
 

 

 

 

 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Μια ψυχομετρική και συγκριτική ανάλυση του συνδρόμου «burnout» σε 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικών και γενικών σχολείων και η 

σύνδεση αυτού με τον ιό COVID-19 

 

Από την  

Κορομπέλη Δήμητρα 

 

Μεταπτυχιακή Εργασία  

στο Πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής - Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) 

 

 

 

 

Επόπτρια: κα Σαλβαρά Μαρίνα 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΜΑΙΟΣ 2021 

 



2 
 

THE BURNOUT SYNDROME AMONG TEACHERS OF SECONDARY 

EDUCATION 

 

 

A psychometric and comparative analysis of "burnout" syndrome in teachers of 

Secondary Education of special and general schools and its association with the 

virus COVID-19 

 

 

 

By 

Korompeli Dimitra 

 

 

A postgraduate thesis submitted  

for the degree of Master of Special Education  

University of Nicosia, Cyprus 

 

Co-Major Professor: Dr. Phil., Salvara Marina 

 

 

 

May 2021 

 

Copyright © 2021, Korompeli Dimitra 

 

 

 

 

 

 



3 
 

   Εγώ, η Κορομπέλη Δήμητρα, γνωρίζοντας  τις  συνέπειες  της λογοκλοπής, δηλώνω 

υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Το φαινόμενο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» αποτελεί προϊόν  

αυστηρά  προσωπικής  εργασίας  και  όλες  οι  πηγές  που  έχω χρησιμοποιήσει έχουν 

δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου 

έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή / και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται 

ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά 

περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. 

 

 

H ΔΗΛΟΥΣΑ 

Κορομπέλη Δήμητρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Περίληψη 

   Στο μικροσκόπιο της παρούσας έρευνας τίθεται το κοινωνικό φαινόμενο της 

επαγγελματικής εξουθένωσης ως ένα φλέγον ζήτημα που εξακολουθεί να αποτελεί 

αντικείμενο διερεύνησης στους επιστημονικούς κόλπους για τις αρνητικές επιπτώσεις 

του τόσο στην επαγγελματική πορεία του εκπαιδευτικού όσο και τη ζωή του. Το οικείο 

σύνδρομο συνιστά διαχρονικό πρόβλημα στο εργασιακό περιβάλλον του ανθρώπου και 

συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σοβαρών προβλημάτων στη σημερινή εποχή 

εξαιτίας των μεταβολών που συντελούνται στην κοινωνία. 

   Αντικείμενο λοιπόν διερεύνησης της παρούσας έρευνας ήταν το burnout σε 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το οικείο σύνδρομο εξετάστηκε με ένα 

πιο πλατύ φακό μετρώντας το βαθμό επίδρασης του διδακτικού ρόλου του 

εκπαιδευτικού στην ανάδυση burnout κατά τη διάρκεια πανδημίας του ιού COVID-19. 

   Για τους σκοπούς της έρευνας αξιοποιήθηκαν δύο (2) ερωτηματολόγια, το MBI που 

αξιολογεί τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης μέσα από τη μέτρηση των τριών 

βασικών της διαστάσεων καθώς και ένα αυτοσχέδιο από την ερευνήτρια 

ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του απαιτητικού ρόλου του 

εκπαιδευτικού με το burnout ενόψει πανδημίας. Παράλληλα μέσα από τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής αναφορικά με το βαθμό συχνότητας βίωσης του οικείου συνδρόμου. 

   Το δείγμα αποτελείτο από 186 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 

γενικές και ειδικές σχολικές μονάδες του νομού Αττικής για το σχολικό έτος 2020-

2021. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 

  Τα ευρήματα έδειξαν ότι το φαινόμενο επαγγελματικής εξουθένωσης κυμάνθηκε σε 

μέτρια προς χαμηλά επίπεδα σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικών 

και ειδικών σχολείων. Επίσης δεν βρέθηκαν διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις του 

burnout εκτός από τη μεταβλητή «Σχολείο». Τέλος βρέθηκε συσχέτιση των 

παραγόντων που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο με τις διαστάσεις του οικείου 

συνδρόμου. 

Λέξεις–κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση (burnout), εκπαιδευτικοί ειδικής και 

γενικής εκπαίδευσης, διδακτικό έργο εκπαιδευτικού, πανδημία του ιού COVID-19. 

 



5 
 

Abstract 

   Under the microscope of this research is the social phenomenon of occupational 

burnout as a burning issue that continues to be investigated in the scientific context for 

its negative effects on both the professional course of the individual and his life. The 

syndrome concerned is a long-term problem in the working environment of an 

employee and it is one of the most serious problems nowadays due to the changes taking 

place in society. 

   The purpose of this research is to investigate the phenomenon of occupational burnout 

in secondary school teachers. The familiar syndrome was examined with a wider lens 

measuring the degree of influence of the teacher's role in the burnout emergence during 

the period of COVID-19 pandemic. 

   For the purpose of the survey two (2) questionnaires were used, the MBI assessing 

levels of occupational burnout through the measurement of its three main dimensions, 

and an improvised questionnaire from the researcher to investigate a possible link 

between the demanding role of the teacher and the burnout in the face of the pandemic. 

At the same time, through the completion of questionnaires, a comparative analysis of 

general and specific education teachers was carried out with regard to the degree of 

frequency of living of the syndrome concerned. 

   The sample consisted of 186 secondary school teachers from general and special 

school units of the prefecture of Attica for the school year 2020-2021. The statistical 

analysis was carried out using the statistical package SPSS. 

  The findings showed that the phenomenon of occupational burnout ranged from 

moderate to low levels in secondary school teachers in general and special schools. 

There were also no variations in burnout dimensions except for the sociodemographic 

variable "School". Finally, a correlation was found between the factors that make up 

the teacher’s role and the dimensions of «burnout syndrome». 

 

Keywords: burnout, special and general teachers, teacher’s role, COVID-19 

pandemic. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Στις μέρες μας το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατατάσσεται μεταξύ των πλέον 

στρεσογόνων επαγγελμάτων λόγω του πολυδιάστατου ρόλου του με αποτέλεσμα 

εκείνος να βιώνει υψηλά επίπεδα άγχους που μακροπρόθεσμα μπορεί να πάρουν τη 

μορφή επαγγελματικής εξουθένωσης. Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζεται το 

ερευνητικό πρόβλημα του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης ως κύριο 

θέμα της παρούσας εργασίας και η διατύπωση των βασικών σκοπών και των 

ερωτημάτων που θα απασχολήσουν την έρευνα όπως επίσης και των λόγων που κάνουν 

τη συγκεκριμένη έρευνα πρωτότυπη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε διαγραμματική 

μορφή οι βασικές μεταβλητές που θα εξεταστούν, ενώ ακολουθεί μια σύντομη 

αναφορά στους βασικούς όρους της έρευνας, για τους οποίους θα γίνει λεπτομερής 

αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο κλείνει με αναφορά σε προηγούμενες 

έρευνες τόσο σε διεθνές όσο και σε ελληνικό επίπεδο, οι οποίες έχουν διερευνήσει το  

φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

1.1 Το ερευνητικό πρόβλημα και η σημασία του 

   Οι κοινωνικές μεταβολές που συντελούνται στην εκάστοτε εποχή έχουν 

αναπόδραστη επιρροή στο σχολικό συγκείμενο οδηγώντας το τελευταίο σε αντίστοιχες 

τροποποιήσεις (Jamaludin & You, 2019). Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για υιοθέτηση 

συμπεριληπτικής κουλτούρας από τις σχολικές κοινότητες ο εκπαιδευτικός χρήζει 

ανάγκης να θέτει σε εφαρμογή ρηξικέλευθα σχέδια δράσης συμβάλλοντας στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή (Florian, 2015). Συνεπώς ο εκπαιδευτικός παύει να 

θεωρείται ο φορέας εκείνος που έχει το μονοπώλιο στη γνώση, αλλά αντίθετα καλείται 

να ενισχύει τις απαραίτητες δεξιότητες του μαθητή με απώτερο στόχο την κατάκτηση 

του λεγόμενου «creating» από τον τελευταίο (Tomlinson, 2010). Ωστόσο το αμάλγαμα 

αυτό του ακαδημαϊκού και συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού συνιστά 

δύσκολο εγχείρημα που μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική δυσαρέσκεια, έντονο 

άγχος με αποκορύφωμα την επαγγελματική εξουθένωση. 
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   Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης 

σε ποικίλους επιστημονικούς κόλπους και ιδιαίτερα εκείνους της Υγείας, της 

Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας (Arifin, 2015). Το λεγόμενο σύνδρομο burnout 

που αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τον όρο της «επαγγελματικής εξουθένωσης», 

περιγράφει συνοπτικά τη διαρκή συναισθηματική εξάντληση που βιώνει ένας 

εκπαιδευτικός ή αλλιώς «εκείνη τη φλόγα για το επάγγελμά του που τείνει να σβήσει» 

(Glouberman, 2008).  

   Το οικείο σύνδρομο αναδύεται ξανά και ξανά λαμβάνοντας διαφορετικές μορφές και 

διαφορετικά επίπεδα κλιμάκωσης στον εκάστοτε κάτοχό του. Τα τελευταία χρόνια σε 

επίπεδο εκπαίδευσης το burnout θεωρείται ατέρμονο πρόβλημα για το σχολικό 

συγκείμενο και συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς παρεμποδίζει τόσο 

την επαγγελματική απόδοση του εκπαιδευτικού όσο και την ψυχική του ισορροπία 

(Wang, Hall & Rahimi, 2015). Ωστόσο το φαινόμενο της εξουθένωσης επηρεάζει τους 

εκπαιδευτικούς όχι μόνο ατομικά αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς εκείνοι 

τείνουν να «εγκαταλείπουν» την τάξη με αποτέλεσμα οι μαθητές να γίνονται 

«συναισθηματικά ευάλωτοι» απέναντι στις προκλήσεις της μάθησης. (Adams et al., 

2006). 

   Στο χώρο της Ελλάδας το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης κυμαίνεται 

σε μέτρια προς χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες (Παπαστυλιανού & 

Πολυχρονόπουλος, 2007), παρόλο που τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα επιδέχονται 

συνεχείς τροποποιήσεις. Ωστόσο μέσα από μελέτες αποκαλύπτονται υψηλά επίπεδα 

άγχους, πίεσης και αναστάτωσης που βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στη 

προσπάθειά τους να ανταποκριθούν απέναντι σε μια πληθώρα διαφορετικών 

απαιτήσεων στο ελληνικό σχολικό συγκείμενο. 

   Παράλληλα η χρονιά 2020 με την επέλαση του ιού COVID-19 αποτέλεσε πηγή 

αιφνίδιων αλλαγών σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, 

συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού συστήματος. Η πανδημική αυτή κρίση 

οδήγησε στη συνειδητοποίηση της καθεστηκυίας τάξης των πραγμάτων, δηλαδή του 

τρόπου με τον οποίο έχει οργανωθεί μέχρι στιγμής η εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα 

αυτού οι σχολικές κοινότητες και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν 

προσπάθειες να αναδιοργανώσουν την εκπαίδευση και να προωθήσουν την 

πολυτροπική μάθηση εφαρμόζοντας διδακτικές πρακτικές για εξ αποστάσεως 
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διδασκαλία. Η αδυναμία του συγκεκριμένου εγχειρήματος εντοπιζόταν στο χρονικό 

διάστημα εφαρμογής του, καθώς οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα να τροποποιήσουν τη μέχρι τώρα δια ζώσης διδασκαλία σε οπτικοποιημένη 

μορφή με αποτέλεσμα να βιώνουν έντονο εργασιακό άγχος και να αδυνατούν 

ορισμένες φορές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις (Daniel, 2020). Αναφορικά 

με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, εκείνοι εξακολουθούν να εκδηλώνουν έντονες 

ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα του εναλλακτικού αυτού τρόπου διδασκαλίας 

στις ευάλωτες ομάδες μαθητών.  

   Συνοψίζοντας, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού συγκεντρώνει στοιχεία ευθύνης, 

υπευθυνότητας και ενεργής συμμετοχής εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Το νέο 

σχολείο καλεί τον εκπαιδευτικό να εφαρμόζει ρηξικέλευθες μεθόδους διδασκαλίας 

μέσα στη σχολική τάξη και παράλληλα να αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισης και 

επίλυσης προβλημάτων που αναδύονται καθημερινά στο σχολείο. Συνεπώς η 

πολυρολική αποστολή του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με υπόλοιπους εξωτερικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες ενδέχεται να τον οδηγήσουν σε βίωση έντονου 

επαγγελματικού άγχους, το οποίο αν εμείνει στο χρόνο μπορεί να λάβει τη μορφή 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

   Στο μικροσκόπιο της παρούσας έρευνας αναλύονται και μελετώνται οι επαπειλητικοί 

παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στην εμφάνιση υψηλών 

επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης. Πιο αναλυτικά θα διερευνηθούν οι εξωγενείς 

παράγοντες «φύλο», «σχολείο», «ενηλικιότητα» και «σπουδές» με στόχο να 

αποκαλυφθεί η συσχέτισή τους με το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα στην παρούσα έρευνα θα 

γίνει συγκριτική ανάλυση του οικείου συνδρόμου σε εκπαιδευτικούς γενικών και 

ειδικών σχολείων.  

   Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας εντοπίζεται στην προσθήκη των μεταβλητών 

«ιός COVID-19» και «διδακτικό έργο εκπαιδευτικού» ως παράγοντες επικινδυνότητας 

στην ανάδυση burnout στους εκπαιδευτικούς. Τέλος, αναφορικά με τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, επιλέχθηκε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού θεωρείται κομβικός στην παροχή όλων εκείνων των εργαλείων που θα 

συμβάλουν στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των εφήβων (Χατζηχρήστου, 

2011). 
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1.2 Ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα 

   Ο εκπαιδευτικός αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα βάσει του φύλου, του ηλικιακού 

εύρους, της ιδιοσυγκρασίας, της εκπαιδευτικής εμπειρίας καθώς και της ανταπόκρισης 

στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος. Η εμφάνιση άγχους λόγω ενός 

συνδυασμού εξωγενών και ενδογενών παραγόντων μπορεί να οδηγήσει αναπόφευκτα 

σε εκδήλωση burnout. Με γνώμονα τη διαπίστωση αυτή καθώς και τη προσφερόμενη 

βιβλιογραφία, πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει το ενδεχόμενο 

αύξησης των δεικτών της επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εν λόγω παραδοχή πρόκειται να καταστεί εφικτή 

μέσα από τη διερεύνηση του βαθμού συχνότητας του φαινομένου σε γενικές και ειδικές 

σχολικές μονάδες, συγκρίνοντας παράλληλα εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

κατεύθυνσης. 

   Θα ακολουθήσει διερεύνηση του βαθμού επίδρασης ορισμένων δημογραφικών 

μεταβλητών (φύλο, ηλικία, σπουδές, χρόνια προϋπηρεσίας, ειδίκευση)  στο σύνδρομο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τέλος πρόκειται να εξεταστούν ο βαθμός επίδρασης 

του πολύπλοκου διδακτικού ρόλου του εκπαιδευτικού στην ανάδυση burnout κατά τη 

διάρκεια πανδημίας COVID-19.  

    Για τη διεξαγωγή της έρευνας θεωρείται σημαντική η διατύπωση ορισμένων 

ερευνητικών ερωτημάτων. Ειδικότερα τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν την 

έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

 

1) «Σε ποιο βαθμό βιώνουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης;». 

 

2) «Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο 

των εκπαιδευτικών;» 

 

3) «Σε ποιο βαθμό επηρεάζει ο διδακτικός ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

(ευελιξία, άγχος, απόδοση) την ανάδυση επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω της 

πανδημίας του ιού COVID-19;». 
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4) «Σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, 

σχολείο, σπουδές, χρόνια προϋπηρεσίας) με την επαγγελματική εξουθένωση;». 

 

5) «Σε ποιο βαθμό εμφανίζεται το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στους 

εκπαιδευτικούς γενικών σχολείων συγκριτικά με εκείνους ειδικών σχολείων;». 

 

6) «Υπάρχει διαφοροποίηση στις κλίμακες του διδακτικού ρόλου σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς γενικής/ειδικής αγωγής;». 

 

1.3 Οι βασικές υποθέσεις της έρευνας 

   Με γνώμονα το βασικό σκοπό της έρευνας, η δοκιμαστική υπόθεση που 

διατυπώνεται είναι ότι ο διδακτικός ρόλος του εκπαιδευτικού - συμπεριλαμβανομένων 

των διαστάσεών του - στη διάρκεια της πανδημίας του ιού COVID-19 ενδέχεται να 

επηρεάσει την εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπλέον αναμένεται να 

παρατηρηθούν υψηλότερα επίπεδα βίωσης του οικείου φαινομένου σε εκπαιδευτικούς 

που διδάσκουν σε ειδικές σχολικές μονάδες συγκριτικά με εκπαιδευτικούς γενικών 

σχολείων λόγω του απαιτητικού τους ρόλου ιδιαίτερα ενόψει της πανδημίας.  

 

1.4 Το πλαίσιο των μεταβλητών της έρευνας 

   Όπως διαφαίνεται στο θεωρητικό πλαίσιο (Γράφημα 1.4.1) οι μεταβλητές 

«δημογραφικοί παράγοντες» και «διδακτικός ρόλος του εκπαιδευτικού ενόψει 

πανδημίας COVID-19» θεωρούνται εξωγενείς επαπειλητικοί παράγοντες για την 

εμφάνιση επαγγελματικού άγχους. Αντίστοιχα το επαγγελματικό άγχος οδηγεί στην 

ανάδυση επαγγελματικής εξουθένωσης με επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική 

ισορροπία του ατόμου.  
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Γράφημα 1.4.1: Συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο για τους παράγοντες επικινδυνότητας 

που οδηγούν σε εργασιακό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση του εκπαιδευτικού. 

 

   Σύμφωνα με το διαγραμματικό πλαίσιο, οι δημογραφικοί παράγοντες αποτελούν 

αναπόσπαστο μέσο διερεύνησης του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

καθώς όπως αναφέρουν οι Παπαστυλιανού και Πολυχρονόπουλος (2007) μέσω των 

ευρημάτων μπορεί να φανερωθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το 

οικείο σύνδρομο. 

    Σχετικά με το διδακτικό ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού, η Χατζηχρήστου 

(2011) αναφέρει ότι εκείνος δεν αρκείται πλέον στην αναπαραγωγή και τη 

μεταλαμπάδευση γνώσεων, αλλά επιπροσθέτως στην ενδυνάμωση μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων του μαθητή και τη καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας εντός και 

εκτός σχολικής τάξης. Ωστόσο η ανάγκη για διαρκή ανταπόκριση στις εναλλασσόμενες 
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Επαγγελματική 

Εξουθένωση 

 



21 
 

απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί τροχοπέδη στην καλλιέργεια 

επαγγελματικής ικανοποίησης και ως εκ τούτου στην ενδεχόμενη ανάπτυξη burnout.  

   Οι προαναφερθέντες εξωγενείς παράγοντες μπορεί να καταστούν προστατευτικοί ή 

επαπειλητικοί ανάλογα με τις συνθήκες και το πλαίσιο που εμφανίζονται. Στην 

περίπτωση που λειτουργούν ως παράγοντες επικινδυνότητας, ασκούν αρνητική 

επίδραση στην εμφάνιση εργασιακού άγχους και μετέπειτα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Σύμφωνα με το Γαλάνη (2019) το επαγγελματικό άγχος δεν θεωρείται 

ταυτόσημος όρος της επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά μπορεί να οδηγήσει στο 

οικείο σύνδρομο. Όπως αναφέρει ο Αντωνίου (2008) το εργασιακό άγχος θεωρείται 

μια οξεία κατάσταση μικρής διάρκειας, η οποία όταν εμμένει για πολύ καιρό οδηγεί σε 

σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. 

   Η επαγγελματική εξουθένωση με τη σειρά της θεωρείται ένα σύνδρομο που έχει 

επιβλαβείς επιδράσεις στη ψυχική υγεία του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με τους 

Makhdoom, Atta και Malik (2019) το φαινόμενο αυτό ενυπάρχει στους εκπαιδευτικούς 

κόλπους οδηγώντας τον εκπαιδευτικό σε συναισθηματική εξάντληση και αρνητική 

στάση απέναντι στους άλλους. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 

διεξήχθη πολυετής έρευνα στη Φινλανδία που αποκάλυψε ότι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής αισθάνονται αποπροσωποίηση καθώς και ανεπάρκεια απέναντι στις 

προκλήσεις των μαθητών (Soini et al., 2019). 

 

1.5 Σημαντικοί όροι της έρευνας  

   Για σκοπούς κατανόησης της παρούσας έρευνας είναι σημαντική η σύντομη 

αποσαφήνιση των βασικών όρων της έρευνας, για τους οποίους θα ακολουθήσει 

αναλυτική επεξήγηση στο επόμενο κεφάλαιο: 

Επαγγελματικό ή εργασιακό άγχος: αφορά ένα σύνηθες φαινόμενο που λαμβάνει 

χώρα στο εργασιακό περιβάλλον και έχει συνήθως τη μορφή οξείας κατάστασης με 

μικρή διάρκεια. Στο σχολικό περιβάλλον το εργασιακό άγχος είναι σύνηθες πρόβλημα 

που «μεταφέρει» ο εκπαιδευτικός, καθώς καλείται να φέρει εις πέρας όχι μόνο 

ζητήματα εντός σχολικής τάξης αλλά και καθημερινές απαιτήσεις οργανωτικού 

χαρακτήρα. Σύμφωνα με το Βασιλόπουλο (2012) το άγχος αποτελεί ενδοατομικό 

παράγοντα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση του φαινομένου της 
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επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς. Για τους Arias κ.α. (2019) το άγχος 

είναι μια οξεία εκδήλωση συναισθηματικής φόρτισης του εκπαιδευτικού που έχει 

μικρή χρονική διάρκεια, ενώ ο Ayuso (2006) απαριθμεί μια σειρά συμπτωμάτων που 

απαρτίζουν τον άγχος συμπεριλαμβανομένων της εξάντλησης, της χαμηλής 

αυτοεκτίμησης, του αισθήματος ανικανοποίησης και της σωματοποίησης του άγχους. 

Ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το στρες εμφανίζεται με διαφορετική μορφή 

σε κάθε εκπαιδευτικό, καθώς όπως αναφέρουν οι Πολυχρόνη και Αντωνίου (2006) οι 

προκλήσεις, οι απαιτήσεις σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, η περιοχή του σχολείου και 

οι ανάγκες των μαθητών διαφέρουν και επιδρούν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε 

εκπαιδευτικό. Στην παρούσα μελέτη μας το άγχος αποτελεί έναν από τους τρεις 

παράγοντες που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Burnout: ορίζεται ως η πλήρης συναισθηματική κατάρρευση που βιώνει ένας 

επαγγελματίας που έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα. Το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης περιλαμβάνει ένα συνδυασμό σωματικής και συναισθηματικής 

εξουθένωσης που βιώνει ο κάτοχός του στο εργασιακό του περιβάλλον έπειτα από την 

έκθεσή του σε αλλεπάλληλες και με διάρκεια στρεσογόνες καταστάσεις. (Conrad & 

Kellar-Guenther, 2006). Η Maslach και οι συνεργάτες της (1982) όρισαν το φαινόμενο 

αυτό  διερευνώντας τρεις βασικές διαστάσεις: την «Συναισθηματική εξάντληση», την 

«Αποπροσωποίηση» και την «Προσωπική επίτευξη», υποστηρίζοντας ότι οι 

εκπαιδευτικοί που βιώνουν burnout σημειώνουν υψηλά επίπεδα στις δύο πρώτες 

διαστάσεις ενώ έχουν χαμηλό αίσθημα προσωπικής επίτευξης. Μέσα από μαρτυρίες 

εκπαιδευτικών που έχουν βιώσει το οικείο σύνδρομο η Glouberman (2008) αναφέρει 

ότι η επαγγελματική εξουθένωση είναι «σαν να νιώθεις ότι το σώμα σου σταματάει να 

αναπνέει». 

Διδακτικό έργο εκπαιδευτικού: αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού εντός της σχολικής 

τάξης και περιλαμβάνει την ευελιξία που θα επιδείξει εκείνος όσον αφορά τον 

διδακτικό σχεδιασμό και την προσαρμογή της διδασκαλίας. Το διδακτικό έργο του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι πολύπλοκο και απαιτητικό. Αφορά δηλαδή τους 

διδακτικούς στόχους που θέτει για τη διδασκαλία, τα είδη διδασκαλίας που 

χρησιμοποιεί εντός σχολικής τάξης για την προώθηση της μάθησης και την αξιολόγηση 

τόσο του έργου του όσο και της απόδοσης του ίδιου και των μαθητών.  
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Ρόλος εκπαιδευτικού ενόψει πανδημίας του ιού COVID-19: Η εξ αποστάσεως 

διδασκαλία ήταν εξ αρχής μια δύσκολη συνθήκη που απαιτούσε ειδικούς χειρισμούς 

από τους εκπαιδευτικούς προς όφελος όλων των μαθητών. Η τηλεκπαίδευση αποτέλεσε 

ένα χρονοβόρο και απαιτητικό project καθώς υπήρχαν ανησυχίες για την 

αποτελεσματικότητα της, για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την έλλειψη 

φυσικής παρουσίας στην τάξη με πραγματικούς χρόνους. Η πανδημία του ιού COVID-

19 οδήγησε τον εκπαιδευτικό να ακολουθήσει μια σειρά επιτακτικών αλλαγών για 

σχεδιασμό και εφαρμογή εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές. Η 

διδασκαλία με άλλα λόγια έλαβε τη μορφή τηλεδιασκέψεων με χρήση τεχνολογικών 

εργαλείων και οπτικοποιημένου υλικού για την πρόσβαση των μαθητών στα μαθήματα 

(Αναστασιάδης, 2020). 

Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής: αφορά εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γενικά 

σχολεία. Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάλυση του οικείου συνδρόμου σε 

εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια). Με βάση την 

ανασκόπηση της προσφερόμενης βιβλιογραφίας για το οικείο φαινόμενο διαπιστώθηκε 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ερευνών έχουν επικεντρωθεί σε διερεύνηση του burnout 

σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται περισσότερο πολύπλοκος και πολυδιάστατος 

λόγω πολλών παραγόντων εντός της σχολικής κοινότητας. Συνεπώς στόχος της 

παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν τα ποσοστά βίωσης του συνδρόμου αυτού σε 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γενικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής: αφορά εκπαιδευτικούς με πιστοποιημένη 

εξειδίκευση σε μαθητές, οι οποίοι έχουν διαγνωστεί ότι παρουσιάζουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Όσον αφορά την ελληνική επιστημονική κοινότητα 

παρατηρείται βιβλιογραφικό κενό στην μελέτη του φαινομένου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται τόσο σε ειδικά σχολεία όσο και σε 

τμήματα ένταξης. Σύμφωνα με τους Soini κ.α. (2019) οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τη συμπεριληπτική παιδαγωγική στα σχολεία 

και να υποστηρίξουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γνωστικό και 

ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο βιώνουν εργασιακό άγχος με συμπτώματα 

συναισθηματικής εξάντλησης. 
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1.6 Ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών στη μελέτη burnout 

   Μέσα από την ανασκόπηση της προσφερόμενης βιβλιογραφίας γίνεται αντιληπτό ότι 

μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται υψηλά επίπεδα burnout σε πολλές 

χώρες στον παγκόσμιο χάρτη. Διεθνείς έρευνες κάνουν λόγο για υψηλούς δείκτες 

συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποίησης σε εκπαιδευτικούς. Μάλιστα 

έρευνα των Kiersche και Schaarschmidt (2008) έδειξε ότι οι στρεσογόνες συνθήκες και 

η βίωση του οικείου συνδρόμου οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε πρόωρη σύνταξη. 

Αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία αποκάλυψε ότι το 60% των 

εκπαιδευτικών οδηγήθηκαν σε παραίτηση εξαιτίας του οικείου φαινομένου 

(Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos, 2009). Πρόσφατη έρευνα από την LPI 

(Learning Policy Institute) έδειξε ότι το 25% των Αμερικανών εκπαιδευτικών 

αναγκάζεται να διακόψει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού λόγω ακατάλληλων 

εργασιακών συνθηκών, χαμηλού μισθού και έλλειψης διοικητικής υποστήριξης 

(Carver-Thomas & Darling-Hammond, 2017).  

   Το φαινόμενο ωστόσο της παραίτησης δεν είναι εμφανές στον ελληνικό χώρο λόγω 

του μόνιμου χαρακτήρα που έχει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αυτό διαπιστώνεται 

μέσα από έρευνα των Κουστέλιου  και  Κουστέλιου (2001), οι οποίοι αναφέρουν μέτρια 

προς χαμηλά επίπεδα burnout στις εκπαιδευτικές κοινότητες. Βέβαια η αντιμετώπιση 

του οικείου συνδρόμου δεν καλύπτεται από το ελληνικό κράτος παρακωλύοντας τη 

δυνατότητα δημόσιας παροχής ειδικής θεραπείας για τον εκπαιδευτικό. Έρευνα του 

Τσιπλητάρη (2002) αναφέρει ότι μόλις το 10% των εκπαιδευτικών έχει έρθει 

αντιμέτωπο με συμπτώματα burnout, ενώ το 54% αισθάνεται συναισθηματικά 

τραυματισμένο. Τα δεδομένα ωστόσο παρουσιάζουν συνεχείς τροποποιήσεις, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έρευνα των Κάμτσιου και Λώλη (2016), οι οποίοι 

εντοπίζουν υψηλούς δείκτες συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποίησης σε 

εκπαιδευτικούς σε εποχές οικονομικής κρίσης.  

   Αναφορικά με τον βαθμό συσχέτισης των δημογραφικών στοιχείων με το burnout 

παρατηρούνται αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Οι Antoniou κ.α. (2013) 

αποκάλυψαν υψηλότερα επίπεδα άγχους και χαμηλούς δείκτες επαγγελματικής 

ικανοποίησης σε γυναίκες εκπαιδευτικούς συγκριτικά με άνδρες εκπαιδευτικούς. 

Αντίθετα έρευνα που διεξήχθη στην Ινδία με σκοπό να διερευνήσει το burnout σε 

άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς δεν έδειξε τυχόν διαφοροποιήσεις (Keerthy 
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Kumar, 2019). Ο Αντωνίου (2008) βέβαια μέσα από έρευνες του φαινομένου 

παρατηρεί σχετικό κενό ως προς τη διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι 

δημογραφικές μεταβλητές στην εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης. 

   Όσον αφορά τη διερεύνηση του φαινομένου σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 

έρευνα των Brunsting, Sreckovic και Lane (2014) κατέδειξε ότι η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και η έλλειψη 

διοικητικής υποστήριξης αποτέλεσαν τους κυρίαρχους παράγοντες στην εμφάνιση 

συναισθηματικής εξάντλησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Ένα επιπρόσθετο 

πρόβλημα που εντοπίζεται στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής αφορά την έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού. Έρευνα των Russ, Chiang, Tylance και Bongers (2001) 

αποκάλυψε την κατά 47% αύξηση του μαθητικού πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και την ανεπάρκεια κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού. Ως αποτέλεσμα 

αυτού, οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που είναι διορισμένοι έρχονται αντιμέτωποι 

με ένα μεγάλο φορτίο, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν μεγάλο αριθμό 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

   Ωστόσο ένας σημαντικός αριθμός μελετητών ισχυρίζεται ότι δεν έχει διερευνηθεί 

αρκετά το οικείο σύνδρομο σε εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης. Μάλιστα η Soini 

και οι συνεργάτες της (2019) παρατηρούν θεωρητικό κενό αναφορικά με τις εμπειρίες 

και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, παρά το γεγονός ότι εκείνοι 

διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην υποστήριξη ενός μαθησιακού περιβάλλοντος 

χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο. Βιβλιογραφικό κενό εντοπίζεται επίσης στη 

διερεύνηση του οικείου συνδρόμου σε εκπαιδευτικούς εν μέσω της πανδημίας όσον 

αφορά τον ελλαδικό χώρο, καθώς το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι περισσότερο 

εστιασμένο σε επαγγέλματα υγείας (Alharbi, 2020).  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

   Στο παρόν κεφάλαιο ακολουθεί ενδελεχής ανασκόπηση του φαινομένου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, εκκινώντας από την ιστορία του οικείου συνδρόμου. 

Στη συνέχεια το φαινόμενο του burnout μελετάται μέσα στα πλαίσια του σχολείου και 

συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η θεωρητική βάση του οικείου 

συνδρόμου εστιάζεται σε τρία βασικά μοντέλα της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Ακολούθως παρατίθεται η σύνδεση του επαγγελματικού άγχους με το burnout, ενώ στο 

τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η σχέση του οικείου φαινομένου τόσο με 

ενδογενείς-ατομικούς παράγοντες όσο και με εργασιακούς. Τέλος αιτιολογείται η 

προτεινόμενη έρευνα. 

 

2.1 Η ιστορία του ερευνητικού προβλήματος 

   Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερή η δυσκολία εύρεσης 

ενός λειτουργικού ορισμού που να εμπερικλείει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

απαρτίζουν το burnout. Αυτό συμβαίνει γιατί το οικείο σύνδρομο χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα και ετερογένεια στον εκάστοτε κάτοχό της εξαιτίας των εκάστοτε 

κοινωνικών συνθηκών που συντελούνται σε κάθε εποχή. Ωστόσο προτιμάται από την 

πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας η χρήση του πολυπρόσωπου ορισμού που 

ανέπτυξαν οι Maslach και Jackson (1996) καθώς και οι Maslach, Schaufeli και Leiter 

(2001) που ενσωματώνει τρεις βασικές διαστάσεις: τη συναισθηματική εξάντληση, που 

χαρακτηρίζεται από ένταση, πίεση και έλλειψη συναισθηματικής ενέργειας (Maslach 

et al., 2001), τον κυνισμό, δηλαδή την τάση αδιαφορίας απέναντι στους άλλους 

(Maslach & Leiter, 1999, 2005), και τέλος το αίσθημα μειωμένης προσωπικής 

εκπλήρωσης. 

   Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης σύμφωνα με το Shirom (2010) 

αφορά τη σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων ενέργειας εξαιτίας μιας μακράς σειράς 

στρεσογόνων συνθήκων με διάρκεια στο χρόνο με επιβλαβείς επιδράσεις στην ψυχική 

υγεία του εκπαιδευτικού. Μάλιστα ο Γαλάνης (2019) υπογραμμίζει τη πιθανοφανή 

περίπτωση ανάδυσης του burnout ως απόρροια χρόνιου εργασιακού άγχους. Με άλλα 
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λόγια το άγχος που εμμένει στον χρόνο και στο επαγγελματικό πλαίσιο ενδέχεται να 

λειτουργήσει ως στρεσογόνος συνθήκη για την ανάδυση του οικείου συνδρόμου. 

   Υπάρχει μια μακρά ιστορία της έρευνας που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα 

ανθρώπινα όντα αντιδρούν σε αγχωτικές καταστάσεις (Cherniss, 1980). Στον ελληνικό 

χώρο οι πρώτες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε φυλακές, σε βιομηχανίες τροφίμων 

και σε αστυνομικά τμήματα για να διαπιστωθεί ο βαθμός ψυχικής υγείας των 

εργαζομένων (Αντωνίου, 2006). Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερευνών 

αυτών επικεντρώνονται σε επαγγέλματα ψυχικής υγείας, εντούτοις έχουν 

πραγματοποιηθεί έρευνες στον εκπαιδευτικό χώρο με σκοπό να αποκαλυφθεί ο βαθμός 

συχνότητας εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 

εντός σχολικών κοινοτήτων. 

   Οι ρίζες του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης εντοπίζονται κατά τη 

δεκαετία του ’30 στις ΗΠΑ όπου χρησιμοποιείτο ως αθλητική αργκό για να περιγράψει 

τη διακοπή των αθλητών από τον αγωνιστικό στίβο, επειδή αισθάνονταν «καμένοι» 

έπειτα από μεγάλες επιδόσεις (Lazarus & Folkman, 1984). Στη διεθνή βιβλιογραφία το 

οικείο φαινόμενο πρωτοεμφανίστηκε το 1974 ως ανάγκη διερεύνησης των αρνητικών 

συναισθημάτων των εργαζομένων. Η χρονιά εκείνη αποτέλεσε την απαρχή για τη 

συστηματική αποσαφήνιση του όρου με τον Freudenberger (1975) να χρησιμοποιεί 

κλίμακες μέτρησης για να διερευνήσει τα σωματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα 

των εργαζομένων που οδηγούσαν σε επαγγελματικό κορεσμό. Ο Freudenberger ως 

πατέρας λοιπόν της αποσαφήνισης του οικείου φαινομένου ανέφερε ότι ο εξαντλητικός 

όγκος εργασίας μειώνει τα αποθέματα ενέργειας του ατόμου, οδηγώντας το τελευταίο 

σε εκδηλώσεις οξέος άγχους, το οποίο με τη σειρά του όταν έχει διάρκεια στο χρόνο 

εξελίσσεται σε επαγγελματική εξουθένωση. 

   Αργότερα οι έρευνες κατά τη δεκαετία του ’80 μελέτησαν συστηματικά το οικείο 

σύνδρομο αξιοποιώντας κλίμακες μέτρησης με υψηλούς βαθμούς εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας. Έτσι οι επιστήμονες στηριγμένοι σε ειδικά εργαλεία μέτρησης ήταν σε 

θέση να αξιολογήσουν τις παραμέτρους του φαινομένου αλλά και τους υποκείμενους 

παράγοντες που συντελούσαν στην ανάδυση του. Στον αντίποδα των προηγούμενων 

ερευνών η διερεύνηση του burnout επικεντρώνεται εκείνη τη δεκαετία περισσότερο 

στο εκπαιδευτικό συγκείμενο, καθώς η αναντιστοιχία της προσφοράς των 

εκπαιδευτικών με τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος οδηγεί αναπόδραστα 
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σε συναισθηματική εξάντληση (Moriana & Herruzo, 2004). Η Maslach και οι 

συνεργάτες της (1986) λαμβάνοντας υπόψιν τις κοινωνικο-ψυχολογικές ρίζες του 

φαινομένου επεξεργάστηκαν εκ νέου το σύνδρομο εστιαζόμενοι σε τρεις βασικές 

διαστάσεις: την συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποίηση ή αλλιώς τον 

κυνισμό απέναντι στους άλλους και το αίσθημα μειωμένης επίτευξης.  

   Η δεκαετία του ’90 σηματοδοτήθηκε από βελτιστοποίηση των εργαλείων μέτρησης 

του συνδρόμου σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και επαγγελματίες 

του χώρου της Υγείας (Κάντας, 1996). Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται πλέον από πλήρη 

παροχή και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών που λειτουργούν ως αρωγοί στην 

αποτελεσματική ανίχνευση του συνδρόμου, καθώς το τελευταίο παρουσιάζει τα 

τελευταία χρόνια αλματώδη αύξηση στα εργασιακά περιβάλλοντα εμποδίζοντας την 

επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. 

 

2.1.1 Η επαγγελματική εξουθένωση μέσα από τον φακό της εκπαίδευσης  

   Ο κόσμος της εκπαίδευσης νοείται ως ένα σύνθετο πλαίσιο, το οποίο απαιτεί 

δυναμική δραστηριότητα από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αν και το σχολείο 

προσπορίζει τον εκπαιδευτικό με μια πληθώρα ωφελειών, όπως ενασχόληση με παιδιά, 

μονιμότητα και συνταξιοδότηση, εντούτοις θεωρείται από τα πλέον απαιτητικά 

επαγγέλματα. Εστιάζοντας ειδικότερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σαφές 

ότι η εκπαίδευση σε μαθητές-έφηβους συνιστά ένα ιδιαίτερο πλαίσιο τόσο για εκείνους 

όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Οι τελευταίοι σε μια προσπάθεια να συμβαδίζουν με 

τις ανάγκες των μαθητών καλούνται να συνδέουν κατάλληλα θεωρητικά μοντέλα με 

την εκπαιδευτική εφαρμογή. Η επιτυχής υλοποίησή αυτού του εγχειρήματος 

προϋποθέτει δυναμική συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην σχολική κοινότητα και 

ανάπτυξη της επαγγελματικής του ταυτότητας (Φρυδάκη, 2015). 

   Ο απαιτητικός ρόλος του εκπαιδευτικού σε συνάρτηση με τις συνθήκες εργασίας, το 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και τις σχέσεις με τους συναδέλφους επηρεάζει τα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εργασιακής 

απασχόλησης και απώτερο στόχο ενός εκπαιδευτικού (Osbourne, 2015). Η 

αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων σε συνδυασμό με τη διαμεσολάβηση 

δημογραφικών στοιχείων δημιουργεί ένα σύνθετο εργασιακό πλαίσιο που μπορεί να 
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οδηγήσει τον εκπαιδευτικό σε βίωση εργασιακού άγχους με αποκορύφωμα την 

εκδήλωση επαγγελματικής εξάντλησης  (Antoniou,  Polychroni  &  Vlachakis,  2006). 

   Το burnout σύμφωνα με την Rankin (2016) συνιστά διεθνή επιδημία στον κλάδο της 

εκπαίδευσης που αναδύεται σε ανύποπτο χρόνο. Το οικείο σύνδρομο συγκεντρώνει στο 

πρόσωπό του χαρακτηριστικά συναισθήματα εξάντλησης, μακροχρόνιας κόπωσης, 

απόγνωσης και απελπισίας καθώς και αρνητικής αυτό-εικόνας ως προς τις επιδόσεις 

του ατόμου στο εργασιακό του περιβάλλον. 

    

Πίνακας 1. Συμπτωματολογία επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς 

Σωματικά Ψυχολογικά Γνωστικά Συμπεριφορικά 

Πονοκέφαλοι  Στρες  Σύγχυση  Μείωση 

ενδιαφέροντος για την 

εργασία 

Αυπνία/Υπερβολικός 

ύπνος  

Υπεραισθησία Αδυναμία 

συγκέντρωσης  

Χαμηλή εργασιακή 

απόδοση 

Κούραση Χαμηλή 

αυτοπεποίθηση 

Ανησυχία Αναβλητικότητα 

Υπερένταση  Αποτελμάτωση  Αδράνεια 

Διαταραχές στην ομιλία

  

Μείωση 

ενδιαφέροντος 

 Τάση για παραίτηση 

 

   Το οικείο σύνδρομο μέσα από το φακό της εκπαίδευσης περιγράφει εκείνο το 

αμάλγαμα συναισθηματικού και σωματικού κορεσμού που βιώνει ο εκπαιδευτικός 

οδηγώντας τον σε μαρασμό και αδράνεια. Σύμφωνα με μετα-ανάλυση των García-

Carmona κ.α. (2018) η σωματική και συναισθηματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

λογίζεται μεταξύ των πλέον σοβαρών επαγγελματικών προβλημάτων στον παγκόσμιο 

χάρτη. Η διαπίστωση αυτή είχε επιβεβαιωθεί ήδη σε προηγούμενη έρευνα που 

διεξήχθη στην Φινλανδία, δείχνοντας ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πλήττεται 

περισσότερο από το οικείο σύνδρομο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα 

(Kalimo & Hakanen, 2000).  Έρευνα επίσης των Βλασσόπουλου και Κίσσα (2013) 

έδειξε μέσα από μαρτυρίες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σύγχρονο σχολείο τονίζοντας τα υψηλά επίπεδα 

άγχους και συναισθηματικής εξάντλησης που βιώνουν. 
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   Είναι σημαντικό ωστόσο να τονιστεί ότι τα επίπεδα άγχους και εξουθένωσης δεν 

είναι ίδια για κάθε εκπαιδευτικό, καθώς στην εμφάνισή του οικείου συνδρόμου 

εμπλέκονται επιπρόσθετοι εξωγενείς παράγοντες όπως φύλο, ηλικία, σπουδές, χρόνια 

υπηρεσίας, και κυρίως η ιδιοσυγκρασία τους καθενός. Αυτό διαπιστώθηκε από έρευνα 

των Pyhältö και (2020) που έδειξε ότι το οικείο σύνδρομο αναδύεται με διαφορετικές 

διαστάσεις, καθώς το κάθε άτομο βιώνει ένα εξατομικευμένο μοτίβο εξάντλησης με 

διαφορετικά συμπτώματα και διαφορετικούς βαθμούς σοβαρότητας.  

 

2.2 Η θεωρητική βάση του φαινομένου  

   Για την αποσαφήνιση του συνδρόμου η επιστημονική κοινότητα ανέπτυξε θεωρητικά 

μοντέλα δίνοντας ορισμούς και αξιοποιώντας εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Στην παρούσα έρευνα γίνεται ανάλυση των μοντέλων των Maslach κ.α., 

των Pines κ.α. και του σύγχρονου μοντέλου της Κοπεγχάγης που διαφοροποιείται από 

το MBI. 

 

2.2.1 Διαστάσεις burnout βάσει του μοντέλου MBI (1982) 

   Η Christine Mashlach και οι συνεργάτες της (1982) έθεσαν τις βάσεις για την 

εξήγηση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης μελετώντας το οικείο 

φαινόμενο μέσα από ειδικές κλίμακες μέτρησης. Προηγουμένως το 1978, η Maslach 

διερευνώντας τη ψυχολογική πίεση εργαζομένων όρισε την επαγγελματική 

εξουθένωση ως «ένα σύνδρομο σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης, κατά το 

οποίο ο εργαζόμενος δεν νιώθει πλέον ικανοποιημένος από την εργασία και την 

απόδοσή του, ενώ αρχίζει να αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του».  

   Η κλίμακα MBI κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων επικυρωμένων οργάνων 

μέτρησης του οικείου συνδρόμου με υψηλούς βαθμούς εγκυρότητας και αξιοπιστίας. 

Ακολούθησαν στη συνέχεια τροποποιήσεις του εργαλείου ανάλογα με τον εργασιακό 

κλάδο που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος. Συγκεκριμένα το MBI-ES απευθύνεται κυρίως 

σε εκπαιδευτικούς και δευτερευόντως σε άλλα μέλη του προσωπικού καθώς και σε 

εθελοντές που εργάζονται σε σχολικό περιβάλλον. Η κλίμακα MBI-ES εμπεριέχει τρεις 

βασικές διαστάσεις: τη συναισθηματική εξάντληση, η οποία μετρά συναισθήματα 

εξάντλησης και κόπωσης του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολικό περιβάλλον, την 
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αποπροσωποποίηση, η οποία μετρά την απρόσωπη στάση του εκπαιδευτικού προς τους 

αποδέκτες της διδασκαλίας του, και τέλος τη μειωμένη αίσθηση επίτευξης που μετρά 

τα συναισθήματα προσωπικής ικανοποίησης από την απόδοσή του στο σχολείο. 

(Maslach & Jackson, 1986). 

   Εστιάζοντας στις διαστάσεις, η συναισθηματική εξάντληση ως το πλέον κύριο και 

σταθερό σύμπτωμα του burnout (Schaufeli & Enzmann, 1998) αφορά τη βίωση 

συναισθημάτων εξάντλησης που οφείλονται σε καθημερινές συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα το αίσθημα έντονου άγχους στη 

διαχείριση κρίσεων και παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών (Jamaludin & You, 

2019). Σε μικροεπίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή σχολικής τάξης, οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να ανταποκριθούν σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να 

αισθάνονται συχνά «στραγγισμένοι» πνευματικά και συναισθηματικά (Chang & Davis, 

2009). Συχνά οι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από υψηλές απαιτήσεις τόσο για τους 

ίδιους όσο και για τους μαθητές τους και όταν δεν ικανοποιούνται οι φιλοδοξίες τους 

αρχίζουν να αναπτύσσουν αισθήματα απογοήτευσης και εξάντλησης (Fullan, 2007).  

   Αναφορικά με τη δεύτερη διάσταση του φαινομένου, η αποπροσωποποίηση μπορεί 

να λειτουργήσει υποσυνείδητα ως ένας μηχανισμός άμυνας απέναντι στη 

συναισθηματική εξάντληση (Κάντας, 1996). Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός 

ουδετεροποιείται ή και αποστασιοποιείται από οτιδήποτε μπορεί να πυροδοτήσει 

έκρηξη αρνητικών συναισθημάτων (Cherniss, 1980). Ωστόσο η εν λόγω 

αποστασιοποίηση δεν περιορίζεται μόνο σε εκδήλωση άγχους και πίεσης αλλά 

διευρύνεται σε λήψη μέτρων απομάκρυνσης του εκπαιδευτικού από συναδέλφους, 

μαθητές και τους γονείς αυτών. Ωστόσο η αποστασιοποίηση του εκπαιδευτικού από τα 

παραπάνω άτομα με τα οποία έρχεται σε επαφή μεταφράζεται συχνά ως αγενή 

συμπεριφορά και έλλειψη ενσυναίσθησης. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή που διακατέχεται 

από υψηλά επίπεδα αποπροσωποίησης τείνει να αντιμετωπίζει τόσο τους μαθητές όσο 

και τους άλλους εμπλεκόμενους του σχολείου ως αντικείμενα και όχι ως ανθρώπους. 

H Maslach και οι συνεργάτες της αρχικά προσέδωσαν τον όρο «αποπροσωποίηση» 

(depersonalization) για να περιγράψουν τις πτυχές αυτής της δεύτερης διάστασης του 

φαινομένου. Σε επόμενες μελέτες του φαινομένου ο όρος αυτός αντικαταστάθηκε από 

εκείνον του «κυνισμού», φέροντας ωστόσο αντιδράσεις από την επιστημονική 

κοινότητα για το βαθμό εγκυρότητάς του (Αντωνίου, 2008). 
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   H μειωμένη αίσθηση επαγγελματικής επιτυχίας αποτελεί την τρίτη διάσταση του 

burnout και αφορά την αρνητική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού για τον εαυτό του. 

Αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου σταδίου, δηλαδή της αποπροσωποίησης, καθώς 

όσο αυξάνεται ο βαθμός κυνισμού απέναντι στους άλλους τόσο ο εκπαιδευτικός 

απογοητεύεται από τη προσφορά του στο σχολικό συγκείμενο με αποτέλεσμα τα 

επίπεδα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης να σημειώνουν κατηφορική κλίση 

(Κάμτσιος & Λώλης,  2016). Στην πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά 

τους να παρέχουν εκείνα τα κατάλληλα κίνητρα που θα ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον 

των μαθητών για μάθηση απογοητεύονται όταν συνειδητοποιούν τη δυσκολία του 

έργου τους και θεωρούν τους εαυτούς τους υπαίτιους για την αδυναμία προσφοράς 

τους (Maslach & Jackson,  1996). H Maslach έπειτα από μετα-αναλύσεις τροποποίησε 

αυτόν τον όρο εισάγοντας τον όρο «αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού», χωρίς 

ωστόσο να θεωρηθεί εξίσου λειτουργικός όρος.  

   Αν και οι παραπάνω διαστάσεις συνδέονται μεταξύ τους με μια αόρατη αλυσίδα, 

κάνοντας την εμφάνισή τους διαδοχικά όσο αυξάνονται τα επίπεδα burnout, εντούτοις 

οι Lee και Ashforth (1996) έδειξαν ότι η τρίτη διάσταση του οικείου συνδρόμου 

διαδραματίζει αποκλίνοντα ρόλο σε σύγκριση με τις άλλες δύο διαστάσεις. Αντίστοιχη 

διαπίστωση επιβεβαιώθηκε αργότερα από τους Schaufeli και Buunk (2003), οι οποίοι 

ανέφεραν ότι η συναισθηματική εξάντληση και η αποπροσωποίηση αποτελούν τον 

κεντρικό κορμό του burnout. 

 

2.2.2 Το θεωρητικό μοντέλο επαγγελματικής εξουθένωσης των Pines κ.α. (1988) 

   Η Pines και οι συνεργάτες της ορίζουν το burnout ως «ένα συνονθύλευμα 

συναισθηματικής, σωματικής και πνευματικής εξάντλησης που κατακλύζουν τον 

κάτοχό του έπειτα από διαρκή και επίμονη έκθεσή του σε απαιτητικές εργασιακές 

συνθήκες». Μία από τις βασικές αρχές του μοντέλου αναφέρει ότι η επαγγελματική 

εξουθένωση σχετίζεται με την αντίληψη του εργαζομένου να θεωρεί τον εαυτό του 

αποτυχημένο σε ό,τι δεν μπορεί να φέρει εις πέρας. Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε 

όχι μόνο για να εξηγήσει τα προβλήματα που ανέκυπταν στις εργασιακές σχέσεις αλλά 

και για κάθε είδους κοινωνικό ζήτημα, όπως οικογενειακές ή και πολιτικές 

συγκρούσεις.  
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   Το σημείο στο οποίο διαφοροποιείται το συγκεκριμένο μοντέλο από τα υπόλοιπα 

έγκειται στο ότι η Pines αναγνωρίζει το burnout ως μονοδιάστατη έννοια και όχι ως 

ένα σύνδρομο που εμφανίζει συννοσηρότητα με συμπτώματα απελπισίας και 

μειωμένης αυτοπεποίθησης, όπως παρατηρεί η Maslach. Ως εκ τούτου για τη μέτρηση 

των επιπέδων burnout αναπτύχθηκε ένα μονοδιάστατο εργαλείο μέτρησης, το «BM» 

(«Burnout Measure»), το οποίο ωστόσο υστερούσε σε βαθμό εγκυρότητας, καθώς δεν 

επιβεβαιώθηκε ο βαθμός συσχέτισης του με δείκτες ψυχικής υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων του άγχους και της κατάθλιψης. Έπειτα από συνεχόμενες 

μελέτες του φαινομένου η Pines και οι συνεργάτες της (2008) τροποποίησαν τον αρχικό 

ορισμό που είχαν δώσει για να περιγράψουν την επαγγελματική εξουθένωση ως ένα 

σύνδρομο με κυρίαρχα συμπτώματα την αίσθηση του «παγιδευμένου», απόγνωσης και 

αδυναμίας, την τάση για ευερεθιστότητα, την έλλειψη ενθουσιασμού για την εργασία 

και τέλος την χαμηλή αίσθηση εικόνας που έχει το άτομο για τον εαυτό του. 

 

2.2.3 Το μοντέλο της Κοπεγχάγης (2005) 

   Το μοντέλο της Κοπεγχάγης αποτελεί δημιούργημα των Kristensen κ.α και θεωρείται 

πρόσφατο στον επιστημονικό κλάδο. Ο Kristensen και οι συνεργάτες του σχεδίασαν 

και ανέπτυξαν τη κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης ή αλλιώς το «Copenhagen 

Burnout Inventory». Το CBI εμπεριέχει συνολικά 19 ερωτήσεις και απαρτίζεται από 

τρεις κλίμακες που μετρούν την προσωπική εξάντληση, την εργασιακή εξάντληση 

καθώς και την εξάντληση που σχετίζεται με τους ανθρώπους-πελάτες. Όσον αφορά την 

τρίτη κλίμακα, ο όρος «πελάτης» μεταφράζεται διαφορετικά ανάλογα με το εργασιακό 

περιβάλλον, συμπεριλαμβάνοντας τους μαθητές, τους συναδέλφους ή συνεργάτες και 

τους ασθενείς. 

   Το CBI βρίσκεται στον αντίποδα του ερωτηματολογίου της Maslach κ.α. 

εντοπίζοντας αδυναμίες στο MBI. Οι δημιουργοί του CBI θεωρούν ότι οι τρεις 

διαστάσεις του MBI δεν πρέπει να αποτελούν συνιστώσες της επαγγελματικής 

εξουθένωσης αλλά απόρροια του συνδρόμου. Το MBI αν και ευρέως διαδεδομένο 

εργαλείο που χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των ερευνών που μετρούν το burnout 

θεωρείται σύμφωνα με τους Kristensen κ.α. ότι εμπεριέχει δηλώσεις μη αποδεκτές για 

όλα τα επαγγέλματα.  
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2.3 Αιτιοπαθογένεια: παράγοντες επικινδυνότητας στην ανάδυση burnout 

   Οι παράγοντες που υποσκάπτουν την ψυχική υγεία και επαγγελματική ικανοποίηση 

του εργαζόμενου ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: τους δημογραφικούς-ατομικούς 

παράγοντες και τους εργασιακούς. 

 

Πίνακας 2. Ταξινόμηση ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν 

στην ανάδυση burnout 

Εργασιακοί Παράγοντες Ατομικοί Παράγοντες 

 Φύλο 

Διδακτικό έργο εκπαιδευτικού ενόψει 

πανδημίας του ιού COVID-19 

Ειδίκευση  

(γενική/ειδική αγωγή) 

• Ευελιξία  

• Άγχος 

Ενηλικιότητα 

• Απόδοση Σπουδές 

 

2.4 Σχέση επαγγελματικής εξουθένωσης και ατομικών παραγόντων 

   Παρά το γεγονός ότι τα δημογραφικά στοιχεία αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές 

ενός φαινομένου, εντούτοις έχει βρεθεί ότι δεν έχει εξεταστεί συστηματικά ο βαθμός 

επίδρασης πολλών δημογραφικών παραγόντων στην ανάδυση burnout 

(Παπαθανασίου, 2007). Η μεταβλητή «Φύλο» για παράδειγμα έχει διερευνηθεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό για την εξέταση συσχέτισης με την επαγγελματική εξουθένωση σε 

σχέση με άλλες μεταβλητές όπως το «Μορφωτικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών». Σε 

γενικές γραμμές από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας γίνεται αντιληπτό 

ότι υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα όσον αφορά την επίδραση των ατομικών 

παραγόντων στην ανάδυση burnout, πράγμα που επιβεβαιώνουν και οι Κάμτσιος και 

Λώλης (2016). Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν οι  δημογραφικές μεταβλητές 

«φύλο», «ειδίκευση εκπαιδευτικών», «ενηλικιότητα» και «σπουδές» με στόχο να 

βρεθεί ο βαθμός επίδρασης αυτών στην εμφάνιση του οικείου φαινομένου.  

Φύλο: η μεταβλητή «Φύλο» αποτελεί βασικό παράγοντα στη διερεύνηση του burnout. 

Βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας πλήθος ερευνών έχουν εξετάσει τη συγκεκριμένη 

μεταβλητή επιχειρώντας να διαπιστωθεί εάν εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στο 
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φαινόμενο επαγγελματικής εξουθένωσης ανάλογα με το φύλο των εκπαιδευτικών 

(Kokkinos, 2006, Ramon, 2006, Σπυρομήτρος & Ιορδανίδης, 2012; Arslan & Aslan, 

2014; Williams & Dikes, 2015; Shaheen & Mahmood, 2016; Capri & Guler, 2018; 

Kumar, 2019; Jamaludin & You, 2019). Σύμφωνα με τα ευρήματα διαφόρων ερευνών 

το φύλο παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες που 

επικρατούν και τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο διεξάγεται η εκάστοτε έρευνα. 

Έτσι σύμφωνα με τη προσφερόμενη βιβλιογραφία, οι Ayuso και Guillen (2008) 

αποκάλυψαν ότι οι γυναίκες βιώνουν εντονότερα το σύνδρομο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης εξαιτίας των προσπαθειών τους για ισορροπία μεταξύ της οικογένειας 

και της εργασίας. Αντίστοιχα ευρήματα κατέδειξε η έρευνα του Αντωνίου (2008), 

αναφέροντας ότι οι γυναίκες λόγω των υψηλότερων επιπέδων συναισθηματισμού 

τείνουν να είναι περισσότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση burnout από ότι άντρες. 

Αντίθετα οι Arias και Jimenez (2013) και αργότερα οι Shaheen και Mahmood (2016) 

βρήκαν ότι το burnout εντοπίζεται περισσότερο στον ανδρικό πληθυσμό. Πιο 

αναλυτικά σύμφωνα με αυτούς, οι άνδρες εκπαιδευτικοί φάνηκαν να σημειώνουν 

υψηλά σκορ στον κυνισμό (Depersonalisation) σε σύγκριση με τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς. Τα αντιφατικά αυτά ευρήματα επιβεβαιώνουν το θολό ακόμα τοπίο 

για τη συγκεκριμένη μεταβλητή, καθώς δεν έχει αποδειχτεί ακόμα ότι ενυπάρχουν 

έμφυλες διαφορές ή ποιο φύλο είναι περισσότερο επιρρεπές στην εμφάνιση burnout.  

Ειδίκευση: αντίστοιχα και η μεταβλητή «Εξειδίκευση» εμπεριέχει αντικρουόμενες 

απόψεις. Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ 

των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε γενικά σχολεία σε σύγκριση με εκείνους που 

εργάζονται σε ειδικές σχολικές μονάδες. Αναφορικά με την ελληνική επιστημονική 

κοινότητα, παρατηρείται έλλειψη στις έρευνες που αξιολογούν τα επίπεδα burnout σε 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ενώ τα ευρήματα φαίνεται να είναι επίσης 

διφορούμενα. Ειδικότερα η Μόττη-Στεφανίδη (2000) φανέρωσε σχετικά μέτρια 

επίπεδα burnout σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ενώ αντίθετα έρευνα των 

Κοκκίνου και Δαβάζογλου (2006) κατέδειξε υψηλότερους δείκτες συναισθηματικής 

εξάντλησης και αποπροσωποποίησης σε εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης 

συγκριτικά με συναδέλφους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Αυτή η διαφορά ανάμεσα 

σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται μέσα από έρευνα 

των Soini κ.α. (2019), οι οποίοι καταλήγουν στο ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από το burnout σε σύγκριση με εκπαιδευτικούς 
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γενικής αγωγής ή ακόμα και με άλλα επαγγέλματα, δείχνοντας υψηλούς δείκτες 

εξάντλησης, κυνισμού προς την κοινότητα των εκπαιδευτικών και ανεπάρκειας στις 

σχέσεις με τους μαθητές. Επιπρόσθετα, έρευνα που διεξήχθη από τον Sun και τους 

συνεργάτες του (2019) φανέρωσε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βιώνουν 

υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής εξαιτίας του απαιτητικού φόρτου εργασίας και των 

ακατάλληλων εργασιακών συνθηκών. 

Ενηλικιότητα εκπαιδευτικού: με τον όρο «ενηλικιότητα των εκπαιδευτικών» 

νοούνται τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας τους σε σχολεία. Στην παρούσα έρευνα 

συμπεριλήφθηκε η διερεύνηση του βαθμού διαφοροποίησης της συγκεκριμένης 

μεταβλητής όσον αφορά το οικείο φαινόμενο, καθώς τα χρόνια προϋπηρεσίας 

ελέγχονται σε πολλές έρευνες παγκοσμίως. Βάσει της προσφερόμενης βιβλιογραφίας 

τα ευρήματα που προκύπτουν από τις έρευνες που διερευνούν το οικείο σύνδρομο 

συνδέουν την ηλικία με τα χρόνια προϋπηρεσίας. Πιο αναλυτικά, έρευνες δείχνουν ότι 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί έχουν βιώσει επαγγελματική εξουθένωση λόγω 

της πολυετούς εργασίας (Gil-Monte, 2005). Όσον αφορά την ελληνική 

πραγματικότητα οι Κάμτσιος και Λώλης διαπίστωσαν διαφοροποιήσεις στην 

μεταβλητή αυτή αναφορικά με την εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει επίσης βρεθεί ότι οι νεότεροι σε 

ηλικία εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες συναισθηματικής εξάντλησης 

και αποπροσωποίησης σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους 

εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας και της έλλειψης εμπειρίας (Antoniou, 1999). Βέβαια 

όπως και στη μεταβλητή «φύλο» έτσι και στους συγκεκριμένους δημογραφικούς 

παράγοντες ενυπάρχουν διφορούμενες απόψεις. Ειδικότερα τα ευρήματα της έρευνας 

των Κάμτσιου και Λώλη (2016) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με πολλά έτη εργασίας 

εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε αντίθεση με 

εκπαιδευτικούς με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας.  

Σπουδές: σύμφωνα με τους Maslach (2001) και Pines (1993) ο παράγοντας 

«επιστημονική κατάρτιση» συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική εξουθένωση, 

καθώς οι εκπαιδευτικοί που έχουν αφιερώσει χρόνια σπουδών και έχουν αποκτήσει 

εξειδικευμένες γνώσεις μέσα από διαρκή επιμορφωτικά προγράμματα έχουν 

περισσότερες απαιτήσεις και προσδοκίες από τον εαυτό τους. Όταν αποτυγχάνουν να 

υλοποιήσουν τους στόχους που έχουν θέσει νιώθουν έντονο άγχος και ως εκ τούτου 
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ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκδηλώσουν burnout. Σύμφωνα με τον Sezer (2012) το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο συνδέεται με υψηλές θέσεις εργασίες και ευθύνες, γεγονός που 

δημιουργεί έντονο άγχος. 

Τέλος, αν και οι Lau κ.α. (2005) βρήκαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση 

διαφοροποιείται ως προς τη μεταβλητή μορφωτικό υπόβαθρο, εντούτοις διαπίστωσαν 

ότι η επίδραση των ατομικών παραγόντων ή αλλιώς των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην εξουθένωση δεν κρίνεται τόσο σημαντική 

σε σχέση με άλλους εργασιακούς παράγοντες για τους οποίους θα γίνει λόγος 

παρακάτω.  

 

2.5 Εργασιακοί παράγοντες και Burnout: Διδακτικός ρόλος του εκπαιδευτικού σε 

πρακτικό επίπεδο 

   Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μπορεί να θεωρείται λειτούργημα σύμφωνα με 

πολλές μαρτυρίες, αλλά ταυτόχρονα και πρόκληση. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός στο 

σχολείο της νέας εποχής καλείται να ανταποκριθεί σε μια πληθώρα μεταβολών, οι 

οποίες επιτάσσουν την ανάγκη γένεσης και εφαρμογής ρηξικέλευθων μεθόδων 

διδασκαλίας που θα ωφελήσουν το σύνολο των μαθητών στη διαμόρφωση της 

προσωπικής τους ταυτότητας (Florian, 2015; Φύκαρης, 2009).  

   Προτού γίνει καταγραφή όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που οφείλει να επιτελεί 

ένας εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σημαντική η αποσαφήνιση του 

όρου «ρόλου». Με την έννοια «ρόλος» του εκπαιδευτικού νοείται το σύνολο της 

προβλεπόμενης συμπεριφοράς που καλείται να επιδείξει ο εκπαιδευτικός προς το 

σχολικό συγκείμενο. Πιο αναλυτικά σε μακροεπίπεδο, εκείνος αναλαμβάνει το ρόλο 

του «μάνατζερ» προκειμένου να ανταποκριθεί σε καθημερινά σχολικά ζητήματα, όπως 

το ωρολόγιο πρόγραμμα, την κάλυψη της διδακτικής ύλης, την αρμονική συνεργασία 

με τους συναδέλφους αλλά και την ενδυνάμωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους γονείς. 

Σε μικροεπίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή σχολικής τάξης, οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού 

και μάλιστα του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πολλαπλασιάζονται. 

Όπως αναφέρει ο Ντούσκας (2007) «ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει 

ρόλους παιδαγωγού, εκπαιδευτικού που θα αποποιηθεί οξειδωμένες διδακτικές 

πρακτικές, αξιολογητή και κυρίως ψυχοπλάστη της ταυτότητας κάθε μαθητή».  
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   Ο εκπαιδευτικός όταν συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία στο πρόσωπό του 

θεωρείται αποτελεσματικός (Γερμανός, 2002). Δύο βασικά συστατικά 

αποτελεσματικής διδασκαλίας που εντοπίζει η Λιγνού (2007) αφορούν τους 

διδακτικούς στόχους που θέτει και μπορεί να χειριστεί ο εκπαιδευτικός για τη 

διαμόρφωση θετικής σχολικής κουλτούρας. Αναφορικά με το διδακτικό έργο του 

εκπαιδευτικού, εκείνο διασπάται σε τρεις φάσεις, την προδιδακτική, την κυρίως και τη 

μεταδιδακτική. Σε προπαρασκευαστικό στάδιο ο εκπαιδευτικός ως ο κύριος 

συντελεστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας δημιουργεί έναν πιλότο ανάπτυξης της 

διδασκαλίας, καθορίζοντας διδακτικούς στόχους σε κάθε μάθημα και στη συνέχεια 

επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η διδασκαλία (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 

2009). Ωστόσο ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να παραμείνει σταθερός σε μία μόνο 

διδακτική πρακτική, αλλά αντίθετα οφείλει να δείχνει ευελιξία βάσει των διαφορετικών 

μαθησιακών αναγκών, του διαφορετικού μαθησιακού προφίλ όπως επίσης και της 

διαφορετικής μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών (Σαλβαράς, 2020). Ο 

εκπαιδευτικός δηλαδή του σύγχρονου σχολείου καλείται να ενθαρρύνει τους μαθητές 

να έχουν ενεργή εμπλοκή. Σε δεύτερη φάση εκείνος θέτει σε εφαρμογή όλα όσα 

σχεδίασε στο πρώτο στάδιο σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος και 

των αισθητηριακών δεξιοτήτων των μαθητών (προσοχή-αντίληψη, μνήμη). Στο τελικό 

στάδιο ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογεί όχι μόνο τους μαθητές 

μέσα από διαφορετικά μέσα αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό με σκοπό την προσωπική 

του επαγγελματική εξέλιξη (Σαλβαράς, 2011). 

   Παράλληλα η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από επίδραση 

των Νέων Τεχνολογιών στον τομέα τόσο της παιδείας όσο και του ρόλου του 

εκπαιδευτικού (Ευμορφοπούλου & Λιοναράκης, 2015). Με άλλα λόγια αποστολή του 

εκπαιδευτικού είναι να δημιουργεί και να εφαρμόζει ένα κατάλληλα πολυμορφικό 

εκπαιδευτικό υλικό που να συνδυάζει παραδοσιακό υλικό και οπτικοακουστικά μέσα. 

Ωστόσο η επίτευξη όλων των παραπάνω θεωρείται δύσκολο εγχείρημα και ο 

εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα σε αυτό το 

σύνθετο πλαίσιο αναπτύσσει συχνά εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες εκφράζονται με 

αισθήματα διδακτικής ανεπάρκειας και απογοήτευσης. Έρευνα που διεξήχθη από τους 

Travers και Cooper  (1996) έδειξε ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ενέχει υψηλές 

απαιτήσεις. Αντίστοιχη έρευνα των Βλασσόπουλου και Κίσσα (2013) κατέδειξε μέσα 

από μαρτυρίες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αίσθημα έλλειψης 
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αυτοπραγμάτωσης που βιώνουν εξαιτίας των αδιάκοπων δραστηριοτήτων που 

επιτελούν εντός και εκτός σχολικής τάξης. 

 

2.5.1 Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών εν μέσω πανδημίας του ιού COVID-19 

   Η εσωτερική αυτή πάλη του εκπαιδευτικού με τον εαυτό του εξακολουθεί να 

καθίσταται πυρετώδης κυρίως για το έτος 2020 εξαιτίας της έκρηξης της πανδημίας 

του ιού COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία αποτελεί μια κρίση που κλήθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι οι εκπαιδευτικοί 

καθ’ όλη την επαγγελματική τους διαδρομή έρχονται αντιμέτωποι με διάφορων 

μορφών κρίσεις, άλλοτε μικρής έντασης και άλλοτε μεγάλης. Η κρίση αυτή οδήγησε 

σε αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον με τους εκπαιδευτικούς να καλούνται να 

ενταχθούν άμεσα σε ένα νέο περιβάλλον διδασκαλίας. Ωστόσο η επιτακτική ανάγκη 

σχεδιασμού και εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δημιούργησε έντονο άγχος 

στους εκπαιδευτικούς καθώς σε πολλά σχολεία δεν προϋπήρχε ο κατάλληλος 

τεχνολογικός εξοπλισμός (Daniel, 2020). Συγχρόνως, παρατηρήθηκε έλλειψη χρόνου 

για παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα αφορούσαν το νέο τρόπο 

λειτουργίας των σχολείων. 

   Ως αποτέλεσμα αυτών, οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να εκδηλώνουν συμπτώματα 

συναισθηματικής εξάντλησης, σωματικής εξουθένωσης, απόγνωσης και προσωπικής 

ανεπάρκειας ήδη πριν από την έναρξη των μαθημάτων μέσω της τηλεκπαίδευσης 

(Ayuso, 2006). Σύμφωνα μάλιστα με τους Marshall, Shannon και Love (2020) το 

92,4% των εκπαιδευτικών έδειξε ότι δεν είχε λάβει ειδική προετοιμασία για την 

εφαρμογή τηλεκπαίδευσης, γεγονός που τους δημιούργησε έντονο άγχος. 

   Μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της λεγόμενης «ηλεκτρονικής μάθησης», καθώς η εξ αποστάσεως 

διδασκαλία μπορεί δυνητικά να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας και στην 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, οδηγώντας μαθητές και εκπαιδευτικούς στην 

απομόνωση και την περιθωριοποίηση. Όπως αναφέρουν οι Dereshiwsky κ.α. (2017) 

υπήρχε ο φόβος ότι η τηλεκπαίδευση θα αυξήσει τα επίπεδα μοναξιάς και απομόνωσης 

τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που οι τελευταίοι 

δεν κατάφερναν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της εκπαίδευσης.  



40 
 

   Κατά την έναρξη ηλεκτρονικών μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν 

δυσκολίες στην αναπροσαρμογή της διδασκαλίας τους λόγω των εξαιρετικά στενών 

χρονικών περιθωρίων αλλά και στη διασφάλιση ενδιαφέροντος από τους μαθητές. 

Αναφορικά με το τελευταίο, οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούσαν εξαιρετικά δύσκολο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών και 

μάλιστα εκείνων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω της αδυναμίας για διδασκαλία 

με φυσική παρουσία και αληθινούς χρόνους επικοινωνίας (Daniel, 2020).   

   Τα προβλήματα  στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ήταν εμφανή από 

την αρχή καθώς παρατηρείτο αδυναμία χρήσης της διαφοροποιημένης μεθόδου και 

εναλλακτικών μέσων όπως φύλλα εργασίας. Ένα ακόμα μειονέκτημα των 

διαδικτυακών μαθημάτων αποτελούσε η αδυναμία προσωπικής επαφής τόσο του 

εκπαιδευτικού με τους μαθητές όσο και των μαθητών μεταξύ τους. Ειδικά για μαθητές 

των οποίων η κοινωνικοποίηση αποτελούσε μέρος στρατηγικών παρέμβασης η 

διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων αποτέλεσε «αγκάθι» στην καθημερινότητά τους. 

Όπως αναφέρει η Alevizou (2020) η πανδημία κλόνισε συναισθηματικά τους 

εκπαιδευτικούς γενικής τάξης και ειδικής αγωγής, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες τους 

«ο ευάλωτος μαθητικός πληθυσμός μειονεκτεί ακόμα περισσότερο μέσω της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας» ελλοχεύοντας ο κίνδυνος να διευρυνθεί το 

κοινωνικοοικονομικό χάσμα μεταξύ των μαθητών μέσα από τα διαδικτυακά μαθήματα. 

Συνεπώς ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει 

το κατά πόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το απαιτητικό διδακτικό έργο του 

εκπαιδευτικού σε συνθήκες πανδημίας επηρεάζουν την εμφάνιση επαγγελματικού 

άγχους ή και επαγγελματικής εξουθένωσης. 

   Αν και η σχετική βιβλιογραφία για το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού εν μέσω 

πανδημίας COVID-19 βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο, εντούτοις υπάρχουν 

μαρτυρίες εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν «έξυπνες εφαρμογές» και ειδικό 

εκπαιδευτικό υλικό για την ηλεκτρονική τάξη. Σε μερικές χώρες – όπως Ηνωμένες 

Πολιτείες - θεσμοθετήθηκαν νέα προγράμματα σπουδών βασισμένα στις ανάγκες που 

επίτασσε η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενώ σε άλλες – συμπεριλαμβανομένης 

της Ελλάδας- το περιεχόμενο των μαθημάτων ήταν στην ευχέρεια των εκπαιδευτικών.  

   Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τη διδασκαλία στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

ότι αφιέρωσαν επιπλέον χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου 
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διαδικτυακού περιβάλλοντος διδασκαλίας σχεδιάζοντας μεθόδους που θα μπορούσαν 

να εφάπτονται στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης (Scull et al. 2020). Ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός χρειάστηκε να αλλάξει και οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να δημιουργήσουν 

διδακτικά σχέδια – σενάρια τα οποία μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εντός της 

ηλεκτρονικής τάξης. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 2020 έδειξε ότι 

το τοπίο στην αρχή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (ΕξΑΠ) ήταν θολό καθώς οι 

εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγιζόταν και 

θα καλυπτόταν η ύλη (Βρασίδας, Κοσμάς & Νησιφόρου, 2020). Σε πολλά σχολεία η 

μέθοδος που αξιοποιήθηκε ήταν η δασκαλοκεντρική, με το ηλεκτρονικό μάθημα να 

γίνεται ζωντανά και τους εκπαιδευτικούς να στέλνουν επιπρόσθετο υλικό που έπρεπε 

οι μαθητές να μελετήσουν και να προετοιμάσουν. Πιο αναλυτικά, αξιοποιήθηκε η 

σύγχρονη τεχνολογία, τέθηκαν σε εφαρμογή εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας και 

έγινε χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού που οι εκπαιδευτικοί αναζήτησαν τόσο σε 

ιστοσελίδες όσο και σε φόρουμ για εκπαιδευτικούς.  

   Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν ψηφιακό 

εκπαιδευτικό λογισμικό με τη χρήση βίντεο, εικόνων, ήχου κάνοντας το μάθημα 

περισσότερο διαδραστικό. Όπως αναφέρουν η Μανούσου και Χαρτοφύλακα (2020) το 

εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτέλεσε το σημαντικότερο 

μέρος του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού. Και αυτό γιατί ο τελευταίος κλήθηκε 

να σχεδιάσει εκ νέου στόχους, να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

προσαρμοζόταν το μάθημα σε χρόνους τηλεκπαίδευσης και να δώσει κατευθυντήριες 

οδηγίες στους μαθητές για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας που θα έκαναν 

μάθημα όπως επίσης και της ηλεκτρονικής τάξης από την οποία προμηθεύονταν υλικό 

και έστελναν τις εργασίες τους. 

 

2.5.2 Οι τρεις διαστάσεις που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού 

   Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο διδακτικός ρόλος των 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τρεις διαστάσεις: την 

«Ευελιξία», το «Άγχος» και την «Απόδοση» ή αλλιώς αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών. Η επιλογή αυτών των παραγόντων έγινε με στόχο να διερευνηθεί ο 

βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής υπέδειξαν ευελιξία και 
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αποτελεσματικότητα ή αντίθετα άγχος απέναντι στην «ηλεκτρονική μάθηση» κατά τη 

περίοδο του πρώτου lockdown στη χώρα μας.  

   Το άγχος αποτελεί ένα από τα πλέον κυρίαρχα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

εποχής, αποτελώντας απειλή για την πλειονότητα των ανθρώπων. Αναφορικά με την 

αποσαφήνιση του όρου, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ένας λειτουργικός ορισμός που 

να εμπερικλείει όλες τις παραμέτρους, καθώς ο όρος αυτός μεταφράζεται με 

διαφορετικό τρόπο σε κάθε άνθρωπο.  Το στρες, το οποίο προέρχεται από το λατινικό 

ρήμα «stringo» και σημαίνει σφίγγω, συνιστά ένα συνονθύλευμα εξωτερικών- 

περιβαλλοντικών παραγόντων (Κοκκινάκη, 2006).  

   Στον επαγγελματικό στίβο το άγχος μεταφράζεται ως «εργασιακό άγχος» 

(occupational stress) και αποτελεί αδιαμφισβήτητα πηγή κινδύνου στην επαγγελματική 

ζωή του εκπαιδευτικού επιφέροντας αστάθεια, αναστάτωση και συναισθηματική πίεση 

στην καθημερινότητά του (Παππά, 2006). Αναφορικά με τη σχέση άγχους και burnout, 

αν και πρόκειται για δύο διαφορετικά εννοιολογικούς ορισμούς, εντούτοις η 

επαγγελματική εξουθένωση σύμφωνα με τους Maslach  και Jackson (1981) είναι 

απόρροια του μη διακοπτόμενου άγχους που βιώνει το άτομο στο εργασιακό 

περιβάλλον.   

   Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται αντιληπτό ότι όσο πληθαίνουν οι 

απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού τόσο αυξάνεται το εργασιακό άγχος εκείνου. Έρευνα 

του Κάντα (2001) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης βαθμίδας 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους συγκριτικά με εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία 

της Μινεσότα σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκάλυψε ότι το 40% 

των εκπαιδευτικών πλήττεται από υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους, τα οποία 

«μεταφέρονται» και στην προσωπική τους ζωή (Black, 2003). Πιο πρόσφατη έρευνα 

των Austin κ.α. (2006) εντόπισε υψηλά ποσοστά άγχους στους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι σε μια προσπάθεια να το ξεπεράσουν, ενεργοποιούσαν αρνητικούς μηχανισμούς 

άμυνας, όπως αποστασιοποίηση από το σχολικό συγκείμενο, τη διανθρώπινη επαφή 

και τα σχολικά καθήκοντα. 

   Η ευελιξία θεωρείται ένα από τα πλέον βασικά συστατικά στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού. Ωστόσο το να είναι ένας εκπαιδευτικός 

ευέλικτος δεν είναι εύκολη υπόθεση ενώ συγχρόνως το στοιχείο αυτό επηρεάζεται από 
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ένα κράμα ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σύμφωνα με τους Parsons και 

Vaughn (2016) και Fairbanks κα.α (2010) οι εκπαιδευτικοί που δείχνουν ευελιξία έχουν 

ένα συγκεκριμένο όραμα με στόχο να κάνουν αυτό που είναι καλύτερο για τους 

μαθητές τους. Επιπλέον, ο ευπροσάρμοστος εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει 

εκτεταμένη γνώση, να είναι διαρκώς καταρτισμένος και να κατανοεί την 

αποτελεσματική παιδαγωγική αλλά και τις ανάγκες των μαθητών. Όπως αναφέρουν και 

οι Zeichner και Liston (2015) ο εκπαιδευτικός προκειμένου να επιδείξει ευελιξία θα 

πρέπει να διακρίνεται από ένα ξεκάθαρο όραμα και εξειδικευμένη γνώση ώστε να είναι 

σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σχολικής κοινότητας. Από την άλλη, οι 

Ross, Rhodes, Daniel και Hastings (2007) υποστηρίζουν ότι ευελιξία σημαίνει από 

κοινού συνεργασία και των δύο προσώπων με στόχο τη δημιουργία λειτουργικών 

σχολικών τάξεων.  

   Ωστόσο για τους Zeichner και Liston (2015) ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα 

πρέπει να σκεφτεί τρόπους για τη λειτουργικότητα της τάξης όπως επίσης και να 

υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους μάθησης των μαθητών (“different learning styles”), 

ώστε οι τελευταίοι να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις σχολικές δραστηριότητες. 

Βέβαια από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δεν έχουν βρεθεί εμπειρικά 

δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η ευελιξία του εκπαιδευτικού επιδρά θετικά στην 

σχολική επιτυχία των μαθητών (Vaughn et al., 2016). Ένας επιπλέον προβληματισμός 

σχετίζεται με το κατά πόσο είναι εφικτή η ευελιξία στους εκπαιδευτικούς. Με βάση 

την προσφερόμενη βιβλιογραφία σε έρευνα του Parsons (2012) βρέθηκε ότι υπάρχει 

ένα ποσοστό εκπαιδευτικών που δείχνει ευελιξία και προσαρμοστικότητα εντός και 

εκτός σχολικής τάξης. Παρόλα αυτά σε έρευνα του ίδιου αργότερα τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το ποσοστό αυτό δεν είναι η νόρμα αλλά εξαίρεση. 

   Η τρίτη και τελευταία διάσταση του διδακτικού ρόλου του εκπαιδευτικού που μας 

απασχόλησε και συνδέεται άμεσα με τις προηγούμενες δύο αφορά την απόδοση ή 

αλλιώς αποτελεσματικότητα. Η έννοια αυτή είναι περίπλοκη καθώς συγκεντρώνει στο 

πρόσωπό της πολλά στοιχεία. Σύμφωνα με τους Lee και Van Vlack (2017) η βίωση 

θετικών συναισθημάτων και η προσαρμοστικότητα στην σχολική τάξη σχετίζονται 

θετικά με την υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα. Αντίστοιχα οι Kaya, Borgerding και 

Ferdous (2020) υποστηρίζουν ότι η εξειδικευμένη γνώση, τα χρόνια εργασιακής 

εμπειρίας και η ικανότητα ευελιξίας αποτελούν τρία συστατικά που επηρεάζουν θετικά 

την αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας. Πλήθος ερευνών κάνουν λόγο για σύνδεση 
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της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού με τη συνολική ικανοποίηση που νιώθει 

από το επάγγελμά του. Παράλληλα είναι κοινώς αποδεκτό ότι η αυτό-

αποτελεσματικότητα θεωρείται προστατευτικός παράγοντας στην παρεμπόδιση 

εμφάνισης άγχους. Σύμφωνα με τους Tschannen-Moran και Hoy (2001) η 

απόδοση/αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συσχετίζεται θετικά με την ευελιξία, 

καθώς χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα και αφοσίωση στο διδακτικό τους 

έργο, γεγονός που τους κάνει περισσότερο αποτελεσματικούς στην εργασία τους. 

   Οι Karabatak και Alanoğlu (2019) σε πρόσφατη έρευνά τους διερεύνησαν επίσης το 

βαθμό συσχέτισης του άγχους, της αποτελεσματικότητας και της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, αποκαλύπτοντας ότι η υψηλή αίσθηση αποτελεσματικότητας σχετίζεται 

θετικά με την  εργασιακή ικανοποίηση ενώ αντίθετα αρνητικά με το άγχος. Με την 

προϋπόθεση λοιπόν ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί διαμεσολαβητή για την εμφάνιση 

burnout, γίνεται σαφές ότι η υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα παρουσιάζει 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση με το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης.  Τόσο 

το εργασιακό άγχος όσο και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού αποτελούν 

βασικούς παράγοντες για την αφοσίωση στο επάγγελμα αυτό αλλά και την σχολική 

επιτυχία και αποτελεσματικότητα των μαθητών (Skaalvik & Skaalvik, 2014; Caprara, 

Barbanelli,  Steka,  &  Malone,  2006). 

 

2.6 Αιτιολόγηση της προτεινόμενης έρευνας 

   Η επαγγελματική εξουθένωση ή αλλιώς το λεγόμενο burnout θεωρείται ένα 

διαχρονικό φαινόμενο που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να προβληματίζει τον 

επιστημονικό χώρο με τα δεδομένα να υφίστανται τροποποιήσεις εξαιτίας των 

εκάστοτε κοινωνικών αλλαγών που συντελούνται σε κάθε εποχή (Arias, Huamani, & 

Ceballos, 2019). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2019) περιγράφει το burnout όχι 

απλώς ως ένα κράμα συναισθηματικής και σωματικής εξάντλησης, αλλά ως «μια 

σοβαρή κατάσταση που βιώνει ο επαγγελματίας στον χώρο εργασίας του». 

   Το burnout συνιστά παγκόσμιο φαινόμενο και έχει διερευνηθεί σε διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους και κυρίως  σε επαγγέλματα υγείας. Στον ελληνικό χώρο οι 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη του οικείου συνδρόμου εστιάζονται 

περισσότερο στον κλάδο της Υγείας και στη διερεύνηση κοινωνικών, οικονομικών και 

οργανωτικών παραγόντων, ενώ τα ευρήματα τείνουν να εμπεριέχουν αντικρουόμενες 
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θέσεις. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο και αφορούν 

εκπαιδευτικούς είναι περιορισμένες και παράλληλα όχι σχετικά πρόσφατες. Για αυτόν 

το λόγο διεξήχθη η παρούσα έρευνα με στόχο να διερευνήσει το βαθμό εμφάνισης του 

φαινομένου αυτού μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ωστόσο η πρωτοτυπία της 

συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο ότι το εργασιακό άγχος και το φαινόμενο του 

burnout εξετάστηκε μέσα στη περίοδο της πανδημίας COVID-19. 

   Η επιστημονική κοινότητα εξέφρασε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να 

φέρει η τρέχουσα πανδημική κρίση στην εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης 

στους εκπαιδευτικούς. Βέβαια καθίσταται σαφές ότι το θεωρητικό και ερευνητικό 

υπόβαθρο ως προς τη συσχέτιση του ιού με το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης 

καθώς και τον αντίκτυπό του στην ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε 

εμβρυακό στάδιο, επειδή αφορά ένα ζήτημα που λαμβάνει χώρα στη τρέχουσα χρονική 

περίοδο. Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα παρατηρείται ακόμα ερευνητικό 

κενό ως προς τη διερεύνηση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

εκπαιδευτικούς υπό συνθήκες πανδημίας, καθώς το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στους 

επαγγελματίες Υγείας. 

   Συνεπώς η παρούσα έρευνα καλείται «να καταδυθεί σε άγνωστα νερά» διερευνώντας 

αχαρτογράφητες πτυχές του φαινομένου σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Παράλληλα η 

μελέτη του οικείου φαινομένου μπορεί να αποδειχθεί προσοδοφόρα τόσο για τη 

σχολική κοινότητα με προτάσεις για υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε περιόδους 

κρίσεων όσο και σε επίπεδο έρευνας. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

   Στο παρόν κεφάλαιο ακολουθεί περιγραφή των σταδίων και ενεργειών που 

ακολουθήθηκαν για τη μεθοδολογική πορεία. Πιο αναλυτικά παρουσιάζεται η μέθοδος 

που επιλέχθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας όπως επίσης και το 

ερευνητικό σχέδιο που κατασκευάστηκε. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά το 

δείγμα που επιλέχθηκε, το εργαλείο έρευνας και η διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας. 

Επίσης στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι βασικές μεταβλητές των ερευνητικών 

ερωτημάτων σε λειτουργική μορφή, ενώ στο τέλος γίνεται αναφορά στο στατιστικό 

λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη στατιστική επεξεργασία όπως επίσης και 

στους βαθμούς εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων. 

  

3.1 Επιλογή μεθόδου έρευνας  

   Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στην αναλυτική ή εμπειρική μέθοδο, η οποία 

χρησιμοποιεί την υποθετικο-παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Σαλβαρά (2020) 

«η εν λόγω προσέγγιση εκκινεί από τον καθορισμό του προβλήματος και τη διατύπωση 

υποθέσεων, τις οποίες θέτει σε εμπειρική εφαρμογή με σκοπό να διαψεύσει, ενώ από 

τη στιγμή που θα επιβεβαιωθούν, έχουν την ισχύ θεωρίας». Η συγκεκριμένη μέθοδος 

χρησιμοποιεί ερευνητικά εργαλεία για να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί τα 

δεδομένα και να τα ελέγχει ως προς τους βαθμούς εγκυρότητας και  αξιοπιστίας τους.  

 

3.2  Συμμετέχοντες και δείγμα  

   Η παρούσα έρευνα διεξήχθη κατά το χειμερινό-εαρινό εξάμηνο 2020-2021. Η 

πληθυσμιακή ομάδα που έλαβε μέρος στη παρούσα έρευνα αποτελείτο από 186 

εκπαιδευτικούς γενικών και ειδικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιτίας 

της τρέχουσας πανδημίας (COVID-19) το ερωτηματολόγιο απεστάλη μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εκπαιδευτικούς των Α', Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου 

και Λυκείου. Το δείγμα περιορίστηκε στο Νομό Αττικής και πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικών και ειδικών σχολείων. 
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3.3 Το ερευνητικό σχέδιο 

   Το ερευνητικό σχέδιο χρησιμοποιεί το τριπολικό-γνωσιακό σχήμα σύμφωνα με το 

οποίο οι δημογραφικές και εργασιακές μεταβλητές λειτουργούν ως εξωγενείς 

παράγοντες, που σε συνδυασμό με το εργασιακό άγχος (διαμεσολαβητής) επιδρούν 

αρνητικά στην ανάδυση επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

Πίνακας 3. Το τριπολικό-γνωσιακό σχήμα της έρευνας 

 

3.4  Τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας 

   Ως ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο, διότι επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των ερωτήσεων και κατόπιν τη 

στατιστική τους επεξεργασία (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Τα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι η Κλίμακα 

Maslach  Burnout  Inventory  (MBI) από τους Mashlach  and  Jackson  (1981) για τη 

μέτρηση του burnout και ένα αυτοσχέδιο από την ερευνήτρια ερωτηματολόγιο για να 

εξεταστεί ο βαθμός επίδρασης του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού στην 

εκδήλωση του οικείου συνδρόμου ενόψει της πανδημίας. 

   Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες εμπεριείχε 39 ερωτήσεις και 

απαρτίστηκε από τρία μέρη βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην 

αρχή της έρευνας. Στο πρώτο μέρος δόθηκαν δημογραφικές πληροφορίες για το φύλο, 

τις σπουδές, την ενηλικότητα και την κατεύθυνση των εκπαιδευτικών  (γενική ή ειδική 

ΕΙΣΙΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΞΙΟΝ 

Επαγγελματική 

εξουθένωση 

εκπαιδευτικών: 

 

•Συναισθηματική εξάντληση 

 

•Αποπροσωποποίηση 

 

•Προσωπική επίτευξη 

 

 

 

 

 

Εργασιακό άγχος 

εκπαιδευτικών 

Ατομικοί-Εργασιακοί 

Παράγοντες: 

 

• Φύλο 

 

• Ειδίκευση 

  

• Ενηλικιότητα 

 

• Σπουδές 

 

• Διδακτικό έργο 
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εκπαίδευση). Το δεύτερο μέρος αποτελείτο από δηλώσεις που σχετίζονταν με την 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος οι 

δηλώσεις αφορούσαν το διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών ενόψει της πανδημίας του 

ιού COVID-19. 

   Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, αξιοποιήθηκε η μεταφρασμένη 

και προσαρμοσμένη στην ελληνική γλώσσα από τον Κόκκινο (2006) έκδοση της ΜΒΙ-

ES (Maslach Burnout Inventory–Educators Survey) (Maslach & Jackson, 1996), με 

ορισμένες τροποποιήσεις από την ερευνήτρια για τις ανάγκες της έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα η διαβαθμισμένη 7 σημείων κλίμακα τύπου Likert αντικαταστάθηκε με 

κλίμακα 5 σημείων (1= Ποτέ έως 5= Κάθε μέρα) για τη μέτρηση των τριών βασικών 

διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, δηλαδή τη  

συναισθηματική  εξάντληση, την αποπροσωποίηση και την προσωπική επίτευξη.  

   Ως προς τη βαθμολογική κατηγοριοποίηση της κλίμακας MBI είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι όσο υψηλότερη βαθμολογία παρατηρείται στις διαστάσεις της 

συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποίησης τόσο αυξάνεται η βαθμολογία 

του burnout. Αντίθετα όσο πιο χαμηλή είναι η βαθμολογία στη διάσταση της 

προσωπικής επίτευξης τόσο αυξάνεται και η βαθμολογία του burnout. Ο υψηλός 

βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης δηλαδή προκύπτει από υψηλές βαθμολογίες στη 

συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποίηση και χαμηλή βαθμολογία στην 

προσωπική επίτευξη.  

   Το δεύτερο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια 

με σκοπό να εξετάσει το βαθμό επίδρασης του διδακτικού ρόλου του εκπαιδευτικού 

υπό συνθήκες πανδημίας COVID-19 στην εμφάνιση επαγγελματικού άγχους ή και 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε διαβαθμισμένη 

κλίμακα Likert 5 σημείων (1 = Καθόλου έως 5 = Πάρα πολύ). Το ερωτηματολόγιο ως 

αυτοσχέδιο δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, άρα ένας από τους βασικούς σκοπούς της 

παρούσας έρευνας ήταν η μέτρηση του βαθμού αξιοπιστίας. 

   Για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυσης οι δηλώσεις που απαρτίζουν το 2ο 

και 3ο μέρος του ερωτηματολογίου ταξινομήθηκαν σε έξι παράγοντες. Αναφορικά με 

το ερωτηματολόγιο της Maslach εκείνο αποτελείται συνολικά από 22 δηλώσεις, από 

τις οποίες οι 1,2,3,6,8,13,14,16,20 αντιστοιχούν στη «Συναισθηματική εξάντληση», οι 

ερωτήσεις 5,10,11,15,22 στην «Αποπροσωποίηση», ενώ οι ερωτήσεις 
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4,7,9,12,17,18,19,21 στην αίσθηση «Προσωπικής επίτευξης». Οι ερωτήσεις που 

απαρτίζουν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχουν ήδη κατηγοριοποιηθεί από τη 

Maslach και τους συνεργάτες της σε τρεις παράγοντες που απαρτίζουν το φαινόμενο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι παράγοντες αυτοί είναι η «Συναισθηματική 

εξάντληση», η «Αποπροσωποίηση» και η «Προσωπική επίτευξη». Οι δηλώσεις που 

απαρτίζουν τον εκάστοτε παράγοντα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.  

 

Πίνακας 4. Δηλώσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα «Συναισθηματική εξάντληση» 

 Συναισθηματική εξάντληση 

Δηλώσεις Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου 

 Νιώθω άδειος/α μετά από τη δουλειά μου 

 Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω 

άλλη μια μέρα δουλειάς 

 Είναι πολύ κουραστικό για μένα να δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα 

 Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου 

 Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου. 

 Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου 

 Μου δημιουργεί πολύ στρες το ότι στη δουλειά μου έχω άμεση επαφή με 

ανθρώπους 

 Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια τους αντοχής μου 

 

Πίνακας 5. Δηλώσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα «Αποπροσωποίηση» 

 Αποπροσωποίηση 

Δηλώσεις Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι στους μαθητές μου απρόσωπα, σαν να είναι 

αντικείμενα 

 Έχω γίνει περισσότερο σκληρός/ή με τους ανθρώπους από τότε που άρχισα 

αυτή τη δουλειά 

 Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει περισσότερο σκληρό/ή 

 Στην πραγματικότητα δε με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στους μαθητές μου 

 Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου, κατηγορούν εμένα για μερικά από τα 

προβλήματά τους 
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Πίνακας 6. Δηλώσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα «Προσωπική επίτευξη» 

 Προσωπική επίτευξη 

Δηλώσεις Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι μαθητές μου 

 Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των μαθητών μου πολύ αποτελεσματικά 

 Νιώθω ότι με την εργασία μου επηρεάζω θετικά τις ζωές των άλλων 

ανθρώπων 

 Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα 

 Μπορώ να δημιουργήσω μια άνετη ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου 

 Νιώθω αναζωογονημένος/η, όταν δουλεύω σε στενή επαφή με τους 

μαθητές μου. 

 Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά 

 Αντιμετωπίζω ήρεμα τις συναισθηματικές φορτίσεις που προκύπτουν από 

τη δουλειά μου 

 

   Αναφορικά με το 3ο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου, πρόκειται για ένα 

αυτοσχέδιο από την ερευνήτρια ερωτηματολόγιο, του οποίου οι δηλώσεις έχουν 

κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κλίμακες. Στην κλίμακα «Ευελιξία» αντιστοιχούν οι 

δηλώσεις 27,28,29, και 30. Η δεύτερη κλίμακα «Άγχος» απαρτίζεται από τις 31,32,33, 

και 36 δηλώσεις ενώ η κλίμακα «Απόδοση» από τις 34,35,37,38 και 39 δηλώσεις. Πιο 

αναλυτικά οι δηλώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε κλίμακα παρουσιάζονται στους 

ακόλουθους πίνακες. 

 

Πίνακας 7. Δηλώσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα «Ευελιξία» 

 Ευελιξία 

Δηλώσεις Επαναπροσδιόρισα με ευκολία τους διδακτικούς στόχους για να 

ανταποκρίνονται στα διαδικτυακά μαθήματα   

 Έδειξα ευελιξία στην αναπροσαρμογή της διδασκαλίας 

 Είχα εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα 

 Ανταποκρίθηκα στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων (πχ 

PowerPoint/Google Hangouts Meet/ Microsoft Office/Ms Teams/Movie 

Maker) για τη διδακτική πρακτική 
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Πίνακας 8. Δηλώσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα «Άγχος» 

 Άγχος 

Δηλώσεις Ήμουν επιφυλακτικός/ή απέναντι στην αποτελεσματικότητα των 

διαδικτυακών μαθημάτων 

 Δεν ένιωθα έτοιμος/η κατά την έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων 

 Τα τεχνολογικά ζητήματα που προέκυψαν μου δημιούργησαν άγχος 

 Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να συνεισφέρω στις μαθησιακές ανάγκες 

μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω διαδικτυακών 

πλατφορμών 

 

Πίνακας 9.  Δηλώσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα «Απόδοση» 

 Απόδοση 

Δηλώσεις Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να συνεισφέρω στις μαθησιακές ανάγκες 

μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω διαδικτυακών 

πλατφορμών  

 Δεν μπορούσα να ανταποκριθώ στο σύνολο των μαθητών 

 Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ όσο στα δια ζώσης μαθήματα 

 Ένιωθα ότι είχα μειωμένη απόδοση ως προς το έργο μου μέσα από την 

τηλεκπαίδευση 

 Η τηλεκπαίδευση μου δημιούργησε αισθήματα ανεπάρκειας ως προς το 

διδακτικό μου έργο 

 

3.4.2 Λειτουργικοί ορισμοί 

   Στο 1ο ερευνητικό ερώτημα υπολογίστηκε ο βαθμός συχνότητας του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης βάσει του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) των απαντήσεων που οι 

εκπαιδευτικοί έδωσαν στην Β΄ ενότητα σε 22 ερωτήσεις. Αν οι απαντήσεις βρίσκονταν 

πάνω από το Μ.Ο. αυτό σήμαινε πως ένας μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει βιώσει το οικείο φαινόμενο.  

   Στην παρούσα έρευνα η επαγγελματική εξουθένωση λειτούργησε ως αποτέλεσμα 

(εξαρτημένη μεταβλητή) εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης που ασκούν ορισμένοι 

ατομικοί και εργασιακοί παράγοντες. Αναφορικά με την επαγγελματική εξουθένωση, 
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εκείνη ορίζεται ως ένα κράμα συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποίησης και 

έλλειψης προσωπικής επίτευξης, όπως όρισαν οι Maslach και οι συνεργάτες της (1981). 

Στο 2ο ερευνητικό ερώτημα εξετάστηκε ο βαθμός που ο διδακτικός ρόλος των 

εκπαιδευτικών ως ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει την εμφάνιση επαγγελματικής 

εξουθένωσης (εξαρτημένη μεταβλητή). Πιο αναλυτικά ο διδακτικός ρόλος 

συμπεριλαμβάνεται στους εργασιακούς παράγοντες και απαρτίζεται από το βαθμό 

ευελιξίας, τα επίπεδα άγχους και την απόδοση που επέδειξαν οι εκπαιδευτικοί κατά την 

διάρκεια της τηλεκπαίδευσης ενόψει της πανδημίας COVID-19. Ακολούθως, οι 

δημογραφικοί παράγοντες (φύλο, σχολείο, ενηλικιότητα εκπαιδευτικού και σπουδές) 

λειτούργησαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν την ανάδυση 

επαγγελματικής εξουθένωσης που λογαριάζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή (3ο 

ερευνητικό ερώτημα).  

 

3.5 Η διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας, συγκέντρωσης και επεξεργασίας 

δεδομένων 

   Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό-εαρινό εξάμηνο 2020-2021. Το 

ερωτηματολόγιο απεστάλη σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της εφαρμογής Google Forms 

σε γενικές και ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες του νομού Αττικής, το οποίο και 

συμπλήρωσαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια). Το 

χρονικό περιθώριο προς συμπλήρωσή του διήρκησε περίπου ένα (1) μήνα και στη 

συνέχεια ξεκίνησε η στατιστική ανάλυση δεδομένων. 

 

3.6  Στατιστική ανάλυση 

   Η κωδικοποίηση, η ανάλυση δεδομένων και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού προγράμματος ανάλυσης 

δεδομένων SPSS. Στην περιγραφική ανάλυση του δείγματος υπολογίστηκαν οι μέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις όσον αφορά το φαινόμενο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Αναφορικά με την επαγωγική στατιστική, αξιοποιήθηκαν παραμετρικοί 

έλεγχοι με στόχο να βρεθεί η γενικότερη τάση του δείγματος. Έγινε χρήση 

ανεξάρτητων δειγμάτων t-Test καθώς και του συντελεστή συσχέτισης Pearson r. Είναι 

σημαντικό να επισημανθεί ότι το κριτήριο για τη στατιστική σημαντικότητα ήταν p-
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value= 0.05 και 0.01 σε ορισμένες περιπτώσεις επιβεβαιώνοντας ότι υπήρχε ισχυρή 

σχέση μεταξύ των παραγόντων. Τέλος ο έλεγχος εσωτερικής συνέπειας κάθε 

παράγοντα (έξι στο σύνολό τους) υπολογίστηκε με το συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach’s alpha. 

   Ο βαθμός εγκυρότητας του MBI ερωτηματολογίου έχει ελεγχθεί στον ελληνικό 

πληθυσμό μέσω παλαιότερων ερευνών (Kokkinos,  2006) με το δείκτη αξιοπιστίας 

(Cronbach’s a) να κυμαίνεται μεταξύ 0.82 έως 0.85 για τη διάσταση της 

συναισθηματικής εξάντλησης, 0.53 έως 0.81 για την αποπροσωποποίηση και τέλος 

0.58 έως 0.75 για την αίσθηση μειωμένης προσωπικής επίτευξης (Platsidou & 

Agaliotis, 2008). Στην παρούσα έρευνα έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στη 

διαβαθμισμένη κλίμακα με προσθήκη 5 σημείων Likert αντί 7, όπως είναι στο 

πρωτότυπο ερωτηματολόγιο και ως εκ τούτου επρόκειτο να εξεταστεί εκ νέου ο βαθμός 

αξιοπιστίας. Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο της 3ης ενότητας, εκείνο είναι 

αυτοσχέδιο από την ερευνήτρια. Συνεπώς ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να 

μετρηθεί ο βαθμός αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου ως προς τις τρεις κλίμακες. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

   Στην παρούσα έρευνα επιδιώχτηκε να διερευνηθούν το ενδεχόμενο αύξησης των 

δεικτών επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης όπως επίσης και ο βαθμός επίδρασης του διδακτικού ρόλου στην ανάδυση 

επαγγελματικού άγχους ή και του οικείου συνδρόμου ενόψει της πανδημίας COVID-

19. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας έπειτα από 

την κωδικοποίηση και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

από 186 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Το κεφάλαιο εκκινεί με την περιγραφική 

ανάλυση του δείγματος. Ακολουθεί καταγραφή των βαθμών αξιοπιστίας ως προς τους 

έξι παράγοντες και στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση για κάθε ερευνητικό ερώτημα που έχει διατυπωθεί στα πρώτα 

κεφάλαια. 

 

4.1 Περιγραφική ανάλυση δείγματος έρευνας 

   Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το δημογραφικό προφίλ των εκπαιδευτικών 

μέσα από τους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν. Η περιγραφική ανάλυση 

έγινε  βάσει φύλου, εξειδίκευσης, ετών προϋπηρεσίας και σπουδών των εκπαιδευτικών. 

 

Φύλο: 

   Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος συνολικά 186 εκπαιδευτικοί από την περιφέρεια 

Αττικής. Αναφορικά με τον παράγοντα «Φύλο» συμμετείχαν 126 γυναίκες (67,7%) και 

60 Άνδρες (32,3%) όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 και το Γράφημα 4.1. 

 

Πίνακας 10. Το φύλο των εκπαιδευτικών 

         Φύλο        Πλήθος (Ν)         Ποσοστό  Έγκυρο Ποσοστό 

      Άνδρας            60            32,3            32,3 

     Γυναίκα           126            67,7            67,7 

     Σύνολο           186           100,0           100,0 
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Γράφημα 4.1: Κατανομή δείγματος βάσει του φύλου των εκπαιδευτικών 

 

Ειδίκευση: 

   Ο Πίνακας 11 αναφέρεται στον παράγοντα «Ειδίκευση» των εκπαιδευτικών (γενικής 

ή ειδικής αγωγής). Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων έδειξαν ότι 

το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών εργαζόταν σε γενικά σχολεία (72%) ενώ 

μόλις το 28% αφορούσε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. 

 

Πίνακας 11. Η ειδίκευση των εκπαιδευτικών 

 Εργάζεστε σε Πλήθος (Ν)                 Ποσοστό                   Έγκυρο Ποσοστό 

Γενικό Σχολείο      134     72,0            72,0 

Ειδικό Σχολείο      126     28,0            28,0 

    Σύνολο      186    100,0           100,0 

 

   Η κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε γενικές και ειδικές 

σχολικές μονάδες αποτυπώνεται και σε διαγραμματική μορφή μέσα από το ακόλουθο 

γράφημα (Γράφημα 4.2). 
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Γράφημα 4.2: Κατανομή δείγματος βάσει ειδίκευσης 

 

Διδακτική υπηρεσία εκπαιδευτικών: 

   Το δείγμα έχει κατανεμηθεί βάσει της ενηλικιότητας ή αλλιώς βάσει των ετών 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος 

στην έρευνα είχε προϋπηρεσία 21-30 έτη (38,7%). Ακολουθούν εκπαιδευτικοί με 12-

20 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας (33,9%), αμέσως μετά εκπαιδευτικοί με 7-11 έτη 

(11,7%), 9,1% για εκπαιδευτικούς με 1-3 έτη, ενώ μόλις το 6,5% αφορούσε 

εκπαιδευτικούς που είχαν εργαστεί 4-6 έτη (Πίνακας 12 και Γράφημα 4.3). 

 

Πίνακας 12. Η ενηλικιότητα των εκπαιδευτικών 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρα 1-3 17 9,1 9,1 9,1 

 4-6 12 6,5 6,5 15,6 

 7-11 22 11,8 11,8 27,4 

 12-20 63 33,9 33,9 61,3 

 21-30 72 38,7 38,7 100,00 

 Σύνολο 186 100,00 100,00  
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Γράφημα 4.3: Κατανομή δείγματος βάσει της ενηλικιότητας των εκπαιδευτικών 

 

Σπουδές: 

   Όσον αφορά τον παράγοντα «Σπουδές» στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 13) 

παρουσιάζονται τα ποσοστά βάσει του μορφωτικού επιπέδου των εκπαιδευτικών. Πιο 

αναλυτικά, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (54,8%) ενώ 

αμέσως μετά ακολουθούν εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το βασικό τους 

πτυχίο (36,0%). Μόνο το 9,1% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι κατέχουν διδακτορικό 

τίτλο.  

 

Πίνακας 13. Σπουδές εκπαιδευτικών 

 

12-20 έτη
33,9%

1-3 έτη
9,1%

4-6 έτη
6,5%

21-30 έτη
38,7%

ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρα Βασικό πτυχίο 67 36,0 36,0 36,0 

 Μεταπτυχιακό 102 54,8 54,8 90,9 

 Διδακτορικό 17 9,1 9,1 100,00 

 Σύνολο 186 100,00 100,00  
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   Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση βάσει της μεταβλητής 

«Σπουδές» καταγράφονται και μέσα από το ακόλουθο γράφημα (Γράφημα 4.4). 

       

Γράφημα 4.4: Σπουδές εκπαιδευτικών 

 

4.2 Αξιοπιστία των εργαλείων συλλογής δεδομένων 

   Για τον υπολογισμό εσωτερικής συνέπειας αξιοποιήθηκε ο συντελεστής του 

Cronbach’s alpha (α) ως η πλέον κοινή μέθοδος υπολογισμού της εσωτερικής 

συνέπειας (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Ο έλεγχος του βαθμού 

αξιοπιστίας έγινε για το ερωτηματολόγιο της Maslach (Maslach Burnout Inventory 

MBI) για τη διερεύνηση του φαινομένου επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και για 

το αυτοσχέδιο από την ερευνήτρια ερωτηματολόγιο που αφορά το διδακτικό έργο των 

εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το 1ο ερωτηματολόγιο απαρτίζεται 

από τρεις παράγοντες: «Συναισθηματική Εξάντληση», «Αποπροσωποίηση» και 

«Προσωπική Επίτευξη». Αντίστοιχα το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 

τρεις κλίμακες: «Ευελιξία», «Άγχος» και «Απόδοση». Συνεπώς ο έλεγχος αξιοπιστίας 

μετρήθηκε σε αυτούς τους έξι (6) παράγοντες του ερωτηματολογίου. Έπειτα από 

έλεγχο του Cronbach’s alpha (α) φάνηκε ότι οι δείκτες αξιοπιστίας είναι σε γενικές 

γραμμές σχετικά υψηλοί. 
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1ος παράγοντας: Συναισθηματική Εξάντληση 

   Σύμφωνα με τον Πίνακα 14, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος 

στην παρούσα έρευνα το 97,3% απάντησε στις δηλώσεις που απαρτίζουν τον 

παράγοντα «Συναισθηματική εξάντληση».  

 

Πίνακας 14. Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης για τον παράγοντα 

«Συναισθηματική εξάντληση» 

 

   Ο Πίνακας 15 προσφέρει πληροφορίες για το Μέσο όρο και την Τυπική απόκλιση. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Μέσος όρος που επεξηγεί τον παράγοντα 

«Συναισθηματική εξάντληση» δίνει τιμή 24,2320 (Τ.Α.= 66,20226). 

 

Πίνακας 15. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τον παράγοντα 

«Συναισθηματική εξάντληση» 

 Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

181 9,00 40,00 24,2320 66,20226 

Έγκυρα 181     

 

    Ο Πίνακας 16 δείχνει το βαθμό αξιοπιστίας που υπολογίστηκε για τον παράγοντα 

της «Συναισθηματικής Εξάντλησης». Στον πίνακα ακόμη περιλαμβάνονται και οι 

δηλώσεις του συγκεκριμένου παράγοντα. Με γνώμονα ότι αποδεκτό κριτήριο για τη 

συνοχή ενός παράγοντα είναι το r= 60, ο εν λόγω παράγοντας εμφανίζει υψηλή 

εσωτερική συνέπεια (r= .855). 

  Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Περιπτώσεις      Έγκυρα 181 97,3 

                          Εξαιρούνται 5 2,7 

                         Σύνολο 186 100,00 
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Πίνακας 16. Δείκτης εσωτερικής συνέπειας – Συναισθηματική Εξάντληση 

Συναισθηματική εξάντληση 

Δηλώσεις 

Cronbach’s alpha 

Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου  

Νιώθω άδειος/α μετά από τη δουλειά μου  

Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω 

να αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα δουλειάς 

 

Είναι πολύ κουραστικό για μένα να δουλεύω με 

ανθρώπους όλη μέρα 

.855 

Νιώθω εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου.  

Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου  

Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά στη δουλειά μου  

Μου δημιουργεί πολύ στρες το ότι στη δουλειά μου 

έχω άμεση επαφή με ανθρώπους 

 

Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής μου  

 

 

2ος παράγοντας: Αποπροσωποίηση 

 

Πίνακας 17. Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης για τον παράγοντα 

«Αποπροσωποίηση» 

   

   Αναφορικά με τον παράγοντα «Αποπροσωποίηση», τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 179 

από τους 186 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα έδωσαν απαντήσεις στις 

δηλώσεις που συνοψίζουν τον συγκεκριμένο παράγοντα (Πίνακας 17). Αναφορικά με 

το Μέσο όρο για το συγκεκριμένο παράγοντα, εκείνος σύμφωνα με τον Πίνακα 18 δίνει 

τιμή 11,7371 (Τ.Α.= 2,32417). 

  Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Περιπτώσεις Έγκυρα 179 96,2 

 Εξαιρούνται 7 3,8 

 Σύνολο 186 100,00 
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Πίνακας 18. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τον παράγοντα 

«Αποπροσωποίηση» 

 Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αποπροσωποίηση 175 8,00 21,00 11,7371 2,32417 

Έγκυρα 175     

 

   Στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται οι δηλώσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα 

«Αποπροσωποίηση». Με βάση τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

εσωτερικής συνέπειας του δεύτερου παράγοντα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

δείκτης αξιοπιστίας της «Αποπροσωποίηση» κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα (r = .720). 

 

Πίνακας 19. Δείκτης εσωτερικής συνέπειας – Αποπροσωποίηση 

Αποπροσωποίηση 

Δηλώσεις 

Cronbach’s alpha 

Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι στους μαθητές μου 

απρόσωπα, σαν να είναι αντικείμενα. 

 

Έχω γίνει περισσότερο σκληρός/ή με τους ανθρώπους 

από τότε που άρχισα αυτή τη δουλειά. 

 

Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά με κάνει περισσότερο 

σκληρό/ή. 

.720 

Στην πραγματικότητα δε με ενδιαφέρει τι συμβαίνει 

στους μαθητές μου. 

 

Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου κατηγορούν εμένα για 

μερικά από τα προβλήματά τους 

 

 

 

3ος παράγοντας: Προσωπική Επίτευξη 

   Σύμφωνα με τον Πίνακα 20, 179 εκπαιδευτικοί από τους 186 που πήραν μέρος στην 

έρευνα απάντησαν σε δηλώσεις που απαρτίζουν τον παράγοντα «Προσωπική 
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επίτευξη». Ακολούθως ο Πίνακας 21  αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

περιγραφική στατιστική ανάλυση με το Μέσο όρο να κυμαίνεται στο 28,7821 (Τ.Α.= 

5,01487). 

 

Πίνακας 20. Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης για τον παράγοντα «Προσωπική 

επίτευξη» 

  Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Περιπτώσεις Έγκυρα 179 96,2 

 Εξαιρούνται 7 3,8 

 Σύνολο 186 100,00 

 

 

Πίνακας 21. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τον παράγοντα 

«Προσωπική επίτευξη» 

 Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Προσωπική 

επίτευξη 

179 15,00 40,00 28,7821 5,01487 

Έγκυρα 179     

 

 

   Ο Πίνακας 22 απαρτίζεται από τις δηλώσεις που αναφέρονται στον παράγοντα της 

«Προσωπικής επίτευξης». Πρόκειται για τον τρίτο παράγοντα του ερωτηματολογίου 

της Maslach που αποτελείται από οκτώ (8) δηλώσεις. Όπως και στους δύο 

προηγούμενους παράγοντες, έτσι και ο εν λόγω παράγοντας παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

αξιοπιστίας με το r = .869. 
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Πίνακας  22. Δείκτης εσωτερικής συνέπειας – Προσωπική Επίτευξη 

Προσωπική Επίτευξη 

Δηλώσεις 

Cronbach’s alpha 

Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι 

μαθητές μου 

 

Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των μαθητών μου πολύ 

αποτελεσματικά 

 

Νιώθω ότι με την εργασία μου επηρεάζω θετικά τις 

ζωές των άλλων ανθρώπων 

 

.869 

Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα  

Μπορώ να δημιουργήσω μια άνετη ατμόσφαιρα με τους 

μαθητές μου 

 

Νιώθω αναζωογονημένος/η, όταν δουλεύω σε στενή 

επαφή με τους μαθητές μου 

 

Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα  

πράγματα σε αυτή τη δουλειά 

 

Αντιμετωπίζω ήρεμα τις συναισθηματικές φορτίσεις 

που προκύπτουν από τη δουλειά μου 

 

    

4ος παράγοντας: Ευελιξία 

   Ο παράγοντας «Ευελιξία» αφορά το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο 

είναι αυτοσχέδιο από την ερευνήτρια. Σύμφωνα με τον Πίνακα 23, 183 εκπαιδευτικοί 

(98,4%) απάντησαν στις ερωτήσεις που αφορούν τον παράγοντα «Ευελιξία». Στον 

Πίνακα 24, ο Μέσος όρος που επεξηγεί το συγκεκριμένο παράγοντα είναι 13,7650 

(Τ.Α.= 3,07855). 

 

Πίνακας 23. Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης για τον παράγοντα «Ευελιξία» 

  Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Περιπτώσεις Έγκυρα 183 98,4 

 Εξαιρούνται 3 1,6 

 Σύνολο 186 100,00 
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Πίνακας 24. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τον παράγοντα «Ευελιξία» 

 Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ευελιξία 183 7,00 20,00 13,7650 3,07855 

Έγκυρα 183     

 

 

   Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται οι δηλώσεις που αφορούν το βαθμό που οι 

εκπαιδευτικοί έδειξαν ευελιξία όσον αφορά τις τηλεδιασκέψεις. Όπως και στους 

προηγούμενους παράγοντες έτσι και αυτός φάνηκε να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (r 

= .832). 

Πίνακας 25. Δείκτης εσωτερικής συνέπειας – Ευελιξία 

Ευελιξία 

Δηλώσεις 

Cronbach’s alpha 

Επαναπροσδιόρισα με ευκολία τους 

διδακτικούς στόχους για να 

ανταποκρίνονται στα διαδικτυακά 

μαθήματα   

 

Έδειξα ευελιξία στην αναπροσαρμογή 

της διδασκαλίας 

.832 

Είχα εξοικείωση με τα τεχνολογικά 

μέσα 

 

Ανταποκρίθηκα στην αξιοποίηση 

τεχνολογικών εργαλείων (πχ 

PowerPoint/Google Hangouts Meet/ 

Microsoft Office/Ms Teams/Movie 

Maker) για τη διδακτική πρακτική 

 

 

5ος παράγοντας: Άγχος 

   Ο δεύτερος παράγοντας που αφορά το διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών είναι το 

«Άγχος». Τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση έδειξαν ότι μόνο ένα 3,2% από 
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τους εκπαιδευτικούς δεν απάντησαν στις δηλώσεις που απαρτίζουν τον συγκεκριμένο 

παράγοντα (Πίνακας 26).  

 

Πίνακας 26. Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης για τον παράγοντα «Άγχος» 

  Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Περιπτώσεις Έγκυρα 180 96,8 

 Εξαιρούνται 6 3,2 

 Σύνολο 186 100,00 

 

 

   Στον Πίνακα 27 που αφορά τη περιγραφική στατιστική ανάλυση του παράγοντα 

«Άγχος» ο Μέσος όρος βρίσκεται στο 13,8667 (Τ.Α.= 2,77136). Ακολούθως ο Πίνακας 

28 παρουσιάζει το βαθμό αξιοπιστίας για τον συγκεκριμένο παράγοντα 

περιλαμβάνοντας τις τέσσερις (4) ερωτήσεις που τον συνοψίζουν. Τα αποτελέσματα 

από τη μέτρηση εσωτερικής συνέπειας έδειξαν ότι ο βαθμός αξιοπιστίας για τον 

παράγοντα «Άγχος» κυμαίνεται κοντά στο όριο με r = .574. 

 

Πίνακας 27.  Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τον παράγοντα «Άγχος» 

 Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Άγχος 180 8,00 20,00 13,8667 2,77136 

Έγκυρα 180     
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Πίνακας 28. Δείκτης εσωτερικής συνέπειας – Άγχος 

Άγχος 

Δηλώσεις 

Cronbach’s alpha 

Ήμουν επιφυλακτικός/ή απέναντι στην 

αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών 

μαθημάτων 

 

Δεν ένιωθα έτοιμος/η κατά την έναρξη 

διαδικτυακών μαθημάτων 

.574 

Τα τεχνολογικά ζητήματα που 

προέκυψαν μου δημιούργησαν άγχος 

 

Η έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού 

των μαθητών μου δημιούργησε 

επιπρόσθετο άγχος 

 

 

6ος παράγοντας: Απόδοση 

   Στον 6ο και τελευταίο παράγοντα («Απόδοση») η περιγραφική στατιστική ανάλυση 

έδειξε ότι 174 εκπαιδευτικοί (93,5%) από τους 186 έδωσαν απαντήσεις στις δηλώσεις 

που αφορούσαν τον εν λόγω παράγοντα, με ένα ποσοστό 6,5% να εξαιρείται (Πίνακας 

29).   

 

Πίνακας 29. Περίληψη Επεξεργασίας Περίπτωσης για τον παράγοντα «Απόδοση» 

  Πλήθος (Ν) Ποσοστό (%) 

Περιπτώσεις Έγκυρα 174 93,5 

 Εξαιρούνται 12 6,5 

 Σύνολο 186 100,00 

 

   Ο παράγοντας «Απόδοση» απαρτίζεται από πέντε (5) δηλώσεις που αφορούν το 

βαθμό κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αισθάνθηκαν ότι ανταποκρίθηκαν απέναντι στις 

απαιτήσεις της τηλεδιάσκεψης. Αναλύοντας τον Πίνακα 30, ο Μέσος όρος που 

επεξηγεί τον παράγοντα «Απόδοση» κυμαίνεται στο 16,9253 (Τ.Α.= 2,18512). 
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Πίνακας 30. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για τον παράγοντα 

«Απόδοση» 

 Πλήθος 

(Ν) 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Απόδοση 174 13,00 23,00 16,9253 2,18512 

Έγκυρα 174     

 

 

   Αναφορικά με τον έλεγχο εσωτερικής συνέπειας για το συγκεκριμένο παράγοντα τα 

αποτελέσματα - όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 31 - έδειξαν ότι ο βαθμός 

αξιοπιστίας βρέθηκε ελαφρώς πιο χαμηλά από το όριο με το r = .597. 

 

Πίνακας 31. Δείκτης εσωτερικής συνέπειας – Απόδοση 

Απόδοση 

Δηλώσεις 

Cronbach’s alpha 

Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να 

συνεισφέρω στις μαθησιακές ανάγκες 

μαθητών/-τριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω 

διαδικτυακών πλατφορμών 

 

Δεν μπορούσα να ανταποκριθώ στο 

σύνολο των μαθητών 

.597 

Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ όσο στα 

δια ζώσης μαθήματα 

 

Ένιωθα ότι είχα μειωμένη απόδοση ως 

προς το έργο μου μέσα από την 

τηλεκπαίδευση 

 

Η τηλεκπαίδευση μου δημιούργησε 

αισθήματα ανεπάρκειας ως προς το 

διδακτικό μου έργο   
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4.3 Επαγωγική Στατιστική 

   Στη συγκεκριμένη υποενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου με βάση τα 

διερευνητικά ερωτήματα όπως καταγράφηκαν στο 1ο Κεφάλαιο. Πιο αναλυτικά: 

1ο ερευνητικό ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό βιώνουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης;». 

   Για τη διερεύνηση αυτού του ερωτήματος αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της 

Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI). Το ερωτηματολόγιο εμπεριέχει 22 

δηλώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε τρεις διαστάσεις («Συναισθηματική εξάντληση», 

«Αποπροσωποίηση», «Προσωπική επίτευξη»). Το εν λόγω ερωτηματολόγιο κανονικά 

προβλέπει τη βαθμολόγηση κάθε δήλωσης ως προς τη διάσταση «συχνότητα» με την 

προσθήκη 7 σημείων Likert. Ωστόσο, για την παρούσα έρευνα, η διαβαθμισμένη 

κλίμακα 7 σημείων αντικαταστάθηκε με την αξιοποίηση 5 σημείων. Αναφορικά με το 

βαθμό επιπέδου του burnout, εκείνος προκύπτει από τον υπολογισμό της κάθε 

διάστασης χωριστά. Για αυτό το λόγο το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από ένα κλειδί 

βαθμολόγησης και ερμηνείας του οικείου συνδρόμου όπως φαίνεται και στον Πίνακα 

32 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 32. Κλειδί βαθμολόγησης του φαινομένου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης σύμφωνα με τους Maslach κ.α. (1996) 

 Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 

 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

 

27 και άνω 

 

17-26 

 

0-16 

 

Αποπροσωποίηση 

 

14 και άνω 

 

9-13 

 

0-8 

 

Προσωπική επίτευξη 

 

0-30 

 

31-36 

 

37 και άνω 

 

   Σύμφωνα με τον Πίνακα 32, η «Συναισθηματική εξάντληση» βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα όταν η βαθμολογία κυμαίνεται από 27 και άνω, μέτρια από 17-26 και χαμηλά 

από 0-16. Αντίστοιχα για τον παράγοντα «Αποπροσωποποίηση», ο δείκτης είναι 

υψηλός σε βαθμολογία από 14 κα άνω, μέτριος από 9-13, ενώ χαμηλός από 0-8. 
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Συνεπώς όσο υψηλότερες είναι οι βαθμολογίες στους δύο αυτούς παράγοντες τόσο 

υψηλότερο είναι και το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης. Αντίθετα ο παράγοντας 

«Προσωπική επίτευξη» ερμηνεύεται αντίστροφα. Δηλαδή ένα σκορ από 37 και άνω 

δηλώνει μειωμένο βαθμό προσωπικής επίτευξης, 31-36 μέτριο βαθμό ενώ η 

βαθμολογία από 0-30 αντιπροσωπεύει υψηλό βαθμό προσωπικής επίτευξης. Στον 

Πίνακα 34 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για 

κάθε διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης όπως προέκυψαν από τη στατιστική 

ανάλυση της παρούσας μελέτης. 

 

Πίνακας 33. Διερεύνηση βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης 

 Πλήθος 

(Ν) 

 Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

181 

 

 9,00 

 

40,00  24,23 6,20 

Αποπροσωποίηση 175  8,00 21,00  11,73 2,32 

Προσωπική 

επίτευξη 

 

179 

  

15,00 

 

40,00 

  

28,78 

 

5,01 

 

   Σύμφωνα με τον Πίνακα 33, γίνεται σαφές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (40%) βιώνει 

μέση συναισθηματική εξάντληση, ενώ μόλις ένα 9% των ερωτηθέντων σημείωσαν 

χαμηλή βαθμολογία στον ίδιο παράγοντα. Όσον αφορά την «Αποπροσωποίηση», 

περίπου το 1/6 από το συνολικό δείγμα (21%) παρουσίασε μέση βαθμολογία ενώ ένα 

εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εκπαιδευτικών (8%) βίωσαν χαμηλή αποπροσωποίηση. 

Τέλος το 40% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι έχει βιώσει υψηλά επίπεδα προσωπικής 

επίτευξης, ενώ μόνο το 15% εκπαιδευτικών δήλωσε χαμηλή αίσθηση προσωπικής 

επίτευξης.   

   Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν την κλείδα βαθμολόγησης του οικείου συνδρόμου από 

τη Maslach και τους συνεργάτες της και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση συμπεραίνουμε ότι η διάσταση «Συναισθηματική εξάντληση» 

κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα με μέσο όρο 24,23 (Τ.Α.= 6,20) όπως αντίστοιχα και η 

«Αποπροσωποίηση» με μέσο όρο 11,73 (Τ.Α.= 2,32). Αντίθετα η διάσταση της 

«Προσωπικής επίτευξης» βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά με μέσο όρο 28,78 (Τ.Α.= 
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5,01). Συνεπώς με βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσματα φαίνεται να εξακολουθούν να 

παρατηρούνται μέτρια προς χαμηλά επίπεδα όσον αφορά το φαινόμενο 

επαγγελματικής εξουθένωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο. 

 

2ο ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που 

απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών;»  

   Για την διερεύνηση του συγκεκριμένου ερωτήματος αξιοποιήθηκε η στατιστική 

τεχνική Pearson Correlation r με στόχο να διερευνηθεί το κατά πόσο υπάρχει ή όχι 

συσχέτιση μεταξύ των τριών κλιμάκων που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο 

εκπαιδευτικού («Ευελιξία», «Άγχος», «Απόδοση»). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη στατιστική ανάλυση και παρατίθενται στον Πίνακα 34 δείχνουν ότι ο 

παράγοντας «Ευελιξία» έχει αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση με τον παράγοντα 

«Άγχος» (r = -,364), η οποία είναι ισχυρώς στατιστικά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι 

όσο αυξάνει η ευελιξία τόσο μειώνεται το άγχος. Αντίθετα ο παράγοντας «Άγχος» 

εμφανίζει ευθέως ανάλογη συσχέτιση με τον παράγοντα «Απόδοση», η οποία είναι 

ισχυρώς στατιστικά σημαντική (r = .365/ p < 0,01). 

 

Πίνακας 34. Συσχέτιση μεταξύ των τριών παραγόντων του διδακτικού ρόλου 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

    

  Ευελιξία Άγχος Απόδοση 

Ευελιξία Pearson Correlation 1 -,364** -,120 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,116 

 Ν 183 179 173 

Άγχος Pearson Correlation -,364 1 ,365** 

 Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

 Ν 179 180 170 

Απόδοση Pearson Correlation -,120 ,365** 1 

 Sig. (2-tailed) ,116 ,000  

 Ν 173 170 174 
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3ο ερευνητικό ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό επηρεάζει ο διδακτικός ρόλος του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού (ευελιξία, άγχος, απόδοση) την ανάδυση επαγγελματικής 

εξουθένωσης λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19;». 

   Στο 3ο ερευνητικό ερώτημα επιδιώχθηκε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο οι τρεις 

κλίμακες που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο («Ευελιξία», «Άγχος», «Απόδοση») να 

συσχετίζονται με το φαινόμενο επαγγελματικής εξουθένωσης βάσει των τριών 

διαστάσεών του («Συναισθηματική εξάντληση», «Αποπροσωποίηση», «Προσωπική 

επίτευξη»). Για τον υπολογισμό συνάφειας μεταξύ των παραγόντων αυτών 

αξιοποιήθηκε η στατιστική τεχνική Pearson Correlation r. Παρακάτω καταγράφονται 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση. 

 

Πίνακας 35. Συσχέτιση διδακτικού ρόλου με το φαινόμενο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης 

  Συναισθη-

ματική 

εξάντληση 

Αποπροσω- 

ποίηση 

Προσωπική 

επίτευξη 

Ευελιξί

α 

Άγχος Απόδοση 

Συναισθη-

ματική 

εξάντληση 

Pearson 

Correlation 

1 ,483** -,376** -,240** ,383** ,131 

 Sig. (2-

tailed)  

 ,000 ,000 ,001 ,000 ,091 

 Ν 181 172 175 178 175 169 

Αποπροσω- 

ποίηση 

Pearson 

Correlation 

,483** 1 -,209** -,155* ,144 ,054 

 Sig. (2-

tailed)  

,000  ,006 ,042 ,060 ,493 

 Ν 172 175 169 172 170 163 

Προσωπική 

επίτευξη 

Pearson 

Correlation 

-,376** -,209** 1 ,471** -,209** -,063 

 Sig. (2-

tailed) 

,000 ,006  ,000 ,006 ,415 

 Ν 175 169 179 176 173 169 
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**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

   

   Τα αποτελέσματα όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 35 έδειξαν ότι ο παράγοντας 

«Συναισθηματική εξάντληση» έχει ευθέως ανάλογη σχέση με την 

«Αποπροσωποίηση», η οποία είναι ισχυρώς στατιστικά σημαντική (r =.483, p < 0,01). 

Αντίστοιχα ευθέως ανάλογη σχέση εμφανίζει και με τον παράγοντα «Αγχος» (r = .383), 

η οποία είναι ισχυρώς στατιστικά σημαντική. Αντίθετα αντιστρόφως ανάλογη 

συσχέτιση παρουσιάζει με τους παράγοντες «Προσωπική επίτευξη» και «Ευελιξία» η 

οποία είναι ισχυρώς στατιστικά σημαντική (r = -.376, p < 0,01 και αντίστοιχα -.240, p 

= 0,01). Ο παράγοντας «Αποπροσωποίηση» εμφανίζει μετρίου βαθμού αντιστρόφως 

ανάλογη σχέση με την «Προσωπική επίτευξη» (r = -.209) και την «Ευελιξία» (r = -

.155).  

    Η «Προσωπική επίτευξη» εμφανίζει μετρίου βαθμού αντιστρόφως ανάλογη σχέση 

με τον παράγοντα «Άγχος» (r= -.209, p= 0,06). Αντιστρόφως ανάλογη σχέση έχει και 

με τους παράγοντες «Συναισθηματική εξάντληση» και «Αποπροσωποίηση» με τιμές 

r=-.376 και p<0,01 και r= -.209 και p=0,006. Αντίθετα όσο αυξάνει η «Προσωπική 

Ευελιξία Pearson 

Correlation 

-,240** -,155* ,471** 1 -,364** -,120 

 Sig. (2-

tailed) 

,001 ,042 ,000  ,000 ,116 

 Ν 178 172 176 183 179 173 

Άγχος Pearson 

Correlation 

,383** ,144 -,209** -,364** 1 ,365** 

 Sig. (2-

tailed) 

,000 ,060 ,006 ,000  ,000 

 Ν 175 170 173 179 180 170 

Απόδοση Pearson 

Correlation 

,131 ,054 -,063 -,120 ,365** 1 

 Sig. (2-

tailed) 

,091 ,493 ,415 ,116 ,000  

 Ν 169 163 169 173 170 174 
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επίτευξη» τόσο αυξάνει και ο παράγοντας «Ευελιξία» (r = .471) και η σχέση αυτή είναι 

ισχυρώς σημαντική με το p < 0,01. 

 

4ο ερευνητικό ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών (φύλο, σχολείο, σπουδές, χρόνια προϋπηρεσίας) με την επαγγελματική 

εξουθένωση;». 

   Για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου ερωτήματος αξιοποιήθηκε η ανάλυση 

διασποράς (ANOVA) ως προς δύο παράγοντες με στόχο να εξεταστεί κατά πόσο οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, σχολείο, ενηλικιότητα, σπουδές) αλληλεπιδρούν με τις 

τρεις διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 

1ος παράγοντας: Συναισθηματική εξάντληση 

 Πίνακας 36. Ανάλυση δείγματος για το φύλο και το σχολείο  

 

   Ο Πίνακας 37 που ακολουθεί εξήχθη από τη στατιστική ανάλυση και παρέχει 

πληροφορίες  για τη διερεύνηση αλληλεπίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών 

(«Φύλο», «Σχολείο») για την εξαρτημένη μεταβλητή «Συναισθηματική εξάντληση». Η 

αλληλεπίδραση λοιπόν των μεταβλητών αυτών δίνει τιμές F= 0,060 και p= .806, το 

οποίο σημαίνει ότι δεν σημειώνεται αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ακολούθως 

διερευνήθηκε κατά πόσο εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στις υποκατηγορίες των 

ανεξάρτητων μεταβλητών. 

   Αναφορικά με τη μεταβλητή «Σχολείο» συμπεραίνουμε ότι σημειώνονται 

διαφοροποιήσεις ως προς τις υποκατηγορίες της μεταβλητής (γενικά/ειδικά σχολεία) 

με  F=10,264 και p= .002. Αντίθετα η μεταβλητή «Φύλο» δίνει τιμές F= ,154 και p= 

.695, το οποίο σημαίνει ότι δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των υποκατηγοριών 

  Value Label Πλήθος (Ν) 

Εργάζεστε σε 1 Γενικό σχολείο 129 

 2 Ειδικό σχολείο 52 

Φύλο 1 Άνδρας 59 

 2 Γυναίκα 122 
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της συγκεκριμένης μεταβλητής. Ακολουθεί το Γράφημα 4.5 που παρουσιάζει σε 

διαγραμματική μορφή τα αποτελέσματα για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω. 

 

Πίνακας 37. Ανάλυση διασποράς ως προς δύο μεταβλητές (φύλο, σχολείο). 

a. R Squared = ,057 (Adjusted R Squared = ,041) 

 

 

Γράφημα 4.5: Στατιστική σημαντικότητα ως προς δύο μεταβλητές (φύλο, σχολείο) 

για τον παράγοντα «Συναισθηματική εξάντληση 

 

 

 

 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

 

df 

 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

Corrected 

Model 

393,763 3 131,254 

 

3,557 

 

,016 

 

Intercept 84243,180 1 84243,180 2283,296 ,000 

Σχολείο 378,703 1 378,703 10,264 ,002 

Φύλο 5,675 1 5,675 ,154 ,695 

Σχολείο*Φύλο 2,231 1 2,231 ,060 ,806 

Error 6530,491 177 36,895   

Total 113206,000 181    

Corrected 

Total 

6924,254 180    
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Πίνακας 38. Ανάλυση δείγματος για την ενηλικιότητα και τις σπουδές 

(Συναισθηματική εξάντληση) 

  Value Label Πλήθος (Ν) 

Ενηλικιότητα 

εκπαιδευτικού 

1 1-3 17 

 2 4-6 12 

 3 7-11 22 

 4 12-20 59 

 5 21-30 71 

Σπουδές 1 Βασικό πτυχίο 65 

 2 Μεταπτυχιακό 99 

 3 Διδακτορικό 17 

a. R Squared = ,068 (Adjusted R Squared = -,004) 

 

 

Πίνακας 39. Ανάλυση διασποράς ως προς δύο μεταβλητές (ενηλικιότητα, σπουδές) 

 

    

   O Πίνακας 39 καταγράφει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση της 

αλληλεπίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών («Σπουδές», «Ενηλικιότητα») για την 

εξαρτημένη μεταβλητή «Συναισθηματική εξάντληση». Η αλληλεπίδραση λοιπόν των 

σπουδών και της ενηλικότητας μας παρέχει τιμές F= 0,921 και p= .492, το οποίο 

σημαίνει ότι δεν σημειώνεται αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αυτών ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι υποκατηγορίες των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις 

υποκατηγορίες σε κάθε μεταβλητή.  

Source Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected 

Model 

474,302 

 

13 36,485 

 

,945 ,508 

Intercept 28325,029 1 28325,029 733,382 ,000 

Ενηλικιότητα 168,581 4 42,145 1,091 ,363 

Σπουδές 33,386 2 16,693 ,432 ,650 

Ενηλικιότητα* 

Σπουδές 

249,065 7 35,581 ,921 ,492 

Error 6449,952 167 38,622   

Total 113206,000 181    

Corrected 

Total 

6924,254 180    
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   Πιο αναλυτικά, η μεταβλητή «Ενηλικιότητα»  δίνει τιμές F=1,091 και p = .363, 

γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 

υποκατηγοριών της συγκεκριμένης ανεξάρτητης μεταβλητής. Όσον αφορά τη 

μεταβλητή «Σπουδές» οι τιμές F = 0,432 και p = 650 δείχνουν επίσης ότι και για τη 

συγκεκριμένη ανεξάρτητη μεταβλητή δεν εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στις 

υποκατηγορίες. Τα αποτελέσματα αποδίδονται και σε διαγραμματική μορφή στο 

ακόλουθο γράφημα (Γράφημα 4.6). 

 

Γράφημα 4.6: Στατιστική σημαντικότητα ως προς δύο μεταβλητές (ενηλικιότητα 

εκπαιδευτικού, σπουδές) για τον παράγοντα «Συναισθηματική εξάντληση» 

 

2ος παράγοντας: Αποπροσωποίηση 

 

Πίνακας 40. Ανάλυση δείγματος για το φύλο και σχολείο (Αποπροσωποίηση) 

 

   Ο Πίνακας 41 που ακολουθεί αναφέρεται στη διερεύνηση στατιστικής 

σημαντικότητας από την ανάλυση διασποράς ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

  Value Label Πλήθος (Ν) 

Φύλο 1 Άνδρας 59 

 2 Γυναίκα 116 

Εργάζεστε σε 1 Γενικό σχολείο 124 

 2 Ειδικό σχολείο 51 
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«Φύλο» και «Σχολείο» για την εξαρτημένη μεταβλητή «Αποπροσωποίηση». Η 

στατιστική ανάλυση έδειξε ότι αλληλεπίδραση των δύο αυτών μεταβλητών δίνει τιμές 

F = 0,793 και p = .374, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους. Εξετάζοντας τις διαφοροποιήσεις που ενδεχομένως να εντοπίζονται στις 

υποκατηγορίες των ανεξάρτητων μεταβλητών, τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν 

έδειξαν κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις υποκατηγορίες της μεταβλητής 

«Φύλο» με το  F =1,169 και p = .281. Αντίστοιχα και οι υποκατηγορίες για τη 

μεταβλητή «Σχολείο» δεν φάνηκε να διαφοροποιούνται με το F = 1,612 και p = .206. 

 

Πίνακας 41. Ανάλυση διασποράς ως προς δύο μεταβλητές (φύλο, σχολείο) 

a. R Squared = ,097 (Adjusted R Squared = ,024) 

  

 Πίνακας 42.  Ανάλυση δείγματος για την ενηλικιότητα και σπουδές 

(Αποπροσωποίηση) 

    

Source Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected 

Model 

15,321 

 

3 5,107 

 

,945 ,420 

Intercept 18973,806 1 18973,806 3509,155 ,000 

Φύλο 6,322 1 6,322 1,169 ,281 

Σχολείο 8,714 1 8,714 1,612 ,206 

Φύλο* 

Σχολείο 

4,287 1 4,287 ,793 ,374 

Error 924,588 171 5,407   

Total 25048,000 175    

Corrected 

Total 

939,909 174    

  Value Label Πλήθος (Ν) 

Ενηλικιότητα 

εκπαιδευτικού 

1 1-3 17 

 2 4-6 12 

 3 7-11 22 

 4 12-20 55 

 5 21-30 69 

Σπουδές 1 Βασικό πτυχίο 63 

 2 Μεταπτυχιακό 95 

 3 Διδακτορικό 17 
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   Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν και για τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

«Ενηλικιότητα εκπαιδευτικού» και «Σπουδές» ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή 

«Αποπροσωποίηση». Πιο αναλυτικά διερευνήθηκε η αλληλεπίδραση των δύο αυτών 

ανεξάρτητων μεταβλητών και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν δεν έδειξαν σημαντική 

διαφορά με το F = 1,221 και p = .294. Εστιάζοντας στις υποκατηγορίες που 

αντιστοιχούν σε κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή, το F για την μεταβλητή «Ενηλικιότητα 

εκπαιδευτικού» κυμάνθηκε στο 1,131 ενώ το p = .344. Αντίστοιχα στην μεταβλητή 

«Σπουδές» το F = 0,074 και το p = .929, γεγονός που σημαίνει ότι και για το δεύτερο 

παράγοντα επαγγελματικής εξουθένωσης δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 

στις υποκατηγορίες της συγκεκριμένης μεταβλητής. 

 

Πίνακας 43. Ανάλυση διασποράς ως προς δύο μεταβλητές (ενηλικιότητα, σπουδές) 

 

Source 

 

Type III 

Sum of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

Corrected 

Model 

91,368 

 

13 7,028 

 

1,334 

 

,198 

Intercept 6044,674 1 6044,674 1146,902 ,000 

Ενηλικιότητα 23,847 4 5,962 1,131 ,344 

Σπουδές ,781 2 ,391 ,074 ,929 

Ενηλικιότητα* 

Σπουδές 

45,034 7 6,433 1,221 ,294 

Error 848,540 161 5,270   

Total 25048,000 175174    

Corrected 

Model 

939,909     

a. R Squared = ,097 (Adjusted R Squared = ,024)     

 

 

3ος παράγοντας: Προσωπική επίτευξη 

 

Πίνακας 44. Ανάλυση δείγματος για το φύλο και σχολείο (Προσωπική επίτευξη) 

  Value Label Πλήθος (Ν) 

Φύλο 1 Άνδρας 56 

 2 Γυναίκα 123 

Εργάζεστε 1 Γενικό σχολείο 128 

 2 Ειδικό σχολείο 51 
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   Ο Πίνακας 45 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τη 

στατιστική ανάλυση ως προς τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές «Φύλο» και «Σχολείο» 

για την εξαρτημένη μεταβλητή «Προσωπική επίτευξη». Σύμφωνα με τον Πίνακα 45 

δεν υπήρχε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ τους με το F να κυμαίνεται στο 0,793 

και  το p στο .374. Στη συνέχεια έγινε περαιτέρω στατιστική ανάλυση σε κάθε 

ανεξάρτητη μεταβλητή εξετάζοντας τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις που μπορεί να 

προκύψουν στις υποκατηγορίες των ανεξάρτητων μεταβλητών. Τα αποτελέσματα δεν 

έδειξαν κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις υποκατηγορίες της μεταβλητής 

«Φύλο» με το  F=,487 και p=.486. Αντίθετα η μεταβλητή «Σχολείο» έδωσε τιμές F= 

5,394 και p=.021, γεγονός που δηλώνει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο 

υποκατηγοριών που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη μεταβλητή (γενικά και ειδικά 

σχολεία). 

 

Πίνακας 45. Ανάλυση διασποράς ως προς δύο μεταβλητές (φύλο, σχολείο) 

Source Type III 

Sum of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

Corrected 

Model 

172,333 

 

3 57,444 

 

2,336 

 

,076 

Intercept 105494,028 1 105494,028 4289,202 ,000 

Φύλο 11,986 1 11,986 ,487 ,486 

Σχολείο 132,658 1 132,658 5,394 ,021 

Φύλο* 

Σχολείο 

,042 1 ,042 ,002 ,967 

Error 4304,170 175 24,595   

Total 152762,000 179    

Corrected 

Total 

4476,503 178    

 

   Τα αποτελέσματα για τον βαθμό αλληλεπίδρασης των μεταβλητών «Φύλο» και 

«Σχολείο» για τον παράγοντα της προσωπικής επίτευξης αποτυπώνονται και σε 

διαγραμματική μορφή στο ακόλουθο γράφημα. 
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Γράφημα 4.7: Στατιστική σημαντικότητα ως προς δύο μεταβλητές (φύλο, σχολείο) 

για τον παράγοντα «Προσωπική επίτευξη» 

 

   Στη συνέχεια διερευνήθηκε ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανεξάρτητων 

μεταβλητών «Ενηλικιότητα εκπαιδευτικού» και «Σπουδές». 

 

Πίνακας 46. Ανάλυση δείγματος για την ενηλικιότητα και σπουδές (Προσωπική 

επίτευξη) 

 

 

 

 

  Value Label Πλήθος (Ν) 

Ενηλικιότητα 

εκπαιδευτικού 

1 1-3 17 

 2 4-6 11 

 3 7-11 22 

 4 12-20 62 

 5 21-30 67 

Σπουδές 1 Βασικό πτυχίο 66 

 2 Μεταπτυχιακό 96 

 3 Διδακτορικό 17 
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Πίνακας 47. Ανάλυση διασποράς ως προς δύο μεταβλητές (ενηλικιότητα, σπουδές) 

 a. R Squared = ,090 (Adjusted R Squared = ,019)      

 

Αναφορικά με τις ανεξάρτητες μεταβλητές «Ενηλικιότητα εκπαιδευτικού» και 

«Σπουδές» ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή «Προσωπική επίτευξη» διερευνήθηκε 

η αλληλεπίδραση των δύο αυτών ανεξάρτητων μεταβλητών με τα αποτελέσματα να 

μην δείχνουν σημαντική διαφορά (F= 1,386 και p= .214). Εστιάζοντας στις 

υποκατηγορίες που αντιστοιχούν σε κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή, το F για τη 

μεταβλητή «Ενηλικιότητα εκπαιδευτικού» κυμάνθηκε στο 2,952 και το p= .022, το 

οποίο σημαίνει ότι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις υποκατηγορίες που 

απαρτίζουν τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Αντίθετα για τη μεταβλητή «Σπουδές» δεν  

εντοπίστηκαν διαφορές στις υποκατηγορίες καθώς το F ήταν ίσο με 1,992 ενώ το p= 

.140 όπως παρουσιάζονται και στο γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα 4.8). 

 

Source 

  

Type III 

Sum of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

Corrected 

Model 

404,527 

 

13 31,117 

 

1,261 ,242 

Intercept 35397,152 1 35397,152 1434,323 ,000 

Ενηλικιότητα 291,441 4 72,860 2,952 ,022 

Σπουδές 98,320 2 49,160 1,992 ,140 

Ενηλικιότητα* 

Σπουδές 

239,440 7 34,206 1,386 ,214 

Error 4071,976 165 24,679   

Total 152762,000 179    

Corrected 

Total 

4476,503 178    
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Γράφημα 4.8: Στατιστική σημαντικότητα ως προς δύο μεταβλητές (ενηλικιότητα 

εκπαιδευτικού, σπουδές) για τον παράγοντα «Προσωπική επίτευξη» 

 

 

5ο ερευνητικό ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό εμφανίζεται το σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς γενικών σχολείων συγκριτικά με εκείνους ειδικών 

σχολείων;». 

   Για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου ερωτήματος χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία t-

test για ανεξάρτητα δείγματα (Independent Samples t-Test). Μέσω αυτής της 

διαδικασίας διερευνήθηκε η ύπαρξη διαφοράς ή όχι μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής και εκείνων ειδικής αγωγής. Ο Πίνακας 48 που ακολουθεί παρουσιάζει τις 

συχνότητες των δύο ομάδων εκπαιδευτικών, τους μέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις 

και τα τυπικά σφάλματα. 
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Πίνακας 48. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής ανά εξειδίκευση 

εκπαιδευτικού από το SPSS 

 

 Εργάζεστε σε Πλήθος 

(Ν) 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα 

Συναισθηματική 

εξάντληση 

Γενικό 

σχολείο 

129 23,3101 6,29583 

 

,55432 

 

 Ειδικό 

σχολείο 

52 26,5192 

 

5,36689 ,74425 

Αποπροσωποίηση Γενικό 

σχολείο 

124 11,6048 2,40872 ,21631 

 Ειδικό 

σχολείο 

51 12,0588 2,09200 ,29294 

Προσωπική επίτευξη Γενικό 

σχολείο 

128 29,3750 5,14208 ,45450 

 Ειδικό 

σχολείο 

511 27,2941 4,38312 ,61376 

Ευελιξία Γενικό 

σχολείο 

133 14,1278 3,25766 ,28247 

 Ειδικό 

σχολείο 

50 12,8000 2,30350 ,32576 

Άγχος Γενικό 

σχολείο 

130 13,2846 2,71440 ,23807 

 Ειδικό 

σχολείο 

50 15,3800 2,32897 ,32937 

Απόδοση Γενικό 

σχολείο 

127 16,9764 2,35859 ,20929 

 Ειδικό 

σχολείο 

47 16,7872 1,64100 ,23936 

 

   Με βάση τον Πίνακα 48, οι παράγοντες «Συναισθηματική εξάντληση» και 

«Αποπροσωποίηση» κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα για τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε ειδικό σχολείο σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής  με 

μέσο όρο 26,5192 και αντίστοιχα 12,0588 (Τ.Α.= 5,36689/2,09200). Αντίθετα ο 

παράγοντας «Προσωπική επίτευξη» βρέθηκε υψηλότερος για τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται σε γενικές σχολικές μονάδες με μέσο όρο 29,3750 (Τ.Α.= 5,14208). 

Αντίστοιχα ο παράγοντας «Ευελιξία» φάνηκε να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα για 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής με μέσο όρο 14,1278 (Τ.Α.= 3,25766), το οποίο 

σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής ήταν περισσότερο ευέλικτοι στη 

διδασκαλία τους  μέσω τηλεκπαίδευσης συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής.  
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   Όσον αφορά τον παράγοντα «Άγχος» τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής βιώνουν περισσότερο άγχος με μέσο όρο 15,3800 (Τ.Α.= 2,32897). 

Τέλος για τον παράγοντα «Απόδοση» δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής με μέσο όρο 16,9764 για τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (Τ.Α.= 2,35859) και 16,7872 ( Τ.Α.= 1,64100) για τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής αντίστοιχα. 

  

Πίνακας 49. Αποτελέσματα του τεστ Levene για την ισότητα των διασπορών από το 

SPSS 

 

   

F 

 

 

Sig. 

 

 

t 

 

df 

 

Sig. 

(2-

taile

d) 

 

Μέση 

Διαφορά 

 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφορ

άς 

Διαφορά έμπιστη κατά 

95% 

 

Χαμηλότε

ρη 

 

Υψηλότερ

η 

Συναισθημα

τική 

εξάντληση 

Υπόθε

ση 

ίσων 

διασπο

ρών 

2,110 ,148 -3,231 

 

179 

 

,001 

 

-3,20915 

 

,99309 

 

-5,16883 

 

-1,24947 

 

 Υπόθεση 

άνισων 

διασπορώ

ν 

  -3,458 109,811 ,001 -3,20915 ,92800 -5,04826 -1,37004 

Αποπροσωπ

οίηση 

Υπόθεση 

ίσων 

διασπορώ

ν 

1,835 ,177 -1,176 173 ,241 -,45398 ,38620 -1,21626 ,30829 

 Υπόθεση 

άνισων 

διασπορώ

ν 

  -1,247 106,517 ,215 -,45398 ,36415 -1,17590 ,26793 

Προσωπική 

επίτευξη 

Υπόθεση 

ίσων 

διασπορώ

ν 

1,994 ,160 2,544 177 ,012 2,08088 ,81794 ,46672 3,69505 

 Υπόθεση 

άνισων 

διασπορώ

ν 

  2,725 107,183 ,008 2,08088 ,76372 

 

,56692 3,59484 

Ευελιξία Υπόθεση 

ίσων 

διασπορώ

ν 

10,382 ,002 2,642 181 

 

,009 

 

1,32782 

 

,50250 ,33630 

 

2,31933 

 Υπόθεση 

άνισων 
  3,080 124,301 ,003 1,32782 ,43118 ,47442 2,18122 

Έλεγχος Levene’s Test για                          Έλεγχος t-test για την ισότητα της μέση τιμής                     

την ισότητα της διασποράς 
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διασπορώ

ν 

Άγχος Υπόθεση 

ίσων 

διασπορώ

ν 

1,898 ,170 -4,817 

 

178 ,000 -2,09538 ,43499 -2,95379 -1,23698 

 Υπόθεση 

άνισων 

διασπορώ

ν 

  -5,156 102,906 ,000 -2,09538 ,40640 -2,90139 -1,28938 

Απόδοση Υπόθεση 

ίσων 

διασπορώ

ν 

6,641 ,011 ,506 172 ,614 ,18914 ,37388 -,54884 ,92713 

 

 Υπόθεση 

άνισων 

διασπορώ

ν 

  ,595 118,034 ,553 ,18914 ,31796 -,44050 ,81879 

 

   Ο Πίνακας 49 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 

ανεξάρτητων δειγμάτων t-Test παρέχοντας πληροφορίες για το εάν οι διαφορές μεταξύ 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής είναι στατιστικά σημαντικές. Οι δείκτες 

που θα μας απασχολήσουν για το κριτήριο του t-Test  είναι t, το df και το p-value. 

Εστιάζοντας στον πρώτο παράγοντα («Συναισθηματική εξάντληση») φαίνεται να 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής με F (179) = 

2,110 και p = .001.  

   Όσον αφορά τους παράγοντες «Αποπροσωποίηση» και «Προσωπική επίτευξη» τα 

αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντική στατιστική διαφορά με F (173) = 1,835 και p = 

.241 και F (177) = 1,994 και p = .012 αντίστοιχα. Αναφορικά με τον παράγοντα 

«Ευελιξία» η στατιστική ανάλυση έδειξε επίσης ότι δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γενικά σχολεία 

και σε εκείνους που εργάζονται σε ειδικά σχολεία, καθώς το F (181) = 10,382 και p = 

.009 δηλαδή μεγαλύτερο από p = .005.  

   Αντίθετα στον παράγοντα «Άγχος» τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το p = .000 δηλαδή 

μικρότερο από το p-value = .005, το οποίο σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο παράγοντα 

παρατηρούνται διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Τέλος 

στον παράγοντα «Απόδοση» το F (172) = 6,641 και p = .614, το οποίο δεν δείχνει να 

υπάρχει σημαντικά στατιστικά διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής). 
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   Εστιάζοντας στον παράγοντα «Συναισθηματική εξάντληση», στον οποίο βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστική διαφορά, ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 50) παρουσιάζει πιο 

αναλυτικά μερικές δηλώσεις που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο παράγοντα 

δείχνοντας τις διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής.  

 

Πίνακας 50. Αποτελέσματα συχνοτήτων βίωσης συναισθηματικής εξάντλησης βάσει 

εξειδίκευσης εκπαιδευτικών. 

Εργάζεστε 

σε 

  Νιώθω ψυχικά 

εξαντλημένος/η 

από τη δουλειά 

μου 

Νιώθω 

άδειος/α 

μετά από 

τη 

δουλειά 

μου 

Νιώθω 

κουρασμένος/η 

όταν ξυπνάω το 

πρωί και έχω να 

αντιμετωπίσω 

άλλη μια μέρα 

δουλειάς 

Γενικό 

Σχολείο 

N Valid 134 134 134 

  Missing 0 0 0 

 Mean  3,07 2,40 2,73 

 Std. 

Deviation 

 ,931 1,104 1,084 

Ειδικό 

σχολείο 

N Valid 52 52 52 

  Missing 0 0 0 

 Mean  3,48 2,90 3,19 

 Std. 

Deviation 

 ,804 ,955 ,768 

 

   Πιο αναλυτικά στη δήλωση «Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου» 

καταγράφηκαν περισσότερες απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής με 

μέσο όρο 3,48 (Τ.Α.= .804) σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής με 

μέσο όρο 3,07 (Τ.Α.= .931). Αντίστοιχα οι μέσοι όροι των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται σε ειδικά σχολεία κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής για τις δηλώσεις «Νιώθω άδειος/α μετά από τη δουλειά 

μου» και «Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω άλλη 

μια μέρα δουλειάς» (Ν=2,90, Τ.Α.= .955 και Ν=3,19, Τ.Α.= .768 αντίστοιχα). 

   Τα γραφήματα (Γράφημα 4.9 και 4.10) αποτυπώνουν σε διαγραμματική μορφή τις 

διαφορές που σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στην δήλωση «Νιώθω 

ψυχικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου» σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής 
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αγωγής. Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φάνηκε να βιώνουν 

συναισθήματα εξάντλησης «Μερικές φορές την εβδομάδα» ενώ οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής «Μερικές φορές το μήνα».  

   

  

Γράφημα 4.9: Αποτελέσματα των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την 

«Συναισθηματική εξάντληση» 

  

 

  

Γράφημα 4.10: Αποτελέσματα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την 

«Συναισθηματική εξάντληση» 
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   Αναφορικά με τη δήλωση «Νιώθω άδειος/α μετά από τη δουλειά μου» (Γράφημα 

4.11 και 4.12) φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες (εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής) 

βιώνουν αντίστοιχα συναισθήματα «Μερικές φορές το μήνα» με τη διαφορά ότι το 

ποσοστό για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ήταν μεγαλύτερο. 

 

  

Γράφημα 4.11: Αποτελέσματα εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την 

«Συναισθηματική εξάντληση» 

 

 

Γράφημα 4.12: Αποτελέσματα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την 

«Συναισθηματική εξάντληση» 
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   Στα γραφήματα 4.13 και 4.14 αντιστοιχούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν με 

βάση τη δήλωση «Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να 

αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα δουλειάς» με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής να 

απαντούν «Μερικές φορές το χρόνο» ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής «Μερικές 

φορές το μήνα». 

 

Γράφημα 4.13: Αποτελέσματα εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την 

«Συναισθηματική εξάντληση» 

 

Γράφημα 4.14: Αποτελέσματα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την 

«Συναισθηματική εξάντληση» 
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6ο ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχει διαφοροποίηση στις τρεις κλίμακες που 

απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

γενικά/ειδικά σχολεία;». 

 

Πίνακας 51. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής ανά εξειδίκευση από το SPSS 

 

   Ο Πίνακας 51  δείχνει τη γενική τάση που επικρατεί στους εκπαιδευτικούς γενικής 

και ειδικής αγωγής με βάσει τις κλίμακες που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο 

(«Ευελιξία», Άγχος», «Απόδοση»). Αναφορικά με την κλίμακα «Ευελιξία» τα 

αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

σε γενικά σχολεία ήταν περισσότερο ευέλικτοι σε επίπεδο τηλεκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19 με μέσο όρο 14,1278 (Τ.Α.= 3,25766). 

   Αντίθετα για τον παράγοντα «Άγχος» φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

βίωσαν περισσότερο άγχος όσον αφορά την τηλεκπαίδευση συγκριτικά με τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής με μέσο όρο 15,3800 (Τ.Α.= 2,32897). Τέλος στον 

παράγοντας «Απόδοση» δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής με μέσους όρους 16,9764 (Τ.Α.= 2,35859) 

και 16,7872 (Τ.Α.= 1,64100), γεγονός που σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες 

εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκαν επιτυχώς ως προς το διδακτικό τους έργο κατά την 

περίοδο τηλεκπαίδευσης. 

    

 

 

 

  

Εργάζεστε σε 

 

 

Αριθμός 

 

 

Μέσος 

όρος 

 

Τυπική 

απόκλιση 

 

 

Τυπικό  

σφάλμα 

Ευελιξία Γενικό σχολείο 133 14,1278 

 

3,25766 

 

,28247 

 Ειδικό σχολείο 50 12,8000 2,30350 ,32576 

Άγχος Γενικό σχολείο 130 13,2846 2,71440 ,23807 

 Ειδικό σχολείο 50 15,3800 2,32897 ,32937 

Απόδοση Γενικό σχολείο 127 16,9764 2,35859 ,20929 

 Ειδικό σχολείο 47 16,7872 1,64100 ,23936 
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Πίνακας 52. Αποτελέσματα του τεστ Levene για την ισότητα των διασπορών από το 

SPSS 

 

    

   Στον Πίνακα 52 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 

ανεξάρτητων δειγμάτων t-Test απαντώντας στο κατά πόσο υπάρχει ή όχι 

διαφοροποίηση στις κλίμακες του διδακτικού ρόλου σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

Έλεγχος Levene’s Test για                          Έλεγχος t-test για την ισότητα της μέση τιμής                     

την ισότητα της διασποράς 

         Διαφορά   

κατά   

έμπιστη 

95% 

   

F 

 

Sig. 

 

t 

 

df 

 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

Μέση 

Διαφορά 

 

Τυπικό 

Σφάλμα 

Διαφοράς 

 

Χαμηλότε

ρη 

 

Υψηλότερ

η 

Ευελιξία 

 

Υπόθε

ση 

ίσων 

διασπο

ρών 

16,436 ,000 -1,575 

 

 

167 

 

,117 

 

-,26928801 

 

,17092565 

 

-,60674155 ,06816553 

 

 Υπόθε

ση 

άνισω

ν 

διασπο

ρών 
 

Έλεγχος Levene’s Test              Έλεγχος t-test για την ισότητα της μέση τιμής 

για την ισότητα της διασποράς 

 

 -1,970 

 

140,733 

 

,051 -,26928801 ,13669307 -,53952529 ,00094927 

Άγχος 

 

Υπόθε

ση 

ίσων 

διασπο

ρών 

8,038 ,005 2,822 167 ,005 ,47476470 ,16822632 ,14264036 80688903 

 Υπόθε

ση 

άνισω

ν 

διασπο

ρών 

  3,236 113,950 ,002 ,47476470 ,14670387 

 

,18414408 ,76538531 

Απόδοση 

 

Υπόθε

ση 

ίσων 

διασπο

ρών 

,299 ,585 -2,930 167 ,004 -,49197186 ,16793000 -,82351118 -,16043253 

 Υπόθε

ση 

άνισω

ν 

διασπο

ρών 

  -2,844 78,831 ,006 -,49197186 ,17300870 -,83634852 -,14759519 
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γενικής και ειδικής αγωγής. Αναφορικά με τον πρώτο παράγοντα («Ευελιξία») δεν 

φάνηκε να προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής με F (167) = 16,436 και p = .117.  

   Αντίθετα για τους παράγοντες «Άγχος» και «Απόδοση» τα αποτελέσματα έδειξαν  να 

εντοπίζεται σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής με το F (167) = 8,038 και p = .005 και F (167) = .299 και p = .004 

αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο επιδιώκεται να γίνει κριτικός σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων θα βασιστεί στο περιεχόμενο των δύο πρώτων κεφαλαίων (Εισαγωγή 

και Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας). Πιο αναλυτικά το παρόν κεφάλαιο θα ξεκινήσει με 

σύντομη καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας και θα ακολουθήσει συσχέτιση 

των αποτελεσμάτων με το θεωρητικό υπόβαθρο κατά ερευνητικό ερώτημα. Θα γίνει 

επίσης αναφορά σε ορισμένους περιορισμούς που είχε η συγκεκριμένη έρευνα και το 

κεφάλαιο θα κλείσει με συμπεράσματα και υποβολή προτάσεων για περαιτέρω έρευνα 

στο μέλλον. 

 

5.1 Σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

   Στην παρούσα έρευνα επιδιώχτηκε να διερευνηθούν τα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε 

γενικές και ειδικές σχολικές μονάδες. Τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων έδειξαν ότι το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης κυμαίνεται 

σε μέτρια προς χαμηλά επίπεδα για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί βιώνουν σε μέτριο βαθμό 

συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποίηση ενώ το αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα παρά τις αλλαγές που 

σημειώθηκαν στην εκπαίδευση τη περίοδο του πρώτου lockdown στη χώρα μας λόγω 

της πανδημίας.  

   Αναφορικά με την επίδραση των ατομικών παραγόντων στην εμφάνιση burnout, δεν 

βρέθηκαν διαφοροποιήσεις στους παράγοντες «Συναισθηματική εξάντληση» και 

«Αποπροσωποίηση» ως προς το φύλο, τις σπουδές και την ενηλικιότητα των 

εκπαιδευτικών. Αντίθετα διαφορές εντοπίστηκαν στον παράγοντα «Προσωπική 

επίτευξη» ως προς την εργασιακή εμπειρία και το μορφωτικό επίπεδο. Για τη 

μεταβλητή «Σχολείο» τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αρχική μας υπόθεση, ότι 

δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ειδικές σχολικές μονάδες βιώνουν 
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υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και χαμηλότερα επίπεδα 

προσωπικής επίτευξης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. 

   Παράλληλα σε επίπεδο διερεύνησης της σχέσης των εργασιακών παραγόντων με το 

οικείο σύνδρομο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο διδακτικός ρόλος συσχετίζεται με το 

φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγκεκριμένα ο παράγοντας «Άγχος» 

παρουσίασε ισχυρή θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική εξάντληση ενώ αντίθετα 

ο παράγοντας «Ευελιξία» είχε θετική σχέση με την προσωπική επίτευξη.  

 

5.2 Κριτικός σχολιασμός αποτελεσμάτων ανά ερευνητικό ερώτημα 

   Στο παρόν υποκεφάλαιο ακολουθεί συζήτηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

κατά τη στατιστική ανάλυση με αποτελέσματα άλλων ερευνών κατά ερευνητικό 

ερώτημα.   

1ο ερευνητικό ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό βιώνουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης;». 

   Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκαν τα επίπεδα βίωσης επαγγελματικής 

εξουθένωσης από εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γενικά και ειδικά γυμνάσια και 

λύκεια. Για τη μέτρηση του βαθμού burnout εστιάσαμε στις τρεις βασικές διαστάσεις 

του οικείου συνδρόμου, τη «Συναισθηματική εξάντληση», την «Αποπροσωποίηση» 

και την «Προσωπική επίτευξη». Τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση για τα 

οποία έγινε λόγος στο προηγούμενο κεφάλαιο έδειξαν ότι το φαινόμενο 

επαγγελματικής εξουθένωσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε μέτρια προς χαμηλά 

επίπεδα με τον παράγοντα «Προσωπική επίτευξη» να κυμαίνεται σχετικά υψηλός.  

   Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με αντίστοιχες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο. Πιο αναλυτικά έρευνα της Αβεντισιάν-

Παγοροπούλου (2002) έδειξε ότι το οικείο σύνδρομο βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα με 

τη «Προσωπική επίτευξη» να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις άλλες 

δύο διαστάσεις που απαρτίζουν το burnout. Πιο πρόσφατες έρευνες των Κόκκινου 

(2007) και Παπαστυλιανού και της Πολυχρονόπουλου (2007) έδειξαν επίσης ότι οι 

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση 

σε μεγάλη ένταση και συχνότητα. Αντίστοιχα αποτελέσματα με μέτρια προς χαμηλά 

επίπεδα του οικείου φαινομένου σε όλες τις διαστάσεις του παρατηρήθηκαν σε έρευνα 
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των Σπυρομήτρου και Ιορδανίδη (2012). Μια ακόμα έρευνα που κατέδειξε σχετικά 

χαμηλά επίπεδα βίωσης επαγγελματικής εξουθένωσης από εκπαιδευτικούς είναι εκείνη 

της Στάγια και Ιορδανίδη (2014).  

   Ωστόσο από τη σχετική βιβλιογραφία φαίνεται να προκύπτουν αντικρουόμενα 

ευρήματα για το βαθμό που βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης επαγγελματική εξουθένωση, καθώς σε έρευνα των Κάμτσιου και Λώλη 

(2016) τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλές βαθμολογίες στις διαστάσεις 

«Συναισθηματική εξάντληση» και «Αποπροσωποίηση» και χαμηλό σκορ στην 

«Προσωπική επίτευξη». Επίσης έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο για 

την διερεύνηση του οικείου συνδρόμου έχουν δείξει υψηλότερα ποσοστά βίωσης 

«Συναισθηματικής εξάντλησης» και «Αποπροσωποίησης» (Prokopov, Legurska, & 

Mircheva, 2019, García-Carmona, Marín & Aguayo, 2019).  

   Η παραπάνω διαπίστωση μπορεί να έχει να κάνει με την χρονική εποχή, τους 

κοινωνικούς παράγοντες, το διαφορετικό εκπαιδευτικό καθεστώς, τη διαφορετική 

κουλτούρα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις σχολικές δομές καθώς και 

επιπρόσθετους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάδυση επαγγελματικού 

άγχους ή και εξουθένωσης. Σε γενικές βέβαια γραμμές έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν χαμηλότερα 

ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης σε σύγκριση με συναδέλφους τους του 

διεθνούς εκπαιδευτικού χώρου. 

 

2ο ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που 

απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών;» 

   Η διαδικτυακή διδασκαλία αν και δεν αποτελεί νέο φαινόμενο εντούτοις η ξαφνική 

μετάβαση στην τηλεκπαίδευση εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 έφερε στο φως 

ανησυχίες των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτής. Στην 

παρούσα έρευνα μελετήσαμε το βαθμό που η ευελιξία, το άγχος και η απόδοση των 

εκπαιδευτικών ενόψει της πανδημίας COVID-19 συσχετίζονται μεταξύ τους. Με βάση 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν, συμπεραίνουμε ότι η ευελιξία ως προστατευτικός 

παράγοντας της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών παρουσιάζει αντιστρόφως 

ανάλογη σχέση με το άγχος, δηλαδή όσο υψηλότεροι βαθμοί σημειώνονται στον 

παράγοντα αυτόν τόσο περισσότερο μειώνεται το άγχος. Με άλλα λόγια οι 



96 
 

εκπαιδευτικοί που έδειξαν κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης ευελιξία τόσο στην 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους όσο και στον χειρισμό τεχνολογικού εξοπλισμού 

σημείωσαν χαμηλούς βαθμούς στον παράγοντα «Άγχος». Όπως αναφέρουν οι 

Bonanno και Burton (2013) ο υψηλός βαθμός ευελιξίας που επιδεικνύουν οι 

εκπαιδευτικοί συνδέεται άμεσα με την ψυχική υγεία, καθώς αντιπροσωπεύει την 

ικανότητα αυτών να προσαρμόζονται και να ανταπεξέρχονται σε αγχογόνες 

καταστάσεις.  

   Άλλες έρευνες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που επιβεβαιώνουν την αρνητική 

συσχέτιση της ευελιξίας και του άγχους είναι των Παπαστυλιανού και 

Πολυχρονόπουλου (2007), οι οποίοι αναφέρουν ότι η ανασφάλεια και το άγχος των 

εκπαιδευτικών λόγω της πολυπλοκότητας του διδακτικού τους ρόλου θεωρούνται 

επαπειλητικοί παράγοντες για την ανάδυση του φαινομένου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Σύμφωνα με την Alevizou (2020) η επιτακτική ανάγκη για 

πραγματοποίηση τηλεκπαίδευσης και χρήση εναλλακτικών εργαλείων μάθησης 

αύξησε τα ποσοστά άγχους στους εκπαιδευτικούς που προσπαθούσαν να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα λόγω της πανδημίας. Αντίστοιχη διεθνής έρευνα 

των Scull κ.α. (2020) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν κατά την αρχή της 

πανδημίας προβλήματα με την τηλεκπαίδευση, καθώς έπρεπε να αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο για το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Ομοίως, οι Kang 

κ.α. (2021) έκαναν λόγο για τις προκλήσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι 

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς δεν υπήρχε επαρκής τεχνολογικός 

εξοπλισμός για όλους τους μαθητές αλλά και απαιτούμενες γνώσεις όσον αφορά τον 

χειρισμό μιας ηλεκτρονικής τάξης.  

   Όσον αφορά την απόδοση των εκπαιδευτικών, οι Hart και Nash (2020) αναφέρουν 

ότι το εργασιακό άγχος συνδέεται με την τρέχουσα πανδημία COVID-19 καθώς 

επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των εκπαιδευτικών. Η ξαφνική αλλαγή στον τρόπο 

με τον οποίο έπρεπε να σχεδιαστεί και να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία με την άμεση 

αξιοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού έφερε στην επιφάνεια αισθήματα ανεπάρκειας 

και απογοήτευσης για τους εκπαιδευτικούς. Η διαπίστωση αυτή βέβαια δεν συμφωνεί 

με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, καθώς βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές συνθήκες παρά το άγχος που ένιωθαν στη διάρκεια 

της τηλεκπαίδευσης.  
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3ο ερευνητικό ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό επηρεάζει ο διδακτικός ρόλος του 

σύγχρονου εκπαιδευτικού (ευελιξία, άγχος, απόδοση) την ανάδυση επαγγελματικής 

εξουθένωσης λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19;».  

   Αναφορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξετάσαμε το βαθμό συσχέτισης των 

παραγόντων που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο με το φαινόμενο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συμφωνούν με τους Peeters και Rutte 

(2005), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι αυξημένες απαιτήσεις του διδακτικού ρόλου των 

εκπαιδευτικών ευθύνονται για την εμφάνιση συμπτωμάτων συναισθηματικής 

εξάντλησης.  

   Πιο αναλυτικά στην έρευνά μας - όπως ήταν αναμενόμενο - ο παράγοντας «Άγχος» 

εμφάνισε συσχέτιση με τη «Συναισθηματική εξάντληση», το οποίο σημαίνει ότι όσο 

περισσότερο άγχος ένιωθαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης 

λόγω της πανδημίας τόσο αυξανόταν η συναισθηματική τους εξάντληση. Επιπρόσθετα 

έρευνα των Σπυρομήτρου και Ιορδανίδη (2012) συμφωνεί με την παραπάνω 

διαπίστωση αναφέροντας ότι οι δύο αυτοί παράγοντες παρουσιάζουν ισχυρή 

συσχέτιση. O Bασιλόπουλος (2012) μάλιστα αναφέρει ότι το άγχος διαβρώνει την 

ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών και επιδρά αρνητικά στην εμφάνιση συναισθηματικής 

εξάντλησης και επαγγελματικής εξουθένωσης. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η έρευνα 

ποιότητας ζωής της Αμερικανικής Ομοσπονδίας το 2017, η οποία έδειξε ότι το 61% 

του εκπαιδευτικού προσωπικού βίωνε άγχος σε υψηλή ένταση και συχνότητα υπό 

φυσιολογικές συνθήκες προκαλώντας ανησυχίες για το βαθμό επικινδυνότητας που 

έχει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ενόψει της πανδημίας COVID-19.   

   Όσον αφορά την ερμηνεία του παράγοντα «Απόδοση»  πρόκειται για μια  πολύπλοκη 

έννοια σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς από τη μία πλευρά μπορεί να είναι 

προγνωστικός παράγοντας συναισθηματικής καταπόνησης μέσω του στρες (Dicke, et 

al., 2014) αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει η πιθανότητα να εμφανίζει ισχυρή 

συσχέτιση με το άγχος, όπως συνέβη και στην παρούσα έρευνα. Με βάση την 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που 

μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις μιας σχολικής τάξης σημειώνουν 

χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. Οι Parker κ.α. (2012) για 

παράδειγμα αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα απόδοσης 

και αυτοαποτελεσματικότητας νιώθουν περισσότερο ευάλωτοι και αδυνατούν να 
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ανταποκριθούν όσον αφορά το έργο τους. Ομοίως για τους Skaalvik και Skaalvik 

(2007) οι εκπαιδευτικοί που σημειώνουν υψηλά σκορ στην απόδοση και την αυτό-

αποτελεσματικότητα, είναι εκείνοι που μπορούν να χειρίζονται αποτελεσματικά 

καθημερινές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο. 

   Η παγκόσμια βιβλιογραφία εντοπίζει σύνδεση της ευελιξίας με την απόδοση, καθώς 

σύμφωνα με τους Parsons και Vaughn (2016) οι εκπαιδευτικοί που προσαρμόζονται 

πιο εύκολα σε κάθε αλλαγή και επιδεικνύουν ευελιξία τελικά τα καταφέρνουν στο 

επάγγελμά τους. Έρευνα επίσης των Bakker και Demerouti (2007) αποκαλύπτουν ότι 

η συναισθηματική εξάντληση παρουσιάζει αντιστρόφως ανάλογη σχέση τόσο με την 

απόδοση όσο και με την ευελιξία, γεγονός που επιβεβαιώνει τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας βάσει της οποίας οι εκπαιδευτικοί που μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του έργου τους δεν εμφάνιζαν συμπτώματα συναισθηματικής εξάντλησης.  

 

4ο ερευνητικό ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών (φύλο, σχολείο, χρόνια προϋπηρεσίας, σπουδές) με την επαγγελματική 

εξουθένωση;». 

   Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αφορούν το βαθμό διαφοροποίησης του 

φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης ανά δημογραφικές μεταβλητές. 

Παρακάτω ακολουθεί κριτικός σχολιασμός για κάθε δημογραφική μεταβλητή (φύλο, 

σχολείο, ενηλικιότητα εκπαιδευτικών και σπουδές). 

Μεταβλητή «Φύλο»: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει καταδείξει τη σημασία 

που διαδραματίζουν οι δημογραφικές μεταβλητές στην εξέταση του φαινομένου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Μάλιστα η μεταβλητή «Φύλο» θεωρείται η πιο 

συνηθισμένη από όλες τις μεταβλητές που αξιοποιείται για έλεγχο στις έρευνες. 

Ταυτόχρονα όμως είναι και εκείνη που φέρει αντιφατικά ευρήματα, καθώς ένα 

ποσοστό των ερευνών έχουν δείξει ότι εντοπίζονται διαφορές ως προς το φύλο για το 

οικείο σύνδρομο ενώ άλλες έρευνες δεν κάνουν λόγο για διαφοροποιήσεις ως προς τη 

συγκεκριμένη μεταβλητή.  

   Αναφορικά με την παρούσα έρευνα δεν προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως 

προς το φύλο σε καμία από τις διαστάσεις του οικείου φαινομένου. Αντίστοιχα 

ευρήματα βρέθηκαν σε έρευνα των Ramon (2006), Kumar (2019) και Jamaludin και 

You (2019) όπου δεν παρουσιάστηκε καμία διαφοροποίηση ως προς τη μεταβλητή 
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«Φύλο». Επίσης οι Sastre-Morcillo, Blanco-Encomienda και Latorre-Medina (2018) 

βρήκαν σε έρευνά τους ότι το φύλο δεν επηρέαζε την αύξηση των δεικτών του burnout. 

Ωστόσο σε έρευνα των Arias Gallegos κ.α. (2019) βρέθηκε να υπάρχει διαφοροποίηση 

ανάμεσα στα δύο φύλα με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να σημειώνουν χαμηλότερες 

βαθμολογίες στη «Συναισθηματική εξάντληση» σε σύγκριση με τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς. Αυτή η διαπίστωση έρχεται σε σύγκρουση με έρευνα των Πολυχρόνη 

και Αντωνίου (2006), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι γυναίκες βιώνουν υψηλότερα 

ποσοστά εργασιακού άγχους και συναισθηματικής εξάντλησης λόγω διαφόρων 

εξωτερικών παραγόντων (καθημερινός φόρτος εργασίας, εξισορρόπηση 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, σχέσεις με συναδέλφους και μαθητές). Σε 

γενικές γραμμές ένας σημαντικός αριθμός ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στον 

ελληνικό χώρο δείχνουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί σημειώνουν υψηλότερα σκορ 

συναισθηματικής εξάντλησης για τους λόγους που αναφέρθηκαν.  

Μεταβλητή «Σχολείο»: Αναφορικά με τη εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στην 

παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση επαγγελματικής 

εξουθένωσης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα 

φάνηκε ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός επικινδυνότητας για τους εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής να βιώσουν συναισθηματική εξάντληση σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γενικά σχολεία. Σε αντίστοιχα ευρήματα κατέληξαν 

και οι Williams και Dikes (2015) σύμφωνα με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονταν σε ειδικές σχολικές μονάδες βίωναν σε μεγάλο βαθμό υψηλά επίπεδα 

εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης εξαιτίας περιβαλλοντικών 

παραγόντων (απαιτητικό πρόγραμμα, φόρτος εργασίας, συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής και γονείς μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κτλ.). 

    Σύμφωνα με την Zakrizevska (2014) το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής σημειώνει μέτρια προς υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους και 

επαγγελματικής εξουθένωσης ενώ μόλις ένα 11% αναφέρει χαμηλά επίπεδα burnout. 

Επιπρόσθετα έρευνα του Küçüksüleymanoğlu (2011) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής τείνουν να βιώνουν συναισθηματική εξάντληση σε υψηλή ένταση και 

συχνότητα λόγω έλλειψης ειδικού εξοπλισμού. Βέβαια από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση προέκυψε ότι και για τη συγκεκριμένη μεταβλητή υπάρχουν 

αντικρουόμενα ευρήματα, όπως για παράδειγμα έρευνα του McLeod (2015) που 



100 
 

αποκαλύπτει ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την 

εξειδίκευση στην ανάδυση burnout. 

Μεταβλητή «Ενηλικιότητα εκπαιδευτικού»: Όσον αφορά την προϋπηρεσία 

εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα από την παρούσα έρευνα δεν έδειξαν κάποια 

διαφοροποίηση για τους παράγοντες «Συναισθηματική εξάντληση» και 

«Αποπροσωποίηση». Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση οι τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης δεν φάνηκε να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ως προς την συγκεκριμένη μεταβλητή. Έρευνα του Kokkinou (2006) 

δεν βρήκε σημαντικές διαφορές για το οικείο σύνδρομο σε εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής που εργάζονταν για λιγότερο ή περισσότερο από 10 χρόνια. Αντίστοιχα οι 

Capri και Guler (2018) δεν εντόπισαν διαφορές ως προς τη συγκεκριμένη μεταβλητή, 

γεγονός που σημαίνει ότι το φαινόμενο επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί να 

εμφανιστεί σε εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας.  

   Τα ευρήματα αυτά βέβαια έρχονται σε διαφωνία με άλλες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί τόσο στον ελληνικό όσο και το διεθνή χώρο για τον παράγοντα 

«Συναισθηματική εξάντληση». Πιο αναλυτικά, έρευνα των Koruklu κ.α. (2012) και 

Antoniou et al. (2013) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με μικρή εργασιακή εμπειρία 

βιώνουν υψηλότερα ποσοστά συναισθηματικής εξάντλησης. Αντίθετα σε έρευνα τόσο 

του Kokkinou (2006) όσο και των Maslach και Jackson (1981) βρέθηκε ότι η ομάδα 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που είναι περισσότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση 

συναισθηματικής εξάντλησης είναι εκείνοι με πολλά χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας 

καθώς έχουν εκτεθεί επανειλημμένως σε αγχογόνες καταστάσεις. Παρόμοια 

αποτελέσματα προέκυψαν και σε έρευνα της Timms κ.α. (2006) όπου βρέθηκε ότι η 

ηλικιακή ομάδα εκπαιδευτικών που σημείωσε υψηλότερα επίπεδα burnout ήταν 

εκείνοι που είχαν 15-19 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Επιπρόσθετα σε έρευνα των 

Williams και Dikes (2015), των Klusmann, Kunter, Voss, και Baumert (2012) και 

Pedditzi κ.α. (2020) διαπιστώθηκε ότι η επαγγελματική εξουθένωση διαφοροποιείται 

ανάλογα τα χρόνια προϋπηρεσίας με τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει 

αρκετά χρόνια εργασιακής εμπειρίας να είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην εμφάνιση 

του οικείου συνδρόμου.  

   Αντίστοιχα και για τον παράγοντα «Αποπροσωποίηση» τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας δεν συμφωνούν με έρευνα των Antoniou, Polychroni και Walters (2000) που 
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κατέδειξε ότι όσο περισσότερα είναι τα χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών, τόσο μειώνεται ο παράγοντας της «Αποπροσωποίησης». Τέλος όσον 

αφορά τον τρίτο και τελευταίο παράγοντα της επαγγελματικής εξουθένωσης, την 

«Προσωπική επίτευξη», τα αποτελέσματα έδειξαν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς 

τα χρόνια προϋπηρεσίας. Αντίστοιχα και οι Κάμτσιος και Λώλης (2016) αναφέρουν 

ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αρκετά χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο ενεργητικό 

τους έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και αισθάνονται περισσότερο πλήρεις ως προς το 

διδακτικό τους έργο.  

 

Μεταβλητή «Σπουδές»: όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών δεν 

βρέθηκε να προκύπτει διαφοροποίηση της συγκεκριμένης μεταβλητής με τον 

παράγοντα της «Συναισθηματικής εξάντλησης». Η εν λόγω διαπίστωση φαίνεται να 

συμφωνεί με έρευνα των Σπυρομήτρου και Ιορδανίδη (2012) όπου δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τρεις διαστάσεις του burnout ως προς το 

μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα και οι Paleksic, Ubovic και 

Popovic (2015) βρήκαν ότι δεν προέκυψε διαφοροποίηση των διαστάσεων 

«Συναισθηματική εξάντληση» και «Αποπροσωποίηση» ως προς τη μεταβλητή 

«Σπουδές».  

   Μια ακόμα έρευνα που συμφωνεί με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι αυτή 

των Kim και Buric´ (2020) όπου οι τρεις διαστάσεις του φαινομένου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης δεν διαφοροποιούνται ως προς τη μεταβλητή του 

μορφωτικού επιπέδου. Από την άλλη πλευρά οι Maslach, Leiter και Schaufeli (2001) 

διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλό μορφωτικό επίπεδο  έχουν περισσότερες 

προσδοκίες, φιλοδοξίες και απαιτήσεις από τον εαυτό τους, γεγονός που τους κάνει 

περισσότερο επιρρεπείς στην ανάδυση εργασιακού άγχους και επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

 

5ο ερευνητικό ερώτημα: «Σε ποιο βαθμό εμφανίζεται το σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς γενικών σχολείων συγκριτικά με εκείνους ειδικών 

σχολείων;». 

   Στο πέμπτο ερώτημα εστιάσαμε στην εξειδίκευση των εκπαιδευτικών επιδιώκοντας 

να διερευνήσουμε το βαθμό βίωσης επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς 
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γενικής και ειδικής αγωγής. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί 

που εργάζονται σε ειδικές σχολικές μονάδες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

γενικά σχολεία. Η παραδοχή αυτή συμφωνεί με έρευνα των Antoniou, Polychroni και 

Walters (2000), σύμφωνα με τους οποίους οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

βιώνουν μέτρια προς υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους και επαγγελματικής 

εξουθένωσης λόγω της περιορισμένης εξέλιξης μαθητών/τριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και του χαμηλού ενδιαφέροντος των τελευταίων για τα 

μαθήματα του σχολείου.  

   Ακόμα έρευνα των Nuri, Demirok, και Direktor (2017) δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής βιώνουν μέτρια προς υψηλά επίπεδα burnout εξαιτίας του 

επιβαρυμένου φόρτου εργασίας καθώς και της έλλειψης εργασιακής αναγνώρισης για 

το έργο που επιτελούν. Σύμφωνα με τους Soini κ.α. (2019) οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη μαθητών/τριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό όμως ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο βίωσης 

συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποίησης απέναντι στους μαθητές και τη 

σχολική κοινότητα γενικότερα όπως και μείωσης του αισθήματος της προσωπικής 

επίτευξης. Η συγκεκριμένη παραδοχή έρχεται σε συμφωνία με τους Hagaman και 

Casey (2018) και Ryan κ.α. (2017)  σύμφωνα με τους οποίους οι υψηλές απαιτήσεις 

των εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε συνδυασμό με την ευθύνη που καλούνται να 

αναλάβουν απέναντι σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελούν 

παράγοντες επικινδυνότητας για την ανάδυση του φαινομένου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης.  Βέβαια υπάρχουν έρευνες όπως αυτή της Roach (2009), σύμφωνα με 

την οποία οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής φαίνεται να είναι περισσότερο επιρρεπείς 

στη βίωση επαγγελματικής εξουθένωσης σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής.  

 

6ο ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχει διαφοροποίηση στις κλίμακες του διδακτικού 

ρόλου σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής/ειδικής αγωγής;». 

   Στο έκτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα εξετάσαμε το ενδεχόμενο να εντοπίζεται 

διαφοροποίηση των παραγόντων που απαρτίζουν το διδακτικό ρόλο βάσει της 

μεταβλητής «Σχολείο». Βάσει των αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ειδικές σχολικές μονάδες σημείωσαν υψηλότερα 
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σκορ στον παράγοντα «Άγχος» - όπως είχαμε διατυπώσει στις αρχικές υποθέσεις της 

έρευνας- σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Μέσα από την 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας έρευνες δείχνουν να συμφωνούν με το 

συγκεκριμένο εύρημα. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Lazuras (2006), οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους λόγω έλλειψης βασικού 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την αποτελεσματική υποστήριξη μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Αντίστοιχα και οι Antoniou, Polychroni και Kotroni (2009) 

συμφωνούν με τις παραπάνω διαπιστώσεις προσθέτοντας στις αιτίες που αυξάνουν την 

πιθανότητα εμφάνισης άγχους την μη παροχή ειδικής στήριξης από το κράτος. Από την 

άλλη οι Williams και Gersch (2004) καθώς και οι  Kebbi και Al-Hroub (2018) σε 

έρευνά τους δεν εντόπισαν κάποια διαφοροποίηση στους εκπαιδευτικούς γενικής και 

ειδικής αγωγής όσον αφορά τον παράγοντα «Άγχος». Με άλλα λόγια το άγχος βάσει 

των ευρημάτων της έρευνάς τους κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα για τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε γενικές και ειδικές σχολικές μονάδες. Ωστόσο σε 

γενικές γραμμές οι Platsidou και Agaliotis (2008) διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής βιώνουν συχνότερο άγχος σε σχέση με τους συναδέλφους γενικής 

αγωγής. 

   Αναφορικά με τον παράγοντα ευελιξία τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Τέλος, για τον παράγοντα «Απόδοση» δεν προέκυψαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Οι 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί στους ελληνικούς εκπαιδευτικούς κόλπους είναι αρκετά 

περιορισμένες στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα και μη πρόσφατες. Ειδικότερα 

οι Kokkinos και Davazoglou (2009) αναφέρουν ότι παρατηρείται βιβλιογραφικό κενό 

όσον αφορά τη διερεύνηση τόσο του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής όσο και άλλων παραμέτρων του διδακτικού τους ρόλου. Ωστόσο παλιότερη 

έρευνα των Coladarci και Breton (1997) επιβεβαιώνει τα ευρήματα της δικής μας 

έρευνας, καθώς δεν βρέθηκαν διαφοροποιήσεις στον παράγοντα «Απόδοση» μεταξύ 

των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών 

φάνηκε να δείχνουν προθυμία για τροποποίηση μεθόδων διδασκαλίας και αξιοποίηση 

εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν επίσης 

και οι Sarıçam και Sakız (2014), σύμφωνα με τους οποίους δεν εντοπίστηκε 

διαφοροποίηση στην απόδοση όσον αφορά την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. 
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5.3 Περιορισμοί έρευνα 

   Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που εργάζονται σε γενικά και ειδικά σχολεία σε καιρό πανδημίας 

(COVID-19). Στην έρευνα αυτή προέκυψαν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη 

μεθοδολογία της έρευνας. 

   Πιο αναλυτικά το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε γενικές και ειδικές σχολικές 

δομές αλλά περιορίστηκε στο Νομό Αττικής λόγω χρονικού περιορισμού για την 

κατάθεση της διπλωματικής εργασίας και την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών. 

Ένας ακόμη περιορισμός αφορούσε το δείγμα, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών κυμάνθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από το επιθυμητό  με 

συμμετοχή 186 εκπαιδευτικών από γενικά και ειδικά σχολεία Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια). Συνεπώς τα αποτελέσματα μπορεί να μην θεωρηθούν 

τόσο αντιπροσωπευτικά, για αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει σε μετέπειτα στάδιο 

επανάληψη της έρευνας. Ένας ακόμη περιορισμός είχε να κάνει με το σχετικά μικρό 

αριθμό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που πήρε μέρος στην παρούσα έρευνα με 

αποτέλεσμα να υπάρχει σαφής υπεροχή των εκπαιδευτικών που εργάζονταν σε γενικά 

σχολεία. 

 

5.4 Συμπεράσματα και υποβολή προτάσεων: Προτάσεις για περαιτέρω 

διερεύνηση 

   Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης εξαιτίας της πολυπλοκότητάς του 

αποτελεί ένα διαχρονικό εμπόδιο απέναντι στη ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών.  Όπως 

αναφέρουν η Maslach και οι συνεργάτες της (2001) για το φαινόμενο του burnout 

πρέπει να διερευνηθούν τόσο οι ατομικοί όσο και οι εργασιακοί - κοινωνικοί 

παράγοντες. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν τα επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης λαμβάνοντας υπόψιν τις δημογραφικές μεταβλητές (φύλο, σχολείο, 

χρόνια προϋπηρεσίας, σπουδές) και το διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών σε καιρό 

πανδημίας. Με άλλα λόγια η εν λόγω μελέτη επιχείρησε να φέρει φως στο φαινόμενο 

της επαγγελματικής εξουθένωσης στην περίοδο του πρώτου lockdown στη χώρα μας, 

με σκοπό να ερευνηθεί ο βαθμός όπου οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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αντιμετώπισαν το στρες και τη συναισθηματική εξάντληση λόγω των ξαφνικών 

τροποποιήσεων στο διδακτικό τους έργο με την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης.  

   Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε έλλειψη σύγχρονων 

ερευνών πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο. Συνεπώς τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αποδειχθούν βοηθητικά για τη 

διερεύνηση του burnout σε περίοδο πανδημίας COVID-19. Ωστόσο χρήζει ανάγκης 

περαιτέρω έρευνα κυρίως σε εγχώριο επίπεδο με στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση για 

το οικείο φαινόμενο όσο και  την πρόληψη και αντιμετώπιση του οικείου φαινομένου.  

   Αν και στον ελλαδικό χώρο ο βαθμός σοβαρότητας του οικείου συνδρόμου 

εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια σχετικά επίπεδα, είναι σημαντικό να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την καταπολέμηση του. Πιο αναλυτικά σε 

επίπεδο σχολικών μονάδων, είναι απαραίτητο οι σχολικές αρχές να θέσουν σε 

εφαρμογή στοχευμένες και συστηματικές εκπαιδευτικές πολιτικές με στόχο όσοι 

εργάζονται σε σχολικές δομές να  συνειδητοποιήσουν το νόημα του επαγγέλματός τους 

και να το αποδεχτούν ως πηγή ικανοποίησης.  

   Παράλληλα οι συνέπειες που προκάλεσε η τωρινή πανδημία σε επίπεδο σχολείου δεν 

είναι άμεσα ορατές αλλά θα γίνονται με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς είναι πολύ 

σημαντική η στήριξη σε κάθε εμπλεκόμενο του σχολείου και κυρίως στους 

εκπαιδευτικούς που για ακόμα μια φορά κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια «κρίση». 

Για αυτό το λόγο προτείνονται προγράμματα ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας (Skovholtetal et 

al.,  2001). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η βίωση επαγγελματικής εξουθένωσης είναι 

φυσιολογική απόρροια της επαγγελματικής πορείας ενός εκπαιδευτικού και για αυτό 

τον λόγο δεν θα πρέπει να συνιστά ταμπού στις μέρες μας.   

   Η επιστροφή στην κανονικότητα και στη δια ζώσης διδασκαλία δεν είναι εύκολη 

υπόθεση, ενώ παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος για επερχόμενα κύματα της πανδημίας. 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτέλεσε πρόκληση για πολλούς εκπαιδευτικούς, 

συγχρόνως όμως άνοιξε το δρόμο για μια νέα μορφή εκπαίδευσης η οποία δυνητικά θα 

μπορούσε να αντικαταστήσει τη διδασκαλία με φυσική παρουσία. Για το λόγο αυτό 

χρήζει ανάγκης να παρέχονται προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όσον 

αφορά τη ψηφιακή διδασκαλία με στόχο εκείνοι να νιώθουν περισσότερο 

προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι σε θέματα του ψηφιακού κόσμου. Επιπλέον 
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προτείνονται η τροποποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος και η προσαρμογή του 

στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μια άλλη σημαντική ενέργεια 

συμπεριλαμβάνει τη συμπερίληψη όλων των μαθητών - συμπεριλαμβανομένων των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - στον ψηφιακό κόσμο. 

   Σε επίπεδο έρευνας προτείνεται η επανάληψη της παρούσας έρευνας σε μεγαλύτερο 

δείγμα με στόχο να ελεγχθούν τόσο οι δείκτες της επαγγελματικής εξουθένωσης κατά 

την περίοδο του 2ου lockdown στη χώρα μας όσο και οι βαθμοί ευελιξίας, άγχους και 

απόδοσης των εκπαιδευτικών στη δεύτερη φάση της πανδημίας στην Ελλάδα. Μάλιστα 

για την έρευνα αυτή θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε επιπρόσθετα τη μεταβλητή 

«Μετατραυματικό στρες εκπαιδευτικών», το οποίο όπως αποδεικνύεται και από τη 

σχετική βιβλιογραφία συνδέεται άμεσα με το εργασιακό άγχος και την επαγγελματική 

εξουθένωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

          Συνοδευτική Επιστολή 

Φεβρουάριος 2021 

 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε, 

καλώς ήλθατε στην έρευνα! 

   Ονομάζομαι Κορομπέλη Δήμητρα και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο εξ’ 

αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στα πλαίσια 

του μεταπτυχιακού προγράμματος πραγματοποιώ την παρούσα έρευνα με θέμα «Το 

φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» υπό την εποπτεία της καθηγήτριας κας Σαλβαρά Μαρίνας. 

   Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε γενικά και ειδικά σχολεία, ενώ 

συγχρόνως να διερευνηθεί ο βαθμός επίδρασης του απαιτητικού διδακτικού ρόλου του 

εκπαιδευτικού εν όψει πανδημίας COVID-19 στην ανάδυση του οικείου συνδρόμου. 

   Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης. Συνεπώς η συμμετοχή σας 

κρίνεται σημαντική για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

   Για όποια απορία ή περαιτέρω πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας 

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: 

dikorobeli@gmail.com 

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. 

 

Με εκτίμηση, 

Κορομπέλη Δήμητρα 

 

 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Πατρών. 
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«ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

 

   Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έχει ως στόχο τη μελέτη του φαινομένου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 

βαθμό επίδρασης του διδακτικού ρόλου του εκπαιδευτικού εν μέσω πανδημίας  στην 

ανάδυση εργασιακού άγχους ή και επαγγελματικής εξουθένωσης. Χρειάζεται να 

αφιερώσετε περίπου 10 λεπτά για να το συμπληρώσετε.  

   Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δεν απαιτούνται πληροφορίες ταυτοποίησης, 

όπως όνομα ή ημερομηνία γέννησης. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς έρευνας. Μπορείτε να 

αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή. 

   Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μπορείτε να προχωρήσετε στην 

συμπλήρωση αυτού.  

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας! 

 

 

Οδηγίες: Το παρόν ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τριάντα εννέα (39) ερωτήσεις και 

χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με 

ειλικρίνεια σημειώνοντας ένα «Χ» στο πλαίσιο που επιθυμείτε. Δεν υπάρχουν σωστές 

ή λάθος απαντήσεις, συνεπώς δεν χρειάζεται να σκεφτείτε πολύ τις απαντήσεις. Να 

επιλέξετε αυθόρμητα εκείνη τη δήλωση που σας ταιριάζει περισσότερο. Σε κάθε 

ενότητα ακολουθεί σύντομη διευκρίνηση για το τι διερευνάται και τι ζητείται.  
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Α. Δημογραφικά στοιχεία  

Ακολουθούν τέσσερα (4) ερωτήματα δημογραφικού χαρακτήρα. Παρακαλώ να 

απαντήσετε με ένα «Χ» στο αντίστοιχο πλαίσιο. 

 

 

1) Φύλο:                                       

    Άνδρας                              Γυναίκα               

 

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Εργάζεσαι σε:                       

     Γενικό Σχολείο                                     Ειδικό Σχολείο                                        

 

 

3) Ενηλικιότητα εκπαιδευτικού:       

     1-3                      4-6                         7-11                                     

     

    12-20                    21-30                       

                     

 

4) Σπουδές:                              

    Βασικό Πτυχίο                        Μεταπτυχιακό                       Διδακτορικό                  
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Β. Στην δεύτερη ενότητα καλείστε να σκεφτείτε εάν έχετε νιώσει αντίστοιχα 

συναισθήματα με εκείνα που ακολουθούν στις δηλώσεις στο επάγγελμά σας. Αφού 

διαβάσετε τον πίνακα συχνοτήτων που ακολουθεί, να απαντήσετε με ένα «Χ». Εάν δεν 

συμφωνείτε με καμία πιθανή δήλωση, τότε να επιλέξετε εκείνη που σας ταιριάζει 

περισσότερο. 

 

 

                       Πίνακας συχνοτήτων 

     1= Ποτέ 

     2= Μερικές φορές το χρόνο 

     3= Μερικές φορές το μήνα 

     4= Μερικές φορές την εβδομάδα 

     5= Κάθε μέρα 

5. Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η  

    από τη δουλειά μου. 

 

6. Νιώθω άδειος/α  

    μετά από τη δουλειά μου. 

 

7. Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω 

    το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω  

    άλλη μια μέρα δουλειάς 

 

8. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως  

    αισθάνονται οι μαθητές μου. 

 

9. Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι  

    στους μαθητές μου απρόσωπα, 

    σαν να είναι αντικείμενα. 

 

10. Είναι πολύ κουραστικό για μένα να  

    δουλεύω με ανθρώπους όλη μέρα.  

 

11. Αντιμετωπίζω τα προβλήματα των  

    μαθητών μου πολύ αποτελεσματικά. 

 

12. Νιώθω εξουθενωμένος/η  

    από τη δουλειά μου. 

 

13. Νιώθω ότι με την εργασία μου 

    επηρεάζω θετικά τους ζωές  

    των άλλων ανθρώπων. 

 

 

14. Έχω γίνει περισσότερο σκληρός/ή  

      με τους ανθρώπους από τότε  

      που άρχισα αυτή τη δουλειά. 

             1              2              3              4              5               

 

 

             1              2              3              4              5 

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

 

             1              2              3              4              5  

              

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

             1              2              3              4              5   

 

             

 

 

             1              2              3              4              5               
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15. Ανησυχώ μήπως αυτή η δουλειά  

      με κάνει περισσότερο σκληρό/ή. 

 

16. Νιώθω γεμάτος/η ενεργητικότητα. 

 

17. Νιώθω απογοητευμένος/η  

      από τη δουλειά μου. 

 

18. Νιώθω ότι εργάζομαι πολύ  

      σκληρά στη δουλειά μου. 

 

19. Στην πραγματικότητα  

      δε με ενδιαφέρει τι συμβαίνει  

      στους μαθητές μου. 

 

20. Μου δημιουργεί πολύ στρες  

      το ότι στη δουλειά μου έχω  

      άμεση επαφή με ανθρώπους. 

 

21. Μπορώ να δημιουργήσω μια άνετη 

      ατμόσφαιρα με τους μαθητές μου. 

 

22. Νιώθω αναζωογονημένος/η, όταν  

      δουλεύω σε στενή επαφή  

      με τους μαθητές μου. 

 

23. Έχω καταφέρει πολλά αξιόλογα  

      πράγματα σε αυτή τη δουλειά. 

 

24 Νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια  

      τους αντοχής μου. 

 

25. Αντιμετωπίζω ήρεμα  

      τις συναισθηματικές φορτίσεις που  

      προκύπτουν από τη δουλειά μου. 

 

26. Αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου,  

      κατηγορούν εμένα για μερικά  

      από τα προβλήματά τους. 

 

             1              2              3              4              5  

  

              

             1              2              3              4              5              

 

 

             1              2              3              4              5              

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

             1              2              3              4              5   

             

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

              

             1              2              3              4              5               

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

             1              2              3              4              5               

 

 

 

             1              2              3              4              5              

 

 

 

             1              2              3              4              5               
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Γ.  Σε αυτή την ενότητα  να αναλογιστείτε σε ποιο βαθμό πραγματοποιήσατε ορισμένες 

ενέργειες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαδικτυακής διδασκαλίας σας. Αφού 

διαβάσετε τον πίνακα συχνοτήτων που ακολουθεί να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή 

για εσάς δήλωση. 

 

                                                                           Καθόλου=1 

                               Πίνακας συχνοτήτων        Λίγο=2 

                                                                           Αρκετά=3 

                                                                           Πολύ=4 

                                                                           Πάρα πολύ=5 

 

27. Επαναπροσδιόρισα με ευκολία τους διδακτικούς 

στόχους για  να ανταποκρίνονται στα διαδικτυακά 

μαθήματα   

 

         1              2              3              4              5               

28. Έδειξα ευελιξία στην αναπροσαρμογή της 

διδασκαλίας 

 

          1              2              3              4              5               

29. Είχα εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα 

 

          1              2              3              4              5               

30. Ανταποκρίθηκα στην αξιοποίηση τεχνολογικών 

εργαλείων (πχ PowerPoint/Google Hangouts Meet/ 

Microsoft Office/Ms Teams/Movie Maker) για τη 

διδακτική πρακτική 

 

            

          1              2              3              4              5 

 

 

               

 

31. Ήμουν επιφυλακτικός/ή απέναντι στην 

αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών μαθημάτων 

 

          1               2              3               4             5 

 

 

 

 

32. Δεν ένιωθα έτοιμος/η κατά την έναρξη 

διαδικτυακών μαθημάτων 

 

          1               2              3               4             5 

 

33. Τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν μου 

δημιούργησαν άγχος 

 

          1               2              3               4             5 

34. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να συνεισφέρω στις 

μαθησιακές ανάγκες μαθητών/-τριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω διαδικτυακών 

πλατφορμών 

 

  

          1               2              3               4             5 

35. Δεν μπορούσα να ανταποκριθώ στο σύνολο των 

μαθητών 

          1               2              3               4             5 



128 
 

 

 

 

 

36. Η έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού των μαθητών 

μου δημιούργησε επιπρόσθετο άγχος 

          1               2              3               4             5 

 

 

  

37. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ όσο στα δια ζώσης 

μαθήματα 

 

          1               2              3               4             5 

38. Ένιωθα ότι είχα μειωμένη απόδοση ως προς το 

έργο μου μέσα από την τηλεκπαίδευση 

 

          1               2              3               4             5 

39. Η τηλεκπαίδευση μου δημιούργησε αισθήματα 

ανεπάρκειας ως προς το διδακτικό μου έργο                                                                                

          1               2              3               4             5 


