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Πεπίλητη 

Οη ζύγρξνλνη πνιύ έληνλνη ξπζκνί δσήο θαη εξγαζίαο έρνπλ αλαδείμεη ηε 

ζπνπδαηόηεηα κειέηεο ηνπ ζπλδξόκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ γηα λα πεξηγξάςεη έλα επξύ θάζκα επαγγεικάησλ. Σθνπόο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο ιόγνπο πνπ πξνθαινύλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

εμνπζέλσζε θαζώο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα, κε ζθνπό ηελ 

αληηκεηώπηζή ηεο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ αλώλπκνπ 

απηνζπκπιεξνύκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ 324 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Τα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί δε ληώζνπλ ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλνη νύηε 

εμαληινύληαη ζπλαηζζεκαηηθά ιόγσ ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο, αιιά αληηζέησο ληώζνπλ 

δεκηνπξγηθνί, ζεσξνύλ όηη επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη ηνπο θαη είλαη πξόζπκνη λα 

αζθήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ην αίζζεκα πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο θαη ηθαλνπνίεζεο πνπ ληώζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ζεκαληηθό ξόιν 

δηαδξακαηίδεη ε ζηάζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο θαη ε ζπκβνιή ηνπ/ηεο ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

Ειζαγυγή 

Ο όξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα επξύ θάζκα 

επαγγεικάησλ. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη έληνλνη ξπζκνί δσήο θαη εξγαζίαο έρνπλ 

αλαδείμεη ηε ζπνπδαηόηεηα κειέηεο ηνπ ζπλδξόκνπ απηνύ. Πνιιέο έξεπλεο 

απνπεηξάζεθαλ λα αλαιύζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, νξίδνληάο ηελ 

πνηθηινηξόπσο. Οη νξηζκνί απηνί θαζηζηνύλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο κηα 

αξλεηηθή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ηνπ αλζξώπνπ πνπ απνηειεί απόξξνηα ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ άγρνπο (Παππά, 2006). 

 

Όζνλ αθνξά ηηο αηηίεο πνπ ην πξνθαινύλ ην ζύλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ή ην απνηξέπνπλ, έρνπλ γίλεη αξθεηέο κειέηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθό. Οη Maslach θαη Jackson (1986) θαη Maslach, Schaufeli θαη Leiter (2001) 

αλαθέξνπλ όηη ηα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν είλαη πην επάισηα 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Η πίεζε πνπ αζθεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ν ρξόλνο 
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σο πξνο ηελ αληαπόθξηζε ζηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα, νη απαηηεηηθέο εξγαζηαθέο 

αλαζέζεηο, ην άγρνο, ε απνπζία ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ, ην πηεζηηθό ζπγθεληξσηηθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, θαζώο θαη ηα πνιππιεζή ηκήκαηα κεηώλνπλ ηνλ ρξόλν γηα 

αλάθακςε θαη αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 

2006; Αλησλίνπ & Νηάιια, 2010). 

 

Η εμνπζέλσζε ζην ρώξν εξγαζίαο θαη εηδηθόηεξα ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

απαζρόιεζε αξθεηνύο εξεπλεηέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηά θύξην ιόγν, εμαηηίαο 

ηεο επίπησζεο ηελ νπνία εμαζθνύλ ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξώπνπ. Η πιεηνλόηεηα 

απηώλ ησλ εξεπλώλ απνζθνπνύζε ζηελ θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζηελ εύξεζε 

απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ δηαρείξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Ωζηόζν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα εμεηαζηεί κε βάζε ηηο απόςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ηεο επηηπρνύο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ ζπλδξόκνπ. 

 

Επαγγελμαηική Εξοςθένυζη: Εννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ ηος Όπος 

Ο όξνο «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» (burnout) δελ ηαπηίδεηαη κε ηνπο όξνπο 

«εξγαζηαθή πίεζε» (jobstress), «θόπσζε» (fatigue), «απνμέλσζε» (alienation) ή 

«θαηάζιηςε» (depression), αλ θαη ε παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ όξνπ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα πξνθάιεζε ζύγρπζε νξηζκώλ θαη όξσλ. Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε γίλεηαη 

θαλεξό όηη πξνθύπηεη από κεγάιε πξνζπάζεηα (κε επέλδπζε ζε ρξόλν θαη 

ζπλαηζζήκαηα) θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκό κε ζηξεζνγόλεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. Ο όξνο αθνξά πεξηζζόηεξν λνζειεπηέο, γηαηξνύο, εθπαηδεπηηθνύο, 

θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη άιια παξόκνηα επαγγέικαηα (Cox, 1987; Cooper, 

Kirkcaldy&Brown,1994; O’Brien, 1994).  

 

Η «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά από ηνλ Freudenberger ην 

1975, κε ζθνπό λα δειώζεη κηα θαηάζηαζε θόπσζεο θαη αδπλακίαο ησλ 

επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο πγείαο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο ρώξν. Ολόκαζε ηελ 

ζπλζήθε απηή σο «αδπλακία γηα επίδνζε ή εμνπζέλσζε ιόγσ ππεξβνιηθώλ 

απαηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα, ηε δύλακε ή ηηο δπλαηόηεηεο». Τν άηνκν 

θαηαιήγεη λα γίλεηαη άθακπην θαη αλειαζηηθό, εκπνδίδνληαη ε πξόνδνο θαη νη δνκηθέο 

αιιαγέο, γηα ηνλ ιόγν όηη νη παξαπάλσ απαηηνύλ πξνζπάζεηα γηα αλαπξνζαξκνγή. 

Δπίζεο, ν Freudenberger (1975) αλαθέξεη όηη νη πην επηξξεπείο άλζξσπνη ζην λα 

εκθαλίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη νη πνιύ αθνζησκέλνη ζηελ δνπιεηά 

ηνπο, απηνί δειαδή πνπ ληώζνπλ κηα εζσηεξηθή πίεζε λα πξνζθέξνπλ, θαζώο θαη κηα 

εμσηεξηθή λα απνδώζνπλ.  

 

Σύκθσλα κε ηελ ςπρνιόγν Maslach (1982), ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νξίδεηαη 

σο έλα ζύλδξνκν ςπρνζσκαηηθήο θόπσζεο, όπνπ ν εξγαδόκελνο κεηώλεη ηελ δηάζεζή 

ηνπ, ηνλ ζεβαζκό, ηε ζπκπάζεηα θαη ην νπνηνδήπνηε ζεηηθό ζπλαίζζεκα γηα ηνπο 

αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθεηαη επαγγεικαηηθά. Με ηνλ ηξόπν απηόλ, 

δε ιακβάλεη ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία ηνπ θαη ζηαδηαθά δεκηνπξγεί κηα αξλεηηθή 

αληίιεςε αθόκε θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ (Maslach et al., 2001; Schwab & Iwanicki, 

1982). Δθείλν πνπ πξνθύπηεη από ηνλ νξηζκό ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηεο 

Maslach (1982) είλαη όηη ζρεηίδεηαη κε κηα «ςπρνζσκαηηθή θαηαπόλεζε ηνπ 

εξγαδόκελνπ, από ηε ζηηγκή πνπ ζηεξεύνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηάο 

ηνπ κέζα από ηηο δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλήο επαγγεικαηηθήο ηνπ απαζρόιεζεο». 
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Δπίζεο, νη Maslach θαη Jackson (1986) αλαθέξνπλ όηη ην ζύλδξνκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ πξνθύπηεη μαθληθά, αιιά απνηειεί απόξξνηα 

ζπλερόκελεο εξγαζίαο ππό ζπλζήθεο άγρνπο θαη πίεζεο. Σύκθσλα θαη πάιη κε ηνπο 

Maslach θαη Jackson (1986), δηαθξίλνληαη ηξεηο όςεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζύλδξνκν 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο: ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε κείσζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηόρσλ θαη επηηεπγκάησλ. Σηελ 

πνξεία ηεο εκθάληζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε θαη θόπσζε εκθαλίδνληαη πξσηίζησο. Απηό εξκελεύεηαη από ην γεγνλόο 

όηη ν εξγαδόκελνο αηζζάλεηαη εμαληιεκέλνο από ην επάγγεικά ηνπ θαη δε 

ραξαθηεξίδεηαη από ην απαξαίηεην ζζέλνο λα παξέρεη έξγν. Τν γεγνλόο απηό έρεη σο 

ζπλέπεηα λα πξνζπαζεί λα απηνϋπεξαζπηζηεί, ππνβηβάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

θαη δεκηνπξγώληαο απξόζσπεο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, ζε κηα απόπεηξα λα 

απνθύγεη ηελ πίεζε θαη ην άγρνο. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη γεληθά αλαπνηειεζκαηηθή 

θαη θαηαιήγεη ζην ηειηθό ζηάδην ηεο εμνπζέλσζεο πνπ είλαη ε κεησκέλε απόδνζε 

ζηελ εξγαζία. 

 

Οη Sturgess θαη Poulsen (1983) αλαθέξνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε σο ηελ 

«πξννδεπηηθή απώιεηα ηνπ ηδεαιηζκνύ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ζθνπνύ, ηελ νπνία 

ληώζνπλ ηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε εξγαζίεο πξνζθνξάο, σο ζπλέπεηα ηνπ 

επαγγέικαηόο ηνπο». Ο Cherniss (1980) πεξηγξάθεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

σο ηελ «αζζέλεηα ησλ ππεξαθνζησκέλσλ». Οη Brezniak θαη BenYa’Ir (1989) 

αλαθέξνπλ όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ απνπζία ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ δπλαηνηήησλ, 

ησλ αμηώλ, ησλ πξνζδνθηώλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο άκπλα ηνπ αλζξώπνπ, ε 

νπνία εκθαλίδεηαη κε αδηαθνξία, αιαδνλεία θαη ζπλαηζζεκαηηθή απόζηαζε (Burke & 

Richardsen, 1996; Hughes, 2001), κε πνιύ δπζάξεζηα όκσο απνηειέζκαηα ζηαδηαθά 

γηα ηελ ελ γέλεη πγεία ηνπ. Όπσο είλαη ινγηθό, νύηε νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 

εμαηξεζνύλ από ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. 

 

Επαγγελμαηική Εξοςθένυζη και Εκπαιδεςηικοί 

Τν επαγγεικαηηθό άγρνο, θαη θπξίσο απηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ, απαζρόιεζε ηνπο 

κειεηεηέο ην δεύηεξν κηζό ηνπ 20νύ αηώλα, θπξίσο ιόγσ ηεο επίπησζεο πνπ έρεη 

πάλσ ζηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία, έρνληαο ζθνπό ηελ εύξεζε κεζόδσλ θαη ηερληθώλ 

απνηειεζκαηηθνύ ρεηξηζκνύ ηνπ (Selye, 1974). 

Οη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη έλα αλζξσπηζηηθό επάγγεικα, βηώλνπλ 

θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη θαηαιήγνπλ ζε εξγαζηαθή εμάληιεζε. Τν άγρνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ αλήθεη ζηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ ζηξεο πνπ πεγάδεη από ηελ εξγαζία, 

ην νπνίν ζεσξείηαη γλώξηκν ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία κε ηελ έλλνηα «επαγγεικαηηθό 

άγρνο» (Travers&Cooper, 1996). 

 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο απξόζσπα, λα κελ είλαη 

πξνζεγγίζηκνο, ηε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο ηνλ έρνπλ αλάγθε, ή κπνξεί θαη λα κε 

δερηεί λα ηνπο παξάζρεη βνήζεηα, όηαλ ηελ ρξεηαζηνύλ. Σπλεπώο, έλαο εθπαηδεπηηθόο, 

ν νπνίνο πθίζηαηαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ζα θαηαιάβεη κηα απώιεηα 

ελζνπζηαζκνύ, πηώζε ηνπ εζηθνύ, πςειή αίζζεζε απνγνήηεπζεο θαη ζα απνρσξήζεη 

από ην εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ (Shukla & Trivedi, 2008). 

Ωο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ν Hendrickson (1979) 

ζεσξεί όηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή εμάληιεζε, ε νπνία μεθηλά από ηε ζηηγκή πνπ ν εθπαηδεπηηθόο 
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ραξαθηεξίδεηαη από κία αίζζεζε έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ην δηδαθηηθό έξγν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί, κέζα από ην θαηλόκελν απηό, αληηδξνύλ ζηηο αηηίεο πνπ ηνπο 

ζηξεζάξνπλ. Οη εμνπζελσκέλνη επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηηθνί ληώζνπλ έιιεηςε 

ελζνπζηαζκνύ θαη ρηνύκνξ, αηνλία, εκθαλίδνπλ αληθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο θαη δελ 

έρνπλ πίζηε ζηνλ εαπηό ηνπο (McGee-Cooper & Trammell, 1999). 

Η ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηίδεηαη κε ην 

πώο αηζζάλνληαη, όηαλ επελδύζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζώο ηα ζπλαηζζεκαηηθά απνζέκαηα 

θζίλνπλ, νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη αδύλακνη λα «επελδύζνπλ ελέξγεηα» ζηνπο 

άιινπο (Firth-Cozens, 2001). Παξάιιεια, ν Farber (1984) αλαθέξεη όηη εμνπζέλσζε 

δε ζεσξείηαη έλαο ηξόπνο έθθξαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο 

ζπλζήθεο, αιιά αληίζεηα έλα γεληθόηεξν -θνηλσληθήο θύζεο- ζέκα, δειαδή κηα 

απνπζία αίζζεζεο όηη έρνπλ αλαιάβεη έλαλ ξόιν, όηη απνηεινύλ κέξνο κηαο 

θνηλόηεηαο, κηα αίζζεζε απνκόλσζεο. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ λα αλαιπζεί ε πηζαλόηεηα ζρέζεο ηεο εγεζίαο γεληθά θαη εηδηθόηεξα ησλ 

ζηπι εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Σςζσέηιζη Σηςλ Ηγεζίαρ Διεςθςνηή/νηπιαρ με ηην αποηελεζμαηικόηηηα και ηην 

Επαγγελμαηική Εξοςθένυζη ηυν Εκπαιδεςηικών 

Η Gaines (2011) αλέθεξε ηελ ζηήξημε πνπ παξέρεη ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ζην 

εθπαηδεπηηθό ηνπ πξνζσπηθό. Σεκείσζε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ 

ηξόπνπ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ επηπέδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Σηελ πνηνηηθή κειέηε ησλ Schlichte, Yssel&Merbler (2005), κόλν 

ιίγνη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ απόιπηε ππνζηήξημε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ζην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν. Η ππνζηεξηθηηθή εγεζία, όρη κόλν απνηέιεζε ζεκαληηθή 

αηηία ελάληηα ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, αιιά ζπλέβαιε θαη ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Σηελ Διιάδα, ε έξεπλα ησλ Σηάγηα θαη Ινξδαλίδε (2014) ππνζηεξίδεη όηη νη ηξόπνη κε 

ηνπο νπνίνπο ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό είλαη έλαο 

από ηνπο ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Σπγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα εμνπζέλσζεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θάλεθαλ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ απνπζία ππνζηεξηθηηθνύ πιαηζίνπ 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο. 

Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηνλ Leithwood (1996), νη κειέηεο έρνπλ απνδείμεη όηη ε 

εγεζία ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ζπλδέεηαη θαη επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κε ρακειά επίπεδα απην-

απνηειεζκαηηθόηεηαο είλαη πην απνιπηαξρηθνί, αλαθέξνπλ πςειά επίπεδα ζπκνύ θαη 

άγρνπο, εθθξάδνπλ απαηζηόδνμεο απόςεηο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο θαη 

είλαη επηθξηηηθνί. 

 

Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2005) θαη ηνλ Σαΐηε (2007), ε 

απνηειεζκαηηθή εγεζία δύλαηαη λα επεξεάζεη πξνο ζεηηθή θαηεύζπλζε θαη λα παίμεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Η εγεζία θαη ν 

βαζκόο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο έρεη λα θάλεη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηνλ 

ηξόπν δηαρείξηζήο ηνπο. Η αίζζεζε δεκηνπξγίαο, εκπηζηνζύλεο, αζθάιεηαο θαη 

ελζνπζηαζκνύ απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ηνλ 

εξγαδόκελν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επηηπρία (Μπνπξαληάο, 2005). 
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Οη Avolio θαη Bass (2004), Leithwood θαη Jantzi (2005) θαη Hallinger (2003) 

ηνλίδνπλ όηη ε επαγγεικαηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ πξνζθέξεη ν εγέηεο 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη θηλεηνπνηεί ηνπο εξγαδνκέλνπο, κε 

ζθνπό λα ληώζνπλ ιηγόηεξε πίεζε θαη ζηξεο. Όηαλ ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα πξνβάιιεη 

ηελ εμνπζία ηνπ/ηεο, αιιά παξέρεη ηαπηόρξνλα ρώξν ζηνπο πθηζηακέλνπο σο πξνο ηηο 

απνθάζεηο θαη επζύλεο ηνπο, απηό έρεη σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη 

ζεηηθά δηαθείκελνη απέλαληη ζην ζρνιείν θαη λα αηζζάλνληαη ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα 

σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Αηζζάλνληαη ζεκαληηθνί, 

αθνύ ε άπνςε θαη ε δξάζε ηνπο έρνπλ αληίθηππν ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνύ, παξαθηλώληαο νη ίδηνη ηνλ εαπηό ηνπο λα βειηηώζνπλ ηηο απνδόζεηο ηνπο 

(Γαιαθνύξα, 2006). 

 

Οη Παζηαξδήο (2014), Παπαδόπνπινο (2013), Cassar θαη Buttigieg (2013) εξεύλεζαλ 

ηελ επηξξνή ηεο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ζπκπέξαλαλ όηη ε εγεηηθή ζηάζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ νξγαληζκνύ 

δεκηνπξγεί αηζζήκαηα νηθείαο δηάζεζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο θαη ζεηηθέο 

ζηάζεηο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο ρώξν. Έλαο ραξηζκαηηθόο εγέηεο δηακνξθώλεη 

ζεηηθά ην εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγεί αίζζεζε εξεκίαο θαη νινθιήξσζεο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο, θάλνληάο ηνπο πην απνηειεζκαηηθνύο (Καβνύξε,1999; 

Κακπνπξίδεο, 2002; Σαΐηεο, 2014; Ξσρέιεο, 1991). 

 

Ο/Η δηεπζπληήο/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ξπζκίδεη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο αηηίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, όπσο ην 

πγηέο εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ηηο νκαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ην άγρνο πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ εξγαζία (Χαηδεπαλαγηώηνπ, 2003), εξρόκελνο θαη ν ίδηνο πνιύ 

ζπρλά αληηκέησπνο κε ηα ζπκπηώκαηά ηεο, όπσο έδεημε πξόζθαηε εκπεηξηθή έξεπλα 

(Βνδαΐηεο, 2019). Οη απζηεξνί θαλνληζκνί θαη ε απμεκέλε γξαθεηνθξαηία επηηείλνπλ 

ηελ απνγνήηεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Σαΐηεο, 2007). Οη δύζθνιεο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, κπνξνύλ λα εμνπζελώζνπλ επαγγεικαηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο (Αλησληάδε, 2013).  

 

Μειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλίδνπλ πσο ν/ε δηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ 

ζεσξείηαη θύξηνο παξάγνληαο ηνπ εξγαζηαθνύ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

(Παπαζηπιηαλνύ & Πνιπρξνλόπνπινο, 2007), αθνύ αξθεηέο θνξέο 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαηλόκελα έιιεηςεο ζηήξημεο από ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ληξηα αιιά 

θαη δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. Ο δηεπζπληήο-εγέηεο ζα 

πξέπεη λα νξγαλώλεη, λα θαζνδεγεί θαη λα ειέγρεη ηηο ελέξγεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, 

λα δεκηνπξγεί νξάκαηα θαη λα ηνπο παξαθηλεί, ώζηε λα πξνθαιεί ηελ αξεζηή 

ζπλεξγαζία ηνπο (Σηξαβάθνπ, 2003). Η απνθπγή ησλ δηελέμεσλ θαη ε αξκνληθή 

δηαρείξηζε ησλ δηαθνξώλ ηνπο, βνεζά θαη ππνθηλεί ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθό. 

Αληίζεηα, ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο θαη ε απνπζία επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ όμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε κεησκέλε 

εξγαζηαθή ηνπο απόδνζε. 

 

Γίλεηαη θαηαλνεηό, επνκέλσο, όηη ν απνηειεζκαηηθόο εγέηεο ζα πξέπεη λα θαηεπζύλεη 

ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ πξνζσπηθνύ, λα δηαπλέεηαη από 

πάζνο, δήιν, ελζνπζηαζκό θαη πίζηε ζηα κέιε ηνπ (Kotter, 2001). Παξάιιεια όκσο, 

ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εγέηε ζρεηίδεηαη κε ηε δύλακε επηξξνήο ηνπ. Ο εγέηεο 
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ζεσξείηαη απνδνηηθόο, όηαλ κπνξεί λα επεξεάζεη ην εθπαηδεπηηθό ηνπ πξνζσπηθό, 

εξγάδεηαη κε κόρζν θαη πίζηε, κε εθκεηαιιεπόκελνο ηελ εμνπζία πνπ ηνπ πξνζθέξεη 

ε ζέζε ηνπ (Καξαγηάλλεο, 2014). Σπλεπώο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πεξαηηέξσ 

δηεξεύλεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμύ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ ξόιν ηνπ 

δηεπζπληή, ώζηε λα εμεηαζηεί θαηά πόζν απηόο επεξεάδεη ζεκαληηθά ή όρη ηελ 

εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Η έξεπλάο καο έρεη σο ζηόρν ηελ δηεξεύλεζε ηνπ 

θαηά πόζν ληώζνπλ εξγαζηαθά εμνπζελσκέλνη νη εθπαηδεπηηθνί, θαζώο θαη πνηα είλαη 

ε ζηάζε πνπ θξαηά θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

γηα λα αληηκεησπηζηεί ε εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

Μέθοδορ 

Δείγμα 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, επηιέρηεθαλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε 

κηα ζρνιηθή κνλάδα, αλεμαξηήηνπ εηδηθόηεηαο, κέζα από ην ζύλνιν ησλ ζρνιείσλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηνπ Ννκνύ Καβάιαο. Γηα θάζε κία 

κνλάδα απνδόζεθε έλαο αξηζκόο, πνπ ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθε ζε ζηαηηζηηθό 

πίλαθα. Από απηό ηνλ πίλαθα, έγηλε ηπραία επηινγή 30 αξηζκώλ πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ 30 δηαθνξεηηθά ζρνιεία, αλεμάξηεηα από ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ 

νξγαληθόηεηά ηνπο. Σύκθσλα κε ηνλ Robson (2011), ε επηινγή ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο 

έξεπλαο απνηειεί ηνλ επθνιόηεξν ηξόπν γηα ηελ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπιινγή κεγάισλ δεδνκέλσλ από έλα κεγάιν κέξνο αηόκσλ, ελώ ηαπηόρξνλα 

εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία, γεγνλόο πνπ ελζαξξύλεη ηελ εηιηθξίλεηα ζηηο απαληήζεηο. 

Ερευνηηικό Εργαλείο  

Η ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο 

Creswell (2011) αλαθέξεη όηη ην εξσηεκαηνιόγην απνηειεί ην πην ηδαληθό εξεπλεηηθό 

εξγαιείν γηα κηα πνζνηηθή έξεπλα, δηόηη δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ δπλαηόηεηα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, από έλα πνιππιεζέο δείγκα θαη γελίθεπζεο απνηειεζκάησλ γηα 

έλα αθόκε κεγαιύηεξν πιεζπζκό.  

Σηαηιζηική Μεθοδολογία 

Τν εξσηεκαηνιόγην απαξηίδεηαη από ηέζζεξεηο ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ: (α) ηηο αηηίεο-

παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, (β) 

ηνλ ξόιν ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, (γ) ηε ζρέζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

δηεπζπληή/ληξηαο θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη (δ) ηε ζρέζε ησλ ζηπι θαη κνληέισλ ζρνιηθήο εγεζίαο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

Σηαηιζηική Περιγραθή και Ανάλυζη 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ, 

θαηαζθεπάζηεθαλ πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ γηα θάζε κία δήισζε/εξώηεζε.  

Οη ηηκέο ησλ παξαγόλησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

Γηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο πεξηγξάθεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

αληίζηνηρσλ κέζσλ ηηκώλ θαη ηππηθώλ απνθιίζεσλ σο πξνο ην θύιν, ηελ ειηθία, ηα 

έηε ππεξεζίαο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηεθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ. Οη 

ζπγθξίζεηο ησλ ηηκώλ ησλ παξαγόλησλ, κε βάζε ηα παξαπάλσ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Mann-Whitney γηα ηηο 
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πεξηπηώζεηο, όπνπ ε ζύγθξηζε ήηαλ κεηαμύ δύν ππννκάδσλ εθπαηδεπηηθώλ, θαη κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Kruskal-Wallis γηα ηηο πεξηπηώζεηο, όπνπ ε ζύγθξηζε ήηαλ 

κεηαμύ πεξηζζόηεξσλ από δύν ππννκάδσλ εθπαηδεπηηθώλ κε post-hoctest ηνλ έιεγρν 

Mann-Whitney. Οη έιεγρνη Mann-Whitney θαη Kruskal-Wallis επηιέρζεθαλ, δηόηη νη 

ηηκέο ησλ παξαγόλησλ δελ αθνινπζνύζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ζύκθσλα κε ηνλ 

έιεγρν Kolmogorov – Smirnov θαη Shapiro – Wilks. Τέινο, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ 

ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλήζεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 0,05.  

Αποηελέζμαηα Έπεςναρ 

Σηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο ζπλνιηθά 324 εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζε 30 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Γηεύζπλζεο ηνπ Ννκνύ Καβάιαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαδαλ δηαθνξνπνηήζεηο εθηόο ηνπ θύινπ, ηεο ειηθίαο θαη ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, σο πξνο ηε ζέζε ηνπο, ηα ρξόληα ππεξεζίαο, ηα γλσζηηθά 

ηνπο επίπεδα, θαη ηα ρξόληα ππεξεζίαο ζηα ζρνιεία πνπ εξγάδνληαλ.  

Από ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηα 

εξσηεκαηνιόγηα αληιήζεθαλ νξηζκέλα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ληώζεη όηη ε δνπιεηά ηνπο 

είλαη αξθεηά αμηόινγε κε απνηέιεζκα ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο λα 

εκθαλίδεηαη απμεκέλν. Σηελ αύμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο 

πηζαλόηαηα λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ε αίζζεζε πξαγκάησζεο ησλ 

επαγγεικαηηθώλ ηνπο θαζεθόλησλ, νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηε δηεύζπλζε 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαζώο θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ 

ιακβάλνπλ από ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ηνπο. 

 

Η πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο δε ληώζεη απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε 

επαγγεικαηηθή εμάληιεζή ηνπο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα. Ταπηόρξνλα, νη 

εξσηώκελνη δήισζαλ ζε ρακειό πνζνζηό επαγγεικαηηθή εμάληιεζε θαη 

απνπξνζσπνπνίεζε, θαζώο αλαθέξνπλ όηη αηζζάλνληαη αλαδσνγνλεκέλνη από ηελ 

εξγαζία ηνπο, ελώ ζεσξνύλ ζε γεληθέο γξακκέο όηη έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά ζεηηθά 

επαγγεικαηηθά βήκαηα.  

Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά άιισλ εξεπλώλ, νη 

νπνίεο θαηέγξαςαλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ αηζζάλνληαη ελδηαθέξνλ γηα ην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν θαη αηζζάλνληαη ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 

(Hendrickson 1979, McGee-Cooper & Trammel 1999). Αληίζηνηρε κειέηε ζεκείσζε 

όηη νη εθπαηδεπηηθνί ληώζνπλ ππνβαζκηζκέλνη θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηξαπκαηηζκέλνη, 

γεγνλόο ην νπνίν έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην δηδαθηηθό ηνπο έξγν (Papastylianou 

1997).  

Δπηπξνζζέησο, από ηε δηεμαρζείζα έξεπλα πξνέθπςε όηη νη πεξηζζόηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη αξθεηά επραξηζηεκέλνη από ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, 

θαζώο θαη από ηηο ππάξρνπζεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε. Τν 

ζπγθεθξηκέλν εύξεκα ηαπηίδεηαη κε ηα αληίζηνηρα άιισλ εξεπλώλ (Maslach 1982, 

Center & Callaway 1999), νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηηο ρακειέο κηζζνινγηθέο 

απνιαβέο σο κία από ηηο θύξηεο αηηίεο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
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Παξά ην γεγνλόο όηη νη εθπαηδεπηηθνί βίσζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα βηώλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζεσξνύλ όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε επαγγεικαηηθή αζθάιεηα πνπ 

ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο ζπληζηνύλ ζεκαληηθνύο ιόγνπο ηθαλνπνίεζεο. 

Παξάιιεια, όκσο, δειώλνπλ όηη δελ ηνπο πξνζθέξνληαη όζεο επθαηξίεο ζα ηνπο 

άξκνδαλ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε. Σηελ έξεπλα θαηαγξάθεθε, επίζεο, ε 

δπζαξέζθεηα γηα ην γεγνλόο όηη ην ζύγρξνλν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ 

πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηηο απαξαίηεηεο δπλαηόηεηεο γηα επηκόξθσζε θαη 

εθπαίδεπζε, νη νπνίεο ζα ζπλδένληαλ κε ηελ γεληθόηεξε αλέιημή ηνπο. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ όηη αηζζάλνληαη 

πεξηζζόηεξν επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα απηέο εκθαλίδνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό ην αίζζεκα ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο. Αμίδεη βέβαηα λα γίλεη 

ζαθέο όηη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πηζαλώο λα βηώλνπλ κε απμεκέλν ζηξεο ηε 

ζύγθξνπζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ ηνπο ξόινπ, θαζώο θαη ην δίιεκκα 

λα πξνηηκήζνπλ νηθνγέλεηα ή θαξηέξα. 

 

Οη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ όηη ληώζνπλ πεξηζζόηεξν 

επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλνη ζε ζύγθξηζε κε ηνπο λεόηεξνπο. Η εξκελεία απηνύ 

ελδερνκέλσο λα βξίζθεηαη ζην γεγνλόο όηη όζν κεγαιώλεη θάπνηνο δελ έρεη ηηο ίδηεο 

αληνρέο θαη δπλάκεηο γηα εξγαζία ζηηο δηαξθώο πην απαηηεηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθώλνληαη, κε απνηέιεζκα ηελ επαύμεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζηνπο γεξαηόηεξνπο (Κάληαο & Χαληδή 1991). 

 

Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε απηά άιισλ εξεπλώλ, νη 

νπνίεο θαηέγξαςαλ όηη νη λεόηεξνη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη κεγαιύηεξε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Cherniss 1980, Κάληαο 1996, Kantas & Vassilaki 1997, 

Antoniou et al 2006, Panagopoulosetal 2014). Απηό πηζαλόηαηα λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

απμεκέλε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ κεγαιύηεξσλ ειηθηαθά εθπαηδεπηηθώλ (Κάληαο 

1996, Maslach et al 2001, Hatano & Oura 2003). 

 

Σε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πξνθύπηεη όηη νη άγακνη εθπαηδεπηηθνί 

εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ηνπο έγγακνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Απηή ε θαηάζηαζε ζπλήζσο νθείιεηαη ζην όηη νη άγακνη 

εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ έλα ππνζηεξηθηηθό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα 

αληηζηάζκηδε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε (Blom et al 2013).  

 

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο είλαη ζε ζπκθσλία κε απηά άιισλ εξεπλώλ 

(Panagopoulos et al 2014, Κάκηζηνο & Λώιεο 2016), νη νπνίεο αλαθέξνπλ όηη νη 

άγακνη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε πξνζσπηθή επίηεπμε από ηνπο 

έγγακνπο. Δπίζεο, έξεπλεο θαηέγξαςαλ όηη νη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί βηώλνπλ 

ρακειόηεξα επίπεδα εμνπζέλσζεο θαη απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πςειά πξνζσπηθήο 
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επίηεπμεο ζε ζρέζε κε ηνπο άγακνπο θαη ηνπο δηαδεπγκέλνπο (Maslach et al 1986, 

Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνύινπ θά 2002).  

 

Ωο πξνο ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε πξνθύπηεη όηη νη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο αλαπιεξσηέο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Σπγθεθξηκέλα, νη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ πςειόηεξα επίπεδα εμνπζέλσζεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο αλαπιεξσηέο. Τελ ίδηα ζηηγκή ππάξρνπλ έξεπλεο (Maslach et al 

1986, Antoniou et al 2006), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ όηη νη κόληκνη δε 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο αλαπιεξσηέο σο πξνο ην κέγεζνο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

 

Ωο πξνο ην ξόιν ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, νη πεξηζζόηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ όηη είλαη εθείλνο πνπ παξέρεη αλεμαξηεζία ζην εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό θαη θξνληίδεη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ηνπο ζρέζεσλ. 

Σηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καβάιαο παξαηεξείηαη 

ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ιόγνπ, έθθξαζεο ηεο γλώκεο θαη απνπζία ελόο απζηεξνύ 

ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ από ηε δηεύζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Σην πιαίζην απηό νη πεξηζζόηεξνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε όηη ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη έρεη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό. Άιισζηε , ε απνπζία δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ δηεπζπληή θαη 

εθπαηδεπηηθώλ απνηειεί βαζηθή αηηία επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Maslach 1982, 

Kloska & Raemasut 1985, Center&Callaway, 1999). 

 

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ραξαθηεξίδνληαη από πεξηνξηζκέλεο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, κε απνηέιεζκα λα επέξρεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Firth-

Cozens&Mowbray 2001). Τελ ίδηα ζηηγκή, νη Malakh-Pinesetal (1981) θαη νη Tang & 

Yeung (1999) ππνζηεξίδνπλ όηη ε απνπζία ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο από ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ν θόξηνο εξγαζίαο, ε απνπζία απηνλνκίαο, ε απνπζία 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο, ζπληζηνύλ νξηζκέλεο από θπξηόηεξεο 

αηηίεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ζεκαληηθή πξνϋπόζεζε ηελ ύπαξμε επηθνηλσλίαο ηνπ 

δηεπζπληή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηε δηαηήξεζε θαιώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ.  

Ωο πξνο ηα ζηπι θαη κνληέια εγεζίαο, πξνέθπςε όηη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληώλ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ύπαξμε εζηθήο, κεηαζρεκαηηζηηθήο, ελδερνκεληθήο, 

επηκεξηζηηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο κνξθήο εγεζίαο, θαζώο θαη από ην δεκνθξαηηθό 

ζηπι. Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ, επίζεο, όηη νη πεξηζζόηεξνη δηεπζπληέο 

απνθαζίδνπλ θαη ελεξγνύλ κε εζηθή, δελ παξεκπνδίδνπλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

είλαη ζπλεπείο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη παξαρσξνύλ κεγάιν 

βαζκό αλεμαξηεζίαο θαη ειεπζεξίαο ζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό. Σπγρξόλσο, νη 

Arnoldetal (2007) αλαθέξνπλ όηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξνθαιεί κείσζε ηεο 
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εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ελώ παξάιιεια, πξνζδίδεη λόεκα θαη αμία ζηε δσή 

ηνπο (Cassar & Buttigieg 2013), δπλακώλεη ηηο ζρέζεηο θαη βειηηώλεη ηηο γεληθόηεξεο 

ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Γθόιηα 2014). 

Σςμπεπάζμαηα- Πποηάζειρ 

Οη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη όηη ε εξγαζία ηνπο είλαη αξθεηά αμηόινγε 

θαη όηη έρνπλ θαηαθέξεη πνιιά ζηνλ ηνκέα ηνπο, ώζηε λα έρνπλ πςειό ην αίζζεκα 

ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Σε απηό κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ε αίζζεζε πξαγκάησζεο 

ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο θαζεθόλησλ, ε ζηάζε πνπ θξαηά ν/ε εθάζηνηε 

δηεπζπληήο/ληξηα, νη θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ δηεπζπληή/ληξηαο θαη ζπλαδέιθσλ, θαζώο 

θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ από ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζζόηεξσλ 

καζεηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί δε ληώζνπλ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα.  

 

Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε, όηη νη δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ 

πνπ εμεηάζηεθαλ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σηεξίδνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εληζρύνπλ ην εζηθό ηνπο θαη 

πξνσζνύλ ηηο θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο γηα λα επνδσζεί ε επηθνηλσλία θαη νη όζν ην 

δπλαηόλ θαιύηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Η ζηάζε ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο ζην λα αληηκεησπίδεη ν/ε εθάζηνηε εθπαηδεπηηθόο ηελ θάζε 

δπζθνιία θαη εκπόδην πνπ ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθό ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη 

δηεπζπληέο/ληξηεο ηεο έξεπλάο καο δελ ραξαθηεξίδνληαη από ζπγθεληξσηηζκό, είλαη 

πξόζπκνη λα αθνύζνπλ θαη λα ιύζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Τν 

απηαξρηθό ζηπι θαη ε δηάζεζε νιηγσξίαο δελ θαίλεηαη λα ηνπο  ραξαθηεξίδνπλ, αιιά 

αληίζεηα δηέπνληαη από ηελ παξνρή κεγάινπ βαζκνύ αλεμαξηεζίαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 
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