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Περίληψη
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν α) να εξετάσει τα επίπεδα της επαγγελµατικής
εξουθένωσης, της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, και
β) να εξετάσει εάν υπάρχουν διαφορές στην εξουθένωση, ασάφεια και σύγκρουση ρόλων που
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (αρχή και τέλος). Το δείγµα
της έρευνας αποτέλεσαν 112 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (75
άντρες και 37 γυναίκες) (N=112) µε µέσο όρο ηλικίας Μ.Ο. =41.70 έτη (Τ.Α. = 6.49), για
τους άντρες Μ.Ο.= 42.36 έτη (Τ.Α.= 6.82) και για τις γυναίκες Μ.Ο.= 40.33 έτη (Τ.Α.= 5.56).
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν χαµηλά επίπεδα εξουθένωσης, η
συναισθηµατική εξάντληση είχε Μ.Ο.= 14.1 (9.9), η αποπροσωποποίηση Μ.Ο.= 3.2 (4.6) και
τα επίπεδα προσωπικής επίτευξης ήταν πολύ υψηλά Μ.Ο.=52.3 (6.2), γεγονός που δείχνει
πως οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πολύ ικανοί, ενώ τα επίπεδα της σύγκρουσης ρόλων
βρέθηκαν µέτρια Μ.Ο.=3.26 (1.31), ενώ τα αντίστοιχα της ασάφειας ρόλου ήταν χαµηλά
(Μ.Ο. =1.99 (.92). Η ανάλυση paired samples t test έδειξε σταθερά τα επίπεδα ασάφειας και
σύγκρουσης ρόλων και την αποπροσωποποίηση ως τη µόνη διάσταση της εξουθένωσης, που
οι µέσοι όροι της διέφεραν σηµαντικά κατά τις δυο µετρήσεις στην αρχή και στο τέλος της
σχολικής χρονιάς.

Λέξεις κλειδιά: επαγγελµατική εξουθένωση, σύγκρουση ρόλων, ασάφεια ρόλων,
εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επαγγελµατική εξουθένωση έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τους ψυχολόγους, τους
κοινωνιολόγους, αλλά και τους ειδικούς σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο άτοµο, στον οργανισµό και γενικότερα στην οικονοµία και την
παραγωγή. Ως ψυχολογικός όρος, η επαγγελµατική εξουθένωση χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά
από τον Bradley (1969) για να περιγράψει ένα φαινόµενο που συµβαίνει σε επαγγέλµατα που
σχετίζονται µε παροχή βοήθειας. Παρ’ όλα αυτά, Freudenberger (1974) είναι αυτός που
ανέδειξε πρώτος το σύνδροµο. Για να περιγράψει το φαινόµενο αυτό διάλεξε τη λέξη burnout, η
οποία συχνά χρησιµοποιούνταν στην άτυπη καθηµερινή γλώσσα από τους ειδικούς για να
περιγράψουν τα αποτελέσµατα της µακρόχρονης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Όπως είπε
χαρακτηριστικά η κατάσταση αυτή, η αποτυχία, η φθορά, ή η εξάντληση, είναι αποτέλεσµα
των υπέρµετρων απαιτήσεων της δουλειάς σε ενέργεια, προσπάθεια και προσόντα. Αργότερα
ο Freudenberger (1980) την περιέγραψε ως µια κατάσταση κόπωσης ή απογοήτευσης που
επέρχεται µε την αφοσίωση σε ένα σκοπό, στον τρόπο ζωής, ή µε την αποτυχία να αποκτηθεί
η αναµενόµενη ανταµοιβή.
Το όνοµα που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη διερεύνηση του όρου της επαγγελµατικής
εξουθένωσης, είναι της Maslach (1976). H Maslach (1976;1982) έδωσε ίσως τον
περιεκτικότερο ορισµό για την εξουθένωση, ως την απώλεια ενδιαφέροντος για τους
ανθρώπους µε τους οποίους κάποιος εργάζεται, συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής
εξάντλησης και χαρακτηρίζεται από συναισθηµατική εξάντληση όπου ο επαγγελµατίας δεν
έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήµατα συµπάθειας ή σεβασµού για τους πελάτες ή ασθενείς.
Η ίδια ως κοινωνική ψυχολόγος, µελετούσε τα συναισθήµατα και το στρες στον εργασιακό
χώρο και µετά από πολλές συνεντεύξεις ατόµων µε ανθρωπιστικά επαγγέλµατα, κατέληξε σε κάποια
σταθερά χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής εξουθένωσης. H εµπειρική ή ερευνητική φάση
ξεκινά το 1980, µε τις Maslach και Pines να τοποθετούν την επαγγελµατική εξουθένωση σε
περίοπτη θέση στην “επιστηµονική ατζέντα” (Schaufeli & Enzmann, 1998). Η δουλειά γίνεται
περισσότερο ποσοτική και αρχίζουν να χρησιµοποιούν ερωτηµατολόγια, µεθοδολογία έρευνας και
µεγαλύτερα δείγµατα.
Η Maslach αρχικά χαρακτήρισε τις τρεις διαστάσεις της επαγγελµατικής εξάντλησης ως: α)
τη συναισθηµατική εξάντληση (emotional exhaustion), που αναφέρεται στο αίσθηµα ψυχικής
κόπωσης και καθιστά τον επαγγελµατία ανίκανο να συγκεντρωθεί στα εργασιακά του
καθήκοντα, β) την αποπροσωποποίηση (depersonalization), που αναφέρεται στην ανάπτυξη
ουδέτερων ή ακόµη και αρνητικών αισθηµάτων και την αποµάκρυνση του επαγγελµατία από
τους αποδέκτες των υπηρεσιών του, οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται και αντιµετωπίζονται
υποτιµητικά, γ) το αίσθηµα µειωµένης προσωπικής επίτευξης (loss of personal
accomplishment), που αναφέρεται στο µειωµένο επιθυµητό και επιδιωκόµενο αίσθηµα
ικανοποίησης του επαγγελµατία από την εργασία του και µια τάση να αξιολογεί αρνητικά ότι
αφορά την εργασία του και συνοδεύεται από αισθήµατα ανεπάρκειας και µειωµένη
αυτοεκτίµηση (Maslach & Jackson 1986). Παρόλο που η εξουθένωση έχει παρατηρηθεί και
µελετηθεί σε επαγγέλµατα κυρίως ανθρώπινων υπηρεσιών και άλλων επαγγελµάτων
«βοήθειας» όπου εµπλέκεται η εκτενής και άµεση επαφή µε τους αποδέκτες των υπηρεσιών,
µπορεί να παρατηρηθεί και σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας (Maslach, Jackson, & Leiter,
1996). Υψηλά επίπεδα εξουθένωσης έχουν παρατηρηθεί µεταξύ πολλών επαγγελµατικών
21

οµάδων (Schutte, Toppinen, Kalimo, & Schaufeli, 2000; Toppinen-Tanner, Kalimo, &
Mutanen, 2002).
Σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν δυσµενώς την ψυχική υγεία του εργαζόµενου είναι
και η ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων που καλείται να εκπληρώσει µέσα από την άσκηση
των επαγγελµατικών του καθηκόντων. Η ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων είναι δυο από τα
συνηθισµένα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν αρνητικά και
την επαγγελµατική ικανοποίηση (Αργυράκης, Κουστέλιος, ∆ιγγελίδης & Χρόνη, 2005;
Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004; Wood,
Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 1998) και οδηγούν τους εργαζόµενους
στην αποφυγή της εργασίας τους ή την περιορισµένη επαγγελµατική τους απόδοση (Jackson
& Schuler, 1985; Rizzo, House & Lirtzman, 1970)
Η ασάφεια ρόλου (role ambiguity) σχετίζεται µε την αβεβαιότητα που βιώνει ο εργαζόµενος
όταν δε γνωρίζει ποιες είναι οι απαιτήσεις της εργασίας του, µε ποιο τρόπο θα τις επιτύχει και
πως αναµένουν οι άλλοι να συµπεριφερθεί στην εργασία του (Κάντας, 1995; Koustelios &
Kousteliou, 1998; Koustelios, et al. 2004). Πολλοί ερευνητές επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η
ασάφεια ρόλου παρουσιάζει την υψηλότερη επίδραση στην επαγγελµατική ικανοποίηση και
εξουθένωση των εργαζοµένων, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να εξετάζονται και
οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται µεταξύ των διαφόρων επαγγελµάτων (Chang &
Hancock, 2003; Shen, 2005). Η σύγκρουση ρόλων (role conflict) υφίσταται όταν διαφορετικά
άτοµα ή διαφορετικές οµάδες ατόµων µε τα οποία αλληλεπιδρά ο εργαζόµενος (π.χ.
οικογένεια, συνάδελφοι, φίλοι, γονείς) έχουν συγκρουόµενες προσδοκίες για τη συµπεριφορά
του (Koustelios & Kousteliou, 1998; Pettinger, 1996). Ο εργαζόµενος βιώνει σύγκρουση
ρόλων όταν οι συµπεριφορές που αναµένονται από αυτόν παραβαίνουν τις προσωπικές του
αξίες ή όταν ο ίδιος έχει δύο ή περισσότερες αλληλοσυγκρουόµενες απαιτήσεις (Brewer &
Clippard, 2002; Κάντας, 1995; Steers & Black, 1994). Πλήθος ερευνητών συµφωνούν ότι η
σύγκρουση ρόλων (Cordes & Dougherty,1993; Low, Cravens, Grant, & Moncrief, 2001;
Sethi, Barrier, & King,1999; Singh, Goolsby, & Rhoads, 1994) όπως και η ασάφεια ρόλων
(Burke & Greenglass, 1995a; Low, Cravens, Grant, & Moncrief, (2001); Sethi, et al.1999;
Starnaman & Miller,1992) είναι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες που οδηγούν στην
εξουθένωση.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελµα, υπόκεινται
σε συνθήκες έντονου στρες και συχνά οδηγούνται σε επαγγελµατική εξουθένωση. Η έγκαιρη
αναγνώριση και πρόληψη του συνδρόµου είναι υψίστης σπουδαιότητας γιατί το σύνδροµο
«burnout» είναι δυνατό να επηρεάσει σηµαντικά τη υγεία του εργαζοµένου και την ποιότητα
ζωής του. Η µείωση των πηγών έντασης, η διαχείριση της επαγγελµατικής εξουθένωσης, και
η προαγωγή της υγείας, µε τη δηµιουργία ειδικής υποστηρικτικής οµάδας στο εργασιακό
χώρο του σχολείου και την εφαρµογή ενός προγράµµατος συµβουλευτικής βοήθειας και
αντιµετώπισης του συνδρόµου θα έχει ευεργετικά αποτελέσµατα όχι µόνο για τον
εκπαιδευτικό αλλά και στον µαθητή. Ο Farber (1984) υποστηρίζει ότι η εξουθένωση δεν είναι
µια αντίδραση των εκπαιδευτικών στις συνθήκες εργασίας τους, αλλά ένα ευρύτερο
κοινωνικό πρόβληµα: µια έλλειψη αίσθησης ότι έχουν µια αποστολή, ότι ανήκουν σε µια
"κοινότητα", ένα συναίσθηµα αποµόνωσης. Οι κυριότεροι παράγοντες που ευθύνονται για
την επαγγελµατική εξουθένωση των εκπαιδευτικών ήταν κυρίως οι σχέσεις τους µε τη
διεύθυνση και η αντίληψη τους για την ψυχολογική στήριξη από την πολιτεία. Από την άλλη,
η διοίκηση των σχολείων οφείλει να ενδιαφερθεί, εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικούς
τρόπους χειρισµού, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται προς
τους µαθητές.
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Άλλοι προσωπικοί παράγοντες που εντείνουν την εξουθένωση των καθηγητών είναι οι
παράλογες πεποιθήσεις ή οι προσδοκίες (Oro & Ursua, 2005; Pines, 2002), η έλλειψη της
σηµαντικότητας της διδασκαλίας (Pines, 2002), χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους
όπως ο έντονος συναισθηµατισµός, που κάνει το άτοµο ευάλωτο (Cano-Garcia, PadillaMuṅoz, & Carrasco-Ortiz, 2005). ∆ιαπιστώθηκε ακόµη, ότι ο κίνδυνος εξουθένωσης είναι
ιδιαίτερα αυξηµένος, όταν οι καθηγητές έχουν αντιλήψεις ανικανοποίητων ή
εξωπραγµατικών στόχων και ελλιπή ανάπτυξη της επαγγελµατική τους επίτευξης (Evers,
Brouwers, & Tomic, 2002). Μάλιστα, σε διεθνείς έρευνες διαπιστώνεται ότι περίπου 60-70%
των καθηγητών επανειληµµένα δείχνουν σηµάδια εξουθένωσης, και ένα ποσοστό 30%
περίπου όλων των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθµίδες έδειξαν ευδιάκριτα συµπτώµατα
εξουθένωσης (Antoniou, Polychroni & Walters, 2000; Capel, 1992; Kyriacou, 1987; KytaevSmyk,1983).
Στη βιβλιογραφία διαπιστώνεται ακόµη, πως οι εκπαιδευτικοί µε συµπτώµατα εξουθένωσης
εκδηλώνουν µειωµένη ποιότητα διδασκαλίας καθώς και συνεχή ενασχόληση µε την
προοπτική εγκατάλειψης της εργασίας τους. Μπορεί ακόµη να οδηγηθούν σε χαµηλή
αυτοαντίληψη, σωµατική κόπωση και χαµηλές προσδοκίες τους εργασιακού τους ρόλου
(Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Για το λόγο αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια µία περισσότερο
οργανωµένη επιστηµονικά προσπάθεια διερεύνησης των αιτίων της εξουθένωσης των
εκπαιδευτικών και µελέτης των οργανωσιακών παραγόντων όπως της ασάφειας και
σύγκρουσης ρόλων. Οι εκπαιδευτικοί κάτω από την πίεση που δηµιουργείται εξ αιτίας των
καθηµερινών απαιτήσεων της τάξης και του σχολείου, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση για
να πραγµατοποιήσουν τους στόχους του οργανισµού αλλά και τους δικούς τους. Το γεγονός
αυτό, σε συνάρτηση µε τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών, οδηγεί στο
συµπέρασµα πως η επαγγελµατική τους εξουθένωση µπορεί να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο
το περιβάλλον του σχολείου όπως και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Παρά την ύπαρξη πλήθους εργασιών τα τελευταία χρόνια, σχετικών µε την εξουθένωση και
τους οργανωσιακούς παράγοντες που αναφέρθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης, λίγες είναι οι
έρευνες που έχουν µελετήσει τους παράγοντες αυτούς στους καθηγητές φυσικής αγωγής
(Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, et al. 2004; Koustelios & Tsigilis, 2005).
Ωστόσο όπως έχει επισηµανθεί στην έρευνα των Ζουρνατζή, Τσιγγίλη, Κουστέλιου και
Πιντζοπούλου (2006), η ειδική θέση που κατέχει η φυσική αγωγή στο σχολείο, οι
διαφορετικές συνθήκες εργασίας σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, οι
ποικίλες προσδοκίες του ρόλου και των καθηκόντων των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και
η ειδική δοµή της τάξης διαφοροποιούν τη συγκεκριµένη ειδικότητα από τις υπόλοιπες και
καθιστούν αναγκαία τη µελέτη για την επαγγελµατική εξουθένωση, την ασάφεια και
σύγκρουση ρόλων για τη συγκεκριµένη ειδικότητα.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης,
ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων σε καθηγητές φυσικής αγωγής δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και να διερευνήσει εάν υπάρχουν αλλαγές σ’ αυτά τα επίπεδα κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς (αρχή και τέλος).
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
∆είγµα
Στην έρευνα συµµετείχαν 112 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
από τους νοµούς ∆ράµας και Καβάλας. Από το σύνολο του δείγµατος οι 75 ήταν άνδρες
(67%) και οι 37 γυναίκες (33%). Ο µέσος όρος ηλικίας του δείγµατος ήταν 41.70 έτη (Τ.Α.=
6.487). Η µεγάλη πλειοψηφία 95 ήταν παντρεµένοι-ες (86 %), οι 12 ήταν ανύπανδροι-ες
(10%) και οι 5 ήταν διαζευγµένοι-ες (4%). Το 80.4 % (90) του δείγµατος ήταν µόνιµοι και το
19.6 % (22) ήταν αναπληρωτές. Οι µόνιµοι είχαν Μ.Ο.=14.50 έτη εµπειρίας (Τ.Α. = 8.26) και
οι αναπληρωτές Μ.Ο.= 2.82 έτη εµπειρίας (Τ.Α. = 1.89)
Όργανα µέτρησης
Για τη διερεύνηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής
χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Καταγραφής της Επαγγελµατικής Εξουθένωσης,
Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach & Jackson, 1981; 1986). Το ερωτηµατολόγιο
αποτελείται από 22 θέµατα τα οποία αξιολογούν της τρεις διαστάσεις της επαγγελµατικής
εξουθένωσης: τη «συναισθηµατική εξάντληση», την «αποπροσωποποίηση» και την
«προσωπική επίτευξη». Η «συναισθηµατική εξάντληση» αναφέρεται στο αίσθηµα της
εξάντλησης όπως και την αδικαιολόγητη κούραση που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός (9 θέµατα,
π.χ., “νιώθω συναισθηµατικά εξαντληµένος/η από τη δουλειά µου”), η «αποπροσωποποίηση»
αναφέρεται στην αρνητική και συχνά κυνική στάση απέναντι µαθητές (5 θέµατα, π.χ.,
“ανησυχώ ότι η δουλειά αυτή µε σκληραίνει συναισθηµατικά”) και την «προσωπική
επίτευξη» που αφορά τα συναισθήµατα ικανότητας και επίτευξης σε σχέση µε την εργασία (8
θέµατα, π.χ., “έχω πετύχει πολλά αξιοσηµείωτα πράγµατα στη δουλειά αυτή”). Οι απαντήσεις
δίνονταν σε επταβάθµια κλίµακα από το 0 (καθόλου) έως το 6 (κάθε µέρα), και αφορούν τη
συχνότητα του πως νιώθει ο εκπαιδευτικός στην εργασία του.
Υψηλά επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης διαπιστώνονται όταν καταγράφονται υψηλές
τιµές
στις
κλίµακες
των
διαστάσεων
«συναισθηµατική
εξάντληση»
και
«αποπροσωποποίηση» και χαµηλές τιµές στην κλίµακα της διάστασης «προσωπική
επίτευξη». Μεγάλος αριθµός ερευνών έχει εξετάσει την παραγοντική δοµή καθώς και την
εσωτερική συνοχή του ερωτηµατολογίου σε διάφορους επαγγελµατικούς χώρους,
συµπεριλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios, 2001;
Koustelios, & Kousteliou, 2001).
Για τη διερεύνηση της σύγκρουσης και της ασάφειας ρόλων χρησιµοποιήθηκαν οι κλίµακες
µέτρησης της σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων (Rizzo, House & Lirtzman,1970).
Χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων (role conflict and role
ambiguity) (Rizzo, et al. 1970), σε προσαρµογή των Koustelios και Kousteliou (1998). Η
κατασκευή των δύο κλιµάκων βασίστηκε στη θεωρία των ρόλων και στην άποψη της
κλασικής οργανωσιακής θεωρίας, ότι κάθε εργασιακή θέση σε µια οργανωτική δοµή πρέπει
να έχει ξεκάθαρες εργασιακές απαιτήσεις. Η κλίµακα που µετρά την ασάφεια ρόλου
αποτελείται από έξι προτάσεις (π.χ. γνωρίζω επακριβώς τι περιµένουν οι άλλοι από εµένα),
που µελετούν την ασάφεια των οδηγιών, των ευθυνών και των στόχων του εκπαιδευτικού
στην εργασία του, ενώ η κλίµακα σύγκρουσης ρόλων αποτελείται από οκτώ προτάσεις(π.χ.
στη δουλειά, µου ζητούν να κάνω αντιφατικά πράγµατα), για τη σύγκρουση των ρόλων στο
χώρο εργασίας. Η βαθµολόγηση γίνεται σε µια κλίµακα τύπου Likert επτά διαβαθµίσεων για
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κάθε πρόταση (1=απόλυτα αληθές έως 7=απόλυτα ψευδές) για την ασάφεια ρόλων, και για τη
σύγκρουση ρόλων (1=απόλυτα ψευδές έως 7=απόλυτα αληθές). Για την κλίµακα ασάφειας
ρόλου υπολογίστηκε ο µέσος όρος των απαντήσεων στις έξι ερωτήσεις ο οποίος ονοµάστηκε
βαθµός σαφήνειας ρόλου (1=απόλυτη σαφήνεια 7=απόλυτη ασάφεια,), ενώ για την κλίµακα
σύγκρουσης ρόλου υπολογίστηκε ο µέσος όρος των απαντήσεων στις οκτώ ερωτήσεις, ο
οποίος ονοµάστηκε βαθµός σύγκρουσης ρόλου (1=απόλυτη µη σύγκρουση ρόλων, 7=απόλυτη
σύγκρουση ρόλων). Η µόνη διαφορά έγκειται στη λέξη αποδέκτης, η οποία µετεβλήθη στη
συγκεκριµένη περίπτωση και έγινε µαθητής.
∆ιαδικασία
Η διακίνηση του ερωτηµατολογίου έγινε διαµέσου των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των δυο
νοµών. ∆ιανεµήθηκαν στα σχολεία και ζητήθηκε η επιστροφή τους από τους εκπαιδευτικούς
πάλι στο αντίστοιχο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. Η µέτρηση έγινε σε δύο στάδια, κατά τη
διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς (αρχή και τέλος). ∆ιανεµήθηκαν 290 ερωτηµατολόγια (140
ερωτηµατολόγια στο νοµό ∆ράµας και 150 ερωτηµατολόγια στο νοµό Καβάλας), στην πρώτη
µέτρηση επεστράφησαν 195 ερωτηµατολόγια (67,24%) (96 στο Ν. ∆ράµας και 99 στο Ν.
Καβάλας) και στη δεύτερη µέτρηση επεστράφησαν 173 ερωτηµατολόγια (59,65%) (87 στο
Ν. ∆ράµας και 86 στο Ν. Καβάλας). Από αυτά ταυτοποιήθηκαν τα 112 ερωτηµατολόγια και
αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας. Η ταυτοποίηση έγινε µε τα δηµογραφικά στοιχεία που
συµπληρώθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, όπως φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση,
ηµεροµηνία γέννησης, ειδικότητα, χρόνια προϋπηρεσίας, βαθµίδα εκπαίδευσης.
Τονίστηκε ότι τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα, ότι η συµµετοχή τους στην έρευνα είναι
εθελοντική, ότι δεν πρόκειται να συσχετιστεί µε τη υπηρεσιακή τους εξέλιξη, ότι δεν
υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και ότι τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν για
καθαρά επιστηµονικούς σκοπούς. Οι ερωτήσεις ήταν σαφείς, σύντοµες και όπου χρειαζόταν
υπήρχαν οδηγίες για την πλήρη κατανόηση και αποφυγή λάθους. Η ταυτοποίηση τους
διασφαλίσθηκε από τη συµπλήρωση δηµογραφικών στοιχείων που υπήρχαν µέσα σε κάθε
ερωτηµατολόγιο. Ζητήθηκε να συµπληρωθούν από τους καθηγητές φυσικής αγωγής σε
κατάλληλο περιβάλλον, σε όποιο χώρο επιθυµούσαν είτε στο χώρο του σχολείου είτε στο
σπίτι τους, χωρίς καµία συζήτηση της θεµατολογίας κατά τη συµπλήρωση και µε απόλυτη
ειλικρίνεια σε όλα τα ζητούµενα στοιχεία.
Στατιστική ανάλυση
Στην παρούσα έρευνα όλες οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το στατιστικό πρόγραµµα
S.P.S.S. V.16. for Windows. Αρχικά, χρησιµοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση
συχνοτήτων και ακολούθησε ο έλεγχος της δοµικής εγκυρότητας των ερωτηµατολογίων που
χρησιµοποιήθηκαν. Την εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης ακολούθησε ανάλυση
αξιοπιστίας (reliability analysis) στις ερωτήσεις που συνθέτουν κάθε παράγοντα, ώστε να
διαπιστωθεί ο βαθµός αξιοπιστίας –συνοχής κάθε παράγοντα. Οι µέσοι όροι έδειξαν τα
επίπεδα επαγγελµατικής εξουθένωσης, ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων που βιώνουν οι
εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής. Για τον έλεγχο της υπόθεσης, εάν υπάρχουν αλλαγές σ’ αυτά
τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χρησιµοποιήθηκε το paired samples t-test
µε επίπεδο σηµαντικότητας .05, σε δυο χρονικές στιγµές, κατά την έναρξη και τη λήξη του
σχολικού έτους.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων του ερωτηµατολογίου της επαγγελµατικής
εξουθένωσης, της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων εξετάστηκε µε βάση το συντελεστή α του
Cronbach για τον κάθε παράγοντα χωριστά. Οι αντίστοιχοι συντελεστές α είναι .73 για τη
διάσταση «συναισθηµατική εξάντληση», .70 για τη διάσταση «προσωπική επίτευξη» και .67
για τη διάσταση «αποπροσωποποίηση». Αντίστοιχα οι συντελεστές α για την «ασάφεια
ρόλων» ήταν .77 και για τη «σύγκρουση ρόλων» .78. Σε έρευνα τους οι Koustelios και
Kousteliou (1998) ανέφεραν .71 δείκτη για τη σύγκρουση ρόλων και .73 για την ασάφεια
ρόλων. Σε άλλες έρευνες το εύρος για τους συντελεστές αξιοπιστίας για τη σύγκρουση ρόλων
ήταν από .56 έως .94 και από .63 έως .90 για την ασάφεια ρόλων (Cook, Hepworth, Wall, &
Warr, 1981; Koustelios, 2001).
Tα αποτελέσµατα αξιοπιστίας είναι ικανοποιητικά και δηλώνουν την αξιοπιστία της
κλίµακας. Ανάλογες τιµές για την εξουθένωση παρατηρήθηκαν σε έρευνες που
πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, αναφέρεται για τον παράγοντα «αποπροσωποποίηση»
εύρος αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s alpha) .55 έως .68, για τον παράγοντα
«συναισθηµατική εξάντληση» .74 έως .84 και για τον παράγοντα «προσωπική επίτευξη» .62
έως .77 (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1992; Κάντας, 1996; Kousteliou, 1996;
Παπαδηµητρίου, Κουστέλιος, Κρητικός & Πολλάτου, 2008; Togia, Koustelios &Tsigilis,
2004). Ο Kokkinos (2006) αναφέρει για τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης ότι οι δείκτες
κυµαίνονται από .63 (αποπροσωποποίηση), .79 (προσωπική επίτευξη) και .85
(συναισθηµατική εξάντληση).
Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης paired samples t test οι τιµές των µέσων όρων τις
συναισθηµατικής εξάντλησης ήταν σε χαµηλά επίπεδα και στην πρώτη µέτρηση
Μ.Ο.=14.1(SD=9.9) και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=13.9 (SD=9.8), ενώ ο
βαθµός συνάφειας των µετρήσεων ήταν χαµηλός r = .285, p<0.05. Για την προσωπική
επίτευξη οι τιµές των µέσων όρων ήταν υψηλές στην πρώτη µέτρηση Μ.Ο.=52.3 (SD=6.2)
και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=52.0 (SD=6.9), ο βαθµός συνάφειας των
µετρήσεων ήταν µέτριος r = .451, p<0.001. Για την αποπροσωποποίηση οι τιµές των µέσων
όρων ήταν χαµηλές στην πρώτη µέτρηση Μ.Ο.=3.2 (SD=4.6) και στη δεύτερη µέτρηση
αντίστοιχα Μ.Ο.=6.0 (SD=8.9), ο βαθµός συνάφειας των µετρήσεων ήταν χαµηλός r = .252,
p<0.05. Ανάλογα για την ασάφεια ρόλων ήταν χαµηλές οι τιµές των µέσων όρων στην πρώτη
µέτρηση Μ.Ο.=1.99 (SD=.92) και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=2.03(SD=.83), ο
βαθµός συνάφειας των µετρήσεων ήταν µέτριος r = .425, p<0.001, ενώ για τη σύγκρουση
ρόλων οι τιµές των µέσων όρων ήταν σε µέτρια επίπεδα στην πρώτη µέτρηση Μ.Ο.=3.26
(SD=1.31) και στη δεύτερη µέτρηση αντίστοιχα Μ.Ο.=3.07 (SD=1.18), ο βαθµός συνάφειας
των µετρήσεων ήταν µέτριος r = .387, p<0.001. Από την ανάλυση paired samples t test των
δυο µετρήσεων, φάνηκε ότι µόνο για τη διάσταση της αποπροσωποποίησης ήταν στατιστικά
σηµαντική η διαφορά των µέσων όρων t (111)= -3.315 για p=.001. Τα αποτελέσµατα από την
ανάλυση paired samples t test φαίνονται στον πίνακα 1.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύµφωνα µε τους Maslach και Leiter (1999), η εξουθένωση είναι ένα σοβαρό πρόβληµα
στους σύγχρονους χώρους εργασίας, σε µια εποχή όπου τα δηµόσια σχολεία είναι κάτω από
το µικροσκόπιο και απειλούνται στο να είναι υπεύθυνα για αυτό που συµβαίνει στην
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κοινωνία και µε ένα αυξανόµενο επίπεδο προσδοκίας. Στο χώρο της εκπαίδευσης η
εξουθένωση των εκπαιδευτικών έχει επιπτώσεις στην απόδοση εργασίας τους, µε αποτέλεσµα
µειώνοντας την ποιότητα στη διδασκαλία να επηρεάζεται άµεσα η ακαδηµαϊκή επίδοση των
παιδιών (Blandford, 2000).
Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής δε φάνηκε να εµφανίζουν υψηλά
επίπεδα εξουθένωσης, ενώ δε δήλωσαν περισσότερο κουρασµένοι ή εξαντληµένοι κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, µια και στις δυο µετρήσεις οι τιµές των µέσων όρων ήταν
χαµηλές, επιβεβαιώνοντας τα γενικότερα συµπεράσµατα ότι οι εκπαιδευτικοί φυσικής
αγωγής στην Ελλάδα όπως και οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων είναι ικανοποιηµένοι και
δεν βιώνουν υψηλά επίπεδα εξουθένωσης (Kantas & Vassilaki, 1997; Koustelios, 2001α;
Koustelios & Tsigilis, 2005; Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλου, 2007; Τσιγγίλης, 2005).
Με βάση τα πρότυπα των εκπαιδευτικών όπως παρουσιάστηκαν από τους Maslach και
Jackson (1986), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής φάνηκε να βιώνουν σχετικά
χαµηλά επίπεδα εξουθένωσης.

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της επαγγελµατικής εξουθένωσης,
ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων και η διαφορά των µέσων όρων τους στην αρχή και
στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

1η µέτρηση
Μ.Ο
(Τ.Α.)

2η µέτρηση
Μ.Ο (Τ.Α.)

ασάφεια ρόλων

1.99

( .92)

2.03

( .83)

-.389

σύγκρουση ρόλων

3.26

(1.31)

3.07

(1.18)

1.527

(9.8)

.106

(6.9)

.390

(8.9)

-3.315

συναισθηµατική
14.1
(9.9)
13.9
εξάντληση
προσωπική
52.3
(6.2)
52.0
επίτευξη
αποπροσωποποίησ
3.2
(4.6)
6.0
η
Σηµ.: ΜΣ= µη σηµαντικό µε p<.05

t
df (111)

Sig.

.698
(ΜΣ)
.130
(ΜΣ)
.916
(ΜΣ)
.697
(ΜΣ)
.001

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το µάθηµα της φυσικής
αγωγής είναι ένα µάθηµα που ιεραρχικά µε τα άλλα µαθήµατα αντιµετωπίζεται ως
υποδεέστερο. Πολλές φορές ανάλογες απόψεις εκφράζονται σε µελέτες και άλλων χωρών µε
διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον (Fejgin, Ephraty, & Ben-Sira, 1995; Smith & Leng,
2003). Αυτό πολλές φορές οδηγεί τους µαθητές, τους γονείς και κάποιες φορές και τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής να έχουν µειωµένες απαιτήσεις και προσδοκίες.
Πέραν τούτου, υπάρχει και η αντίληψη πως το µάθηµα της φυσικής αγωγής είναι εξαιρετικά
εξαρτηµένο από τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό. Σε περίπτωση απουσίας των παροχών,
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ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής θα πρέπει να αυτοσχεδιάσει, κάτι που πολλές φορές οδηγεί
στο αίσθηµα µιας αυξηµένης αυτονοµίας. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες µπορούν να
συµβάλλουν στην καλύτερη ερµηνεία των χαµηλών επιπέδων εξουθένωσης που
διαπιστώθηκε στους Έλληνες εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής (Koustelios & Tsigilis, 2005).
Στον Ελληνικό χώρο επίσης, έχουν διαπιστωθεί από τους Kantas και Vassilaki (1997) χαµηλά
επίπεδα εξουθένωσης εκπαιδευτικών έναντι συναδέλφων τους σε άλλες χώρες. Ειδικότερα, οι
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εξέφρασαν λιγότερη προσωπική επίτευξη και
περισσότερη αποπροσωποποίηση έναντι των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής αντιλαµβάνονται
χαµηλή ασάφεια ρόλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο σχολείο. Παρόµοια
ήταν και τα αποτελέσµατα της έρευνας των Παπαστυλιανού και Πολυχρονόπουλου, (2007)
ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν χαµηλό επίπεδο ασάφειας ρόλων, όπως και οι
Koustelios και Kousteliou (1998) ανέφεραν χαµηλά επίπεδα και για την ασάφεια και για τη
σύγκρουση ρόλων σε έρευνα τους σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Η συµφωνία των παραπάνω ερευνών σε χαµηλά επίπεδα ασάφειας ρόλων
δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα αντιλαµβάνονται σε µεγάλο βαθµό σαφείς,
διακριτούς και ξεκάθαρους τους ρόλους µέσα στο σχολικό περιβάλλον. Μια και η ασάφεια
ρόλων µπορεί να οφείλεται είτε σε ασαφείς οδηγίες είτε σε αναποτελεσµατική επικοινωνία,
ενώ σχετίζεται όχι µόνο µε την αβεβαιότητα των εργαζοµένων αναφορικά µε τις εργασιακές
απαιτήσεις αλλά και µε τον τρόπο που αναµένουν οι άλλοι (π.χ. συνάδελφοι, γονείς) να
συµπεριφερθούν κατά την εργασίας τους (Αργυράκης κ.ά., 2005; Baron, 1986; Koustelios et
al., 2004; Παπαστυλιανού, Πολυχρονόπουλος, 2007).
Ανάλογα µε την παρούσα έρευνα και στην έρευνα των Παπαστυλιανού και
Πολυχρονόπουλου, (2007) φάνηκε ότι οι ο βαθµός σύγκρουσης ρόλων στους εκπαιδευτικούς
κυµάνθηκε σε µέτρια, κατά µέσο όρο, επίπεδα. Τα µέτρια επίπεδα σύγκρουσης ρόλων που
αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής του δείγµατος πιθανότατα να σχετίζονται µε
την υπερφόρτωση ρόλου, η οποία αποτελεί µια συνηθισµένη µορφή σύγκρουσης ρόλων, όπου
πολλές προσδοκίες απευθύνονται σε έναν εργαζόµενο ταυτόχρονα (Wood et al., 1998). Αλλά
και σε άλλους παράγοντες όπως η διάψευση των προσδοκιών από το επάγγελµα, το χαµηλό
σύστηµα αµοιβών, οι συµπεριφορές που αναµένονται από αυτούς και πιθανώς να
αντιστρατεύονται προσωπικές τους αξίες, απόψεις και εκτιµήσεις, ενώ µπορεί να οφείλεται
και στις αλληλοσυγκρουόµενες απαιτήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών (Παπαστυλιανού &
Πολυχρονόπουλου, 2007).
Αντίθετα οι Koustelios, et al. (2004) σε έρευνα τους σε καθηγητές φυσικής αγωγής σε
προγράµµατα «Άθληση για όλους» διαπίστωσαν υψηλά επίπεδα για την ασάφεια ρόλων και
µέτρια επίπεδα σύγκρουσης ρόλων. Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε χώρους άθλησης
στην Ελλάδα φάνηκε ότι οι εργαζόµενοι βίωναν χαµηλά επίπεδα ασάφειας ρόλων, ενώ
ανέφεραν σχετικά υψηλά επίπεδα σύγκρουσης ρόλων (Αργυράκης, κ.ά. 2005). Αυτό
πιθανότατα να οφειλόταν στην ύπαρξη πολλών διαφορετικών λειτουργικών τοµέων (20)
εντός της εγκατάστασης, των οποίων οι αρµοδιότητες αλληλοκαλυπτόταν και η
διεκπεραίωση των εργασιών ενός τοµέα, ενδεχόµενα, να απαιτούσε αντικρουόµενες ενέργειες
σε σχέση µε τα λειτουργικά δεδοµένα κάποιου άλλου τοµέα. Σε αντίθεση, µε τα ευρήµατα
της έρευνας των Θεοδωράκη, Κούλη και Κουστέλιου (2003), οι οποίοι διαπίστωσαν σε
δείγµα εργαζοµένων σε γυµναστήρια, υψηλά επίπεδα ασάφειας ρόλων και µέτρια επίπεδα
σύγκρουσης ρόλων.
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Παρόµοια µε την παρούσα έρευνα ήταν τα συµπεράσµατα των Schuller, Aldag, και Brief,
(1977) στο χώρο της υγείας. Στα ευρήµατα άλλων ερευνών σε διαφορετικά επαγγέλµατα
όπως των Szilargyi, Sims, και Keller, (1976) διαπιστώθηκε ότι οι µέσοι όροι για την ασάφεια
ρόλων κυµαίνονται σε τιµές 2.37 (Τ.Α.= .77) έως 3.53 (Τ.Α.=1.38) και για τη σύγκρουση
ρόλων ήταν από 3.84 (Τ.Α.=.54) έως 4.13 (Τ.Α.= .35). Ανάλογα οι Morris και Koch (1979),
σε έρευνα µε υπαλλήλους του πανεπιστηµίου διαπίστωσαν για την ασάφεια ρόλων Μ.Ο.=
2.79 (Τ.Α.= 1.35) έως Μ.Ο. =3.24 (Τ.Α.=1.41) και για τη σύγκρουση ρόλων από
Μ.Ο.=3.02(Τ.Α.= 1.36) έως Μ.Ο.= 3.87 (Τ.Α.=1.37).
Στην παρούσα έρευνα και στις δυο µετρήσεις (στην αρχή και το τέλος σχολικής χρονιάς), δεν
παρατηρήθηκαν αλλαγές στα επίπεδα της ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων καθώς και στην
εξουθένωση εκτός από την διάσταση της αποπροσωποποίησης. Βέβαια οι τιµές των µέσων
όρων της αποπροσωποποίησης ήταν εξαιρετικά µικρές, γεγονός που δηλώνει πως είναι µικρά
τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που βιώνουν το αίσθηµα της αποπροσωποποίησης. ∆εν
πρέπει να παραβλεφθεί όµως το γεγονός ότι παρατηρήθηκε διπλασιασµός σχεδόν της τιµής
του µέσου όρου κατά το τέλος της σχολικής περιόδου. Φάνηκε πως εάν δεν υπάρξει καµία
παρέµβαση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών που βιώνουν την αποπροσωποποίηση, κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αποξενώνονται όλο και περισσότερο από τους µαθητές και
συναδέλφους τους. Ανάλογα στη διαχρονική µελέτη των Wade, Cooley και Savicki, (1986)
µελετώντας τα επίπεδα αλλαγής της εξουθένωσης κατά την διάρκεια ενός έτους,
διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα ήταν αρκετά σταθερά αλλά και ότι στις ανθρώπινες υπηρεσίες οι
επαγγελµατίες, είναι πιθανόν να αυξήσουν το επίπεδο της συνολικής εξουθένωσης όσο και να
τη µειώσουν. Με τα στοιχεία αυτά διέλυσαν το µύθο ότι στα επαγγέλµατα ανθρώπινων
υπηρεσιών, οι επαγγελµατίες βιώνουν µια διαδικασία “φθοράς”, η οποία τελικά θα τους
οδηγήσει σε εξουθένωση. Μάλιστα, οι εργαζόµενοι οι οποίοι ανέφεραν σχέσεις υποστήριξης,
εµφάνισαν µείωση ή πολύ χαµηλά επίπεδα εξουθένωσης (Berkeley Planning Associates,
1977; Jayaratne & Chess, 1984; Shinn, Rosario, March, & Chestnut, 1984).
Μελλοντικά πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες στην Ελλάδα στο χώρο του σχολείου, για
την καταγραφή της έκτασης και του βαθµού της υπάρχουσας επαγγελµατικής εξουθένωσης
και την εξακρίβωση των αιτιών της σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, γεγονός που
υστερεί αισθητά. Το επάγγελµα που ασκούν οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζεται πολλές φορές
ως λειτούργηµα, προσδίδοντας ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο έργο τους. Το στρες και συχνά η
επαγγελµατική εξουθένωση που βιώνουν, παρεµποδίζει την άσκηση του τόσο σηµαντικού
τους ρόλου και γι’ αυτό θα πρέπει να βοηθηθούν και να τους δοθούν όσο το δυνατόν
περισσότερες δηµιουργικές και ουσιαστικές διέξοδοι.
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Abstract
The purpose of this investigation was a) to examine the levels of job burnout, role conflict and
role ambiguity of the physical education teachers, and b) examine whether there are
differences in burnout, role conflict and ambiguity experienced by teachers during the school
year (beginning and end). The sample consisted of 112 physical education teachers of
secondary education (75 men and 37 women) (N = 112) with an average age Mean = 41.70
years (SD = 6.49), for males Mean = 42.36 years (SD = 6.82) and women Mean = 40.33 years
(SD = 5.56). The results showed that teachers had low levels of burnout, emotional
exhaustion had Mean = 14.1 (SD =9.9), the depersonalization had Mean = 3.2 (SD =4.6) and
levels of personal achievement was very high Mean =52.3 (SD =6.2), suggesting that teachers
feel very capable. The levels of role conflict found moderate Mean = 3.26 (SD =.1.31), while
that of role ambiguity was low Mean = 1.99 (SD =.92). The paired samples t test analysis
showed constant levels of role ambiguity, role conflict and depersonalization as the only
dimension of burnout, which averages differed significantly in both measurements at the
beginning and end of the school year.
Keywords: job burnout, role conflict, role ambiguity, physical education teachers
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