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Abstract: The aim of this study was to examine burnout in its three dimensions, namely 

emotional exhaustion, personal fulfillment, and self-efficacy of Secondary Education teachers. 

The sample included three teachers of the Secondary Education of the Schools of N. Xanthi and 

Kavala, who anonymously by semi-structured interview, qualitative research, which referred to 

the collection of information on the levels of burnout syndrome, sources of occupational stress 

and their self-efficacy, such as they perceive it themselves. The research data that have been 

extracted concern: 1) the calculation of the levels of burnout, professional stress and self-efficacy 

of teachers 2) the significant correlation of the factors of self-efficacy with the dimensions of 

burnout, and 3) the connection of the dimensions of burnout and of professional stress with the 

age and gender of teachers, as well as with the type of school (EPAL, GEL, GYMNASIUM) and 

its capacity. 

Keywords: burnout, self-efficacy, work stress. 

Πεπίλητη: Σηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, σο 

πξνο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο, δειαδή ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ πξνζσπηθή 

εθπιήξσζε, θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. 

Σην δείγκα ζπκκεηείραλ ηξηο εθπαηδεπηηθνί ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ησλ Σρνιείσλ ηνπ 

Ν. Ξάλζεο θαη Καβάιαο, πνπ αλψλπκα κεεκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία 

αλαθεξφηαλ ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα επίπεδα ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ηηο πεγέο επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, φπσο ηελ 

αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη/εο.Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί αθνξνχλ: 1) ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ επηπέδσλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 2)ηε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαη 3) ηε 

ζχλδεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη  ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξεο κε 

ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ (ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ) θαη ηε δπλακηθφηεηά ηνπ. 
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Λέξειρ κλειδιά: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, επαγγεικαηηθφ ζηξεο . 

Μέπορ Α 

Διζαγυγή  

Ο εξγαδφκελνο αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά πξνθιήζεηο νη νπνίεο ηνλ επεξεάδνπλ ηφζν 

επαγγεικαηηθά φζν θαη ςπρηθά θαη ζσκαηηθά. Η εθπαίδεπζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία είλαη 

αλνηθηή θαη επάισηε ζε θαζεκεξηλέο ζπγθξνχζεηο θαη αιιαγέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

αλαπφθεπθηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα αλαγθάδνληαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα 

ζπλδέζνπλ ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν κε πξάμεηο ζχλδεζεο ζηελ δηδαζθαιία ηεο ηάμεο 

θαζεκεξηλά. Τειεπηαία απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη άγρνπο. Σχκθσλα κε ηνλ Κπξηαθνχ (2001) ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο θαη γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα 

επαγγέικαηα πςεινχ άγρνπο κε απνηέιεζκα εμαηηίαο ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ λα αηηνχληαη 

πξφσξεο ζχληαμεο.Οη Shirom θαη Melamed (2005) νξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

“jobburnout” ζαλ ζχλδξνκν ηεο επνρήο καο ην νπνίν εκθαλίδεηαη φπνπ ππάξρεη έληαζε ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε θφπσζε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή.Ο Farber 1983 

δηθαηνινγεί ηελ Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε σο « ην απνηέιεζκα ηνπ λα είλαη θαλείο 

ζηξεζαξηζκέλνο θαη λα κελ έρεη δηέμνδν». Ο CaryChermiss (1980) κηιά γηα ηελ « αξξψζηηα ησλ 

ππεξαθνζησκέλσλ». 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε εξγαζία ζα πεξηγξάθεη έξεπλα πνπ θάλακε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, θάλνληαο ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο έξεπλεο, ην δείγκα ηεο, ηε ζπιινγή 

θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο. Οη ζηφρνη είλαη α) απνηχπσζε 

ηνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ β) ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Με βάζε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 1) νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ηη επίπεδν εμνπζέλσζεο βηψλνπλ 2) πσο 

αιιεινεπηδξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη πνηεο 

είλαη νη επηπηψζεηο. 

1. Θευπηηικό πλαίζιο 

Οη πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο εμνπζέλσζεο είλαη ην άγρνο, ρακειή επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηάζε θπγήο απφ ηελ εξγαζία. Σπκπσκαηηθά ν 

εξγαδφκελνο ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαη θιηληθά 

ζχλδξνκα. Φξφληεο δηαηαξαρέο χπλνπ, πνλνθεθάινπο, θφπσζε, δπζθνιίεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

δηαηξνθηθέο.  
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2. Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη 

Η Maslash (1982) αλαθέξεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζαλ ζχλδξνκν 

εμάληιεζεο ηφζν ζσκαηηθήο φζν θαη ςπρηθήο νπφηε ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ 

κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπ θαη λα αλαδεηθλχεη αξλεηηζκφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Οη Maslash&Jackson (1986) αλαθέξνπλ ηξεηο παξάγνληεο πιαηζίσζεο ηεο Επαγγεικαηηθήο 

Εμνπζέλσζεο ηελ έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηνλ 

θπληζκφ. 

Οη Edelwich&Brodsky (1980)  πεξηγξάθνπλ κε ηέζζεξα ζηάδηα ηελ πνξεία ηνπ εξγαδφκελνπ 

κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο Εμνπζέλσζεο. α) αξρηθά ν εξγαδφκελνο μεθηλά κε ελζνπζηαζκφ ηελ 

εξγαζία ηνπ β) ζε απηφ ην ζηάδην ακθηβάιεη γηα ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ, εθθξάδεη 

παξάπνλα γηα θαηαζηάζεηο πνπ παιαηφηεξα δελ ηνλ απαζρνινχζαλ γ) απνγνεηεχεηαη 

πεξηζζφηεξν, μαλαβιέπεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη απνθεχγεη φηη ηνπ πξνθαιεί άγρνο θαη δ) 

εξγάδεηαη κφλν γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, μνδεχεη ιίγε ελέξγεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη είλαη 

απαζήο ζε φηη ζπκβαίλεη. 

Σχκθσλα κε ηνλ ςπρίαηξν Freudenberger ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη ραξαθηεξηζηηθά 

θφπσζεο, απνγνήηεπζεο, ζπλαηζζεκάησλ απνηπρίαο. Σε κειέηε ηνπ ζε θιηληθή νη εξγαδφκελνη 

έδεηρλαλ ζεκάδηα ζσκαηηθήο εμάληιεζεο, απνπζία ελέξγεηαο, έιιεηςε θηλήηξσλ θαη πξνβιήκαηα 

ςπρνζσκαηηθά (Freudenberger, 1989). 

Η Maslach (1982) ζε αληίζηνηρε έξεπλα αλαθέξεη φηη επεξεάδεη ζηελ εκθάληζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο. Επάγγεικα ην νπνίν ζπλδπάδεη 

εξγαζηαθή έληαζε, επαθή θαζεκεξηλά κε ηξίηνπο φπνπ ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ ηξίησλ 

κεηαθέξεηαη ζηνλ εξγαδφκελν. Επαγγέικαηα κε θπιηφκελα ή εμαληιεηηθά σξάξηα νδεγνχλ ζε 

ςπρνζσκαηηθή θαηαπφλεζε. 

Οη Pines θαη Aronson (1988) φξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα θπζηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε ρψξνπο εξγαζηαθνχο πνπ 

ρξεηάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. Τν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξνζσπηθή δσή, θνηλσληθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη παξάγνληεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ Επαγγεικαηηθήο 

Εμνπζέλσζεο. 

Οη Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ (2000) κε βάζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηαιήγνπλ ζε ηέζζεξα 

εμέιημεο ηεο Επαγγεικαηηθήο Εμνπζέλσζεο. Αξρηθά ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη  ζέηεη ζηελ εξγαζία 

ηνπ κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, κεηέπεηηα βιέπεη φηη ε εξγαζία ηνπ έρεη θαη αξλεηηθά κε 

απνηέιεζκα λα ακθηβάιεη γηα απηήλ. Σην ηξίην ζηάδην αξρίδεη λα απνγνεηεχεηαη επεηδή 

δηαπηζηψλεη φηη δελ πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα παξφιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. Σην ηειεπηαίν 

ζηάδην ν εξγαδφκελνο δελ πηζηεχεη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ κε απνηέιεζκα απαζήο βιέπεη ηελ 

εξγαζία ηνπ φρη δεκηνπξγηθά αιιά σο έξγν ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ αλαγθψλ. 
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2.1 Δπιπηώζειρ ηηρ Δπαγγελμαηικήρ Δξοςθένυζηρ  

Η εξγαζία είλαη αλάγθε βηνπνξηζηηθή αιιά θαη θνηλσληθή. Μέζα απφ απηή επηηπγράλνπκε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο θηινδνμίεο καο.Τα πξνεγνχκελα ρξφληα (πνιιέο δεθαεηίεο) ν εξγαδφκελνο ήηαλ 

ζηελ ίδηα εηαηξία αιιά θαη νη απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ έβξηζθαλ εχθνια δνπιεηά. Πιένλ φια 

απηά έρνπλ αιιάμεη πξνο ην ρεηξφηεξν κε απνηέιεζκα ηελ αλαζθάιεηα ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ην 

άγρνο ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε. 

Ο Balchetal (2009) ζε έξεπλά ηνπ αλαδεηθλχεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο εμνπζέλσζεο ζηελ εξγαζία. 

Αξρηθά ν εξγαδφκελνο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θάλεη θαηαρξήζεηο αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ. 

Έρεη κε ηηο ζρέζεηο ηνπ, έρεη απηνθηνληθέο ηάζεηο θαη πνιιέο θνξέο ν γάκνο θαηαιήγεη ζε 

δηαδχγην. Μεηέπεηηα θάλεη ιάζε ζηελ εξγαζία ηνπ, ζπκπεξηθέξεηαη άζρεκα, απνκνλψλεηαη απφ 

ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο θαη ε απφδνζή ηνπ είλαη κεησκέλε. 

Οη Shirom&Mekamed (2005) ζε κειέηε ηνπο αλέδεημαλ ζπκπηψκαηα εμαηηίαο ηεο Εμνπζέλσζεο 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ. Κιηληθά πςειή πίεζε, πξφβιεκα κε ηελ θαξδηά, εμάληιεζε, θαξθίλν ιφγσ 

θαπλίζκαηνο θαη άγρνπο. Επαγγεικαηηθά παξνπζηάδνπλ κηθξή απφδνζε, παίξλνπλ ζπρλά άδεηα, 

είλαη αδηάθνξνη θαη ζέινπλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Χπρνινγηθά ε ηζνξξνπία ε 

ςπρηθή ηνπ πγεία δηαηαξάζζεηαη απνκνλψλεηαη θνηλσληθά θαη δείρλεη ζεκάδηα θαηάζιηςεο. 

Καηά ηνλ Schaufelietal (2009) νη εξγαδφκελνη είλαη ζίγνπξνη φηη νη ζπλάδειθνί ηνπο δελ ηνπο 

εθηηκνχλ θαη νπζηαζηηθά λνηψζνπλ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα πγείαο φπσο πνλνθεθάινπο, πφλνπο ζηα άθξα, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, 

θαξδηαθά πξνβιήκαηα, κπτθή ππεξέληαζε. 

Ο Cushway (1992) ρσξίδεη ηα ζπκπηψκαηα ζε ηξείο θαηεγνξίεο ζηα ςπρνινγηθά, ζηα ζσκαηηθά 

θαη ζηα ζπκπεξηθνξηθά. Σηα ζσκαηηθά έρνπκε αυπλίεο ή ζπλερή ππλειία, αχμεζε ρνιεζηεξίλεο, 

απμνκεηψζεηο ηνπ βάξνπο, δχζπλνηα, πξνβιήκαηα ζεμνπαιηθά, ππέξηαζε, θπληζκφ, άληα. 

2.2 Θευπηηικά Μονηέλα 

2.2.1 Το μονηέλο ηυν ηπιών διαζηάζευν ηηρ Maslach. Maslach Burnout Inventory- 

General Scale ( MBI-GS) 

Απηή ε πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη ηξία ζηνηρεία:  

α) Σπλαηζζεκαηηθή Εμάληιεζε, ε νπνία πξνθαιείηαη ιφγσ αηνκηθνχ άγρνπο (Maslachetal, 2001). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηελ ληψζνπλ έληνλα φηαλ έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

παξαπάλσ ζηνπο καζεηέο ηνπο.   

β) Απνπξνζσπνίεζε, φπνπ εκθαλίδεηαη ν αξλεηηζκφο γηα ηελ εξγαζία θαη ηειηθά ν θπληζκφο θαη 

ε απνζηαζηνπνίεζε. Είλαη κεραληζκφο άκπλαο θφληξα ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 
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(Κάληαο, 2001). Ο Abraham (2000) ζπλδέεη ηελ Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε κε ηνλ εξγαζηαθφ 

θπληζκφ. 

γ) Μεησκέλε Πξνζσπηθή Επίηεπμε, φ ν εξγαδφκελνο αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Αηζζάλεηαη φηη 

απνδίδεη ιίγν θαη νδεγείηαη ζε ρακειή απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε. 

Η κέηξεζε ηεο Εμνπζέλσζεο γίλεηαη κε ην κνληέιν MaslachBurnoutInventory- General Scale ( 

MBI-GS) ην νπνίν είλαη ην πνην δεκνθηιέο κνληέιν πάλσ απφ 90% ησλ εξεπλψλ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ. Μεηξά ηηο ηξείο παξαπάλσ δηαζηάζεηο εμάληιεζε-ελέξγεηα, θπληζκφο-

ζπκκεηνρή, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα-απνηειεζκαηηθφηεηα (Schaufellietal.,1998). Σηελ αξρή απηφ 

ην κνληέιν κεηξνχζε κφλν επαγγέικαηα αλζξσπηζηηθά κεηέπεηηα αθνχ ηξνπνπνηήζεθε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα. Έρεη θιίκαθα 7 (επηά) δηαβαζκίζεσλ αλάινγα 

κε ηελ απάληεζε (0=πνηέ, 6= θάζε κέξα) θαη βγαίλνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ εηδηθφ θαηάινγν ηεο 

Maslach (MBI). Η Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε θαζνξίδεηαη απφ πςεινχο βαζκνχο ζηνλ 

θπληζκφ θαη ρακεινχο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Η Maslach ππνζηεξίδεη φηαλ ν εξγαδφκελνο 

αιιεινεπηδξά ζπλαηζζεκαηηθά κε άιια άηνκα ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα έθζεζεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζε θαηάζηαζε εμνπζέλσζεο (Maslachetal.,1996,ζ.20). Σχκθσλα κε απηφ ην 

κνληέιν ε Εμνπζέλσζε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θξίζε κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη φρη ζε θξίζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. Επεηδή δελ παξαηεξήζεθε, φηαλ εκθαλίδεηαη ην έλα ζχκπησκα 

(ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε), εκθάληζε ησλ άιισλ δχν ζπκπησκάησλ 

(Golembiewski&Munzenrider, 1998) δηαηππψλνληαη ακθηβνιίεο θαηά πφζν νη ηξείο δηαηάζεηο 

ηνπ κνληέινπ είλαη εληαίν ζχλνιν. 

2.2.2. Το μονηέλο ηυν ηεζζάπυν ζηαδίυν ηυν Edelwich&Brodsky 

α) Ελζνπζηαζκφο, ν λενεηζαρζείο ζηελ εξγαζία μεθηλά κε ελζνπζηαζκφ, πςεινχο ζηφρνπο θαη 

ζπρλά κε ξεαιηζηηθέο θηινδνμίεο. Αθηεξψλεη πνιχ ρξφλν ζηελ εξγαζία ηνπ δίλνληαο θαη ηελ 

ςπρή ηνπ. Αλαπηχζζεη πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Σηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα αληιήζεη ηθαλνπνίεζε αλ δελ ηα θαηαθέξεη πεξλά ζην 2
ν
 ζηάδην ηεο 

ακθηβνιίαο. 

β) Ακθηβνιία θαη Αδξάλεηα, ν εξγαδφκελνο δηαπηζηψλεη φηη ην έξγν ηνπ δελ έρεη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη απνγνεηεχεηαη. Τνλ ελνρινχλ θαηαζηάζεηο ζηελ εξγαζία ηνπ 

πνπ θάπνηε δελ ηνλ απαζρνινχζαλ θαη ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δνπιεηά ηνπ δελ ηνλ θαιχπηεη, δελ 

είλαη ηδαληθή αιιά δελ αλαζεσξεί αθφκε ηηο αξρηθέο ηνπ πξνζδνθίεο. 

γ) Απνγνήηεπζε θαη Μαηαίσζε, ν εξγαδφκελνο δεη θαζεκεξηλά ζε κηα εξγαζία πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη άγρνο θαη πηζηεχεη πξνζθέξεη κάηαηα έηζη ακθηζβεηεί ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Σε απηφ ην 

ζηάδην γηα λα μεθχγεη απφ ην αδηέμνδν πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ή λα θχγεη απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ. 
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δ) Απάζεηα, εξγάδεηαη κφλν γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο δίλεη ιίγα ζηελ δνπιεηά ηνπ θαη δελ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ.Έηζη απμάλνληαη νη εληάζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

θνηλσληθφ πεξίγπξν δελ έρεη ππνζηεξηρηέο θαη είλαη ζε αδηέμνδν. 

2.2.3. Το μονηέλο ηηρ Pines. BM- BURN OUT MEASURE  

Η δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ απφ ηεο Maslach είλαη φηη δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ 

Εμνπζέλσζε εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη εμαηηίαο ζπδπγηθψλ ζρέζεσλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ (Pines, 2008). Καηά ηελ Pines νη πνιχ αθνζησκέλνη ππάιιεινη εκθαλίδνπλ 

βαξχηεξεο κνξθέο εμνπζέλσζεο. Τν παξαηήξεζε ε Pines ζε εξγαδφκελνπο πνπ επέιεμαλ 

ηδεαιηζηηθά επαγγέικαηα θαη ηα ζπκπηψκαηα δελ νθείινληαη ζε εξγαζηαθή πίεζε. Τν ηεζη BM 

κεηξά ηξεηο πηπρέο ηεο Εμνπζέλσζεο ηε ζσκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θάζε πηπρή αμηνινγείηαη ρσξηζηά. Είλαη ην 2
ν
 πην δεκνθηιέο εξγαιείν κέηξεζεο αιιά 

ακθηζβεηείηαη σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα γηαηί παξαηεξήζεθε αιιεινεπηθάιπςε ηεο εμνπζέλσζεο 

απφ ηελ θαηάζιηςε θαη ην ζηξεο (Shirom&Melamed, 2008). 

2.2.4. Το μονηέλο ηυν Shirom- Melamed (SMBM) 

Σε απηφ ην κνληέιν ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη λα εμαληινχληαη ηα ςπρηθά, ζσκαηηθά θαη 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα. Είλαη ε Θεσξία ηεο Δηαηήξεζεο Πφξσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηνλ 

εξγαδφκελν έρεη κεγάιε αμία ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε πιηθψλ, γλσζηηθψλ, ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ. Η ζσκαηηθή θνχξαζε, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη γλσζηαθή θφπσζε είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαη ε έιιεηςε ηνπ ελφο ζεκαίλεη έιιεηςε ησλ άιισλ δχν. 

2.2.5. Το διαδπαζηικό μονηέλο ηος Cherniss 

Έρεη ηξία ζηάδηα 

α) Εξγαζηαθφ ζηξεο, κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν ρσξίο λα νδεγήζεη ζε 

Εμνπζέλσζε β) Εμάληιεζε, γ) Ακπληηθή θαηάιεμε ηα δεκηνπξγεί ν εξγαζηαθφο ρψξνο θαη 

νδεγεί ζε απάζεηα, θπληζκφ πξνο ηνπο ππνινίπνπο εξγαδφκελνπο.  

2.3. Αίηια  

Σχκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηα αίηηα είλαη: α) ην αμηαθφ ππφβαζξν φπνπ ν 

εξγαδφκελνο ζησπειά απνδέρεηαη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ δελ ζπκθσλεί θαη θαηαπηέδεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά β) εθδήισζε απφ ηελ εηαηξία κε εθηίκεζεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο φπνπ 

πλίγεηαη ε αηνκηθή αξηζηεία γ) κε παξνρή θηλήηξσλ έηζη αξρίδεη λα πιήηηεη θαη λνηψζεη λα 
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πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία δξάζεο ηνπ δ) απηαξρηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ε) αλάγθε άζθεζεο 

ειέγρνπ γηα επηβεβαίσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο ψζηε λα γίλνπλ πνην αληαγσληζηηθνί απμάλνπλ ηελ 

εθδήισζε ζπκπησκάησλ Επαγγεικαηηθήο Εμνπζέλσζεο. Σχκθσλα κε ην κνληέιν 

Δηακεζνιάβεζεο ν εξγαδφκελνο φηαλ ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηελ νξγάλσζε, ηηο πνιηηηθέο, ην 

φξακα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα απνηξαπεί ή λα εκθαληζηεί ην θαηλφκελν ηεο Επαγγεικαηηθήο 

Εμνπζέλσζεο. 

2.4. Σςμπηώμαηα – Σςνέπειερ 

Δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Σσκαηηθά, Υηνζέηεζε αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ -Απνρή απφ επεξγεηηθέο γηα ηελ πγεία ηαθηηθέο -

Απμεκέλνη βηνρεκηθνί θαη αηκαηνινγηθνί δείθηεο πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα θαξδηνπάζεηεο -

Σαθραξψδεο Δηαβήηεο -Δηαηαξαρέο χπλνπ -Δηαηαξαρέο θιεγκνλψδνπο δηαδηθαζίαο -Δηαηαξαρέο 

αλνζνπνηεηηθνχ -Λνηκψδε λνζήκαηα -Καθή πνηφηεηα ζπέξκαηνο. 

Αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά,  Απηνθηνληθέο ηάζεηο -παξαηηήζεηο θαη ζπρλέο απνπζίεο απφ ηελ 

εξγαζία - έιιεηςε θηλήηξσλ -επεξεζηζηφηεηα -κείσζε αθνζίσζεο θαη ηαχηηζεο κε ηνλ νξγαληζκφ 

εξγαζίαο (Maslach&Leiter , 1997). 

Χπρνινγηθέο επηπηψζεηο, Καηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ε νπνία είλαη αξθεηέο θνξέο  

αληηκέησπε κε ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο, κε αηζζήκαηα θελνχ, ζιίςεο, απφγλσζεο, καηαηφηεηαο 

θαη δπζθνξίαο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο δελ εκθαλίδνληαη κφλν ζηνλ εξγαδφκελν αιιά 

θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο. Επίζεο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε φηη εμαηηίαο ηεο θνχξαζεο 

ιφγσ Εμνπζέλσζεο έρνπλ παξαηεξεζεί αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

πεξίπνπ ην 18% ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

2.5 Ανηιμεηώπιζη 

Η παξέκβαζε εζηηάδεη ζε δχν θαηεπζχλζεηο, ζην αηνκηθφ θαη ζην επίπεδν 

δηνίθεζεοCherniss(1980) αλαθέξεη φηη ν εξγαδφκελνο αληηκεησπίδεη θαη πξνιαβαίλεη ην BurnOut 

φηαλ ην επάγγεικά ηνπ ηνλ εκπλέεη. Πξνηείλεηαη φηη νη παξεκβάζεηο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ηφζν 

ζηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ζηελ εηαηξεία. Πξέπεη νη εξγαδφκελνη κε ηελ βνήζεηα ηεο εηαηξείαο 

λα απνθηνχλ λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα ζσξαθίδνπλ ηνλ εξγαδφκελν απφ πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη Maslashetal. (2001) κεηά απφ έξεπλεο έδεημαλ φηη είλαη βνεζεηηθφ λα ππάξρνπλ 

νκάδεο παξέκβαζεο εξγαδνκέλσλ νη ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε. Έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

δίθαην, κε ζεηηθή αλαγλψξηζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, κε αιιεινυπνζηήξημε, κε 



Επηζηεκνληθφ Εθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 275 απφ 409 

αιιεινζεβαζκφ εμαζθαιίδεη ηελ εμάιεηςε ηνπ άγρνπο απνηξέπνληαο ηελ εκθάληζε ηνπ 

BurnOut. 

2.6 Το άγσορ ηυν εκπαιδεςηικών 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ ζηα επαγγέικαηα πςεινχ άγρνπο. Τν ζηξεο έρεη γίλεη ηξφπνο δσήο θαη 

είλαη θαλφλαο.Εηδηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Εηδηθήο Αγσγήο είλαη κεγαιχηεξν ιφγσ αλεπαξθνχο 

ππνζηήξημεο απφ ηηο αληίζηνηρεο δνκέο (Nuri&Tezen, 2018). Οη εμνπζελσκέλνη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο, παξαίηεζεο, λεπξηθφηεηαο, αδπλακίαο, ζπκνχ. Τν άγρνο ηνπο 

απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, γίλνληαη απφκαθξνη, θπληθνί θαη ελδηαθέξνληαη 

ειάρηζηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο ψζηε λα ηελ 

θάλνπλ ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνο ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ. Σηφρνο ηνπο είλαη κφλν λα 

πεξάζεη θαη απηή ε εκέξα (Friedman, 1991).Με απηή ηελ ζπκπεξηθνξά κεηαθέξνπλ ηελ 

αξλεηηθφηεηά ηνπο δείρλνληαο ππεξβνιηθά ζθιεξή ζηάζε ζηνπο καζεηέο ηνπο. Εξγάδνληαη κφλνη 

ρσξίο λα δεηνχλ βνήζεηα ή ζπκβνπιέο θαη νδεγνχληαη ζε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη πηζαλφλ ζε 

παξαίηεζε. Οη πνην πνιινί εθπαηδεπηηθνί παξακέλνπλ ζηε εξγαζία ηνπο εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη απηφ θάλεη ην ζρνιηθφ θιίκα πεξηζζφηεξν αξλεηηθφ. Η Chang, (2009), 

αλαθέξεη φηη νη δάζθαινη κηκνχληαη ηνλ κέληνξά ηνπο ν νπνίνο ήηαλ απζηεξφο θαη θχιαθαο 

πξνζηάηεο. Παξφηη ε δηδαζθαιία θέξλεη θνληά καζεηέο εθπαηδεπηηθνχο σζηφζν νη δάζθαινη 

είλαη αλήζπρνη, ζπκσκέλνη, αλίζρπξνη θαη επάισηνη.  Μέξα κε ηελ εκέξα αιιάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φηαλ βξεζεί ζε κηα απείζαξρε ηάμε ληψζεη καηαίσζε 

κεηαληψλεη γηα ην επάγγεικα πνπ δηάιεμε θαη ζεσξεί κεγάιν ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ. Οη 

αλνχζηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε έιιεηςε πνηνηηθνχ ρξφλνπ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία κεγαιψλνπλ φηαλ ιείπεη ε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ πξντζηάκελν 

(Kyriacou, 2001). Επηπιένλ δηαπηζηψζεθε ζε Αγγιία, Οιιαλδία νη πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο 

επαγγεικαηηθήο αλφδνπ, ζπλερείο κεηαξξπζκίζεηο νδήγεζαλ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

εμάληιεζε (Chang, 2009). Ννηψζνπλ λα βξίζθνληαη ζε θπιηφκελεο ζθάιεο θαη κέρξη λα γίλεη ε 

επφκελε κεηαξξχζκηζε δελ κπνξνχλ λα θαηέβνπλ απφ ηελ ζθάια. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο 

νδεγνχλ ζηελ Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε αιιά θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή απνζηξάγγηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Farber, (1991) επεηδή εκπηζηεπφκαζηε ην κέιινλ ησλ 

παηδηψλ καο αμίδεη απηή ε επαγγεικαηηθή ηάμε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ψζηε λα κελ παξαηεξνχληαη 

θαηλφκελα Εμνπζέλσζεο. 
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Μέπορ Β΄: 

3. Μεθοδολογία έπεςναρ 

Επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα γηαηί ν εξεπλεηή έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ζε βάζνο θαη 

φρη απνζπαζκαηηθά. Υηνζεηείηαη πεξηγξαθή κε εθθξαζηηθνχο φξνπο γηα ην θαηλφκελν πνπ 

κειεηάηαη θαη ν εξεπλεηήο πξνζεγγίδεη πξνζσπηθά ηνπο εξσηεζέληεο. Απνθεχγεηαη ε αθαηξεηηθή 

γιψζζα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη νη πνηνηηθέο κέζνδνη βνεζνχλ ζηελ αλίρλεπζε λέσλ δεηεκάησλ. 

Γίλεηαη θαηαγξαθή, εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ θαη πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνκε ηα βηψκαηα ησλ 

εξεπλεκέλσλ.Ο εξεπλεηήο βιέπεη, αθνχεη, θαηαλνείθαη αλαζηνράδεηαη. Η δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

ηνπ εξεπλεηή ζηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δίλεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζε 

ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή. 

3.1 Μέθοδορ 

Σηελ παξνχζα έξεπλα επεηδή πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πιεξνθνξίεο θαηαιήμακε ζε δεηγκαηνιεςία αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο, δηαδηθαζία πνηνηηθήο 

έξεπλαο (Creswell,2008, ζει426). Έρνπκε ην κεηνλέθηεκα ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο ιφγσ ρξφλνπ, 

έηζη επηιέμακε ηελ ζθφπηκε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Ο ζηφρνο είλαη ε αμηνπηζηία θαη φρη ε 

γελίθεπζε. Έηζη ν εξεπλεηήο επηιέγεη ηπραία ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο λα βαζηζηεί ζε 

πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ Επαγγεικαηηθή Εμνπζέλσζε. 

3.2 Γείγμα/ππόζβαζη 

Πιεζπζκφο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ νκάδα εθπαηδεπηηθψλ Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο νη νπνίνη 

βξίζθνληαλ ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ εξεπλεηή. Σηελ Τπραία Δεηγκαηνιεςία ηα άηνκα 

πξνζθέξζεθαλ εζεινληηθά λα κειεηεζνχλ θαη δφζεθαλ ηα e-mail ηνπο ψζηε λα ππάξρεη 

επηθνηλσλία εχθνιε. Η Marshall, (1996) ζεσξεί επαξθή ηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο φηαλ απηφ 

απαληά κε επάξθεηα ζηελ εξψηεζε πνπ εξεπλνχκε. Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα είλαη επέιηθηνο θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εμειίμεη θαη λα 

αλαπξνζαξκφζεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Η απφθαζε γηα ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο 

απνθαζίδεηαη φηαλ ηα λέα κέιε δελ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ θάηη επηπιένλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 
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3.3 Δπεςνηηικά επγαλεία 

Τν εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε «πνηνηηθή ζπλέληεπμε», ζε βάζνο ζπλέληεπμε ε νπνία 

απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

Φξεηάδεηαη θαιή πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφ ηεο ζπλέληεπμεο κε θάξν ηελ ζχλδεζε κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Τν πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ θαζνξίζηεθε απφ ην ζθνπφ θαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο καο. Οη εξσηήζεηο καο ήηαλ κέξνο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο επηδηψθνπλ απαληήζεηο 

πνπ θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο σο πξνο ην δηεξεχλεζε ζέκα, ζπκπιεξψλνληαη εχθνια θαη 

ζχληνκα, εχθνιεο γηα θσδηθνπνίεζε θαη γξήγνξε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Creswell,2008,ζει.435-

436). Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη δεκνθηιήο ζε λένπο κειεηεηέο γηαηί παξέρεη επειημία σο 

ηελ εκβάζπλζε ζε εξσηήζεηο κε θαηάιιεινπο ζπκκεηέρνληεο, ηξνπνπνίεζε πεξηερνκέλνπ ησλ 

εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, ζεηξά πνπ ζα ηεζνχλ νη εξσηήζεηο, πξφζζεζε λέσλ 

εξσηήζεσλ ή αθαίξεζή ηνπο.  

Γηα ηηο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηήζακε ονομαζηικές κλίμακες(καηηγορικές), γηαηί 

είλαη εξσηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα γλσξίζκαηα, ηηο ηδηφηεηεο, ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Οη εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε δχν άμνλεο, (Παπάπηημα Α): 

1)Εξσηήζεηο (6) πνπ αθνξνχλ ηα  δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δειαδή, ειηθία, θχιιν, απαζρφιεζε, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

2)Εξσηήζεηο (12) πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σπγθεθξηκέλα εθηά εξσηήζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε».   

Τέινο ππνρξέσζε ηνπ εξεπλεηή είλαη λα έρεη ηελ ζπγθαηάζεζε (σνοδεσηική Δπιζηολή και 

Ένησπο σναίνεζης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξσηεζέληνο, ζηελ έξεπλα 

(informedconsent). Δενληνινγηθά είλαη ππνρξέσζε ηνπ εξεπλεηή λα δηαζέζεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα εμάγεη απφ ηελ έξεπλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (Ισζεθίδεο, 2008). Επίζεο πξέπεη ν 

εξεπλεηήο λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο, πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηαηί νη 

εξσηήζεηο είλαη πνιχ πξνζσπηθέο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ελφριεζε, αλαζηάησζε. 

4. Ανάλςζη δεδομένυν  

(Σχλδεζε ησλ επξεκάησλ ηεο εξγαζίαο κε ηε ζεσξία θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη εξκελεία 

ηνπο) 
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Τα εξσηήκαηα 3,4,5,6 ζπλδένληαη κε ην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη απφ ηνπο ηξείο εξσηψκελνπο 

ζπλάγεηαη φηη ζηνπο δχν εξσηψκελνπο (1
νο

 , 3
νο

 ) ππάξρεη εμνπζέλσζε, κεγαιχηεξν ζηνλ 1
ν
 , ελψ 

ζηνλ 2
ν
 δελ παξαηεξείηαη λα ππάξρνπλ ζεκάδηα εμνπζέλσζεο ζηνλ 2

ν
 .  

Τα εξσηήκαηα 1,2,7,8,9,10,11,12 ζπλδένληαη κε ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη απφ ηνπο ηξείο 

εξσηψκελνπο ζπλάγεηαη φηη εκθαλίδνληαη επηπηψζεηο ηεο Επαγγεικαηηθήο Εμνπζέλσζεο (άγρνο, 

θφπσζε, απνγνήηεπζε, εθλεπξηζκφο) ζηνπο δχν απφ ηνπο εξσηψκελνπο (1
νο

 ,3
νο

 ) ελψ δελ 

παξαηεξείηαη ζηνλ 2
ν
. 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαίλεηαη φηη επξήκαηα, ζηελ 2ε εξψηεζε, δείρλνπλ λα 

ζπκθσλνχλ επαιεζεχνληαη νη Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ (2000) φπνπ ζην ηξίην ζηάδην αξρίδεη λα 

απνγνεηεχεηαη ν εθπαηδεπηηθφο επεηδή δηαπηζηψλεη φηη δελ πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα παξφιεο 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ ηάμε. 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαίλεηαη φηη επξήκαηα, ζην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη 

ζηηο εξσηήζεηο 3
ε
 ,4

ε
 ,5

ε
 ,6

ε
 , δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ κε ηελ Maslach φπνπ ππνζηεξίδεη φηαλ ν 

εξγαδφκελνο αιιεινεπηδξά ζπλαηζζεκαηηθά κε άιια άηνκα ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

έθζεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε θαηάζηαζε εμνπζέλσζεο (Maslachetal.,1996,ζ.20). Όκνηα νη Pines 

θαη Aronson, (1988) φξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρηθή θαηάζηαζε ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε ρψξνπο εξγαζηαθνχο πνπ ρξεηάδεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, φπσο επηβεβαηψλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (εξσηήζεηο 3
ε
 ,4

ε
 ,5

ε
 ,6

ε
 ) 

νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαίλεηαη φηη επξήκαηα, ζην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη 

ζηηο εξσηήζεηο 3
ε
 ,4

ε
 ,5

ε
 ,6

ε
 , δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλκεΤο μονηέλο ηυν ηπιών διαζηάζευν ηηρ 

Maslachφπνπ ε Σπλαηζζεκαηηθή Εμάληιεζε, ε νπνία πξνθαιείηαη ιφγσ αηνκηθνχ άγρνπο 

(Maslachetal, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί ηελ ληψζνπλ έληνλα φηαλ έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη δελ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ παξαπάλσ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Επίζεο παξαηεξήζεθε Μεησκέλε 

Πξνζσπηθή Επίηεπμε, φ ν εξγαδφκελνο αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ (εξψηεζε 2
ε
 , 4

ε
 ,9

ε
)θαη 

αηζζάλεηαη φηη απνδίδεη ιίγν θαη νδεγείηαη ζε ρακειή απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε. 

Σηελ ζρνιηθή ηάμε ε έληαζε πνπ ππάξρεη (εξψηεζε 2
ε
 ,3

ε
 ,7

ε
 ),επηβεβαηψλεη ηνπο Shirom θαη 

Melamed, (2005) ζαλ ζχλδξνκν ηεο επνρήο καο θαη εκθαλίδεηαη φπνπ ππάξρεη έληαζε ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα νδεγεί ζε θφπσζε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή (εξψηεζε 5
ε
 

,7
ε
 ,9

ε
 ). 

5. Αποηελέζμαηα  

Εμεηάζηεθε ε εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παξαηεξήζεθε ηαχηηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο Δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Οη πςειέο απαηηήζεηο, ν φγθνο ησλ 

θαζεθφλησλ, θαηαζηάζεηο πνπ αιιάδνπλ δηαξθψο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, νη ρακειέο 
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απνιαβέο ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο Επαγγεικαηηθήο Εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ δηαθνξνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο 

επηζεκαίλεη θαη νη Antoniouetal. (2006) γπλαίθεο θαη άλδξεο βηψλνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα επίπεδα 

εμνπζέλσζεο. 

6. Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εξσηψκελσλ ε έξεπλα θαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ δελ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη είλαη επαξθή γηα ηελ πιήξε απνζαθήληζε ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο. 

7. Σςμπεπάζμαηα/Πποηάζειρ και Αναζηοσαζμόρ 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη ην Υπνπξγείν λα μεθαζαξίζεη λνκνζεηηθά ηνπο ζηφρνπο θαη 

ην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με απηή ηελ βάζε λα γίλεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηελ παξαθίλεζε ζε εξγαζηαθά επηηεχγκαηα γηαηί απηά κεηψλνπλ ηελ 

εμνπζέλσζε φπσο αλαθέξνπλ νη  Papastylianouetal. (2009). Τα επηηεχγκαηα ζα απμήζνπλ ζεηηθά 

ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζηελ εκθάληζε ηεο 

Εμνπζέλσζεο. Επηπιένλ ε αχμεζε απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα εληζρχζεη ηελ 

ππεπζπλφηεηα, ην εζηθφ θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ιδηαίηεξα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη 

κεηψζεηο ζηηο απνιαβέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πεξηζηνιή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο έρεη 

ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ζα πξέπεη λα βξεζνχλ ηζνζηαζκηζηηθά εξγαιεία. 

Μηα κειινληηθή έξεπλα κε πεξηζζφηεξνπο εξσηψκελνπο ζα ζπκβάιεη λα βγνπλ πεξηζζφηεξα θαη 

πνην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 
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