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Abstract: The purpose of this study was to investigate the burnout of public school teachers.
In particular, the effect of the educational level on the burnout of teachers was examined. The
survey involved 430 elementary and secondary school teachers from different regions of the
country who taught in public schools. The participants completed Maslach Burnout
Inventory-Educators Survey (M.B.I.-E.S), Maslach, Jackson, & Leiter, (1996), which
evaluated burnout. For analyzes, exploratory factor analysis and t-test were used. The results
of the factorial analysis showed the three dimensions of the burnout questionnaire, while the ttest showed a statistically significant influence of the educational level on the teacher burnout.
Secondary education teachers expressed higher levels of exhaustion over primary school
teachers.
Key words: Teachers, burnout, primary education, secondary education.

Πεξίιεςε: Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεκόζησλ ζρνιείσλ. Σπγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε
ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σηελ έξεπλα
ζπκκεηείραλ 430 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, νη νπνίνη δίδαζθαλ ζε δεκόζηα ζρνιεία. Οη ζπκκεηέρνληεο
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ζπκπιήξσζαλ ηελ θιίκαθα (Maslach Burnout Inventory-Educators Survey, M.B.I.-E.S), ησλ
Maslach, Jackson, & Leiter, (1996) ε νπνία αμηνινγνύζε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Γηα
ηηο αλαιύζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαη t-test. Τα
απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έδεημαλ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ελώ από ην t-test θάλεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε
ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη
εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εμέθξαζαλ όηη βηώλνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα
εμνπζέλσζεο έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε,
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

Δηζαγσγή
Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) είλαη κηα ζύλζεηε, πνιππαξαγνληηθή έλλνηα, ε νπνία
εηζήρζε γηα πξώηε θνξά από ην Freudenberger ην 1974, ν νπνίνο ηελ πεξηέγξαςε σο κηα
θαηάζηαζε θόπσζεο, ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο απνδπλάκσζεο θαη θζνξάο. Πξόθεηηαη γηα
έλα ζύλδξνκν πνπ εκθαλίδεηαη σο επαθόινπζν ηνπ παξαηεηακέλνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο, έρεη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αηνκηθή, νηθνγελεηαθή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ
εξγαδνκέλνπ. Σύκθσλα κε ηε Maslach (1982), πνπ πξώηε πεξηέγξαςε απηό ην θαηλόκελν,
πξνζδηνξίδεηαη από ηξεηο δηαζηάζεηο: α) ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή ππεξέληαζε θαη θαηάπησζε πνπ απνξξέεη από ηελ εξγαζία, β) ηελ
απνπξνζσπνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θπληθή ζηάζε πνπ κπνξεί λα αλαπηύμεη ν
εξγαδόκελνο γηα ηα άηνκα πνπ είλαη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη γ) ηελ έιιεηςε
πξνζσπηθήο επίηεπμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε αληθαλόηεηαο πνπ απνθηά ν
εξγαδόκελνο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην εξγαζηαθό ρώξν θαη ηε ζπλεπαγόκελε
κείσζε ηεο απόδνζήο ηνπ.
Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο εξεπλεηώλ κειεηνύλ ην ζύλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο, σο πξνο ηνλ νξηζκό, ηελ έλαξμε θαη ηε ζπλέρεηά ηνπ, ηηο επηπηώζεηο θαη ηνπο
ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπ. Καηά ηα πξνεγνύκελα ρξόληα γηα ηελ εξκελεία ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζεσξεηηθά κνληέια πνπ επηρεηξνύλ λα
εξκελεύζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζύλδξνκν. Τα ζεκαληηθόηεξα κνληέια εξκελείαο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ηέζζεξα: ην δηαδξαζηηθό κνληέιν ηνπ Cherniss (1980), ην
κνληέιν ησλ Edelwich θαη Brodsky (1980), ην Μνληέιν ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηεο Maslach
(1982) θαη ην κνληέιν ηεο Pines θαη Aronson (1988). Τα πεξηζζόηεξα από ηα κνληέια ηεο
εμνπζέλσζεο πξνζπαζνύλ λα εμεγήζνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο
πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (Cooper & Rout, 1989).
Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θαηαγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο βαζίδεηαη ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ηππνπνηεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο, νη πεξηζζόηεξν
επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο θιίκαθεο πνπ μερσξίδνπλ ηόζν γηα ηελ εγθπξόηεηα όζν θαη γηα
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ηελ αμηνπηζηία ηνπο είλαη ε θιίκαθα ησλ Maslach θαη Jackson (1981) θαη ε θιίκαθα ησλ
Pines θαη Aronson (1988).
Ζ αλάγθε λα πξνιεθζεί ή λα αληηκεησπηζηεί ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη γίλεη ην
αληηθείκελν παξεκβάζεσλ ζηελ πξάμε αιιά δελ έρεη ππνζηεξηρζεί ζην ίδην εύξνο από ηελ
έξεπλα (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Απηό πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη όηη νη
πεξηζζόηεξεο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο επηθεληξώλνληαη ζην άηνκν κέζσ αηνκηθώλ ζηξαηεγηθώλ όπσο είλαη ε
ηξνθνδόηεζε ησλ εζσηεξηθώλ πόξσλ ή ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ ζην
εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ. Καηά ηελ Maslach (1982), νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε δηάθνξα επίπεδα (αηνκηθό,
θνηλσληθό, δηνηθεηηθό).

1. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Τα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη εληνλόηεξν ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ νινέλα θαη απμαλόκελν
αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πιήηηνληαη από ζηξεο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ
εθπαίδεπζε είλαη έλαο ρώξνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006;
Maslach et al., 2001). Αλακθηζβήηεηα, ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλώλ απνδεηθλύνπλ πσο ην
επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα ιεγόκελα επαγγέικαηα πςεινύ
άγρνπο (Kyriacou, 2001). Σύκθσλα κε ηνπο Cooper, Woo θαη Dunkelberg (1988), ηδηαίηεξα
αγρνγόλα επαγγέικαηα ζεσξνύληαη όια ηα επαγγέικαηα θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ
(εθπαηδεπηηθνί, γηαηξνί, λνζειεπηηθό πξνζσπηθό), ελώ ππάξρνπλ θαη εληππσζηαθά ζηνηρεία,
όπσο ν αλεζπρεηηθόο αξηζκόο ησλ αλίθαλσλ πξνο εξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη ε πξόσξε
ζπληαμηνδόηεζή ηνπο θπξίσο ιόγσ ςπρηθώλ πξνβιεκάησλ.
Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηε δηδαζθαιία ηδηαίηεξα πηεζηηθό επάγγεικα. Οη θπξηόηεξνη
ιόγνη δεκηνπξγίαο ζηξεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί από απηνύο είλαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ από
πιεπξάο ησλ καζεηώλ, ε έιιεηςε ρξόλνπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ
θαζεκεξηλά, ε έιιεηςε πεηζαξρίαο ησλ καζεηώλ, ε δπζθνιία ζπλελλόεζεο κεηαμύ ησλ
δηδαζθόλησλ, αθόκε θαη ε ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή (Kloska & Raemasut, 1985). Τν
ζηξεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα εθδειώλεηαη κε ζύγρπζε, επηζεηηθόηεηα, απνθεπθηή
ζπκπεξηθνξά, απμεκέλε ηάζε γηα απνπζίεο, κείσζε ζηελ απόδνζε ηόζν ηνπ ίδηνπ όζν θαη
ησλ καζεηώλ.
Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πεξηγξάθεηαη από ηνλ Friedman (2000)
σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα πςειά επίπεδα ηδεαιηζκνύ θαη δέζκεπζεο ζην
επάγγεικα ησλ αξραξίσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε αλακεηξώληαη κε
ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο ηάμεο θάλνληαο εκθαλέο ην ράζκα κεηαμύ ηεο αλακελόκελεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο παξαηεξνύκελεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
θαη θαιιηεξγώληαο κηα αίζζεζε αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο, απνγνήηεπζεο θαη εμάληιεζεο πνπ
νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.
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Ο Kyriacou (1987) νξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο κία
αληίδξαζε αξλεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο από ηνλ εθπαηδεπηηθό (όπσο νξγή ή θαηάζιηςε) πνπ
ζπλνδεύεηαη από ελδερόκελεο αξλεηηθέο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο (όπσο ηαρππαικία) σο
απνηέιεζκα απαηηήζεσλ ζην δηδάζθνληα, αλαθνξηθά κε ηνλ επαγγεικαηηθό ηνπ ξόιν. Οη
εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη κεγάιε πίεζε θαη αληηδξνύλ ζε απηή δηαθνξεηηθά αλαγθάδνληαο ηνπο
πνιιέο θνξέο λα μεπεξάζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο όξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππεξβνιηθή
εξγαζία, νη αλεπαξθείο κηζζνί, ηα πεηζαξρηθά πξνβιήκαηα, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ
καζεηώλ, νη πνιππιεζείο ηάμεηο, ε δπζθνιία γηα πξόνδν, νη απαηηεηηθνί γνλείο, ε έιιεηςε
ππνδνκήο ππνζηήξημεο θαη εμνπιηζκώλ, νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί, ε απμεκέλε πίεζε από
ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, νη αλεπηζύκεηεο απνζπάζεηο ζε άιια ζρνιεία, ε αληίζεζε κε ηηο
επαγγεικαηηθέο αληηιήςεηο, θαη ε δεκόζηα θξηηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο εξγαζία ηνπο,
είλαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηε αύμεζε απηήο ηεο πίεζεο θαη ηα ζπλαθόινπζα
απνηειέζκαηά ηεο.
Μειέηεο ζε δηάθνξεο ρώξεο δείρλνπλ όηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί ηα ηειεπηαία
ρξόληα έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί
είλαη επάισηνη ζην έληνλν ζηξεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο. Σηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ππνινγίδεηαη όηη ην 15-25% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο λνηώζνπλ εμνπζέλσζε ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο θαξηέξαο ηνπο (Farber, 1991), ελώ
πνζνζηό 25% ησλ εθπαηδεπηηθώλ εγθαηαιείπεη ην πεδίν ηεο δηδαζθαιίαο πξηλ από ην ηξίην
έηνο θαη ζρεδόλ ην 40 % εγθαηαιείπεη ην επάγγεικα θαηά ηα πέληε πξώηα ρξόληα ηεο
δηδαζθαιίαο (Milner & Woolfolk Hoy, 2003). Σηε Μάιηα ην 34% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αμηνιόγεζε ηελ εξγαζία ηνπ σο αγρσηηθή ή ηδηαίηεξα αγρσηηθή
(Borg & Riding, 1991). Σηε Γεξκαλία, ιηγόηεξν από ην 10 % ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξακέλνπλ
κέρξη ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο θαη ζηελ Μ. Βξεηαλία, ν αξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
εγθαηαιείπνπλ ην επάγγεικα είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
κέλνπλ κέρξη ηε ζπληαμηνδόηεζε (Macdonald, 1999). Ζ πξνθύπηνπζα έιιεηςε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ έρεη πξνθαιέζεη όρη κόλν πξόβιεκα ζηειέρσζεο ζηα ζρνιεία αιιά θαη
ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, ιόγσ ηνπ πςεινύ θύθινπ εξγαζηώλ.
Άιιεο έξεπλεο ζηελ Απζηξαιία (Kyriacou, 1987) θαη ηελ Νέα Εειαλδία (Whitehead, Ryba &
O’Driscoll, 2000) επηβεβαίσζαλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί βίσλαλ πςειόηεξα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο από ην γεληθό πιεζπζκό.
Πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ην θύιν,
ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ρξόληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο,
σο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Chang,
2009). Οη Russell, Altmaier θαη Van Velzen (1987) έδεημαλ πσο ε ειηθία, ην θύιν θαη ε
βαζκίδα δηδαζθαιίαο επηδξνύλ ζηελ εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γηαπηζηώζεθε αθόκε
όηη ν αξηζκόο ησλ γεγνλόησλ πίεζεο πνπ βηώλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαζώο θαη ε θνηλσληθή
ππνζηήξημε θαη ηα ζεηηθά ζρόιηα ήηαλ ζπζρεηηζκέλα κε ηελ εμνπζέλσζε. Σηελ έξεπλα ησλ
Gamsjager θαη Buschmann, (1999) βξέζεθε όηη νη θαζεγεηέο πνπ ήηαλ παληξεκέλνη ήηαλ
ιηγόηεξν επάισηνη ζε εμνπζέλσζε έλαληη ησλ δηαδεπγκέλσλ. Σε άιιεο κειέηεο ην θύιν
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θάλεθε σο έλα ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηα κνληέια ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
εμνπζέλσζεο, κηα θαη νη άλδξεο είραλ πςειόηεξε βαζκνινγία ζε όια ηα επίπεδα ηεο
απνπξνζσπνπνίεζεο ελώ νη γπλαίθεο αλέθεξαλ πςειόηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη
κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε (Lau, Yuen, & Chan, 2005).
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθόξσλ εξεπλώλ δελ νδεγνύλ ζε
νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα, κηαο θαη νξηζκέλεο κειέηεο δελ έρνπλ βξεη ζπζρέηηζε κεηαμύ
ηεο ειηθίαο ή ηεο πξνϋπεξεζίαο θαη ηεο εμνπζέλσζεο, ζε αληίζεζε κε άιιεο πνπ έρνπλ
δηαπηζηώζεη ζπζρεηίζεηο. Σεκαληηθά σο πξνο ηελ ειηθία θαη ηελ εκπεηξία ήηαλ θαη ηα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Fives, Hamman θαη Olivarez (2007) ζε ζπνπδαζηέο-θαζεγεηέο
θαζώο έθαλαλ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπο ζε ζρνιείν. Φάλεθαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ εμνπζέλσζεο
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Οη ζπνπδαζηέο-θαζεγεηέο, δηαπηζηώζεθε πσο ήηαλ επάισηνη
ζηελ εκπεηξία ηεο εμνπζέλσζεο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εκπεηξηώλ ηνπο, κηα θαη ήηαλ λένη ζην
επάγγεικα θαη είραλ ειάρηζηεο ή πεξηνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.
Παξαηεξήζεθε όκσο, κηα ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο εμνπζέλσζεο
κε ηελ παξέκβαζε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νκάδαο.
Σηελ Διιάδα έρνπλ δηαπηζησζεί ρακειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ, ζπγθξηλόκελα κε αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ εμσηεξηθνύ (Kantas & Vassilaki,
1997). Δηδηθόηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εμέθξαζαλ ιηγόηεξε
πξνζσπηθή επίηεπμε θαη πεξηζζόηεξε απνπξνζσπνπνίεζε έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Ζ έξεπλα ησλ Κνπζηέιηνπ θαη Κνπζηέιηνπ (2001) ζε εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έδεημε ην βαζκό ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ βηώλνπλ
νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ρακειό θαη κε ζπζρεηηδόκελν ηδηαίηεξα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ηθαλνπνίεζε. Αληίζεηα, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ
απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηηο πιεπξέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ όηη ν κόλνο ζεκαληηθόο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ
απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ήηαλ ε ίδηα ε εξγαζία. Σε αληίζεζε,
γηα ηελ πξόβιεςε ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθώλ επηηεπγκάησλ ζπλέβαιαλ ηξεηο πξνβιεπηηθνί
παξάγνληεο, ε ίδηα ε εξγαζία, νη πξναγσγέο, θαη ν νξγαληζκόο ζαλ κηα νιόηεηα. Σύκθσλα κε
ηνπο εξεπλεηέο, ε ηθαλνπνίεζε από ηελ ίδηα ηελ εξγαζία απνξξέεη από ηελ ηθαλνπνίεζε
επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο εξγαζίαο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε απηνλνκία, ε
δεκηνπξγηθόηεηα, ε πνηθηιία θαζεθόλησλ, ν εκπινπηηζκόο ηεο εξγαζίαο, θ.ά.
Οη Koustelios θαη Tsigilis (2005) βξήθαλ όηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο είραλ
ρακειά επίπεδα εμνπζέλσζεο. Παξάιιεια, θάλεθε όηη ε πξνζσπηθή επίηεπμε θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ εμνπζέλσζε κεηαμύ
ησλ εθπαηδεπηηθώλ θπζηθήο αγσγήο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο, ε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη «ην ηέξκα κηαο ζηαδηαθήο δηαδηθαζίαο απώιεηαο ησλ
ςεπδαηζζήζεσλ». Άιιε έξεπλα ηνπ Τζηπιεηάξε (2002) έδεημε όηη έλαο ζηνπο δέθα έιιελεο
δαζθάινπο ληώζεη απνδπλακσκέλνο, απόκαθξνο θαη εληειώο μέλνο κε ηνπο καζεηέο θαη ηε
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ζρνιηθή ηάμε ιόγσ ηνπ ζπλδξόκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ελώ πεξηζζόηεξνη από
ηνπο κηζνύο αηζζάλνληαη αηνκηθά ππνβαζκηζκέλνη, θνηλσληθά αλαζθαιείο θαη
ζπλαηζζεκαηηθά ηξαπκαηηζκέλνη.
Πξόζθαηε έξεπλα ηεο Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos (2009), ζε εθπαηδεπηηθνύο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δίδαζθαλ ζε ηάμεηο κε απμεκέλν αξηζκό
αιινδαπώλ καζεηώλ, έδεημε όηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ εξγαζία απνηειεί
βαζηθό δείθηε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπο πγείαο. Από ηνπο παξάγνληεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κόλνλ ε απνπξνζσπνπνίεζε ζπζρεηίζηεθε κε ηηο ζηάζεηο θαη
ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο. Σηε πεξίπησζε απηή, αθόκα
θαη ηα επίπεδα εμνπζέλσζεο ήηαλ από ρακειά έσο κέηξηα.
Παξόκνηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, θπξίσο όκσο ζηνπο άλδξεο
εθπαηδεπηηθνύο, βξέζεθαλ ζε άιιε έξεπλα κε Έιιελεο εθπαηδεπηηθνύο (Kafetsios, 2007).
Σηελ ίδηα κειέηε νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί είραλ ρακειόηεξε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία
ηνπο θαη κηθξόηεξε επίηεπμε, ελώ ε επίδξαζε ηεο ζύγθξνπζεο ξόισλ ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία
κέζα θαη έμσ από ηελ εξγαζία δελ βξέζεθε λα δηαθνξνπνηείηαη ζηα δύν θύια.
Αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Πνιπρξόλε θαη Αλησλίνπ (2006) ζε δείγκα Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έδεημε όηη ηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο πνπ βηώλνπλ νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί θπκαίλνληαη ζε κέηξηα επίπεδα όζνλ
αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθήο επίηεπμεο θαη ρακειά
όζνλ αθνξά ηελ απνπξνζσπνπνίεζε. Ωο ζπνπδαηόηεξεο πεγέο άγρνπο αλαθέξζεθαλ ε
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ, ν εξγαζηαθόο θόξηνο, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ε έιιεηςε
ππνζηήξημεο-αλαγλώξηζεο από ηελ πνιηηεία. Παξάιιεια νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ
όηη βηώλνπλ κεγαιύηεξν βαζκό άγρνπο θαη πςειόηεξν βαζκό ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο
ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελώ νη λεόηεξνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζίαζαλ
πςειόηεξα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Δπηπξνζζέησο,
νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηείραλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο αλέθεξαλ πςειόηεξα επίπεδα άγρνπο ζε
ζύγθξηζε κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Τέινο, θάλεθε όηη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο βηώλνπλ πςειόηεξν ζηξεο
θαη κεγαιύηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη κεησκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο
ζε ζρέζε κε απηό πνπ βηώλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ
παξνύζα εξγαζία έρεη ζθνπό λα εμεηάζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθπαηδεπηηθώλ
δεκόζησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

2. Μεζνδνινγία
2.1

Γείγκα

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπκπιεξώζεθαλ 430 εξσηεκαηνιόγηα. Τν δείγκα
απνηεινύληαλ από 108 (25.3%) άλδξεο εθπαηδεπηηθνύο θαη 320 (74.4%) γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνύο. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ νη 297 (69.1%) εθπαηδεπηηθνί
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πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είραλ κέζν όξν ειηθίαο 44.46 θαη θπκαίλνληαλ από 28 έσο 59
ρξνλώλ, ελώ νη 131 (30.5%) εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είραλ κέζν όξν
ειηθίαο 38.68 θαη θπκαίλνληαλ από 25 έσο 58 ρξνλώλ. Σην πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ε κέζε
ειηθία θαη εκπεηξία ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Πίλαθαο 1:Μέζε ειηθία θαη εκπεηξία ησλ ζπκκεηερόλησλ αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο

Μέζε
ηηκή

Τππηθή
απόθιηζε

Μέγηζηε
ηηκή

Διάρηζηε
ηηκή

Ζιηθία

44.46

6.64

59

28

Έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο

15.61

6.88

33

3

Ζιηθία

38.68

9.20

58

25

Έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο

13.47

8.28

36

1

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Δπίζεο, ζην πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο από ηηο νπνίεο πξνήιζε ην
δείγκα ηεο παξνύζεο έξεπλαο. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό (40.9%) ηνπ ζπλόινπ ησλ
ζπκκεηερόλησλ πξνέξρεηαη από ηα Ηόληα Νεζηά θαη ην ππόινηπν πνζνζηό (59.1%)
πξνέξρεηαη από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο.
Πίλαθαο 2: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε έξεπλα

Ν

Πνζνζηό %

Αηηηθήο

45

10.5

Ήπεηξνο

21

4.9

Θεζζαιία

24

5.6

Ηόληνη Νήζνη

176

40.9

Κξήηε

16

3.7

Μαθεδνλίαο

36

8.4

Πεινπόλλεζνο

72

16.7

Σηεξεάο Διιάδαο

23

5.3

Γελ δήισζαλ

17

4.0

Σύλνιν

430

100.0
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2.2

Όξγαλν Μέηξεζεο

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην ζύλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ έγηλε ρξήζε ηεο θιίκαθαο (Maslach Burnout Inventory-Educators Survey,
M.B.I.-E.S), ησλ Maslach, Jackson, & Leiter, (1996). Πξόθεηηαη γηα ηελ πην πξόζθαηε
έθδνζε ηεο θιίκαθαο από ηε Maslach θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο πξνζαξκνζκέλε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, δεδνκέλνπ ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ θιίκαθα
απνηειείηαη από 22 δειώζεηο απηναμηνιόγεζεο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο
ππνθιίκαθεο: (α)ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα ηεο εμάληιεζεο όπσο
θαη ηελ αδηθαηνιόγεηε θνύξαζε πνπ αηζζάλεηαη ν εθπαηδεπηηθόο (9 δειώζεηο, π.ρ., ληώζσ
ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε από ηελ δνπιεηά κνπ), (β)απνπξνζσπνπνίεζε αλαθέξεηαη
ζηελ αξλεηηθή θαη ζπρλά θπληθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο (5 δειώζεηο, π.ρ., αλεζπρώ
όηη ε δνπιεηά απηή κε ζθιεξαίλεη ζπλαηζζεκαηηθά) θαη (γ)πξνζσπηθή επίηεπμε πνπ αθνξά ηα
ζπλαηζζήκαηα ηθαλόηεηαο θαη επίηεπμεο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία (8 δειώζεηο, π.ρ., έρσ
πεηύρεη πνιιά αμηνζεκείσηα πξάγκαηα ζηε δνπιεηά απηή).
Τν M.B.I. έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιώζζεο θαη είλαη ην θνηλό εξγαιείν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή έξεπλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. (Maslach, 2003).
Σηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, ην M.B.I. απιώο έρεη κεηαθξαζηεί θαη νη ςπρνκεηξηθέο ηδηόηεηεο
ηεο ζεσξνύληαη δεδνκέλεο. Ωζηόζν, θάπνηεο εθδόζεηο έρνπλ κειεηεζεί εθηελώο ςπρνκεηξηθά.
Σε γεληθέο γξακκέο, νη μελόγισζζεο εθδνρέο ηεο MBI έρνπλ παξόκνηα εζσηεξηθή ζπλνρή θαη
παξαγνληηθή δνκή κε ηελ πξσηόηππε ακεξηθαληθή εθδνρή (Evans & Fischer, 1993) γεγνλόο
πνπ επηηξέπεη ηελ αληηπαξαβνιή θαη ζύγθξηζε ησλ εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ ζε δηεζλέο
επίπεδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη έρεη ειεγρζεί ε παξαγνληηθή δνκή θαη ε
εγθπξόηεηά ηεο θαη ζε ειιεληθό δείγκα από παιαηόηεξνπο εξεπλεηέο (Kantas & Vassilaki
1997; Kokkinos, 2006; Koustelios, 2001; Platsidou, 2010).
2.3

Γηαδηθαζία Μέηξεζεο

Ζ ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκόζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο όιεο ηεο επηθξάηεηαο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε
ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο Google, ην Google Docs. Ζ
δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο από ηε δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα
moodle “Γηθηπαθόο ηόπνο online ζεκηλαξίσλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηηο ΤΠΔ” αιιά θαη
κέζσ αξθεηώλ Γηεπζύλζεσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ, απνζηάιζεθε ν κνλαδηθόο ειεθηξνληθόο
ζύλδεζκνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν νπνίνο ήηαλ απαξαίηεηνο γηα ηελ πξόζβαζε ζην
εξσηεκαηνιόγην, καδί κε ελεκεξσηηθό ζεκείσκα. Σην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα αλαθεξόηαλ ν
ζθνπόο ηεο έξεπλαο, νη νδεγίεο θαη ν ρξόλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
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2.4

Σηαηηζηηθέο Αλαιύζεηο

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ
S.P.S.S. 18.0. Γηαθνξέο ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο .05 ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Πξσηαξρηθή εξγαζία γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ν έιεγρνο ηεο δνκηθήο
εγθπξόηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Απηό έγηλε κε ηε δηεξεπλεηηθή
παξαγνληηθή αλάιπζε (exploratory factor analysis) ελώ ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ παξαγόλησλ
πνπ εκθαλίζηεθαλ αμηνινγήζεθε κε ην ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach. Αθόκε,
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα ηε κειέηε ηεο ύπαξμεο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο (αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή) θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή).

3. Απνηειέζκαηα
Ζ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 22 εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαλέξσζε 4 παξάγνληεο κε ηδηνηηκέο κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδαο.
Δμέηαζε ηνπ γξαθήκαηνο scree plot έδεημε όηη πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ ηξεηο παξάγνληεο. Με
βάζε ην scree plot, ηα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ θαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνθαζίζηεθε λα δηαηεξεζεί ε ιύζε ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ.
Νέα παξαγνληηθή αλάιπζε κε πιάγηα πεξηζηξνθή ησλ αμόλσλ έδεημε όηη νη 3 παξάγνληεο
εξκελεύνπλ ην 50.97% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο (ΚΜΟ =.890, Bartlett ’s test of sphericity
= 3275.97, p < .001). Δμέηαζε ησλ θνξηίζεσλ ησλ εξσηήζεσλ ζηνπο παξάγνληεο έδεημε όηη
όιεο νη εξσηήζεηο είραλ θόξηηζε πάλσ ηνπ .40 (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3: Οη θνξηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα
θάζε παξάγνληα ζηελ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε

F1
Νηώζσ εμνπζελσκέλνο από ηε δνπιεηά κνπ.

.837

Νηώζσ ςπρηθά εμαληιεκέλνο/ε από ηε δηδαζθαιία.

.815

Νηώζσ άδεηνο/α, ζαλ λα κελ έρεη κείλεη ηίπνηα κέζα κνπ, ζην ηέινο
κηαο ζρνιηθήο εκέξαο.

.733

Μνπ είλαη πνιύ θνπξαζηηθό λα δνπιεύσ κε καζεηέο όιε ηελ εκέξα.

.719

F2

F3

Νηώζσ θνπξαζκέλνο/ε όηαλ μππλάσ ην πξσί θαη έρσ λα αληηκεησπίζσ
.675
αθόκα κηα κέξα ζην ζρνιείν.
Νηώζσ απνγνεηεπκέλνο/ε από ηε δνπιεηά κνπ.

.649

Νηώζσ όηη δελ αληέρσ άιιν πηα.....ληώζσ πσο ν θόκπνο έθηαζε ζην
ρηέλη.

.640

Μνπ δεκηνπξγεί κεγάιε έληαζε ην λα εξγάδνκαη ζηελά κε καζεηέο.

.580
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Πηζηεύσ όηη εξγάδνκαη πνιύ ζθιεξά ζην ζρνιείν.

.471

Νηώζσ όηη επεξεάδσ ζεηηθά ηε δσή ησλ καζεηώλ κνπ κέζα από ηε
δηδαζθαιία κνπ.

.758

Σην ηέινο ηεο εκέξαο, έρσ θαιή δηάζεζε πνπ δνύιεςα ζηελά κε ηνπο
καζεηέο κνπ.

.730

Νηώζσ όηη έρσ θαηαθέξεη πνιιά αμηόινγα πξάγκαηα ζ’ απηή ηε
δνπιεηά.

.705

Νηώζσ γεκάηνο/ε δύλακε θαη ελεξγεηηθόηεηα.

.643

Μπνξώ λα δεκηνπξγώ κηα άλεηε αηκόζθαηξα κε ηνπο καζεηέο κνπ.

.599

Καλνλίδσ πνιύ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ κνπ.

.580

Αληηκεησπίδσ πνιύ ήξεκα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε
δνπιεηά κνπ.

.533

Μπνξώ εύθνια λα θαηαιάβσ πώο ληώζνπλ νη καζεηέο κνπ γηα όζα
ηνπο ζπκβαίλνπλ.

.484

Νηώζσ ιηγόηεξν επαίζζεηνο/ε πξνο ηνπο αλζξώπνπο από ηόηε πνπ
άξρηζα λα δηδάζθσ.

.758

Με πξνβιεκαηίδεη όηη ζηγά-ζηγά απηή ε δνπιεηά κε θάλεη
ζπλαηζζεκαηηθά πην ζθιεξό/ή.

.755

Σηελ νπζία, δελ κε ελδηαθέξεη ηη ζπκβαίλεη ζε κεξηθνύο καζεηέο κνπ.

.609

Νηώζσ όηη ζπκπεξηθέξνκαη απξόζσπα ζε κεξηθνύο από ηνπο καζεηέο
κνπ, ζαλ λα ήηαλ αληηθείκελα.

.599

Ννκίδσ όηη νη καζεηέο κνπ επηξξίπηνπλ ζε κέλα επζύλεο γηα κεξηθά
από ηα πξνβιήκαηά ηνπο.

.513

Ηδηόηηκεο

7.02

2.42

1.76

% δηαθύκαλζεο

31.93 11.03 8.01

Σην πξώην παξάγνληα πνπ εμεγνύζε ην 31.93% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο είραλ πςειέο
θνξηίζεηο (.47-.84) ελλέα εξσηήζεηο. Ο παξάγνληαο απηόο αλαθέξεηε ζην αίζζεκα ηεο
εμάληιεζεο όπσο θαη ηελ αδηθαηνιόγεηε θνύξαζε πνπ αηζζάλεηαη ν εθπαηδεπηηθόο θαη
νλνκάδεηαη «ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε». Σην δεύηεξν παξάγνληα πνπ εμεγνύζε ην 11.03%
ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο είραλ πςειέο θνξηίζεηο (.48-.76) νθηώ εξσηήζεηο. Ο παξάγνληαο
απηόο αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα ηθαλόηεηαο θαη επίηεπμεο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη
νλνκάδεηαη «πξνζσπηθή επίηεπμε». Τέινο ζην ηξίην παξάγνληα πνπ εμεγνύζε ην 8.01% ηεο
ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο είραλ πςειέο θνξηίζεηο (.51-.76) πέληε εξσηήζεηο. Ο παξάγνληαο
απηόο αλαθέξεηαη ζηελ αξλεηηθή θαη ζπρλά θπληθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο θαη
νλνκάδεηαη «απνπξνζσπνπνίεζε». Ζ αλάιπζε εγθπξόηεηαο ηεο θιίκαθαο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο έδεημε όηη ε θιίκαθα έρεη ηθαλνπνηεηηθό βαζκό αμηνπηζηίαο,
α=.88. Σπλερίδνληαο, όζνλ αθνξά ζηελ θάζε δηάζηαζε μερσξηζηά ν ζπληειεζηήο α
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θπκαηλόηαλ από .71 έσο .87 (Πίλαθαο 4). Όια ηα ζέκαηα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηεο
αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο.
Πίλαθαο 4: Μέζεο ηηκέο, ηππηθέο απνθιίζεηο θαη Cronbach’s alpha ζε θάζε δηάζηαζε θαη ζε όιν ην
εξσηεκαηνιόγην ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο

Μ.Ο

Τ.Α

Cronbach’s
alpha

Σπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε

1.96

1.14

.87

Πξνζσπηθή επίηεπμε

4.75

.77

.80

Απνπξνζσπνπνίεζε

.87

.95

.71

Σπλνιηθά ε Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε

1.45

.75

.89

Γηα ηε κειέηε ηεο ύπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Από ηα απνηειέζκαηα ησλ
αλαιύζεσλ (Πίλαθεο 5, 6) παξαηεξνύκε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (t(426)=-2.869,
p=.004<.01), κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα εκθαλίδνπλ πςειόηεξν
κέζν όξν δηαθύκαλζεο (M=1.61, SD=.76) από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (M=1.38, SD=.74).
Πίλαθαο 5: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο

Ν

Μέζε ηηκή

Τππηθή απόθιηζε Τππηθό ζθάικα

Πξσηνβάζκηα

297

1.39

.74

.043

Γεπηεξνβάζκηα

131

1.61

.76

.067

Πίλαθαο 6: t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα σο πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο

Levene's Test
Υπόζεζε ίζσλ δηαθπκάλζεσλ
Υπόζεζε άληζσλ δηαθπκάλζεσλ

t-test

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

.001

.979

-2.869

426

.004

-2.836

242.098

.005
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4. Σπδήηεζε
Σθνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
εθπαηδεπηηθώλ δεκόζησλ ζρνιείσλ ζηηο δπν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο). Ζ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε έδεημε όηη ην εξσηεκαηνιόγην ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειείηαη από ηξεηο παξάγνληεο κε απνδεθηή εζσηεξηθή
ζπλνρή. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ε εθαξκνγή ηεο δηεξεπλεηηθήο
παξαγνληηθήο αλάιπζεο έδεημε θαζαξά όηη πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ ηξεηο παξάγνληεο. Έλα
αθόκα ζηνηρείν ζηελ έξεπλα απηή είλαη ε εμέηαζε ησλ θνξηίζεσλ ησλ εξσηήζεσλ ζηνπο
παξάγνληεο ε νπνία έδεημε όηη όιεο νη εξσηήζεηο είραλ θόξηηζε πάλσ ηνπ .40 νπόηε όιεο νη
εξσηήζεηο παξέκεηλαλ γηα πεξαηηέξσ αλαιύζεηο. Σπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιόγην ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζεσξήζεθε όηη απνηειείηαη από 22 εξσηήζεηο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηεο «ζπλαηζζεκαηηθήο
εμάληιεζεο», ηεο «πξνζσπηθήο επίηεπμεο» θαη ηεο «απνπξνζσπνπνίεζεο». Όινη νη
παξάγνληεο εκθάληζαλ ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή ζπλνρή, κε ηνλ παξάγνληα
«απνπξνζσπνπνίεζε» λα εκθαλίδεη ηηο ρακειόηεξεο ηηκέο (.71) θαη ζύκθσλεο κε αξθεηέο
έξεπλεο (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios & Tsigilis, 2005).
Από ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαίλεηαη όηη νη
εθπαηδεπηηθνί βηώλνπλ ρακειό επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Μεησκέλα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο ζην ρώξν ηεο
ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη έξεπλεο απηέο εζηηάζηεθαλ ηόζν ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ
αλεμάξηεηα από ηελ εηδηθόηεηά ηνπο (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios, 2001), όζν θαη
εηδηθά ζε θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο (Koustelios, 2003; Koustelios & Tsigilis, 2005).
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ παξάγνληα «πξνζσπηθή επίηεπμε» είλαη
ζεηηθά δηαηππσκέλεο, ελώ ε ηδηαίηεξα πςειή κέζε ηηκή ζηνλ παξάγνληα απηό ζηελ παξνύζα
έξεπλα (4.75), έδεημε όηη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα
πξνζσπηθά ηνπο επηηεύγκαηα. Ζ ζεηηθή απηή δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ παξάγνληα
«πξνζσπηθή επίηεπμε» εμεγεί θαη ηελ αξλεηηθή ηνπ ζπζρέηηζε κε ηνπο άιινπο δύν
παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο.
Τα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εκθαλίδνληαη ρακειά ζπγθξηλόκελα κε
εθπαηδεπηηθνύο άιισλ ρσξώλ ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios,
2001). Σε παξόκνηα όκσο ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Van Horn, Schaufeli, Greenglass
θαη Burke (1997) νπνίνη αλαθέξνπλ όηη νη θαζεγεηέο ηνπ Καλαδά εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ηνπο Οιιαλδνύο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Φαίλεηαη,
ινηπόλ, όηη ππάξρεη κηα ηάζε δηαθνξνπνίεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξώπεο. Δπηπιένλ, νη Schaufeli θαη Van
Dierendonck (1995) ηνλίδνπλ όηη ε ζύγθξηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά αθνύ κπνξεί λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο κεηαμύ δηαθόξσλ
θξαηώλ νη νπνίεο νθείινληαη ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Σπλεπώο, ην επίπεδν
ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί κε επηθύιαμε
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όπσο επίζεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε αλαδήηεζε ησλ αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζηε
δηαθνξνπνίεζε απηή.
Αλαθνξηθά κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
εμέθξαζαλ όηη βηώλνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα εμνπζέλσζεο έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν, ιόγσ ηεο δηδαθηέαο ύιεο, λα
θξνληίζνπλ γηα ηελ πεηζαξρία ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο πνπ έρνπλ λα ειέγμνπλ καζεηέο κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ, όπνπ ε ύιε είλαη
ζπγθεθξηκέλε θαη ν ρξόλνο πεξηνξηζκέλνο. Τα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε
άιιεο έξεπλεο (Antoniou, Polychroni, & Vlachakis, 2006; Kantas & Vassilaki, 1997; Tsigilis,
Zournatzi, Koustelios, 2011) ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
εμέθξαζαλ ιηγόηεξα επίπεδα εμνπζέλσζεο έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Τέινο άιιεο κειέηεο δελ αλέθεξαλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ
δύν βαζκίδσλ (Byrne, 1991; Van Horn et al., 1997). Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο πσο εάλ
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί έλα πξόγξακκα παξέκβαζεο, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε
εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ζηα γπκλάζηα θαη ηα ιύθεηα.
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