηεκαηνιφγην MBI – Maslach‟s Burnout Inventory, φπσο
δεκηνπξγήζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο Maslach, Jackson θαη Leiter (1996). Σν εξσηεκαηνιφγην
απηφ έρεη κεηαθξαζηεί θαη πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά θαη έρεη ειεγρζεί ε εγθπξφηεηά
ηνπ ζε ειιεληθφ δείγκα απφ ηνπο Αλαγλσζηφπνπιν & Παπαδάην, 1992.
Σν εξσηεκαηνιφγην MBI πεξηέρεη 22 δειψζεηο θαηαζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
πνπ ελδέρεηαη λα βηψλεη έλαο εξγαδφκελνο – ζηελ παξνχζα εξγαζία εθπαηδεπηηθφο – γηα
ηηο νπνίεο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηνχ πνπ πεξηγξάθνπλ. Οη
απαληήζεηο ζε φιεο ηηο δειψζεηο επηιέγνληαη απφ κηα 7βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert ε
νπνία είλαη ε εμήο: «Πνηέ», Λίγεο θνξέο ην ρξφλν», «Μηα θνξά ην κήλα», Λίγεο θνξέο ην
κήλα», «Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα», Λίγεο θνξέο ηελ εβδνκάδα», «Καζεκεξηλά». Οη 22
δειψζεηο παξφηη είλαη εζθεκκέλα αλαθαηεκέλεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 3 θαηεγνξίεο νη
νπνίεο εθθξάδνπλ ηηο 3 δηαζηάζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ εξκελείαο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαηά ηελ Maslach.
Ζ πξψηε θαηεγνξία αληηζηνηρεί ζηε δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο
(ΔΔ – Emotional Exhaustion) θαη πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Maslach. Με ηηο απαληήζεηο ζηηο δειψζεηο απηέο ν ζθνπφο
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είλαη λα κεηξεζεί ην αξλεηηθφ ηζνδχγην ησλ ςπρηθψλ απνζεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν
εξγαδφκελνο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο, πίεζεο θαη θφξηηζεο πνπ βηψλεη θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αληηζηνηρεί ζηε δηάζηαζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο (DP –
Depersonalization) θαη πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 5, 10, 11, 15 θαη 22. θνπφο ησλ
απαληήζεσλ

ζηηο

δειψζεηο

απηέο

είλαη

λα

κεηξεζεί

ν

βαζκφο

εκθάληζεο

απνζηαζηνπνηεκέλσλ, απξφζσπσλ, θπληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθά θελψλ ζπκπεξηθνξψλ
ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ζηε δηθή καο πεξίπησζε ηνπ
θαζεγεηή πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ.
Ζ ηξίηε θαηεγνξία αληηζηνηρεί ζηε δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο (PA –
Personal Accomplishment) θαη πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 θαη 21.
Ζ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηεο αίζζεζεο ηεο
πξνζθνξάο θαη ησλ επηηεπγκάησλ, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο νινθιήξσζεο κέζα απφ ηελ
εξγαζία επηηπγράλεηαη κε ηηο απαληήζεηο ζε απηή ηελ θαηεγνξία εξσηήζεσλ.
Οη αξηζκνί εξσηήζεσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ αληηζηνηρνχλ ζηνπο αξηζκνχο
εξσηήζεσλ ηνπ δηθνχ καο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα αλ ζηνλ
αξηζκφ θάζε εξψηεζεο πξνζηεζεί ν αξηζκφο 6.
Σα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εξγαδφκελσλ – εθπαηδεπηηθψλ
πξνζδηνξίδνληαη ηειηθά απφ ηξεηο ζσξεπηηθέο βαζκνινγίεο, κία γηα θάζε δηάζηαζε ηεο
εμνπζέλσζεο. Οη ζσξεπηηθέο απηέο βαζκνινγίεο πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ
επηκέξνπο βαζκνινγηψλ γηα ηηο εξσηήζεηο-δειψζεηο θάζε δηάζηαζεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζε
κηα θιίκαθα απφ ην 0 – 6 (0: πνηέ, …, 6:θαζεκεξηλά). Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
πςειή ζσξεπηηθή βαζκνινγία ζηηο δηαζηάζεηο EE θαη DP θαη αληίζεηα ρακειή ζηε
δηάζηαζε PA δείρλνπλ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Υαξαθηεξηζηηθφο
είλαη ν παξαθάησ πίλαθαο πξνζαξκνγή απφ ηνπο Walter θαη ζπλ. (2009).
Πίνακασ 4: Κατθγοριοποίθςθ επιπζδων επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ ανά διάςταςθ

Γιαζηάζειρ / εύπορ βαθμολογίαρ

Ττηλή Μέζη

Υαμηλή

ςναιζθημαηική εξάνηληζη

≥27

17-26

≤16

Αποπποζυποποίηζη

≥14

9-13

≤8

Πποζυπική επίηεςξη

≤30

31-36

≥37
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Οη εξσηήζεηο – δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ MBI απνηεινχλ ηελ Β' ελφηεηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ

ηεο

παξνχζαο

έξεπλαο.

Ο

ηίηινο

ηεο

ελφηεηαο

είλαη

Β.

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ – ΣΑΔΗ – ΠΔΠΟΗΘΖΔΗ θαη δελ αλαθέξεη πνπζελά ηελ ιέμε
εμνπζέλσζε – burnout ψζηε λα κελ πξνθαηαιακβάλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ην
ζπκπιεξψλεη.
ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππάξρνπλ άιιεο 3 ελφηεηεο κε ιίγεο
εξσηήζεηο ε θαζεκηά κε ηηο νπνίεο πιαηζηψζακε ην εξσηεκαηνιφγην MBI.
Ζ Α' ελφηεηα κε ηίηιν Α. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ πεξηέρεη 6 εξσηήζεηο, 3 γηα
ζπιινγή αηνκηθψλ ζηνηρείσλ (θχιν, ειηθία θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε) θαη 3 γηα ηε
ζπιινγή ζηνηρείσλ εξγαζίαο (ηχπνο ζρνιείνπ, επηκφξθσζε, ζρέζε εξγαζίαο).
Ζ Γ' ελφηεηα κε ηίηιν Γ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ πεξηέρεη 6
εξσηήζεηο,

1 εξψηεζε κε πνιιαπιέο απαληήζεηο (8 απαληήζεηο) γηα ηνπο ηξφπνπο

δηαρείξηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο (απφ ηνλ εξσηψκελν δεηείηαη λα δηαιέμεη ηνπο 3
ζπλεζέζηεξνπο) θαη 4 γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε
πκβνπιεπηηθή.
Ζ Γ' ελφηεηα κε ηίηιν Γ. ΠΡΟΛΖΦΖ – ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ πεξηέρεη 4 εξσηήζεηο
πνιιαπιήο επηινγήο κε απαληήζεηο ζε 5βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert (0 Καζφινπ - … - 4
Πάξα πνιχ) θαη δηεξεπλά ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο
ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο κε 4 ζηνρεπκέλνπο ηξφπνπο παξεκβάζεσλ ζην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ.
Σν νινθιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ έξεπλα παξαηίζεηαη
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο.

4.4 Διαδικαςύα διενϋργειασ ϋρευνασ
4.4.1 Δημιουργύα ερωτηματολογύου
Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε ζε δχν θάζεηο:
ηελ πξψηε θάζε πξνζδηνξίζηεθαλ νη 4 δηαθξηηέο ελφηεηεο πνπ ζα είρε βάζεη ηνπ
γεληθνχ ζθνπνχ πνπ είρε ηεζεί. Ζ Β' ελφηεηα θαηειήθζε απηνδίθαηα εμ‟ νινθιήξνπ απφ
ην εξσηεκαηνιφγην MBI. Γηα ηηο Α', Γ' θαη Γ' ελφηεηεο ζπληάρζεθε έλα ζχλνιν αξθεηψλ
ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ πξνο επηινγή.
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ηε δεχηεξε θάζε επηιέρζεθε έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ
πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο θαη ηηο βαζηθέο ηεο ζηνρεχζεηο. Απηφ
έγηλε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επνπηεχνληα θαζεγεηή θαη αμηνπνηψληαο ηηο επνηθνδνκεηηθέο
παξαηεξήζεηο έκπεηξνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο ηνπ νπνίνπ δεηήζεθε ε βνήζεηα.
4.4.2 Φορόγηςη ερωτηματολογύου
Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε ε ρνξήγεζή ηνπ ε νπνία
νπζηαζηηθά έδεηρλε λα έρεη απνγξαθηθφ ραξαθηήξα κηαο θαη ν πιεζπζκφο ζηφρνο ηεο
έξεπλαο ήηαλ αξθεηά κηθξφο. ηα εηδηθά επαγγεικαηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ
δφζεθε ζε έληππε κνξθή αθνχ πξνεγήζεθε ελεκέξσζε γηα ην γεληθφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο
θαη δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ην ζπκπιεξψζνπλ – αλψλπκα θπζηθά – ζε
ρξφλν 20 ιεπηψλ ψζηε λα είλαη απζφξκεηεο νη απαληήζεηο πνπ ζα έδηλαλ. Ζ αληαπφθξηζε
ππήξμε αξθεηά θαιή, παξά ην φηη ε έξεπλα έγηλε ζε πεξίνδν ζρεηηθήο αλαζηάησζεο ζηα
ζρνιεία, ιίγν πξηλ ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα.
ην ζρνιείν ηεο ελδνρψξαο ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ ζηάιζεθε κήλπκα κε ζρεηηθφ
ζχλδεζκν ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε
ρξήζε Google Forms.

Δπίζεο ππήξμε θαη ζρεηηθή ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν δελ ππήξμε ε επηζπκεηή ζπκκεηνρή, αθνχ κφιηο 4
εθπαηδεπηηθνί πξνζπκνπνηήζεθαλ λα απαληήζνπλ. Απηφ σζηφζν δελ επεξεάδεη ηελ
έξεπλά καο αθνχ δελ ππάξρνπλ ζηνρεχζεηο γηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα βάζεη ηεο
γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο ησλ ζρνιείσλ (ζρνιεία πφιεο – επαξρίαο).
4.4.3 Δεύγμα τησ ϋρευνασ
Ο πιεζπζκφο – ζηφρνο ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015 ζην Ν.
Ζξαθιείνπ θαη νη νπνίνη αξηζκνχλ γχξσ ζηα 50 άηνκα. Οπζηαζηηθά ε έξεπλά καο είρε
απνγξαθηθφ

ραξαθηήξα

αθνχ

φινη

νη

εθπαηδεπηηθνί

ηνπ

πιεζπζκνχ-ζηφρνπ

ελεκεξψζεθαλ γη‟ απηήλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ. Σειηθά ζηελ έξεπλα
ζπκκεηείραλ 34 άηνκα, θαη ήηαλ εθείλνη πνπ εθδήισζαλ ηε δηάζεζε λα ην θάλνπλ ή
ηνπιάρηζηνλ ππνρξεψζεθαλ απφ ηε θπζηθή καο παξνπζία. Διπίδνπκε φζνη δελ
ζπκκεηείραλ λα κελ ην έθαλαλ αθξηβψο ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, αιιά απφ
έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ζρνιηθψλ θαζεθφλησλ (καζήκαηα θαη εθεκεξίεο).
ην δείγκα ηεο έξεπλαο πιεηνςεθνχλ νη γπλαίθεο (Ν=22 - 64,7%). Οη ειηθίεο
φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπο θαηαλεκήζεθαλ ζε ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο 1.«θάησ απφ
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40» (Ν=17 - 50%), 2.«40-49» (Ν=10 - 29,4%) θαη 3.«50 θαη πάλσ» (Ν=7 - 20,6%).
Οη πεξηζζφηεξνη είλαη έγγακνη (Ν=22

-

64,7%).

ρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά ηνπο

ραξαθηεξηζηηθά νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζρεδφλ κνηξαζκέλνη απφ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. θαη ΔΠΑ.Λ.
Δηδηθήο Αγσγήο

θαη κνηξαζκέλνη κφληκνη θαη έθηαθηνη (νπζηαζηηθά αλαπιεξσηέο

πιήξνπο σξαξίνπ). Ζ κεγάιε πιεηνςεθία δηαζέηεη επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή
(Ν=25

-

73%).

Αλαιπηηθά ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη ζηνλ

παξαθάησ πίλαθα.
Πίνακασ 5: Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά δείγματοσ

ΑΣΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΦΤΛΟ

ΗΛΙΚΙΑ
Ν

%

Άνδπαρ

12

35,3

Γςναίκα

22

64,7

ΟΙΚ.ΚΑΣΑΣΑΗ

Ν

%

< 40

17

50

40-49

10

29,4

≥50

7

20,6

Ν

%

Άγαμορ

12

35,3

Έγγαμορ

22

64,7

ΔΡΓΑΙΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΙΟΤ

ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ

Ν

%

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.

16

47,1

ΔΠΑΛΔιδ.Αγυγ.

18

52,9

Ν

%

Όσι

9

26,5

Ναι

25

73,5

ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
Ν

%

Μόνιμορ

16

47,1

Έκηακηορ

18

52,9

4.4.4 υλλογό ςτοιχεύων ϋρευνασ
Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε έληππε κνξθή θαηαρσξίζζεθαλ απφ ηνπο
εξεπλεηέο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη έηζη νη απαληήζεηο
ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπνζεηήζεθαλ απηφκαηα ζε αξρείν Excel. ηε ζπλέρεηα
έγηλε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε αξηζκεηηθή κνξθή ψζηε λα είλαη επεμεξγάζηκα
απφ ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ παθέην SPSS. Σέινο έγηλε ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ
θσδηθνπνηεκέλνπ αξρείνπ Excel ζην SPSS γηα ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ
απαληήζεσλ κε ζθνπφ ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.
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4.4.5 Περιγραφό των μεταβλητών
ιεο νη εξσηήζεηο ηεο Α' ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζαλ ανεξάπηηηερ
μεηαβληηέρ κε ηηο νπνίεο ζπγθξίζεθαλ νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζηηο αλαιχζεηο πνπ
έγηλαλ κε ρξήζε ηνπ SPSS. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ:
Πίνακασ 6: Ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ ζρευνασ

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΜΔΣΑΒ ΛΗΣΔ Δ ΡΔΤΝΑ
Κυδικοποίηζη απανηήζευν με ηιμέρ
Φύλο
Ηλικιακή ομάδα

Άλδξαο → 1
< 40

→1

Γπλαίθα → 2
40-49 → 2

Οικογ. καηάζηαζη

Άγακνο → 1

Έγγακνο → 2

Σύπορ ζσολείος

ΔΔΔΔΚ → 1

ΔΠΑΛ Δηδ → 2

Δπιμόπθυζη

Ναη → 1

ρη → 0

σέζη Δπγαζίαρ

Μφληκνο → 1

Αλαπι.Πι.Χξ → 2

SXESI_ERGASIAS Μφληκνο → 1

≥50 → 3

Αλαπι.Μεησκ→3

Χξνκ→4

Έθηαθηνο → 2

Να αλαθέξνπκε φηη ε κε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο θαηεγνξίεο Αλαπιεξσηήο
Μεησκέλνπ Χξαξίνπ θαη Χξνκηζζίνπ γηα ηελ κεηαβιεηή «ρέζε Δξγαζίαο» καο νδήγεζε
ζηε δεκηνπξγία λέαο κεηαβιεηήο «SXESI_ERGASIAS» κε 2 θαηεγνξίεο «Μφληκνο» (1)
θαη «Έθηαθηνο» (2) γηα λα κελ ππάξρνπλ ιάζε ζηελ αλάιπζε ιφγσ κε χπαξμεο ζηνηρείσλ
ζε θαηεγνξίεο.
Κάζε εξψηεζε ησλ Β', Γ' θαη Γ' ελνηήησλ ζεσξήζεθε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
Χζηφζν ν κεγάινο ηνπο αξηζκφο καο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία γηα ηελ ελφηεηα Β' 3
εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ κε ραξαθηήξα αζξνηζηηθνχ ζθνξ θαη 3 κε ραξαθηήξα κέζνπ
ζθνξ – φζεο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο ηεο Maslach. Δπίζεο γηα ηελ ελφηεηα Γ'
δεκηνπξγήζεθε 1 εμαξηεκέλε κεηαβιεηή γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλάιπζε θαη ε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πφζν πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζηε
δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο κε ζηνρεπκέλνπο ηξφπνπο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο θαη ην εχξνο
ηηκψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θαζεκηά. Δπίζεο νη ηηκέο ηφζν ησλ κεηαβιεηψλ αζξνηζηηθνχ
ζθνξ φζν θαη ησλ κέζνπ ζθνξ έρνπλ ρσξηζηεί ζε δηαζηήκαηα ψζηε λα θαίλνληαη ζε πνηα
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δηαζηήκαηα ηηκψλ γηα θάζε κεηαβιεηή ραξαθηεξίδεηαη ε δηάζηαζε ηεο εμνπζέλσζεο πνπ
εθθξάδεη σο Υακειή, Μέζε θαη Τςειή. Γηα ηηο κεηαβιεηέο – δηαζηάζεηο ηεο
εμνπζέλσζεο ιήθζεθε ππφςε ν πξναλαθεξζείο πίλαθαο πξνζαξκνγήο ησλ Walter θαη ζπλ
(2009). Γηα ηε κεηαβιεηή PROLIPSI ν ρσξηζκφο ζε δηαζηήκαηα ηηκψλ έγηλε απφ ηνπο
εξεπλεηέο κε ινγηθφ ηξφπν.
Πίνακασ 7: Εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ ζρευνασ

ΔΞΑΡΣΗΜΔ ΝΔ ΜΔΣ ΑΒΛΗΣΔ Δ ΡΔ ΤΝΑ
Σιμέρ
Πνηέ

Δπυη7 – Δπυη28

Λίγεο θνξέο

Μηα θνξά

Λίγεο θνξέο

Μηα θνξά ηελ

Λίγεο θνξέο

ην ρξφλν

ην κήλα

ην κήλα

εβδνκάδα

ηελ εβδνκάδα

1

2

3

4

5

0

Καζεκεξηλά

6

ΔΔsum

Υακειή

16

Μέζε 26

Τςειή

54

ΔΔmean

Υακειή

1.78

Μέζε 2.9

Τςειή

6

DPsum

Υακειή

8 Μέζε 13

Τςειή

30

DPmean

Υακειή

1.6 Μέζε 2.6

Τςειή

6

PAsum

Τςειή

30 Μέζε 36

Υακειή

48

PAmean

Τςειή

3.75 Μέζε4.5

Υακειή

6

Καζφινπ

Δπυη34-Δπυη37

0

PROLIPSI

Διάρηζηα

Λίγν

Μέηξηα

Πνιχ

1

2

3

4

Πνιχ

16

5

Μέηξηα

10

Πάξα πνιχ
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4.4.6 Περιοριςμού τησ ϋρευνασ
Ζ έξεπλα απηή πθίζηαηαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο
απνξξένπλ ηφζν απφ ηελ κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ φζν θαη απφ ηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ. Δθ πξννηκίνπ ζεσξνχκε φηη ε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εηδηθή αγσγή είλαη έλα
πνιπδηάζηαην θαη ζχλζεην θαηλφκελν, γεγνλφο πνπ απαηηεί κία κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο
έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείην απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
εξγάδνληαλ ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015
ζην λνκφ Ζξαθιείνπ. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη άιιεο νκάδεο επαγγεικαηηψλ ζηελ εηδηθή
αγσγή, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην πξνζσπηθφ εηδηθήο αγσγήο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θ.α. ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί.
Ζ κειέηε δηεμήρζε πξηλ απφ ηηο δηαθνπέο ην Πάζρα θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε
βηβιηνγξαθία, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο κέηξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμνπζέλσζεο είλαη
έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αζθαιή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Μπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη ιίγν πξηλ ην θιείζηκν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα δηαθνπέο άιινη
εθπαηδεπηηθνί ελδέρεηαη λα βηψλνπλ ζσξεπκέλε θνχξαζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη άιινη
λα είλαη ραξνχκελνη ζηελ πξνζκνλή ησλ δηαθνπψλ. Αληίζηνηρα ιίγν κεηά ηελ επηζηξνθή
απφ δηαθνπέο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπιιέμεη ςπρνζπλαηζζεκαηηθά
απνζέκαηα ελψ θάπνηνη άιινη αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε απφ ηελ επάλνδν. Σα ζηελά
ινηπφλ ρξνληθά πεξηζψξηα γηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γχξσ απφ ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα
πηζαλφλ λα αληαλαθιψληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη κε ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλν ηξφπν. Ο πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο επνκέλσο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο,
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κία πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηψλεη ην δείγκα ηεο κειέηεο.
Δπηπιένλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ειέγρζεθε θπξίσο ζε ζρέζε κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εθπαίδεπζε θ.α.). Γελ δφζεθε
φκσο έκθαζε ζηελ επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ εμίζνπ ζην θαηλφκελν ηεο
εμνπζέλσζεο, φπσο νη ζρέζεηο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ν ηχπνο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ,
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ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ηάμε, ε ζνβαξφηεηα ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, θαζψο θαη ε
δπλαηφηεηα βειηίσζήο ηνπο.
Σέινο έλαο άιινο πηζαλφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη γηα
ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην απηφ-αλαθνξάο. Σα
εξγαιεία απηφ-αλαθνξάο, παξά ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ ζρεδφλ ηε κνλαδηθή επηινγή σο
ζήκεξα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ππφθεηληαη ζε
ζνβαξέο αδπλακίεο, εμαηηίαο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη ζηε
ζπκπιήξσζε.
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5. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε ζπζρέηηζε κε
ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ην ππάξρνλ ζεσξεηηθφ πιαίζην. Ζ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε βαζηθψλ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. ηελ παξάγξαθν
5.1 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα – κνλνκεηαβιεηέο αλαιχζεηο – ελψ
ζηελ παξάγξαθν 5.2 νη δηκεηαβιεηέο αλαιχζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε
νξηζκέλσλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ σο πξνο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο.

5.1 Περιγραφικϊ αποτελϋςματα – Μονομεταβλητϋσ Αναλύςεισ
5.1.1 Επύπεδα ςυναιςθηματικόσ εξϊντληςησ των εκπαιδευτικών του
δεύγματοσ
Σν αζξνηζηηθφ ζθνξ (EEsum) θαη αλαινγηθά ην κέζν ζθνξ (EEmean) ησλ
απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζηηο δειψζεηο 7, 8, 9, 12, 14, 19, 20, 22,
26 γηα ηε δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Ν=34) θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα φπνπ παξαηίζεληαη νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ, ηππηθήο απφθιηζεο, ειάρηζηεο θαη
κέγηζηεο ηηκήο ηνπο.
Πίνακασ 8: Τιμζσ ςυναιςκθματικισ εξάντλθςθσ εκπαιδευτικϊν (ακροιςτικό & μζςο ςκορ)

ΜΟ

ΣΑ

Δλάσιζηη ηιμή

Μέγιζηη ηιμή

ΔEsum

15,65

8,41

0

38

EEmean

1,74

0,93

0

4,22

Παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην Ν.
Ζξαθιείνπ παξνπζηάδνπλ γεληθή εηθφλα ρακειψλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο
αθνχ ν κέζνο φξνο γηα ην αζξνηζηηθφ ζθνξ (EEsum) είλαη 15,65 θαη ε ηππηθή απφθιηζε
8,41.
Χζηφζν αμίδεη λα δνχκε πψο θαηαλέκνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ρακειά, κεζαία θαη
πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη απηή ε θαηαλνκή:
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Πίνακασ 9: Κατανομι εκπαιδευτικϊν βάςει ακροιςτικοφ ςκορ ςυναιςκθματικισ εξάντλθςθσ

EEsum

Ν

%

Υαμηλή[0 , 16]

22

64,7

Μεζαία[17 , 26]

8

23,5

Ττηλή[27 , 54]

4

11,8

Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία (Ν=22,

64,7%) ησλ

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο βηψλεη ρακειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, έλα
πνζνζηφ 23,5% (Ν=8) βηψλεη κεζαία επίπεδα θαη ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ 11,8% (Ν=4)
πνπ δπζηπρψο βηψλεη πςειά επίπεδα.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ζηελ
7βαζκε θιίκαθα Lickert ηνπ MBI παξαζέηνπκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα απφ ην SPSS γηα ηε
κεηαβιεηή EEmean:
Πίνακασ 10: Κατανομι μζςου ςκορ ςυναιςκθματικισ εξάντλθςθσ ςτθν 7βακμθ κλίμακα
EEmean
Καζόινπ
,67
,78
,89
Λίγεο θνξέο ην ρξόλν
1,11
1,33
1,44
1,56
1,67
1,78
Μηα θνξά ην κήλα
2,11
2,33
2,44
2,56
2,89
Λίγεο θνξέο ην κήλα
3,33
3,67
4,22
Total

Ν % σξεπηηθό %
1 2,9
2,9
1 2,9
5,9
2 5,9
11,8
4 11,8
23,5
2 5,9
29,4
1 2,9
32,4
1 2,9
35,3
4 11,8
47,1
2 5,9
52,9
2 5,9
58,8
2 5,9
64,7
2 5,9
70,6
1 2,9
73,5
1 2,9
76,5
1 2,9
79,4
2 5,9
85,3
1 2,9
88,2
1 2,9
91,2
1 2,9
94,1
1 2,9
97,1
1 2,9
100,0
34 100,0

Σχιμα 5: Ιςτόγραμμα μζςου ςκορ ςυναιςκθματικισ εξάντλθςθσ

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 70,6% (Ν=22) ησλ εθπαηδεπηηθψλ
βηψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ην πνιχ κηα θνξά ην κήλα. Μάιηζηα πεξίπνπ νη
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κηζνί εθπαηδεπηηθνί (Ν=18, 52,9%) φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ηζηφγξακκα βηψλνπλ
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απφ ιίγεο θνξέο ην ρξφλν έσο ιίγν ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην
κήλα.
5.1.2 Επύπεδα αποπροςωποπούηςησ των εκπαιδευτικών του δεύγματοσ
Σν αζξνηζηηθφ ζθνξ (DPsum) θαη ην κέζν ζθνξ (DPmean) ησλ απαληήζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζηηο δειψζεηο 11, 16, 17, 21, 28 γηα ηε δηάζηαζε ηεο
απνπξνζσπνπνίεζεο (Ν=34) θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα φπνπ παξαηίζεληαη νη ηηκέο
ηνπ κέζνπ φξνπ, ηππηθήο απφθιηζεο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκήο ηνπο.
Πίνακασ 11: Τιμζσ αποπροςωποποίθςθσ εκπαιδευτικϊν (ακροιςτικό & μζςο ςκορ)

ΜΟ

ΣΑ

Δλάσιζηη ηιμή

Μέγιζηη ηιμή

DPsum

2,91

4,96

0

24

DPmean

0,58

0,99

0

4,8

Παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην Ν.
Ζξαθιείνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειά επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο (ΜΟ=2,91 θαη
Σ.Α.=4,96), γεγνλφο ελζαξξπληηθφ.
Ζ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ρακειά, κεζαία θαη πςειά επίπεδα
απνπξνζσπνπνίεζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαίλνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πίνακασ 12: Κατανομι εκπαιδευτικϊν βάςει του ακροιςτικοφ ςκορ αποπροςωποποίθςθσ

DPsum

Ν

%

Υαμηλή[0 , 8]

31

91,2%

Μεζαία[9 , 13]

1

2,9%

Ττηλή[14 , 30]

2

5,9%

Δίλαη θαλεξφ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (Ν=31, 91,2%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
δείγκαηνο δε βηψλεη ζρεδφλ θαζφινπ ζπλαηζζήκαηα απνπξνζσπνπνίεζεο
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5.1.3 Επύπεδα προςωπικόσ επύτευξησ των εκπαιδευτικών του δεύγματοσ
Σν αζξνηζηηθφ ζθνξ (PAsum) θαη ην κέζν ζθνξ (PAmean) ησλ απαληήζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=34) ζηηο δειψζεηο 10, 13, 15, 18, 23, 24, 25 θαη 27 γηα
ηε δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα φπνπ

παξαηίζεληαη νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ, ηππηθήο απφθιηζεο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκήο.
Πίνακασ 13: Τιμζσ προςωπικισ επίτευξθσ εκπαιδευτικϊν (ακροιςτικό & μζςο ςκορ)

ΜΟ

ΣΑ

Δλάσιζηη ηιμή

Μέγιζηη ηιμή

PAsum

40,74

6,61

20

48

PAmean

5,09

0,83

2,5

6

Σα επίπεδα πξνζσπηθήο επίηεπμεο παξνπζηάδνπλ πνιχ θαιή γεληθή εηθφλα, αθνχ ν
κέζνο φξνο είλαη 40,74 γηα ην αζξνηζηηθφ ζθνξ PAsum πεξίπνπ 4 κνλάδεο πςειφηεξνο
απφ ην φξηα ηεο κέηξηαο πξνζσπηθήο επίηεπμεο φπσο ηα φξηα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ
ηνπο Walter θαη ζπλ. (2009). πλεμεηάδνληαο επίζεο ην κέζν φξν ηεο κεηαβιεηήο
PAmean ζε ζρέζε κε ηελ 7βαζκε θιίκαθα Lickert ηνπ MBI κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε
φηη θαηά κέζν φξν νη εθπαηδεπηηθνί δνπλ θαηαζηάζεηο πξνζσπηθήο επίηεπμεο ηνπιάρηζην
ιίγεο θνξέο ηελ εβδνκάδα (βιέπε θαη ζρήκα παξαθάησ)
Απηφ γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο PAsum πνπ
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.. Κνηηάδνληαο πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη
25 απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο (73,5%) ζεκεηψλνπλ πςειφ αζξνηζηηθφ ζθνξ
ζηε δηάζηαζε ηεο επίηεπμεο (≥37), άξα βηψλνπλ ρακειή ή θαζφινπ εμνπζέλσζε – ιφγσ
απηήο ηεο δηάζηαζεο ηνπ MBI – αθνχ αηζζάλνληαη φηη νινθιεξψλνληαη θαη πξνζθέξνπλ
ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπο.
Πίνακασ 14: Κατανομι εκπαιδευτικϊν βάςει του ακροιςτικοφ ςκορ προςωπικισ επίτευξθσ

PΑsum

Ν

%

Ττηλή [0 , 30]

3

8,8

Μεζαία [31 , 36]

6

17,7

Υαμηλή [37 , 48]

25

73,5
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Ζ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηνπ κέζνπ ζθνξ επίηεπμεο PAmean θαίλνληαη ζην
παξαθάησ ηζηφγξακκα φπνπ δηαθξίλεηαη ε επηθξάηεζε ησλ ηηκψλ γχξσ ζην 5 (Λίγεο
θνξέο ηελ εβδνκάδα) κε απφθιηζε πεξίπνπ ±1 (mean=5.09 θαη std.dev=0.826)

Σχιμα 6: Ιςτόγραμμα μζςου ςκορ επίτευξθσ ςτθν 7βακμθ κλίμακα

5.1.4 Σρόποι διαχεύριςησ επαγγελματικού ϊγχουσ από τουσ εκπαιδευτικούσ
Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην επαγγεικαηηθφ άγρνο πνπ
ελδερνκέλσο βηψλνπλ αλά πεξηφδνπο θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο επηινγέο
απνηεινχλ ε ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο/ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο ή ην
νηθνγελεηαθφ

ηνπο

πεξηβάιινλ

θαζψο

θαη

ε

επηινγή

θάπνηαο

επράξηζηεο

δξαζηεξηφηεηαο/ρφκπη ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν.
Πην ζπγθεθξηκέλα φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ην 67,6% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο επηιέγεη κεηαμχ άιισλ ηε ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο,
σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ άγρνπο, ελψ ην 55,9% επηιέγεη κεηαμχ
άιισλ ηε ζπδήηεζε κε ην/ηε ζχληξνθν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο ην 55,9% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο επηιέγεη κεηαμχ άιισλ λα θάλεη κία δξαζηεξηφηεηα ή ρφκπη
πνπ ηνπ πξνθαιεί επραξίζηεζε. Απφ ηηο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο επηινγέο δηαρείξηζεο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ ζηξεο απνηεινχλ ε απνθπγή ησλ πξφζζεησλ θαζεθφλησλ θαη νη άδεηεο κε
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πνζνζηφ επηινγήο 1,3% αληίζηνηρα, ν θαθέο (2,7%) θαη ε πξνζθπγή ζε εηδηθφ ή
ζχκβνπιν (5,3%).
Πίνακασ 15: Κατανομι των απαντιςεων των εκπαιδευτικϊν του δείγματοσ αναφορικά με τουσ τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ του επαγγελματικοφ άγχουσ
Αληηκεηώπηζε

Απαληήζεηο

Percent of

N

%

Cases

Σπδεηώ κε ζπλαδέιθνπο - δηεύζπλζε

23

30,7%

67,6%

Σπδεηώ κε ζύληξνθν - νηθνγέλεηα

19

25,3%

55,9%

Απεπζύλνκαη ζε ζύκβνπιν - εηδηθό

4

5,3%

11,8%

19

25,3%

55,9%

1

1,3%

2,9%

Παίξλσ άδεηα

1

1,3%

2,9%

Καπλίδσ

6

8,0%

17,6%

Πίλσ θαθέ

2

2,7%

5,9%

75

100,0%

220,6%

Κάλσ ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν κνπ θάπνηα επράξηζηε
δξαζηεξηόηεηα/ρόκπη
Απνθεύγσ πξόζζεηα θαζήθνληα πνπ ζα κε
επηβαξύλνπλ, ελώ ζπλήζσο αλαιακβάλσ γηα λα
είκαη αξεζηόο

Σύλνιν

Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κφλν νη 4, δειαδή
ην 11,8%, δήισζαλ φηη έρνπλ απεπζπλζεί ζε εηδηθφ- ζχκβνπιν πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθφ άγρνο, ελψ νη 3 απφ απηνχο
ζεσξνχλ φηη βνεζήζεθαλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ .

Σχιμα 7: Συχνότθτα καταφυγισ εκπαιδευτικϊν ςε ςφμβουλο - ειδικό
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5.1.5 Αντιλόψεισ εκπαιδευτικών για τη δυνατότητα πρόληψησ του
εργαςιακού ϊγχουσ
Γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο δηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο
ηξφπνπο παξέκβαζεο ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, φπσο ε παξνπζία
εηδηθνχ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θ.α.
Υξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα lickert γηα ηηο απαληήζεηο, φπνπ θαζφινπ=0 θαη πάξα πνιχ= 5.
πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηηο θαηαλνκέο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νη 20 εμ απηψλ ή ην 58,8% ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ παξνπζία θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηδηθνχ
βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην εηδηθφ ζρνιείν σο κέζν πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο
(Μ.Ο=3.47.

Σ.Α=0.825), θαζψο θαη ηελ χπαξμε ελφο πνιχ θαιά νξγαλσκέλνπ

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Μ.Ο=3.41, Σ.Α= 0.821). Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ ζεσξεί
ην 41,2% ηνπ δείγκαηνο φηη ζα πξνιάκβαλε ηελ χπαξμε εξγαζηαθνχ άγρνπο ζην ζρνιείν
ηνπο είλαη ε κείσζε ηεο εηζδνρήο κε ιεηηνπξγηθψλ καζεηψλ, ε νπνία παξάκεηξνο
ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζεκαληηθέο πεγέο άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μ.Ο=2.41,
Σ.Α=1.234). Σέινο 25 απφ ηνπο 34 εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, δει. ην 73,5% πηζηεχεη
φηη ε δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη
ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε ηνπ άγρνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
Πίνακασ 16: κατανομι των απαντιςεων των εκπαιδευτικϊν του δείγματοσ αναφορικά με τισ αντιλιψεισ τουσ για
τθ ςθμαςία ςυγκεκριμζνων παραγόντων ςτθν πρόλθψθ του εργαςιακοφ άγχουσ
Καζόινπ
Ν

Λίγν

% Ν

Μέηξηα
%

Πνιύ

Πάξα πνιύ

Δείθηεο

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Μ.Ο

Τ.Α

Αύμεζε εηδηθνύ
βνεζεηηθνύ
πξνζσπηθνύ ζην

1

2,9

0

0

1

2,9

12

35,3

20

58,8

3,47

,825

3

8,8

6

17,6

5

14,7

14

41,2

6

17,6

2,41

1,234

0

0

1

2,9

4

11,8

9

26,5

20

58,8

3,41

,821

1

2,9

1

2,9

0

0

7

20,6

25

73,5

3,59

,892

ζρνιείν
Πεξηνξηζκόο εηζδνρήο
κε ιεηηνπξγηθώλκαζεηώλ
Οξγαλσκέλν
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
Καιή ζρέζε κε
ζπλαδέιθνπο
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5.1.6 Γενικϋσ απόψεισ εκπαιδευτικών περύ τησ αξύασ τησ ςυμβουλευτικόσ
ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκβνπιεπηηθή
δηαδηθαζία σο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ζην ζρνιηθφ πιαίζην.
πγθεθξηκέλα φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν ζρήκα, αλεμαξηήησο αλ νη ίδηνη έρνπλ
απεπζπλζεί ζε ζχκβνπιν, νη 31 εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ην 91,2% ζεσξνχλ
φηη φπνηνο βηψλεη εξγαζηαθφ άγρνο θαιφ είλαη λα απεπζχλεηαη ζε θάπνην ζχκβνπιν ή
εηδηθφ.

Σχιμα 8: Σθμαςία καταφυγισ ςε ςφμβουλο - ειδικό για το εργαςιακό άγχοσ κατά τουσ εκπαιδευτικοφσ

Σέινο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, δειαδή 27 εθπαηδεπηηθνί
(79,4%) θξίλνπλ απαξαίηεηε ηελ παξνπζία εηδηθνχ ζπκβνχινπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα
εηδηθήο αγσγήο πνπ εξγάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλεη ηελ εθδήισζε άγρνπο
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.

Σχιμα 9: Η αναγκαιότθτα τθσ παρουςίασ ειδικοφ ςυμβοφλου ςτο ςχολείο κατά τουσ εκπαιδευτικοφσ
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5.2 Επαγωγικϊ αποτελϋςματα – Διμεταβλητϋσ Αναλύςεισ
5.2.1 Διαφοροπούηςη των διαςτϊςεων τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ
ανϊλογα με τα ατομικϊ χαρακτηριςτικϊ των εκπαιδευτικών
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο
επαγγεικαηηθήο

εμνπζέλσζεο

αλάινγα

κε

ηα

αηνκηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ, πξαγκαηνπνηήζακε αλαιχζεηο Independent-Samples T-Test θαη One-way
Anova ζην SPSS γηα ζχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ γηα 2 ή πεξηζζφηεξα αλεμάξηεηα δείγκαηα.
Γηα θάζε δηάζηαζε ηεο εμνπζέλσζεο δειαδή γηα ηηο κεηαβιεηέο κέζνπ ζθνξ
ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (EEmean), απνπξνζσπνπνίεζεο (DPmean) θαη πξνζσπηθήο
επίηεπμεο (PAmean)

έγηλαλ αλαιχζεηο

T-Test γηα ηνπο παξάγνληεο θχιν θαη

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε φπνπ είρακε 2 αλεμάξηεηα δείγκαηα θαη One-Way Anova γηα
ηελ ειηθία φπνπ είρακε 3 ειηθηαθέο νκάδεο.
Απφ ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ
πξνέθπςε

φηη

δελ

ππήξμε

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

δηαθνξνπνίεζε

νχηε

ηεο

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (t=-0,327 df=32 p=0,746), νχηε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο
(t=0,870 df=32 p=0,391), νχηε ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο (t=1,564 df=32 p=0,128) σο
πξνο ην θχιν. Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο παξαηίζεληαη παξαθάησ:
Πίνακασ 17: Διαφοροποίθςθ τριϊν διαςτάςεων ανάλογα με το φφλο

Δξάνηληζη
EEmean

Φύλο

N

M.O.

T.A.

T

df

p

1.Άλδξαο

12

1,67

1,11

-0,327

32

0,746

2.Γπλαίθα

22

1,78

0,85

1.Άλδξαο

12

0,78

1,42

0,870

32

0,391

2.Γπλαίθα

22

0,47

0,67

1.Άλδξαο

12

5,39

0,59

1,564

32

0,128

2.Γπλαίθα

22

4,93

0,90

Αποπποζυποποίηζη
DPmean

Δπίηεςξη
PAmean
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Χο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
άγακσλ – έγγακσλ ζηε δηάζηαζε ηεο επίηεπμεο (t=-2,232, df=32, p=0,033) φρη φκσο θαη
ζηε

ζπλαηζζεκαηηθή

εμάληιεζε

(t=1,888,

df=15,577,

p=0,078)

ή

ζηελ

απνπξνζσπνπνίεζε (t=1,550, df=12,618 p=0,146). πγθεθξηκέλα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ
κέζσλ φξσλ γηα ηε δηάζηαζε ηεο επίηεπμεο πξνθχπηεη φηη νη έγγακνη βηψλνπλ πςειφηεξα
επίπεδα πξνζσπηθήο επίηεπμεο (M.O.=5,31 T.A.=0,67) απφ ηνπο άγακνπο (Μ.Ο.=4,69
Σ.Α.=0,96).
Πίνακασ 18: Διαφοροποίθςθ τριϊν διαςτάςεων ανάλογα με τθν οικογενειακι κατάςταςθ

Οικογεν.

N

M.O.

T.A.

t

df

p

1.Άγακνο

12

2,19

1,16

1,888

15,577

0,078

2.Έγγακνο

22

1,49

0,70

1.Άγακνο

12

1,01

1,45

1,550

12,618

0,146

2.Έγγακνο

22

0,35

0,53

1.Άγακνο

12

4,69

0,96

-2,232

32

0,033

2.Έγγακνο

22

5,31

0,67

καηάζηαζη
Δξάνηληζη
EEmean

Αποπποζυποποίηζη
DPmean

Δπίηεςξη
PAmean

Χο πξνο ηελ ειηθία φπνπ δηελεξγήζεθε αλάιπζε One-Way Anova δελ πξνέθπςε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κέζσλ ηηκψλ ησλ 3 ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηηο δηαζηάζεηο
ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (F=0.702

p=0,503) θαη απνπξνζσπνπνίεζεο (F=0.455

p=0,639). Αληίζεηα θαίλεηαη φηη ε επίηεπμε δηαθνξνπνηείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
(F=3,610 p=0,039) ζηελ ειηθηαθή νκάδα «50 θαη πάλσ» κε Μ.Ο.=5,79 θαη Σ.Α.=0,30 ζε
ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν πνπ εκθαλίδνπλ ζρεδφλ ίδην Μ.Ο. ~4,9 .
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Πίνακασ 19: Διαφοροποίθςθ μζςων τιμϊν επίτευξθσ ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα

Ηλικιακή

N

M.O.

T.A.

1. < 40

17

4,93

0,64

2. 40 – 49

10

4,89

1,11

3. ≥ 50

7

5,79

0,30

34

5,09

0,83

ομάδα
Δπίηεςξη
PΑmean

χλνιν

Πίνακασ 20: Στοιχεία ανάλυςθσ One-Way Anova επίτευξθσ ανά θλικιακι ομάδα

5.2.2

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

4,253

2

2,126

3,610

,039

Within Groups

18,257

31

,589

Total

22,510

33

των

διαςτϊςεων

Διαφοροπούηςη

επαγγελματικόσ

εξουθϋνωςησ

ανϊλογα με τα εργαςιακϊ χαρακτηριςτικϊ των εκπαιδευτικών
Ζ δηαθνξνπνίεζε θάζε δηάζηαζεο ηεο εμνπζέλσζεο – πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ησλ
κεηαβιεηψλ κέζνπ ζθνξ EEmean, DPmean, PAmean – ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο
ηχπνο ζρνιείνπ (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ – ΔΠΑ.Λ), χπαξμε επηκφξθσζεο (Ναη – ρη) θαη ζρέζε
εξγαζίαο (Μφληκνο – Έθηαθηνο) κειεηήζεθε κέζσ αλαιχζεσλ T-Test.
Απφ ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ
πξνέθπςε φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
εμάληιεζεο (t=--0,458 df=32 p=0,650), θαη ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο (t=0,302 df=32
p=0,765) σο πξνο ηνλ ηχπν ζρνιείνπ. Χζηφζν ζηελ πξνζσπηθή επίηεπμε θαη πάιη
θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (t=2,149
ηνπ

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.

πςειφηεξα

p=0,039). Οη

εθπαηδεπηηθνί

δειαδή

(MO=5,3984

TA=0,67116) απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ην ΔΠΑ.Λ. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

βηψλνπλ

df=32

επίπεδα

επίηεπμεο

– 78 –
Πίνακασ 21: Διαφοροποίθςθ διαςτάςεων εξουκζνωςθσ ανάλογα με τον τφπο του ςχολείου

Δξάνηληζη
EEmean

Σύπορ ζσολείος

N

M.O.

T.A.

t

df

P

1.Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.

16

1,66

0,95

-0,458

32

0,650

18

1,81

0,94

16

0,64

1,22

0,302

32

0,765

18

0,53

0,77

16

5,40

0,67

2,149

32

0,039

18

4,82

0,87

2.ΔΠΑ.Λ.Δηδηθήο
Αγσγήο
Αποπποζυποποίηζη

1.Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.

DPmean
2.ΔΠΑ.Λ.Δηδηθήο
Αγσγήο
Δπίηεςξη
PAmean

1.Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.
2.ΔΠΑ.Λ.Δηδηθήο
Αγσγήο

πλερίδνληαο ηηο αλαιχζεηο T-Test κε κεηαβιεηή νκαδνπνίεζεο ηελ επηκφξθσζε
δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηελ εμάληιεζε (t=1,171 df=32
p=0,250), ηελ απνπξνζσπνπνίεζε (t=0,703 df=32 p=0,5) θαη ηελ επίηεπμε (t=-0,152
df=32 p=0,880). Άξα ε χπαξμε επηκφξθσζεο δε δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα
επίπεδα εμνπζέλσζεο ζε θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο.
Οινθιεξψλνληαο ηε δηεξεχλεζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο
εμνπζέλσζεο σο πξνο ηα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αλάιπζε TTest σο πξνο ηε ζρέζε εξγαζίαο (Μφληκνο – Έθηαθηνο) δελ έδεημε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή
δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηαζηάζεηο εμάληιεζεο θαη επίηεπμεο.
Σν ελδηαθέξνλ είλαη φκσο φηη ηα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο δείρλνπλ λα
δηαθνξνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (t=-2,1 df=20,474 p=0,048) αλάινγα κε ηε
ζρέζε εξγαζίαο. Έηζη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα νη αλαπιεξσηέο
βηψλνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο (Μ.Ο.=0,89 Σ.Α.=1,25) απ‟ φηη ηνπο
κφληκνπο (Μ.Ο.=0,24 Σ.Α.=0,38) σζηφζν επηπρψο ν Μ.Ο. δείρλεη φηη νη ηηκέο απηέο είλαη
ρακειέο. Σα ζηνηρεία αλαιπηηθά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Πίνακασ 22: Διαφοροποίθςθ διαςτάςεων εξουκζνωςθσ ανάλογα με τθ ςχζςθ εργαςίασ

σέζη

N

M.O.

T.A.

t

df

p

1.Μφληκνο

16

1,67

0,90

-0,418

32

0,679

2.Αλαπιεξσηήο

18

1,80

0,98

1.Μφληκνο

16

0,24

0,38

-2,1

20,474

-0,048

2.Αλαπιεξσηήο

18

0,89

1,25

1.Μφληκνο

16

5,20

0,96

0,735

32

0,468

2.Αλαπιεξσηήο

18

4,99

0,70

επγαζίαρ
Δξάνηληζη
EEmean

Αποπποζυποποίηζη
DPmean

Δπίηεςξη
PAmean

5.2.3 Προςδιοριςμόσ βαθμού ςυςχϋτιςησ των διαςτϊςεων επαγγελματικόσ
εξουθϋνωςησ
ηελ πξνζπάζεηά καο λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζπλάθεηα ησλ απαληήζεσλ – ζρεηηθά κε
ηηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο – πνπ ιάβακε ζηα εξσηεκαηνιφγηα, θάλακε δηκεηαβιεηή
αλάιπζε ζπζρέηηζεο (Bivariate Correlation) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ DPmean, EEmean
θαη PAmean. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζή ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ηα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη:
Ζ εμάληιεζε κε ηελ απνπξνζσπνπνίεζε ζπλδένληαη ηζρπξά ζεηηθά (r=0,525) θαη ε
ζρέζε

απηή

είλαη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή

(p=0,001)

ζε

επίπεδν

ζηαηηζηηθήο

ζεκαληηθφηεηαο 1%.
Ζ εμάληιεζε κε ηελ επίηεπμε ζπλδένληαη ηζρπξά αξλεηηθά (r =-0,566). Ζ ζρέζε
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0, 000) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1%.
Ζ απνπξνζσπνπνίεζε κε ηελ επίηεπμε ζπλδένληαη αξλεηηθά ηζρπξά (r=-0,433,
p=,011) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%.
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Πίνακασ 23: Διμεταβλθτι ανάλυςθ ςυςχετίςεων των διαςτάςεων εξουκζνωςθσ
Απνπξνζσπνπνί Δμάληιεζε
εζε DPmean
Pearson Correlation
Απνπξνζσπνπνίεζε
DPmean

Δμάληιεζε
EEmean

Δπίηεπμε
PAmean

**

1

p
N

EEmean

Eπίηεπμε
PAmean

,525

-,433*

,001

,011

34

34

1

-,566**

34
**

Pearson Correlation

,525

p

,001

N

34

34

34

Pearson Correlation

-,433*

-,566**
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5.2.4

Διαφοροπούηςη αντύληψησ

εκπαιδευτικών

για

τη

δυνατότητα

πρόληψησ του εργαςιακού ϊγχουσ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αληίιεςε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνο ζε ζρέζε κε ηα
αηνκηθά θαη εξγαζηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε γηα
αλεμάξηεηα δείγκαηα (Independent Samples t-Test). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία
δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε ειηθία, ε επηκφξθσζε ζηελ
εηδηθή αγσγή, ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ εξγάδνληαη θαη ε ζρέζε εξγαζίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε ηεο πξφιεςεο ηνπ άγρνπο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη
αλδξψλ (t=0,554, df=32, p=0,583). Χζηφζν παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
(t=-2,722

df= 13,919 p=,017) κεηαμχ ησλ έγγακσλ θαη άγακσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
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δείγκαηνο, κε ηνπο πξψηνπο λα ζεσξνχλ φηη ηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληεο πξφιεςεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο
(Μ.Ο γηα έγγακνπο=13,68, Σ.Α=1,32) (Μ.Ο γηα άγακνπο=11,41 Σ.Α=2,71). Σέινο φπσο
θαίλεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα ν παξάγνληαο ειηθία δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ
αληίιεςε ηνπ δείγκαηνο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηνπ άγρνπο.
Πίνακασ 24: Διαφοροποίθςθ αντίλθψθσ για τθ δυνατότθτα πρόλθψθσ ανάλογα με το φφλο και τθν οικογενειακι
κατάςταςθ των εκπαιδευτικϊν

Ππόλητη

Φύλο

N

M.O.

T.A.

T

df

P

1.Άλδξαο

12

13,16

1,8

5,54

32

0,583

2.Γπλαίθα

22

12,72

2,39

N

M.O.

T.A.

T

df

P

1.Άγακνο

12

11,42

2,71

-2,722

13,919

0,017

2.Έγγακνο

22

13,68

1,32

Οικ.
Καηάζηαζη
Ππόλητη

Πίνακασ 25: Στοιχεία ανάλυςθσ One-Way Anova τθσ πρόλθψθσ ανά θλικιακι ομάδα
Ηιηθηαθή Οκάδα

N

Μ.Ο.

Τ.Α.

<40

17

12,76

2,73

40-49

10

12,70

1,49

>=50

7

13,43

1,62

Total

34

12,88

2,18

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2,656

2

1,328

0,266

0,768

Within Groups

154,873

31

4,996

Total

157,529

33

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Ο ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηνπ άγρνπο ζην ρψξν
εξγαζίαο. Γελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηνπ ΔΠΑΛ θαη ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ (t=0,605 df= 32 p= 0,550). Δπίζεο ε επηκφξθσζε ζηελ
εηδηθή αγσγή δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο
ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο, θαζψο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη επηκφξθσζε θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ
έρνπλ (t= 0,186 df= 32 p= 0,854). Σέινο ε ζρέζε εξγαζίαο δελ απνηειεί παξάγνληα πνπ
δηαθνξνπνηεί ηελ αληίιεςε γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηεο εμνπζέλσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (t= 1,08 df= 32 p= 0,286).
Πίνακασ 26: Διαφοροποίθςθ αντίλθψθσ για πρόλθψθ ανάλογα με τα εργαςιακά χαρακτθριςτικά των
εκπαιδευτικϊν

Ππόλητη

Σύπορ ζσολείος

N

M.O.

T.A.

t

Df

p

1.ΔΔΔΔΚ

16

13,13

1,67

0,605

32

0,550

2.ΔΠΑ.Λ.

18

12,67

2,59

N

M.O.

T.A.

t

Df

p

0. ρη

9

13,00

1,73

0,186

32

0,854

1.Ναη

25

12,84

2,36

σέζη επγαζίαρ

N

M.O.

T.A.

t

Df

p

1.Μφληκνο

16

13,31

1,82

1,085

32

0,286

2.Έθηαθηνο

18

12,5

2,46

Δπιμόπθυζη
Ππόλητη

Ππόλητη

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ απφ ηα αηνκηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ
επηδξά ζηελ αληίιεςε γηα ηε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηνπ άγρνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.

ΤΖΗΣΗΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
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6.1 Βαςικϊ ςυμπερϊςματα – ερμηνεύα
Αθνχ παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε πνζνηηθά δεδνκέλα,
αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο, πνπ ζηνρεχεη α) ζηελ
πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ επξεκάησλ, β) ζηελ αλαθνξά πηζαλψλ εθαξκνγψλ ησλ
απνηειεζκάησλ, γ) ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα κε ζηφρν ηνλ έιεγρν
θαη ηε δηεχξπλζε ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Αξρηθά κέζσ ηεο Κιίκαθαο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ηεο
Maslach ππνινγίζηεθαλ ηα επίπεδα ηεο εμνπζέλσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΔΠΑ.Λ
Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Ν. Ζξαθιείνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο βηψλνπλ απφ ρακειά σο κέηξηα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο
εμάληιεζεο, πνιχ ρακειά επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πςειά επίπεδα πξνζσπηθήο
επίηεπμεο. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζε θακία απφ ηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ παξνπζηάζηεθαλ ηηκέο ηέηνηεο πνπ λα
ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε πςειψλ επηπέδσλ εμνπζέλσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα. Ζ
αλαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα άιισλ εξεπλψλ ζηελ
Διιάδα είλαη αξθεηά δχζθνιε, θαζψο αθελφο ε παξνχζα κειέηε είλαη πνιχ κηθξήο
εκβέιεηαο θαη αθεηέξνπ παξαηεξνχληαη αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ζηηο παξφκνηεο έξεπλεο
ζηελ Διιάδα. Χζηφζν κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ
εκθαλίδνληαη ρακειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζρέζε κε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Ακεξηθή (Μφηηεηεθαλίδε, 2000). Οη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα απνδνζνχλ ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.
Γηα λα αμηνινγεζεί ν δεχηεξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο αμηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ
κεηαβιεηέο πνπ έρεη βξεζεί ζηε βηβιηνγξαθία φηη ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Μφηηε-ηεθαλίδε, 2000; Κάληαο, 1996; Maslach, 1996).
Γειαδή νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνπο αηνκηθνχο
παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.α.
πγθεθξηκέλα θάλεθε φηη νη δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην
ζπγθεθξηκέλν δείγκα δελ επεξεάζηεθαλ απφ ην θχιν θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ εηδηθή αγσγή. κσο ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε ειηθία θαη ν
ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ εξγάδνληαη θαίλεηαη λα είλαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Πην αλαιπηηθά νη έγγακνη, νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 50
εηψλ θαη άλσ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ θαίλεηαη λα βηψλνπλ
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πςειφηεξα επίπεδα πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σα
επξήκαηα απηά κπνξεί λα εξκελεπηνχλ σο εμήο: γηα ηνπο έγγακνπο ε νηθνγέλεηα παίμεη
έλα ηζρπξφ ππνζηεξηθηηθφ θαη αλαραηηηζηηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηεο εμνπζέλσζεο, ελψ
ν έγγακνο εξγαδφκελνο δελ ζηεξίδεηαη κφλν ζηε δνπιεηά ηνπ γηα λα βξεη λφεκα ζηε δσή
ηνπ θαη λα ιάβεη επραξίζηεζε. Δπηπξφζζεηα νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί,
ιφγσ ηεο ελδερφκελεο πνιπεηνχο εκπεηξίαο ηνπο, έρνπλ αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθφηεξνπο
κεραληζκνχο

αληηκεηψπηζεο

ηνπ

εξγαζηαθνχ

άγρνπο

ή

δηαρεηξίδνληαη

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ ηάμε ηνπο, γεγνλφο πνπ απνηειεί πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα
απμεκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε.
Σέινο ε ζρέζε εξγαζίαο σο παξάγνληαο θάλεθε φηη ζπλδέεηαη κε ηα επίπεδα
απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο κφληκνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ηελ αίζζεζε
εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο πνπ βηψλεη ν αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο. Πηζαλά φκσο λα
ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ελψ ν ρψξνο ηεο εηδηθήο αγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ
έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θνξηίζεηο θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε ζρέζε παηδαγσγνχκαζεηή, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα εηδηθά ζρνιεία είλαη εξγαδφκελνη κε ζρέζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε ρξνληθή πνιπηέιεηα λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα αζθαιή θαη κφληκν ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ κε ηνπο καζεηέο. Σν
γεγνλφο απηφ ηεο αιιαγήο πξνζσπηθνχ ζε θάζε λέν ζρνιηθφ έηνο επηβαξχλεη
ζπλαηζζεκαηηθά ηφζν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δελ έξρνληαη ζε άκεζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα
ησλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζηε ρψξα καο, σζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί φπσο
πξνεγνπκέλσο φηη ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θπξίσο
ζηηο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ην θαηλφκελν ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Θα
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο, ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή
πξνζπάζεηα δελ ζπζρεηίζηεθαλ νη δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο κε νξγαλσηηθνχο ή
εξγαζηαθνχο παξάγνληεο φπσο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχκαζεηψλ θ.α., πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν ν
εξγαδφκελνο ζα βηψζεη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ή ζα απνδψζεη ζηε δνπιεηά ηνπ.
ζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο
ζπλεζίδνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην επαγγεικαηηθφ άγρνο πνπ ελδερνκέλσο βηψλνπλ αλά
πεξηφδνπο, ε ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ πξψηε ηνπο
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επηινγή, ελψ ε απνπζία απφ ηελ εξγαζία, πνπ απνηειεί θαη πηζαλή έλδεημε
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαθέξεηαη απφ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο.
εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί
ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ελφο ζπκβνχινπ ή εηδηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ
άγρνπο, ρσξίο σζηφζν κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο λα έρεη απεπζπλζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ζε θάπνην εηδηθφ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ελψ νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, ελ ηνχηνηο νη ίδηνη δελ είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη, ψζηε λα
απνηειεί ζπρλή επηινγή γηα επίιπζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο.
Αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ
πξφιεςε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ζεσξείηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην εηδηθφ ζρνιείν, πνπ
ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη ε κείσζε ηεο εηζδνρήο κε
ιεηηνπξγηθψλ καζεηψλ. πσο θαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ε βαξχηεηα ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ εηδηθή αγσγή ζρεηίδεηαη κε ην
ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, δειαδή ζεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή
εμάληιεζε θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη αξλεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε
(Υαξαιάκπνπο, 2012). Σέινο έλα νξγαλσκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ε
δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ απνηεινχλ θαηά
ηελ αληίιεςε ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο, ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πξφιεςεο ηνπ
εξγαζηαθνχ άγρνπο ζην ζρνιείν ηνπο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, φπνπ νη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο
εκπιέθνληαη ζεκαληηθά ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
αιιά θαη κπνξνχλ λα πξνιάβνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ άγρνπο ζηελ εξγαζία (Μνπδνχξα,
2005; Maslach & Jackson, 1984).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη αηζηφδνμα, θαζψο
νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζην λ. Ζξαθιείνπ παξά ην γεγνλφο φηη είλαη έλαο θιάδνο
ηεο εθπαίδεπζεο ηδηαίηεξα επηβαξπκέλνο, κε αλππαξμία ππνζηήξημεο απφ αξκφδηνπο
θνξείο, έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη θαηάιιεισλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη
παηδαγσγνί πνπ εξγάδνληαη εθεί θαίλεηαη λα αγαπνχλ ην επάγγεικα, λα θαηαθέξλνπλ λα
πεξλνχλ ηνπο θαζεκεξηλνχο ζθνπέινπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ηελ
αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο επηηπρίαο, ψζηε λα κε θέξνληαη κε ηξφπν πνπ νξίδεηαη απφ
απνπξνζσπνπνίεζε. Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία εξκελείαο ησλ επξεκάησλ

– 88 –

ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο
εκβέιεηαο ηεο, πεξηνξίδεηαη ζε επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ
ηνπ δείγκαηνο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ επξχηεξν
πιεζπζκφ.

6.2 Μελλοντικϋσ ϋρευνεσ
Γεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ εξγαζία ζα κπνξνχζακε λα
πξνηείλνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην κέιινλ. Σα
ρακειά πνζνζηά ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην δείγκα ηεο
έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ πνηθηιφηξνπα. Απφ ηε κία νη κεγάινη πεξίνδνη
δηαθνπψλ πνπ απνιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη πνπ ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
μεθνχξαζεο θαη απνκάθξπλζεο απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη απφ ηελ άιιε ην
ππνζηεξηθηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (παξνπζία ςπρνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ
θ.α.) πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζεο ηεο εμνπζέλσζεο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ειεγρζνχλ νη επηδξάζεηο πνπ
ηπρφλ έρνπλ νη ζπλζήθεο θαη ε ρξνληθή ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πξνηείλεηαη νη κειινληηθέο έξεπλεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
παξάιιειε κέηξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε πεξηζζφηεξα ςπρνκεηξηθά κέζα θαη ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κέζα ζην ζρνιηθφ έηνο.
ε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απηφ-αλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε ηνπ
ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο π.ρ. θιίκαθα Maslach, θαιφ ζα ήηαλ ν
ζρεδηαζκφο ησλ κειινληηθψλ εξεπλψλ λα θαιχπηεη ηξεηο επηπιένλ πηπρέο:


ηελ παξαηήξεζε εη δπλαηφλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ελ ψξα εξγαζίαο



ηε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ κε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο επηιέγνληάο ηνπο
πηζαλά κε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία



ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ελφο ή θαη πεξηζζνηέξσλ
ζρνιηθψλ εηψλ
Μηιψληαο γεληθφηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ρξήζηκν ζα

ήηαλ νη κειινληηθέο έξεπλεο λα πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ δείγκα παηδαγσγψλ, απφ φιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ηδησηηθφ ηνκέα.
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεχζηκα
γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
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έλαπζκα γηα εθαξκνγή απφ ηελ πνιηηεία θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο,
κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο εμνπζέλσζεο θαη θπξίσο ηελ
εμάιεηςε ησλ επαγγεικαηηθψλ παξαγφλησλ ζηξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο ζε
επίπεδν πεξηθέξεηαο θαιφ ζα ήηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ κεγαιχηεξεο έθηαζεο έξεπλεο πνπ
ζα ζηνρεχνπλ ζηε κειέηε ηνπ ζπλδξφκνπ, κε ζηφρν ηελ πξφιεςή ηνπ.

6.3 Προτϊςεισ πρακτικόσ εφαρμογόσ
Σέινο νη πξνηάζεηο καο – απφξξνηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο
πξνζπάζεηαο – γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο
αγσγήο, είλαη:
1. Αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, σο κέζν
πξφιεςεο ηνπ άγρνπο, γηα παξάδεηγκα κε ηελ ίδξπζε ζπκβνπιεπηηθψλ ζηαζκψλ
καζεηψλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ αλά λνκφ ή πεξηθέξεηα.
2. Αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ςπρνιφγνη,
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί) ζηα εηδηθά ζρνιεία, πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο
θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο
3. Γεκηνπξγία νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εηδηθά ζρνιεία γηα ηε
κνληκνπνίεζε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ κε πνιπεηή πξνυπεξεζία θαη ηα
απαξαίηεηα εξγαζηαθά πξνζφληα. Έηζη ζα ππάξρεη θαη ε απαξαίηεηε αζθάιεηα
ζηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, γεγνλφο
πνπ επλνεί θαη ηνπο δπν.
4. Γεκηνπξγία λέσλ θέληξσλ θαη δνκψλ δηεκέξεπζεο γηα παηδηά κε ζνβαξέο
αλαπεξίεο, ψζηε λα κελ δπζρεξαίλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πξνο ηνπο
ιεηηνπξγηθνχο – εθπαηδεχζηκνπο καζεηέο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
Το παρόλ αλώλσκο ερωηεκαηοιόγηο έτεη ζσληατζεί ζηα πιαίζηα πηστηαθής εργαζίας ποσ εθπολείηαη
ζηο εηήζηο Πρόγρακκα Εηδίθεσζες ζηε Σσκβοσιεσηηθή θαη ηολ Προζαλαηοιηζκό ηες Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
(παράρηεκα Κρήηες). Απεσζύλεηαη ζε εθπαηδεσηηθούς ποσ εργάδοληαη -θαηά ηο τρόλο ζσκπιήρωζής
ηοσ- ζηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεσζε ζηο Ν. Ηραθιείοσ. Σθοπός ηοσ είλαη λα δηερεσλήζεη ηα
ζσλαηζζήκαηα θαη ηης ζηάζεης ηωλ εθπαηδεσηηθώλ απέλαληη ζηελ εργαζία ηοσς. Τα αποηειέζκαηα ηες
έρεσλας ζα δεκοζηεσηούλ ζηελ πηστηαθή εργαζία θαη ζα θοηλοποηεζούλ ζηα ζτοιεία ποσ ζα
ζσκκεηάζτοσλ ζηελ έρεσλα.
Παραθαιούκε ποιύ όπως απαληήζεηε κε εηιηθρίλεηα.

Α. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
1. Φύιν

2. Ηιηθία

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

4. Σύπνο ζρνιείνπ πνπ εξγάδεζηε:

5. Γηαζέηεηε επηπξόζζεηε θαηάξηηζε/επηκόξθσζε/ηίηιν ζρεηηθά κε ηελ Δηδηθή Αγσγή;

6. ρέζε εξγαζίαο ζην ζρνιείν:
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Β. ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ – ΣΑΔΙ – ΠΔΠΟΙΘΗΔΙ

7. Νηώζσ ςπρηθά εμαληιεκέλνο/ε από ηε δνπιεηά κνπ
8. Νηώζσ «άδεηνο/α» κεηά από ηε δνπιεηά κνπ
9. Νηώζσ θνπξαζκέλνο/ε όηαλ μππλάσ ην πξσί θαη έρσ λα
αληηκεησπίζσ άιιε κηα κέξα δνπιεηάο
10. Μπνξώ εύθνια λα θαηαιάβσ πώο αηζζάλνληαη νη καζεηέο
κνπ
11. Νηώζσ όηη ζπκπεξηθέξνκαη ζε κεξηθνύο καζεηέο κνπ
απξόζσπα, ζαλ λα είλαη αληηθείκελα
12. Είλαη πνιύ θνπξαζηηθό ζπλαίζζεκα γηα κέλα λα δνπιεύσ κε
αλζξώπνπο όιε ηε κέξα
13. Αληηκεησπίδσ ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ κνπ πνιύ
απνηειεζκαηηθά
14. Νηώζσ εμνπζελσκέλνο/ε από ηε δνπιεηά κνπ
15. Νηώζσ όηη κε ηελ εξγαζία κνπ επεξεάδσ ζεηηθά ηηο δσέο ησλ
άιισλ αλζξώπσλ
16. Έρσ γίλεη πεξηζζόηεξν ζθιεξόο/ε κε ηνπο αλζξώπνπο από
ηόηε πνπ άξρηζα απηή ηε δνπιεηά
17. Αλεζπρώ κήπσο απηή ε δνπιεηά κε θάλεη πεξηζζόηεξν
ζθιεξό/ή
18. Νηώζσ γεκάηνο/ε ελεξγεηηθόηεηα
19, Νηώζσ απνγνεηεπκέλνο/ε από ηε δνπιεηά κνπ
20. Νηώζσ όηη εξγάδνκαη πνιύ ζθιεξά ζηε δνπιεηά κνπ
21. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ κε ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε
κεξηθνύο καζεηέο κνπ
22. Μνπ δεκηνπξγεί πνιύ ζηξεο ην όηη ζηε δνπιεηά κνπ έρσ
άκεζε επαθή κε αλζξώπνπο
23. Μπνξώ λα δεκηνπξγήζσ κηα άλεηε αηκόζθαηξα κε ηνπο
καζεηέο κνπ
24. Νηώζσ αλαδσνγνλεκέλνο/ε όηαλ δνπιεύσ ζε ζηελή επαθή κε
ηνπο καζεηέο κνπ
25. Έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηόινγα πξάγκαηα ζε απηή ηε δνπιεηά
26. Νηώζσ όηη βξίζθνκαη ζηα όξηα ηεο αληνρήο κνπ
27. Αληηκεησπίδσ ήξεκα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θνξηίζεηο πνπ
πξνθύπηνπλ από ηε δνπιεηά κνπ
28. Αηζζάλνκαη όηη νη καζεηέο κνπ θαηεγνξνύλ εκέλα γηα κεξηθά
από ηα πξνβιήκαηα ηνπο

Καζεκεξηλά

Λίγεο θνξέο ην
ρξφλν
Μηα θνξά ην
κήλα
Λίγεο θνξέο ην
κήλα
Μηα θνξά ηελ
εβδνκάδα
Λίγεο θνξέο
ηελ εβδνκάδα

Καζφινπ

Σεκεηώζηε κε Χ ζηελ θαηάιιειε ζηήιε πόζν ζπρλά ληώζεηε απηό πνπ εθθξάδεη ε θάζε πξόηαζε.
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Γ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ – ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
29. Όηαλ θάπνηα πεξίνδν βηώλεηε άγρνο ζηελ εξγαζία ζαο, πώο ην αληηκεησπίδεηε;
(επηιέμηε ηνπο 3 ζπλεζέζηεξνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο εθ κέξνπο ζαο)
πδεηψ κε ζπλαδέιθνπο - δηεχζπλζε

Παίξλσ άδεηα

πδεηψ κε ζχληξνθν - νηθνγέλεηα

Καπλίδσ

Απεπζχλνκαη ζε ζχκβνπιν - εηδηθφ

Πίλσ θαθέ

Κάλσ ζηνλ ειεχζεξν κνπ ρξφλν θάπνηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα - ρφκπη
Απνθεχγσ πξφζζεηα θαζήθνληα πνπ ζα κε επηβαξχλνπλ, ελψ ζπλήζσο αλαιακβάλσ γηα λα είκαη αξεζηφο.

30. Έρεηε απεπζπλζεί γηα ζέκαηα εξγαζηαθνύ άγρνπο ζε ζύκβνπιν – εηδηθό;

31. Αλ λαη, ζε πνην βαζκό βνεζεζήθαηε;

32. Κξίλεηε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία εηδηθνύ ζπκβνύινπ ζην ζρνιείν (ζε ζηαζεξή βάζε ή
εθ πεξηηξνπήο) γηα ηελ πξόιεςε ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ;

33. Αλεμαξηήησο αλ εζείο έρεηε απεπζπλζεί ζε ζύκβνπιν - εηδηθό γηα ην εξγαζηαθό άγρνο,
πηζηεύεηε όηη είλαη ζεκαληηθό όπνηνο ην βηώλεη λα απεπζύλεηαη;
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Γ. ΠΡΟΛΗΦΗ – ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ
34. ε πνην βαζκό θξίλεηε απαξαίηεηε ηελ αύμεζε ηνπ εηδηθνύ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα
ηνπο καζεηέο ζην ζρνιείν ζαο, γηα ηελ πξόιεςε ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ;

35. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ν πεξηνξηζκόο εηζδνρήο κε ιεηηνπξγηθώλ, κε
εθπαηδεύζηκσλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία ζα βειηίσλε ηα επίπεδα άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ;

36. Καηά πόζν έλα πνιύ θαιά νξγαλσκέλν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ πξνιακβάλεη ηελ ύπαξμε
εξγαζηαθνύ άγρνπο;

37. Καηά πόζν ε θαιή ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνθπιάζζεη από ηελ αλάπηπμε
εξγαζηαθνύ άγρνπο;

Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ζαο!

