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Η σύγκρουση εργασίας - οικογένειας σε σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση, 

την επαγγελματική ικανοποίηση και το συναίσθημα στην εργασία: Μελέτη σε 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το φαινόμενο της σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας έχει απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τέταρτο της δεκαετίας μας. Η παρούσα έρευνα 

μελέτησε την επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

συναίσθημα στην εργασία και το φύλο σε σχέση με τη σύγκρουση εργασίας-οικογένειας 

σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και διερεύνησε 

την επίδραση που ασκεί στην οικογένεια και την εργασία η ενασχόληση των 

εκπαιδευτικών με εξω-εργασιακές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 130 έγγαμους εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων, οι οποίοι 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

σύγκρουση εργασίας-οικογένειας σχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική 

ικανοποίηση, το θετικό συναίσθημα στην εργασία και την ικανοποίηση από την 

ενασχόληση με εξω-εργασιακές δραστηριότητες, και θετικά με την επαγγελματική 

εξουθένωση και το αρνητικό συναίσθημα στην εργασία. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι 

εξω-εργασιακές δραστηριότητες σχετίζονται αρνητικά με την επαγγελματική 

εξουθένωση, ενώ ως προς το φύλο η ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες βιώνουν 

περισσότερη σύγκρουση εργασίας-οικογένειας και αρνητικό συναίσθημα στην εργασία 

από τους άντρες, ενώ αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες. 

Τέλος, αποδείχτηκε ότι οι εξω-εργασιακές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην 

πρόβλεψη της επαγγελματικής εξουθένωσης, της επαγγελματικής ικανοποίησης, του 

συναισθήματος στην εργασία και της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας.

Λέξεις κλειδιά: σύγκρουση εργασίας-οικογένειας, επαγγελματική εξουθένωση,

ικανοποίηση από την εργασία, συναίσθημα στην εργασία, εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες, φύλο και σύγκρουση εργασίας οικογένειας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τότε που ο άνθρωπος εισήχθη στο χώρο της εργασίας, το ζήτημα της σχέσης 

εργασίας - οικογένειας αποτελούσε πάντα μέρος της ζωής του (Greenhaus & Powell, 

2003). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τόσο η εργασία όσο και η οικογένεια εφοδιάζουν το 

άτομο με οφέλη απαραίτητα για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής (Barnett & Hyde, 

2001; Friedman & Greenhaus, 2000). Εξάλλου έχει βρεθεί ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην 

εργασία και την οικογένεια είναι ισχυρά αλληλοεξαρτώμενες και δυναμικές (Huang, 

Hammer, Neal, & Perrin, 2004), καθώς συγκεκριμένοι παράγοντες στο χώρο της 

εργασίας επηρεάζουν το χώρο της οικογένειας και τούμπαλιν (Boyar, Maertz, Pearson, 

& Keough, 2003).

Η εργασία δίνει ταυτότητα στο άτομο μέσα στην κοινωνία, του προσφέρει το 

πεδίο να αναπτύξει τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, να καταξιωθεί και να 

πραγματώσει τους στόχους του. Εντούτοις, μερικές φορές επηρεάζει τη ζωή με 

προβληματικό τρόπο, καθώς είναι πλέον δύσκολο για τις σύγχρονες οικογένειες να 

συντηρούνται μόνο με ένα εισόδημα και ως εκ τούτου αναγκάζονται να εργάζονται και 

τα δύο ενήλικα μέλη της. Σύμφωνα με έρευνα του Boots (2004) στο 70% περίπου των 

οικογενειών στις Η.Π.Α. είτε εργάζονται και οι δύο γονείς ή -στις μονογονεϊκές 

οικογένειες- εργάζεται ο άγαμος γονέας, ενώ πρόσφατες στατιστικές έρευνες αναφέρουν 

ότι οι γυναίκες στις ΕΙΠΑ κατέχουν περίπου το 50% της εθνικής εργατικής δύναμης (US 

Census Bureau, 2004). Στο ίδιο μήκος κύματος εντάσσονται και οι έρευνες που 

αποδεικνύουν ότι τα ζευγάρια καθυστερούν ή αναβάλλουν την τεκνοποιία για να 

επιδιώξουν την επαγγελματική καταξίωση ή την οικονομική σταθερότητα (Lingard & 

Francis, 2005).

Όπως ήταν επόμενο, η αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εισήχθησαν στο 

εργατικό δυναμικό έχει επηρεάσει τους τρόπους που οι έγγαμοι άνδρες και γυναίκες 

οργανώνουν τη ζωή. Μία από τις συνέπειες αυτών των αλλαγών υπήρξε η άρση του 

αυστηρού διαχωρισμού των ρόλων μεταξύ εργαζομένων και μη και η συνεπακόλουθη 

διεύρυνση της σύγκρουσης εργασίας - οικογένειας (Geurts & Demerouti, 2003). 

Επιπλέον, έχει διαφοροποιηθεί και η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους, εφόσον ο 

χρόνος που διατίθεται πλέον για οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης ή σύσφιγξης των 

οικογενειακών δεσμών είναι περιορισμένος. Σε πρόσφατη μελέτη του Αυστραλιανού
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Ιδρύματος Παιδικής Ηλικίας αναφέρεται ότι τα δύο τρίτα των Αυστραλών γονέων 

πιστεύουν πως θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι γονείς, και η έρευνα συμπεραίνει ότι η 

έλλειψη γονεϊκού χρόνου προς τα παιδιά αποτελεί μείζον πρόβλημα στην αυστραλιανή 

κοινωνία (Tucci, Goddard, & Mitchell, 2004). Σύμφωνη με τα πορίσματα της παραπάνω 

μελέτης είναι και πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε στις Η.Π.Α. σε διάφορα 

επαγγέλματα και η οποία απέδειξε ότι το 70% των εργαζομένων δεν είναι ικανοποιημένο 

από την ισορροπία εργασίας - οικογένειας, ενώ το μισό από το παραπάνω ποσοστό 

αναζητά καινούρια εργασία, επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο στην προσωπική 

όσο και την επαγγελματική ζωή (Huffman, Payne, & Castro, 2003). Οι παραπάνω 

διαπιστώσεις οδήγησαν τους ερευνητές σε εκτεταμένη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα 

στην εργασία και την οικογένεια (Eby, et al., 2005).

Η πρωτοτυπία αυτής της εργασίας έγκειται στη διερεύνηση της επίδρασης που 

ασκούν οι εξω-εργασιακές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών κατά τον ελεύθερο χρόνο 

τους στην επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση, το συναίσθημα 

στην εργασία και, φυσικά, στη σύγκρουση εργασίας οικογένειας. Η εισαγωγή που 

ακολουθεί έχει την εξής δομή: ΐ) Αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη σχέση 

εργασίας και μη εργασίας, ii) Θεωρητικό πλαίσιο της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας 

και ορισμοί, iii) Συνέπειες - Αλληλεπιδράσεις της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας με 

άλλες μεταβλητές, ΐν) Σύγκρουση εργασίας- οικογένειας και Εκπαιδευτικοί. 

Αναγκαιότητα έρευνας, ν) Σύγκρουση εργασίας- οικογένειας και επαγγελματική 

εξουθένωση, vi) Σύγκρουση εργασίας-οικογένειας και επαγγελματική ικανοποίηση, vii) 

Σύγκρουση εργασίας-οικογένειας και συναίσθημα στην εργασία, viii) Σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας και φύλο και ix) Ερευνητικές υποθέσεις και στόχοι.

ΐ) Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη σχέση εργασίας και μη εργασίας.

Οι κλασικές υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τη σχέση εργασίας και μη 

εργασίας είναι τρεις: διαχωρισμού (segregation or segmentation hypothesis),

αναπλήρωσης (compensation hypothesis) και γενίκευσης (spillover ή generalization). 

Σύμφωνα με την πρώτη, που είναι η παλαιότερη, δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα 

δύο περιβάλλοντα (εργασίας - μη εργασίας) (Dubin, 1956; Dubin & Champoux, 1977). 

Οι δύο περιοχές θεωρούνται ψυχολογικά, κοινωνικά, χρονικά αλλά και λειτουργικά
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διαφορετικές, καθώς επίσης διαφορετικές κρίνονται και οι απαιτήσεις και τα 

αποτελέσματα αυτών σε κάθε άτομο (Schabracq, Winnubst, Cooper, 2002).

Ο Wilensky το 1960 ανέπτυξε τις άλλες δύο βασικές υποθέσεις. Η υπόθεση 

αναπλήρωσης υποστηρίζει ότι το άτομο προσπαθεί να αναπληρώσει τα συναισθήματα

απώλειας και στέρησης που βιώνει στο τομέα της εργασίας και η υπόθεση γενίκευσης*
αναφέρεται στα συναισθήματα αποξένωσης που βιώνει κανείς στον τομέα εργασίας, τα 

οποία γενικεύονται και μεταφέρονται στον τομέα της μη εργασίας (Schabracq et al., 

2002). Και οι δύο υποθέσεις υιοθετούν μια αρνητική εικόνα για την εργασία. Ερευνητικά 

δεδομένα υπάρχουν και για τις δύο υποθέσεις (Kabanoff & O’Brien, 1980).

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί μία από τις πιο πρόσφατες θεωρίες, η θεωρία του 

Frone, ο οποίος το 1992 ανέπτυξε και εξέτασε ένα εκτεταμένο μοντέλο αναφορικά με τη 

σχέση εργασίας - οικογένειας. Σύμφωνα με αυτό προκύπτουν οι δύο σχέσεις αυτής της 

θεωρίας, η σχέση «εργασίας - οικογένειας» και η σχέση «οικογένειας - εργασίας». Το 

1997 ο Frone επαναδιατύπωσε τη θέση αυτή και έδωσε μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση 

σχετικά με τη σχέση των δύο περιοχών. Η υπόθεση που διατυπώθηκε ήταν ότι η σχέση 

αυτή είναι έμμεση και παρεμβάλλεται ο ρόλος άλλων παραγόντων, όπως του άγχους, της 

δυσαρέσκειας και της υπερφόρτωσης. Η λογική, δηλαδή, αυτής της θεώρησης για την 

έμμεση σχέση «σύγκρουσης εργασίας - οικογένειας» και «σύγκρουσης οικογένειας - 

εργασίας» ήταν ότι υψηλά επίπεδα «σύγκρουσης εργασίας - οικογένειας» οδηγούν σε 

αύξηση του άγχους και της μη ικανοποίησης στο χώρο της οικογένειας, καθότι οι 

εργασιακές απαιτήσεις μειώνουν τους διαθέσιμους πόρους που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάποιος προκειμένου να επιλύσει οικογενειακά ζητήματα. Αυτό έχει ως 

απόρροια την αύξηση του επιπέδου «σύγκρουσης οικογένειας-εργασίας». Πάντως, παρά 

τη μεγάλη βιβλιογραφία στο αντικείμενο της σύγκρουσης εργασίας - οικογένειας, οι 

Guerts, Kompier, Roxburgh, & Houtman (2003) επισημαίνουν την έλλειψη ενός ισχυρού 

θεωρητικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξει ένας περιορισμός στις πολλές εμπειρικές 

μελέτες (Lingard & Francis, 2005).

Εντούτοις, παρόλες τις επιδράσεις που ασκεί η εργασία στην προσωπική ζωή του 

ατόμου δεν πρέπει να παραγκωνιστεί το γεγονός ότι στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές 

κοινωνίες η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αυξανόμενη ευελιξία των οργανισμών, η 

ζήτηση εξαιρετικά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η τεράστια εξάπλωση των
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ευκαιριών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου θέτουν νέες προκλήσεις στα άτομα σε σχέση 

με την εργασία τους και τις επιλογές των εξω - εργασιακών δραστηριοτήτων τους 

(Rifkin, 1995). Όπως ήταν λοιπόν επόμενο, άνθισε η έρευνα για τις εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες και τη σχέση τους με την ευημερία και την ικανοποίηση από την 

εργασία και τη ζωή (Delle Fave & Massimini, 2003).

Με τον όρο «εξω-εργασιακές δραστηριότητες» νοούνται οι δραστηριότητες στις 

οποίες επιδίδεται ο εργαζόμενος έξω από το χώρο και το χρόνο της δουλειάς του και 

ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν επαφές με φίλους, συμμετοχή σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις, χρήση της νέας τεχνολογίας (Η/Υ και διαδίκτυο), οικογενειακές εκδρομές, 

διασκέδαση και ερασιτεχνικές απασχολήσεις (hobbies). Κατά τη διάρκεια των εξω- 

εργασιακών δραστηριοτήτων «οι άνθρωποι αναζητούν περιβάλλοντα όπου θα τους 

επιτραπεί να εξασκήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, να εκφράσουν τις απόψεις 

και τις αξίες τους και να αναλάβουν ευχάριστους ρόλους» (Holland, 1985a). Για το λόγο 

αυτό οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους 

συμβατές με την προσωπικότητά τους (Cairo, 1979; Taylor et al., 1979; Varca & Shaffer,

1982).

Οι δραστηριότητες που έχουν προκαλέσει τις πιο θετικές εντυπώσεις στο άτομο 

είναι οι αθλητικές, τα παιχνίδια και η ενασχόληση με τις τέχνες και τα hobbies (Kleiber, 

& Rickards, 1985). Οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν ευχαρίστηση, εμπλοκή και 

ουσιαστική κινητοποίηση, ενώ παράλληλα προωθούν τη σκόπιμη προσπάθεια για 

επίτευξη καλά καθορισμένων στόχων και απόκτηση δεξιοτήτων (Delle Fave & 

Massimini, 2003). Επίσης, η ενασχόληση με αυτές μπορεί να ρυθμίσει αποτελεσματικά 

το εργασιακό άγχος (Ηο, 1996). Σύμφωνα με τα ευρήματα αρκετών ερευνών, η 

ικανοποίηση που προέρχεται από τις δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο είναι ο 

πρώτιστος καθοριστικός παράγοντας για τη διανοητική διαύγεια, παρά η ικανοποίηση 

που προέρχεται από την εργασία, την οικογένεια ή την οικονομική ευμάρεια (Campbell, 

Converse, & Rodgers, 1976; Ragheb & Griffith, 1982).

Η αφιέρωση του ελεύθερου χρόνου <je δραστηριότητες που ευχαριστούν το άτομο 

αποτελεί σημαντική πλευρά της καθημερινότητας. Οι δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο παρέχουν τη δυνατότητα χαλάρωσης και ανανέωσης, καθώς κατά τη διάρκειά τους 

το άτομο κατορθώνει να αποδράσει από ανιαρές καθημερινές ενέργειες και δράττει
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ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη (Mattingly & Bianchi, 2003). Χωρίς αυτές η ζωή 

μπορεί να χάσει πολλά από την αξία και το νόημά της, καθώς είναι μέσω των εξω 

εργασιακών δραστηριοτήτων που οι άνθρωποι συχνά ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους και 

σχηματίζουν εκείνο το κοινωνικό κεφάλαιο, στο οποίο θα απευθυνθούν σε περίπτωση 

ανάγκης (Coleman 1993; Mattingly & Bianchi, 2003).

Ακόμη, το άτομο έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να αυτο- 

εκφραστεί και να αυτο-ενεργήσει (Crandall, 1980; Kleiber & Rickards, 1985; Tinsley & 

Tinsley, 1986) όπως επίσης και να απολαύσει την ελευθερία της επιλογής (Iso-Ahola, 

1984; Manned, 1980), να αναπτύξει την αίσθηση της επάρκειας, της αυτονομίας και του 

αυτοπροσδιορισμού του (Coleman & Iso-Ahola, 1993; Iso-Ahola, 1980, 1989; Melamed, 

Meir, & Samson, 1995; Witt, Ellis, & Niles, 1984). Επίσης οι εξω εργασιακές 

δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν μερικώς ως ψυχολογική αντιστάθμιση των 

ελλειμμάτων της ικανοποίησης από την εργασία (Spreitzer & Snyder, 1987). Γενικότερα 

η συμμετοχή σε εξω εργασιακές δραστηριότητες έχει ευεργετική επίδραση στην 

ικανοποίηση, την ευημερία αλλά και την υγεία (Coleman, 1993; Coleman & Iso-Ahola, 

1993). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η συμμετοχή σε εξω εργασιακές δραστηριότητες 

συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα ζωής (Lloyd & Auld, 2002; Michalos & Zumbo, 

2003; Michalos, 2005; Kao, et al., 2005; Kousha & Mohseni, 1997; Ritsner, et al., 2005; 

Wendel-Vos, Schuit, Tijhuis, & Kromhout, 2004).

Ο ελεύθερος χρόνος και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτόν 

σχετίζονται μεταξύ άλλων με την εργασία, την οικογένεια και την εκπαίδευση (Kelly, 

1983, 1993; Kinsley & Graves, 1983; Watkins & Subich, 1995). Με την ενεργό 

συμμετοχή σε εξω εργασιακές δραστηριότητες, όπως είναι η οικογένεια, η αναψυχή και 

η συμμετοχή στα κοινά, οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να απολαύσουν προνόμια πέρα από 

αυτά που συνδέονται με την εργασία και να μετριάσουν την έντασή της (Kirchmeyer, 

1992). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν έρευνες που δε διαπιστώνουν συσχέτιση 

ανάμεσα στις εξω εργασιακές δραστηριότητες και την εργασία, την οικογένεια ή τον 

ελεύθερο χρόνο (Kelly & Kelly, 1994).

Όπως είναι λογικό, η σχέση ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο δεν 

είναι ομοιογενής σε μια κοινωνία, αλλά εξαρτάται από το επάγγελμα του ατόμου (Parker, 

1997). Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, επειδή αυτοί αναγκάζονται
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συχνά να μεταφέρουν την εργασία τους στο σπίτι, λόγω αυξημένων διδακτικών και 

διοικητικών υποχρεώσεων που εκτελούν στις σχολικές μονάδες, επηρεάζεται πολύ ο 

χρόνος που αφιερώνουν σε εξω εργασιακές δραστηριότητες (Ηο, 1996).

Όσον αφορά τη σχέση των φύλων και του ελεύθερου χρόνου έχει βρεθεί ότι οι 

γυναίκες έχουν λιγότερο ποιοτικά ελεύθερο χρόνο από ότι οι άντρες (Bittman & 

Wajcman, 2000). Ειδικότερα οι δραστηριότητες των γυναικών στον ελεύθερο χρόνο τους 

είναι συνυφασμένες με σχέσεις ρόλων (Kelly & Godbey, 1992). Οι διαφορετικές 

προσδοκίες ζωής αντρών και γυναικών, οι οποίες βασίζονται στην ανόμοια θέση τους 

στην οικογένεια και την αγορά εργασίας, μπορεί επίσης να δημιουργήσουν διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα σχετικά με την ικανοποίηση που λαμβάνουν από το χρόνο που 

αφιερώνουν σε εξω εργασιακές δραστηριότητες (Mattingly & Bianchi, 2003). 

Υποστηρίχτηκε επίσης ότι η μελέτη των διαφορών ανάμεσα στους δύο συζύγους σχετικά 

με την ικανοποίηση που λαμβάνουν από τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους σε 

προσωπικά ενδιαφέροντα μπορεί να παράσχει καλή γνώση πιθανών αδικιών ανάμεσα 

στα δύο φύλα. Επιπλέον, οι γυναίκες και οι άντρες πιθανόν να μην αντλούν ικανοποίηση 

και απόλαυση από τις ίδιες δραστηριότητες (Phipps, Burton, & Osberg, 2001).

Παρ’ όλες τις ευεργετικές συνέπειες που έχει ο ελεύθερος χρόνος και η 

ενασχόληση με εξω εργασιακές δραστηριότητες, ελάχιστη έρευνα έχει διεξαχθεί, 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα, για να διερευνηθεί αν και κατά πόσο σχετίζεται η ικανοποίηση 

από τις εξω εργασιακές δραστηριότητες με τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας, την 

επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση και το συναίσθημα των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, ελάχιστα 

έχει διερευνηθεί αν σχετίζονται οι παραπάνω μεταβλητές με το φύλο.

η) Ορισμός της σύγκρουσης εργασίας - οικογένειας

Η σύγκρουση εργασίας οικογένειας αναφέρεται στην περίπτωση που οι 

απαιτήσεις του ρόλου ως εργαζόμενου έρχονται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις του 

ρόλου ως μέλους της οικογένειας και το αντίστροφο (Barnet, 2002; Bruck, Allen, & 

Spector, 2002; Greenhaus & Beutell, 1985; Perrewe, Hochwarter, & Kiewitz, 1999). H 

καλή ισορροπία μεταξύ εργασίας και μη εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την 

οικονομική βιωσιμότητα και την οικογενειακή ευημερία (Barnett, 1998) και σύμφωνα με
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τον Frone (2003) η σύγκρουση εργασίας οικογένειας, η οποία πηγάζει από τις πιέσεις 

που δημιουργούν οι ασυμβίβαστοι ρόλοι οικογένειας και εργασίας, αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα, που συνοδεύει την τάση να ικανοποιηθούν και οι δύο ρόλοι ταυτόχρονα. 

Δικαιολογημένα, λοιπόν, το Εθνικό Ίδρυμα για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία 

(NIOSH) έχει εντάξει τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας στους δέκα πιο σημαντικούς 

παράγοντες άγχους στην εργασία (Kelloway, Gottlieb, & Barham, 1999).

Ο ρόλος που βιώνει το άτομο στην εργασία και την οικογένεια και η αντίληψη 

που έχει το άτομο γι’ αυτόν επηρεάζει τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας. Η 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας εντείνεται όταν οι ρόλοι της εργασίας ή της οικογένειας 

είναι εξέχοντες και δεσπόζοντες στην αυτοαντίληψη κάποιου (Greenhaus & Beutell, 

1985). Όσο πιο σημαντικός είναι ο ρόλος για κάποιο άτομο τόσο περισσότερο χρόνο και 

ενέργεια θα επενδύσει σ ' αυτόν, επιτρέποντας λιγότερες παροχές σε άλλους ρόλους. 

Πρόσφατα αποδείχτηκε η εξέχουσα σημασία τόσο του ρόλου της εργασίας όσο και της 

οικογένειας στην κατανόηση της σχέσης εργασίας οικογένειας. Κάποιο άτομο μπορεί να 

θεωρεί τον οικογενειακό ρόλο ως πεδίο καλλιέργειας αγαστών σχέσεων με τα μέλη της 

οικογένειας, ενώ κάποιο άλλο μπορεί να ερμηνεύει τον οικογενειακό ρόλο ως παροχή 

υψηλού εισοδήματος. Η εξέχουσα θέση που μπορεί να έχουν οι ρόλοι στη ζωή ενός 

ατόμου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση συμπεριφοράς στην εργασία και 

στο σπίτι και στη σχέση εργασίας - οικογένειας (Cinamon & Rich, 2002).

Η σύγκρουση μπορεί να προέρχεται είτε από τον ένα τομέα (παρεμβολή εργασίας 

στο χώρο της οικογένειας), είτε από τον άλλο (παρεμβολή οικογένειας στο χώρο 

εργασίας) (Adams, King, & King, 1996; Crouter, 1984; Frone, Russell, & Cooper, 1992a; 

Gutek, Searle, Klepa, 1991; Netemeyer, Boles, & McMurrian, 1996; O’Driscoll, Ilgen, & 

Hildreth, 1992; Stephens & Sommer, 1996; Williams & Alliger, 1994). Ως εκ τούτου, η 

σύγκρουση αυτή έχει λάβει δύο διαστάσεις: τη «σύγκρουση εργασίας-οικογένειας» και 

τη «σύγκρουση οικογένειας-εργασίας» (Netemeyer et al., 1996). Η πρώτη αναφέρεται 

στη δυσκολία εκπλήρωσης των οικογενειακών υποχρεώσεων εξαιτίας των εργασιακών 

απαιτήσεων, ενώ η δεύτερη στη παρακώλυση της επιτέλεσης των εργασιακών 

καθηκόντων λόγω των οικογενειακών απαιτήσεων (Hammer, Bauer, & Grandey, 2003; 

Voydanoff, 2005). Οι Frone, Yardley, & Markel, (1997a) υποστηρίζουν ότι αυτοί οι δύο 

τύποι της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας αλληλοεπηρεάζονται.
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Οι δύο μορφές σύγκρουσης (εργασίας οικογένειας και οικογένειας εργασίας) 

φαίνεται να έχουν διαφορετικά αίτια και αποτελέσματα (Hammer et al., 2003). 

Πρόσφατη έρευνα βοήθησε στο να διευκρινιστούν τα αίτια και οι συνέπειες του 

φαινομένου (Eby et al., 2005). Η πλειοψηφία των ερευνητικών δεδομένων συμφωνεί ότι 

οι εργασιακές απαιτήσεις σχετίζονται περισσότερο με την «σύγκρουση εργασίας- 

οικογένειας», ενώ οι οικογενειακές με τη «σύγκρουση οικογένειας-εργασίας» (Frone, 

Russell, Cooper, 1997b). Έτσι, η σύγκρουση εργασίας οικογένειας προκαλείται από 

αίτια που σχετίζονται με την εργασία και προβλέπει αποτελέσματα που σχετίζονται με 

την οικογένεια. Συγκεκριμένα, τα αίτια που έχουν καταδειχθεί για τη σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας σχετίζονται με στρεσσογόνους εργασιακούς ρόλους και 

χαρακτηριστικά, όπως η έλλειψη υποστήριξης από τους προϊσταμένους ή το αυξημένο 

ωράριο εργασίας. Επίσης, η σύγκρουση εργασίας-οικογένειας έχει συσχετισθεί με τη 

γονική απουσία, την ελλιπή κάλυψη των γονεϊκών καθηκόντων, τη μη ικανοποίηση από 

το γάμο και την καταπόνηση. Από την άλλη πλευρά, η σύγκρουση οικογένειας εργασίας 

αρχικά προκαλείται από στρεσσογόνους παράγοντες και χαρακτηριστικά που σχετίζονται 

με την οικογένεια και προβλέπει συμπεριφοριστικά αποτελέσματα που σχετίζονται με 

την εργασία. Μεταξύ άλλων στα αίτια που προκαλούν τη σύγκρουση οικογένειας 

εργασίας συγκαταλέγονται η φροντίδα των γηραιότερων ή η μονογονεϊκή φύση της 

οικογένειας (Boyar, Maertz, Pearson, & Keough, 2003; Frone, Russell, & Cooper, 1992b; 

Greenhaus & Beutell, 1985; Huang, Hammer, Neal, & Perrin, 2004; Tausig & Fenwick, 

2001). Οι συνέπειές της εκδηλώνονται με την απουσία από την εργασία, την αργοπορία, 

τη χαμηλή εργασιακή απόδοση, τη μη ικανοποίηση από την εργασία και την κατάπτωση 

(Frone, 2003).

Έχουν προταθεί τρεις διακριτές μορφές της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας: η 

βασιζόμενη στο χρόνο, η βασιζόμενη στην ένταση και η βασιζόμενη στη συμπεριφορά 

(Greenhaus & Beutell, 1985; Greenhaus & Parasuraman, 1994; Rotondo, Carlson, & 

Kincaid, 2003; Stephens & Sommer, 1996). Η καθεμία από αυτές βιώνονται τόσο στην 

παρεμβολή της εργασίας στην οικογένεια, όσο και στην παρεμβολή της οικογένειας στην 

εργασία ή και στις δύο (Stephens & Sommer, 1996).

Αν και ολοένα και περισσότεροι ερευνητές προτρέπουν για περαιτέρω έρευνα 

στη θετική πλευρά της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας (Barnett & Hyde, 2001; Frone,
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2003; Grzywacz, 2002; Grzywacz & Marks, 2000; Hammer, 2003; Parasuraman & 

Greenhaus, 2002), παρόλα αυτά λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα αναφορικά με 

τη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου μεταξύ της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας 

και της σύγκρουσης οικογένειας εργασίας (Camicer, Sanchez, & Perez, 2004; Powell & 

Greenhaus, 2006). Ένα τέτοιο θεωρητικό πλαίσιο θα βοηθούσε να γεφυρωθεί το χάσμα 

ανάμεσα στη σύγκρουση και τις προοπτικές εμπλουτισμού της διασύνδεσης εργασίας 

οικογένειας (Powell & Greenhaus, 2006).

Η άποψη του εμπλουτισμού υποστηρίζει ότι οι εμπειρίες τόσο στο εργασιακό όσο 

και στο οικογενειακό περιβάλλον δημιουργούν πηγές που μπορούν πολύ αποδοτικά να 

χρησιμοποιηθούν στον άλλο ρόλο και κατ’ αυτόν τον τρόπο να αναβαθμίσουν την 

ποιότητα της ζωής (Frone, 2003; Greenhaus & Powell, 2006). Εντούτοις, οι εμπειρίες σε 

έναν ρόλο, είτε στην εργασία είτε στην οικογένεια, δε βελτιώνουν απαραίτητα την 

ποιότητα ζωής στον άλλο ρόλο (Powell & Greenhaus, 2006), ενώ τα άτομα που βιώνουν 

το διαχωρισμό των ρόλων σε μεγάλο βαθμό επιθυμούν να διατηρήσουν αυτό το 

διαχωρισμό των ρόλων ανέπαφο (Kreiner, 2006). Εντούτοις, ο θετικά αμοιβαίος 

εμπλουτισμός των δύο ρόλων δεν έχει ακόμη διερευνηθεί συστηματικά (Parasuraman & 

Greenhaus, 2002).

Τέλος, επειδή η σύγκρουση εργασίας οικογένειας είναι φαινόμενο με πολλές 

διαστάσεις (Frone, 2003), είναι πιθανό οι ατομικές διαφορές να έχουν μεγαλύτερη 

σημασία από κάποιες μεταβλητές των διαστάσεων της σύγκρουσης (Raskin, 2006) και 

αρκετές πρόσφατες έρευνες διερευνούν και ως προς αυτή την κατεύθυνση (Brack & 

Allen, 2003; Carlson, 1999; Stoeva, Chiu, & Greenhaus, 2002; Rantanen, Pulkkinen, & 

Kinnunen, 2005; Wayne, Musisca, & Fleeson , 2004).

Hi) Συνέπειες - Αλληλεπιδράσεις της Σύγκρουσης εργασίας οικογένειας με άλλες 

μεταβλητές

Έχει διαπιστωθεί ότι η σύγκρουση εργασίας οικογένειας συσχετίζεται με πολλούς 

παράγοντες της προσωπικής, εργασιακής και κοινωνικής ζωής. Πολλές μελέτες 

υποστηρίζουν ότι υψηλά επίπεδα σύγκρουσης ρόλων εργασίας οικογένειας έχουν 

επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία, την ψυχική υγεία, την καταπόνηση, την 

επαγγελματική εξουθένωση (Bacharach, Bamberger, & Conley, 1991; Beutell & Berman,
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1999; Boles, Johnston, & Hair, 1997; Higgins, Duxbury, & Johnson, 2000; Kossek & 

Ozeki, 1998; Perrewe et al., 1999; Sund & Ostwald, 1985), την αδικαιολόγητη απουσία 

(Goff & Mount, 1991; Hardy, Woods, & Wall, 2003; Huang et al., 2004), τη ροή 

ανανέωσης (Boles et al., 1997) και τη μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία (Allen, 

Herst, Burck, & Sutton, 2000; Batt & Valcour, 2003; Behson, 2005; Boles, Howard, 

Donofrio, 2001; Brack et al., 2002; Carlson & Kacmar, 2000; Grandey, Tam, & 

Brauburger, 2002; Hammer et al., 2003; Huang et al., 2004; Necowitz & Roznowski, 

1994). Επίσης, άλλες έρευνες σχετίζουν τη σύγκρουση εργασίας-οικογένειας με το 

συναίσθημα στην εργασία (Bacharach et al., 1991; Kafetsios, 2007) και αποδεικνύουν τη 

συσχέτισή της με την ευημερία (Allen et al., 2000; Kossek & Ozeki, 1998) και την 

αρνητική επίδρασή της στην προσωπική ζωή (Geurts, et al., 2005). Εξάλλου, σημαντικός 

αριθμός αυτών των ερευνών έχει καταδείξει τις αρνητικές επιδράσεις της σύγκρουσης 

εργασίας οικογένειας στην ικανοποίηση από το γάμο και τη ζωή (Adams et al., 1996; 

Aryee, 1992; Higgins, Duxbury, & Lee, 1994; Kossek & Ozeki, 1998).

Ακόμη, μερικές άλλες συνέπειες που συνδέονται με τη σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας είναι η αργοπορία (Huang et al., 2004), η τάση για παραίτηση από την 

εργασία (Boyar et al., 2003; Huang et al., 2004) αλλά και η χαμηλή απόδοση (Allen et 

al., 2000; Aryee, 1992; Boyar et al., 2003; Burke, 1988; Frone et al. 1997; Frone, 2000; 

Goff, Mount, Jamison, 1990; Grant-Vallone & Donaldson, 2001; Hammer et al., 2004; 

Netemeyer et al., 1996; O’ Driscoll et al., 1992, 2003; Thomas & Ganster, 1995; 

Youngblood & Chambers-Cook, 1984), η κατάθλιψη (Gutek et al., 1991) και τα νοητικά 

και σωματικά προβλήματα υγείας (Barnett & Rivers, 1996; Burke, 1988; Frone et al., 

1992; Frone et al., 1997; Thomas & Ganster, 1995).

Παρά το ισχυρό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η σχέση μεταξύ της σύγκρουσης 

εργασίας οικογένειας και των στρεσσογόνων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος, μικρή έρευνα έχει διεξαχθεί, ιδιαίτερα στη χώρα μας, για το πόσο η 

σύγκρουση επιδρά άμεσα στο θετικό και αρνητικό συναίσθημα στην εργασία. 

Πρόσφατες έρευνες (Kafetsios, 2007; Kafetsios & Loumakou, 2007) απέδειξαν την 

υψηλή συσχέτισή των συναισθημάτων στο χώρο της εργασίας με το φαινόμενο της 

σύγκρουσης εργασίας οικογένειας.
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iv) Σύγκρουση εργασίας- οικογένειας και Εκπαιδευτικοί. Αναγκαιότητα έρευνας.

Οι περισσότερες έρευνες για τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας χρησιμοποιούν 

περιληπτικά μοντέλα για να μελετήσουν διευθυντικά και απαιτητικά επαγγέλματα 

(Cinamon & Rich, 2005). Αυτά τα μοντέλα συνήθως εστιάζονται στη σχέση μεταξύ 

σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας και συγκεκριμένων στρεσσογόνων παραγόντων, 

υποθέτοντας ότι τέτοιοι γενικοί παράγοντες άγχους επηρεάζουν μια ευρεία ποικιλία 

παρόμοιων επαγγελμάτων. Εντούτοις, αυτά τα μοντέλα συχνά παραβλέπουν πλευρές 

συγκεκριμένων επαγγελμάτων που μπορούν επίσης να επηρεάζουν τη σύγκρουση 

εργασίας-οικογένειας. Συνεπώς πρέπει να διαπιστωθεί αν οι εκπαιδευτικοί βιώνουν 

σοβαρά επίπεδα σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας και αν τα αίτια και οι συνέπειές της 

είναι παρόμοιες με εκείνες που συναντώνται σε άλλα επαγγέλματα, καθώς είναι πιθανό 

οι εκπαιδευτικοί να μη βιώνουν τη σύγκρουση εργασίας-οικογένειας το ίδιο με άλλους 

εργαζόμενους (όπως π.χ. προγραμματιστές Η/Υ ή δικηγόρους) (Cinamon & Rich, 2002a,

b).

Πράγματι, αποδείχτηκε ότι πολλοί παράγοντες που θεωρούνται από τους 

ερευνητές αίτια της σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας σε άλλα επαγγέλματα, δεν 

μπορούν να ερμηνεύσουν τη σύγκρουση εργασίας-οικογένειας των εκπαιδευτικών 

(Cinamon & Rich, 2005). Τα ευρήματα αρκετών ερευνών υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας που εμφανίζεται στους εκπαιδευτικούς ερμηνεύεται καλύτερα από 

στρεσσογόνους παράγοντες άμεσα συνδεδεμένους με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως 

η ματαίωση της επίτευξης του στόχου, η ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών, οι 

απαιτήσεις της διαχείρισης της τάξης (Hastings & Bham, 2003), καθώς επίσης και η 

εισβολή των γονέων στη δουλειά τους (Dworkin, 1997). Αλλοι παράγοντες εργασιακού 

στρες των εκπαιδευτικών είναι το μέγεθος της τάξης, οι πολλοί μαθητές με ειδικές 

ανάγκες μέσα στην ίδια τάξη καθώς και η χαμηλή αποδοτικότητα των μαθητών (Leiter & 

Maslach 1999; Ross, 1998). Όλοι οι παραπάνω αγχογόνοι παράγοντες μπορεί να 

συνηγορήσουν είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα στην εκδήλωση της σύγκρουσης 

εργασίας - οικογένειας.

Επίσης οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ενώ οι απαιτήσεις του επαγγέλματος των 

εκπαιδευτικών έχουν αυξηθεί (Smylie, 1999) δεν έχει σημειωθεί παράλληλη σημαντική 

αύξηση στην ικανοποίηση από το επάγγελμά τους (Van Der Berg, 2002). Αυτό
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δημιουργεί ουσιώδες άγχος στους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να 

συνειδητοποιήσουν τους εργασιακούς τους ρόλους, με αποτέλεσμα η πίεση αυτή να 

εκδηλώνεται μέσω της σύγκρουσης εργασίας -οικογένειας. Κατά συνέπεια, πολλοί 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχωρίσουν αποτελεσματικά τον εργασιακό από τον 

οικογενειακό τους ρόλο (Elbaz-Lubisch, 2002).

Δυστυχώς λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί γύρω από τη σύγκρουση εργασίας - 

οικογένειας των εκπαιδευτικών, επειδή γενικά το επάγγελμά τους είναι παραγκωνισμένο 

από τους ερευνητές της σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας. Οι ερευνητές ανέμεναν ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα βίωναν χαμηλά επίπεδα σύγκρουσης εργασίας- οικογένειας. Αυτή η 

προσδοκία στηριζόταν αφενός στο ότι στο συγκεκριμένο επάγγελμα υπερέχουν οι 

γυναίκες, οι οποίες αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στον οικογενειακό απ’ ό,τι στον 

εργασιακό ρόλο και αφετέρου στο γεγονός ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει 

χαρακτηριστικά που επιτρέπουν συμβατές σχέσεις ανάμεσα στους δύο ρόλους (Cinamon 

& Rich 2005). Εντούτοις, άλλες έρευνες θέτουν υπό αμφισβήτηση τις παραπάνω 

υποθέσεις (Carter & Doyle, 1996; Van der Berg, 2002).

v) Σύγκρουση εργασίας - οικογένειας και επαγγελματική εξουθένωση

Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» (burnout) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά από τον Freudenberger (1975). Με τον όρο αυτό υποδηλώνεται η απώλεια 

ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους κάποιος εργάζεται. Οι παράγοντες 

που βρέθηκαν να συνεισφέρουν στην εμφάνισή της είναι οι ίδιοι με εκείνους της 

εμφάνισης του στρες. Οι εξασθενημένοι επαγγελματίες υποφέρουν από συναισθηματική 

εξάντληση (emotional exhaustion), αποπροσωποποίηση (depersonalization) και μειωμένη 

αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων (personal accomplishment) (Maslach, 1976; 

Maslach & Jackson, 1981).

Η πιο σημαντική διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι η 

συναισθηματική εξάντληση (Koeske & Koeske, 1989; Rohland, Kruse, Rohrer, 2004; 

Shirom, 1989; Shirom & Ezrachi, 2003), η οποία αναφέρεται στο αίσθημα ψυχικής 

κόπωσης που πηγάζει από τον εργασιακό χώρο καθιστώντας τον επαγγελματία 

«ανίκανο» να συγκεντρωθεί στα εργασιακά του καθήκοντα. Η αποπροσωποποίηση 

αφορά στην ανάπτυξη ουδέτερων ή ακόμα και αρνητικών αισθημάτων του επαγγελματία
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προς τον πελάτη, άρα και στην απομάκρυνση του πρώτου από τον δεύτερο. Το αίσθημα 

μειωμένης προσωπικής επίτευξης αναφέρεται στο μειωμένο επιθυμητό και επιδιωκόμενο 

αίσθημα ικανοποίησης του επαγγελματία από την εργασία του. Στην προκειμένη 

περίπτωση το άτομο εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια (Jimmieson, 2000).

Η εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών είναι το σύνδρομο με το οποίο οι 

εκπαιδευτικοί αντιδρούν στους αγχογόνους παράγοντες και, σύμφωνα με τον 

Hendrickson (1979), αφορά τη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση 

που αρχίζει, όταν ο εκπαιδευτικός διακατέχεται από ένα συναίσθημα απώλειας 

ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία. Οι Maslach, Schaufeli, and Leiter (2001) αναφέρουν 

ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, 

ενώ οι άλλες δύο μορφές της ■ εξουθένωσης βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο. Ο 

εκπαιδευτικός που βιώνει επαγγελματική εξουθένωση αισθάνεται ατονία, έλλειψη 

ενθουσιασμού, διακατέχεται από ένα αίσθημα ανικανοποίητου, δυσκολεύεται να 

συγκεντρωθεί, δεν έχει αυτοπεποίθηση και χάνει το χιούμορ του (McGee-Cooper, 

Trammell, & Lau, 1990).

Οι αγχογόνοι παράγοντες που προκύπτουν από τους ρόλους στην εργασία, όπως 

είναι η σύγκρουση εργασίας οικογένειας, μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθηματική 

εξάντληση. Οι Maslach and Goldberg (1998) σημειώνουν ότι οι απαιτήσεις της εργασίας, 

όπως είναι η υπερφόρτωση και η προσωπική σύγκρουση, αποτελούν σημαντικά αίτια της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι Cordes and Dougherty (1993) αναφέρουν ότι στις 

έρευνες που διεξάγονται για τη σχέση μεταξύ σύγκρουσης των ρόλων και διαστάσεων 

της επαγγελματικής εξουθένωσης, οι λίγες αξιοσημείωτες συσχετίσεις που 

ανακαλύφθηκαν αφορούσαν κυρίως τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης 

(Hyman, Baldry, Scholarios, & Bunzel, 2003; Senecal, Vallerand, & Guay, 2001).

Αρχικά θεωρήθηκε ότι η επαγγελματική εξουθένωση ήταν φαινόμενο 

συνδεόμενο αποκλειστικά με την εργασία. Εντούτοις, διαρκώς ενισχύεται η άποψη ότι η 

εργασιακή και εξω εργασιακή ζωή δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αμοιβαία 

αποκλειόμενες, ξεχωριστές σφαίρες και ως εκ τούτου η επαγγελματική εξουθένωση είναι 

το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διάδρασης παραγόντων στη ζωή των εργαζομένων και μη 

(Masclach et al., 2001). Συνεπώς, είναι πιθανό το φαινόμενο της επαγγελματικής 

εξουθένωσης να μην προκύπτει μόνο από στρεσσογόνους παράγοντες στην εργασία,
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αλλά μπορεί να συναντηθεί και σε άλλους χώρους, όπως αυτόν της οικογενειακής ζωής 

(Lingard & Francis, 2005).

vi) Σύγκρουση εργασίας οικογένειας και επαγγελματική ικανοποίηση

Η ικανοποίηση από την εργασία αποτελεί βασικό αντικείμενο συζήτησης, ενώ 

έχει υπάρξει η πιο συχνά ερευνούμενη μεταβλητή στην οργανωτική συμπεριφορά 

(Spector, 1997). Με τον όρο «ικανοποίηση από την εργασία» (job satisfaction) ορίζεται 

μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που προέρχεται από την αξιολόγηση 

της εργασίας και των εμπειριών κάποιου σ’ αυτή (Locke, 1976). Η ικανοποίηση από την 

εργασία μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ως ένδειξη συναισθηματικής ευημερίας ή ψυχικής 

υγείας (Begley & Czajka, 1993). Η πηγή από την οποία απορρέει η επαγγελματική 

ικανοποίηση δεν είναι μόνο η ίδια η εργασία, αλλά δημιουργείται από το εργασιακό 

περιβάλλον, το στυλ ηγεσίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κουλτούρα του 

οργανισμού. Πιστεύεται ότι η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να επηρεάσει 

ποικίλες πλευρές της, όπως είναι η ικανότητα, η παραγωγικότητα, η συστηματική 

απουσία, η τάση για παραίτηση και τέλος η ευημερία του εργαζόμενου (Baron, 1986; 

Maghradi, 1999).

Από τους παράγοντες που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον και 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση συχνότερα συναντώνται στη βιβλιογραφία 

το εργασιακό στρες (Burke, 2001), το στρες ρόλων (Behrman & Perreault 1984; Boles & 

Babin, 1996; Hafer & McCuen, 1985; Koustelios, Theodorakis, & Goulimaris, 2004; 

O’Driscoll & Beehr, 2000; Ruyter, Wetzels, & Feinberg, 2001; Teas, 1983) και η 

επαγγελματική εξουθένωση (Brewer & Clippard, 2002; Tsiggilis, Koustelios, Toga, 

2004; Vigoda, 2002).

Μερικές φορές είναι σημαντική και η επαγγελματική ικανοποίηση που 

προέρχεται όχι απλά από την εργασία αλλά από την επαγγελματική σταδιοδρομία εν 

γένει. Πιο συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από τη διδασκαλία ιδωμένης ως καριέρας 

αποτελεί βασικό ζήτημα συζήτησης, καθώς σχετίζεται τόσο με την αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών όσο και με τις επιδόσεις των μαθητών (Ashton & Webb, 1986). Οι 

εγγενείς παράγοντες που συνδέονται με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών συνδέονται με τις δραστηριότητες τάξης: την επίτευξη των διδακτικών
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στόχων, την ανταπόκριση και τη συμπεριφορά των μαθητών, την επαγγελματική 

αυτονομία καθώς και το σχολικό κλίμα (Boe & Gilford, 1992; Lee, Dedrick, & Smith, 

1991). Οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις αμοιβές, την 

υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου, την ασφάλεια στο χώρο του σχολείου και τη 

διαθεσιμότητα των σχολικών πηγών (Bobbitt, Leich, Whitener, & Lynch, 1994; Choy et 

al„ 1993).

Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης είναι λιγότερο 

πιθανό να αλλάξουν σχολείο ή να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους (Choy et ah, 1993). 

Ειδικότερα ο βαθμός ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από την εργασία του μπορεί να 

επηρεάσει την ποιότητα και τη σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πάντως η 

αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία δε θα εξαλείψει τη φθορά, η οποία έως ένα 

σημείο είναι φυσιολογική (U.S. Statistical Analysis Report, 1997).

Η φύση και η δύναμη της σχέσης ανάμεσα στη σύγκρουση εργασίας οικογένειας 

και ικανοποίησης από την εργασία είναι εξαιρετικά μεταβλητή, με μερικά ευρήματα να 

την παρουσιάζουν ως σχεδόν αμελητέα (Thompson & Blau, 1993) ή μη σημαντική 

(Aryee & Luk, 1996), και με άλλα ως πολύ ισχυρή (Parasuraman, Greenhaus, & 

Granrose, 1992). Δε λείπουν όμως και τα παράδοξα στην βιβλιογραφία, όπου βρέθηκε η 

σχέση αυτή να συνδέεται θετικώς (Namasivayam & Mount, 2004; Tait, Padgett, & 

Baldwin 1989).

Επίσης, δε λείπουν οι ερευνητικές εργασίες που υποστηρίζουν ότι ούτε η 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας ούτε η σύγκρουση οικογένειας εργασίας προβλέπουν 

άμεσες συνέπειες στον εργασιακό τομέα, όπως στην ικανοποίηση (Carlson & Kacmar, 

2000; O’Driscoll et ah, 1992) και άλλες που αποδέχονται την αρνητική σχέση μόνο 

μεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία με τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας και 

όχι με τη σύγκρουση οικογένειας εργασίας (Hill, 2005; Noor, 2002). Πάντως, αρκετές 

έρευνες έχουν αποδείξει γενικές σχέσεις/δεσμούς μεταξύ της σύγκρουσης εργασίας 

οικογένειας και της ικανοποίησης από την εργασία (Bruck et ah, 2002; Kossek & Ozeki, 

1998; Saltzstein, Ting, & Saltzstein, 2001). Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε ότι το θετικό 

συναίσθημα μεσολαβεί σημαντικά στη σύγκρουση εργασίας οικογένειας και την 

επαγγελματική ικανοποίηση (Kafetsios, 2007).
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Σύμφωνα με τους Netemeyer et al. (1996) και οι δύο τύποι της σύγκρουσης 

εργασίας οικογένειας συσχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση, δηλαδή η 

σύγκρουση που απαντάται τόσο στην οικογένεια όσο και στην εργασία συνδέεται με 

χαμηλά επαγγελματικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν σημαντικές 

αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και των δύο τύπων της 

σύγκρουσης εργασίας οικογένειας (Kafetsios, 2007; Kossek & Ozeki, 1998).

Πρόσφατα η σύγκρουση από την εργασία στην οικογένεια αποδείχτηκε ότι 

σχετίζεται περισσότερο με την επαγγελματική ικανοποίηση από ότι σχετίζεται η 

σύγκρουση από την οικογένεια στην εργασία (Boles et al., 2001). Αν και οι περισσότερες 

έρευνες σ’ αυτόν τον τομέα έχουν μελετήσει τα αποτελέσματα της σύγκρουσης από την 

εργασία στην οικογένεια, οι ερευνητές δείχνουν ενδιαφέρον και για τις συνέπειες της 

σύγκρουσης από την οικογένεια στην εργασία (Kafetsios, 2007; Netemeyer et al., 1996). 

Η ικανότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν υποχρεώσεις της οικογένειας, όπως είναι 

η φροντίδα των μικρών παιδιών ή των μεγαλύτερων μελών της επιδρά σημαντικά στην 

ικανοποίησή τους από την εργασία (Kafetsios, 2007; Kossek, Noe, & DeMarr, 1999). 

Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν εξάλλου ότι η σύγκρουση εργασίας οικογένειας και η 

επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζονται με το φύλο (Grandey, Cordeiro, & Crouter, 

2005).

vii) Σύγκρουση εργασίας- οικογένειας και συναίσθημα στην εργασία

Όσον αφορά την έννοια του συναισθήματος, στην παρούσα εργασία εννοείται ως 

μία «υποκειμενικά συναισθηματική κατάσταση», η οποία περιλαμβάνει το άγχος, τα 

συναισθήματα και τη διάθεση (Ashforth & Humphrey, 1995) όσων συμμετείχαν στην 

έρευνα, με σκοπό να διερευνηθεί εάν το συναίσθημα στην εργασία συσχετίζεται με τη 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας. Παρά τη δεδομένη, πανανθρώπινη υπόσταση των 

συναισθημάτων, το ενδιαφέρον για τη συστηματική μελέτη για τη φύση, τη λειτουργία 

και τους μηχανισμούς που τα διέπουν αναδύθηκε μόλις τα τελευταία τριάντα χρόνια. 

Μέχρι πρόσφατα θεωρούταν «ένα από τα πιο αξεδιάλυτα και δύσκολα θέματα στον 

τομέα της ψυχολογίας» (Plutchik, 1994). Πράγματι, πρόκειται για σύνθετες διαδικασίες 

που περιλαμβάνουν ποικίλα συστατικά (μηχανισμούς ενεργοποίησης και αντίδρασης, 

γνωστικούς μηχανισμούς) ενώ συγχρόνως θεμελιώνονται από βιολογικούς και
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απαρτίζονται από κοινωνικούς παράγοντες. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το ενδιαφέρον 

των τόσο ετερόκλητων πεδίων που προσεγγίζουν το συναίσθημα: νευρολογία, 

ψυχοφυσιολογία, γνωστική, κοινωνιολογία, βιολογία, ηθολογία, ανθρωπολογία, ιστορία, 

γλωσσολογία, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Θα λέγαμε ακόμη ότι τα συναισθήματα είναι 

συναφή, πολιτικά και συγγενικά φαινόμενα καθώς επίσης και ψυχολογική ιδιοκτησία 

των μοναδικών ατόμων (Hargreaves, 1998). Τα συναισθήματα υπάρχουν ανάμεσα και 

μεταξύ των ανθρώπων και όχι μόνο εντός τους (Denzin, 1984).

Από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας πάνω στη θεωρία και έρευνα 

του συναισθήματος προκύπτουν τέσσερις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις όσον 

αφορά στον ορισμό, τη μελέτη και ερμηνεία του συναισθήματος. Η Εξελικτική 

προσέγγιση, η προσέγγιση της Συγκινησιακής Θεώρησης, η Γνωστική Θεώρηση και η 

προσέγγιση των Κοινωνικών Κατασκευασμάτων.

Την τελευταία δεκαετία οι ερευνητές ενδιαφέρονται έντονα για τις 

συναισθηματικές εμπειρίες του ατόμου στο χώρο της εργασίας (George & Brief, 1992 & 

1996; Isen & Baron, 1991; Weiss & Cropanzano, 1996). Σύμφωνα με τους Matsumoto & 

Sanders (1998) τα συναισθήματα αποτελούν ένα ουδέτερο και αχώριστο υποδεέστερο 

στοιχείο της εργασιακής δραστηριότητας. Ο χώρος εργασίας επηρεάζει τον τρόπο που τα 

άτομα σκέφτονται, νιώθουν και συμπεριφέρονται μέσα και έξω από αυτό το πλαίσιο 

(Brief & Weis, 2002). Τα συναισθήματα που γεννιούνται στο χώρο της εργασίας 

σχετίζονται με διάφορους παράγοντες μέσα και έξω από το χώρο αυτό. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι εξωγενείς παράγοντες, όπως οικογενειακά προβλήματα (Hersey, 1932), 

συνθήκες εργασίας, όπως έκθεση σε μεταδοτικά ανίατα νοσήματα (George, Reed, 

Ballard, & Fielding, 1993), η συμπεριφορά των προϊσταμένων (George, 2000), τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας (Rafaeli & Sutton, 1990; Spector & Jex, 1991) 

καθώς και χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως η προσωπικότητα (Schneider, 1987), 

επηρεάζουν το είδος και την ένταση των συναισθημάτων που θα βιώσει ο εργαζόμενος. 

Πολλοί ερευνητές εξάλλου θεωρούν ότι τα συναισθήματα μας παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με το πόσο ένα συγκεκριμένο γεγονός, άτομο ή κατάσταση 

υπονομεύει ή ενθαρρύνει την επίτευξη προσωπικών σοβαρών στόχων (Assor, Aronoff, & 

Messe, 1986; Lazarus, 1991; Saami, Mumme, & Campos, 1998).
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Πιο συγκεκριμένα, τα αρνητικά συναισθήματα προκαλούνται είτε όταν δεν 

μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι, επειδή είναι μη ρεαλιστικοί, ασαφείς ή αμοιβαίως 

αποκλειόμενοι (Hargreaves & Fullan, 1998; Oatley & Jenkins, 1996) είτε εξαιτίας του 

συναισθήματος της αδυναμίας (για παράδειγμα όταν οι διευθυντές δεν είναι ικανοί να 

αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους για ισχύ και κύρος) (Kemper, 1978) είτε, τέλος, 

εξαιτίας αποσύνθεσης της συναισθηματικής κατανόησης από τους άλλους (Denzin, 

1984). Επίσης, έχει βρεθεί ότι το θετικό και αρνητικό συναίσθημα ανήκουν στους 

προβλεπτικούς παράγοντες του εργασιακού στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Brief et al., 1988; Barsade, Brief, & Spataro, 2003).

Συναφή με τα παραπάνω είναι και η έννοια του συναισθηματικού μόχθου 

(emotional labor), που αναφέρεται στην καταβαλλόμενη προσπάθεια και τον έλεγχο των 

συναισθημάτων για την έκφραση οργανωσιακά επιθυμητών συναισθημάτων (Morris & 

Feldman, 1996), καθώς και στη διαχείριση των συναισθημάτων του ατόμου ώστε να 

επιφέρει τις επιθυμητές συναισθηματικές καταστάσεις στο ίδιο αλλά και τους γύρω του 

(Hochschild, 1983). Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, συναισθήματα και αισθήματα 

μπορούν να εγείρουν οι κριτικές για τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς επίσης για την 

ικανότητα και τα πιστεύω τους. Τα ανωτέρω επηρεάζουν την ορθότητα της κατανόησης 

και συντηρούν ή διακόπτουν σχέδια δράσης και εκπαιδευτικές πολιτικές. Η καθημερινή 

εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε τέτοιες δραστηριότητες υποστηρίζεται από θετικό 

συναισθηματικό κλίμα (Leithwood, Steinbach, & Jantzi, 2002). Συνθήκες οι οποίες 

μπορούν να ευνοήσουν ένα τέτοιο κλίμα περιλαμβάνουν συχνή θετική 

επανατροφοδότηση από τους γονείς και τους μαθητές καθώς και συχνή 

επανατροφοδότηση από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς (Ozcan, 1996). Σε έρευνα του 

Schmidt (2000), όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν περιστατικά που 

τους προκάλεσαν ισχυρά θετικά και αρνητικά συναισθήματα με τους συναδέλφους, οι 

εκπαιδευτικοί, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντόπιζαν την πηγή τέτοιων 

συναισθημάτων συχνότερα στους διευθυντές της σχολικής τους μονάδας.

Τα θετικά συναισθήματα βοηθούν τους εκπαιδευτικούς τόσο στο να επιμείνουν 

στην εκπλήρωση μακροπρόθεσμων στόχων, όταν οι ενδείξεις είναι μάλλον ισχνές, όσο 

και στο να υπηρετήσουν στόχους πιο κοντινούς στα κίνητρά τους. Οι διευθυντές των 

σχολείων συνεισφέρουν στην πρόκληση θετικών συναισθημάτων στους εκπαιδευτικούς
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από τη μια μεριά με φιλοφρονήσεις για την καλή δουλειά τους και από την άλλη 

εξασφαλίζοντας ότι οι υπόλοιποι εντός και εκτός του σχολείου γνωρίζουν τη συνεισφορά 

των εκπαιδευτικών στην επιτυχία του σχολείου. Τα ανωτέρω αποτελούν τιμητικές 

ανταμοιβές που διεγείρουν συναισθήματα χαράς, ικανοποίησης και ευτυχίας, όταν 

ερμηνεύονται από τους εκπαιδευτικούς ως ενδείξεις εκτίμησης και σεβασμού για τη 

δουλειά τους (Johnson, 1986; Ozcan, 1996). Αντίθετα με την παραπάνω άποψη βρέθηκε 

ότι το συναίσθημα στην εργασία των εκπαιδευτικών μόνο μερικώς ερμηνεύει την 

ικανοποίηση από την εργασία (Kafetsios & Loumakou, 2007; Weiss, 2002).

Αλλες έρευνες επίσης διερεύνησαν τους παράγοντες που ευθύνονται για τα 

αρνητικά συναισθήματα των εκπαιδευτικών και μελετήθηκε ο μόχθος εργασίας τους σε 

σχέση με την εργασιακή ένταση, την έλλειψη διακριτικότητας και το αυξανόμενο στρες 

(Sinclair et al., 1996). Ανάμεσα λοιπόν στους παράγοντες που προκαλούν στρες στους 

εκπαιδευτικούς ανήκουν τα συστήματα αξιολόγησης (Troman & Wood, 2001) αλλά και 

η ίδια η συναισθηματική φύση της διδασκαλίας (Earnshaw, Marchington, Torrington & 

Ritchie, 2002b). Αλλωστε, σύμφωνα με τον ορισμό της καλής διδασκαλίας «η 

διδασκαλία δεν αρκείται μόνο στην καλή γνώση του γνωστικού αντικειμένου.... Οι 

καλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι απλά καλολαδωμένες μηχανές. Είναι συναισθηματικά, 

παθιασμένα όντα που συνδέονται με τους μαθητές τους και γεμίζουν την εργασία τους 

και τις τάξεις τους με ευχαρίστηση, δημιουργικότητα, πρόκληση και χαρά» (Hargreaves, 

1998).

Οι Allen et al. (2000) αποκάλυψαν ισχυρά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της 

σύγκρουσης εργασίας οικογένειας και του στρες. Το εργασιακό στρες και η σύγκρουση 

των ρόλων σχετίζονται αρνητικά με την ικανοποίηση από την εργασία και θετικά με τη 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας (Boles, Howard, & Donofrio, 2001; Boyar et al., 2003), 

ενώ θεωρείται από αρκετούς ερευνητές αίτιο της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας 

(Boyar et al., 2003; Carlson & Kacmar, 2000). Επίσης έχει βρεθεί ότι τόσο η σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας όσο και η σύγκρουση οικογένειας εργασίας σχετίζεται με το θετικό 

και αρνητικό συναίσθημα των εκπαιδευτικών στην εργασία (Kafetsios, 2007).

Η σύγκρουση εργασίας οικογένειας μερικές φορές θεωρείται ως πηγή άγχους, η 

οποία, μαζί με άλλους αγχογόνους παράγοντες, μπορεί να έχει φθοροποιό επίδραση στην 

ευημερία του ανθρώπου (Grant-Vallone & Donaldson, 2001). Πολλοί εργαζόμενοι
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βιώνουν στρες στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δύο ρόλων 

(van Daalen, Willemsen, & Sanders, 2006). Άλλες έρευνες χρησιμοποίησαν σύγχρονα 

μοντέλα, στα οποία η σύγκρουση εργασίας οικογένειας θεωρείται ρυθμιστής στη σχέση 

της με το στρες. Ένα από αυτά, το μοντέλο προσπάθεια - αποκατάσταση (effort - 

recovery) των Meijman & Mulder (1998), χρησιμοποιήθηκε για να ερμηνεύσει το 

μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο η οικογενειακή ζωή μεσολαβεί στον παράγοντα στρες 

(Demerouti, Bakker, & Bulters, 2004; Guerts et al., 2003).

Πάντως το ζήτημα του θετικού και αρνητικού συναισθήματος στην εργασία 

αποτελεί σημαντικό θέμα στην έρευνα της οργανωσιακής συμπεριφοράς (Ashkanasy, 

Hartel, & Zerbe, 2000; Barsade et al., 2003) και μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση 

των αρνητικών αποτελεσμάτων της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας στην εργασία και 

γενικά στην ψυχολογική κατάσταση των ατόμων. Με την εξέταση τόσο του θετικού όσο 

και του αρνητικού συναισθήματος μπορεί κανείς να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη 

εικόνα για αυτές τις δύο ανεξάρτητες πλευρές του ανθρώπινου συναισθήματος 

(Kafetsios, 2007).

viii) Σύγκρουση εργασίας- οικογένειας και φύλο

Λόγω των κοινωνικών αλλαγών που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο 

εργατικό δυναμικό, διαπιστώθηκε παρακμή στην παραδοσιακή δομή της οικογένειας 

(Barnett & Hyde, 2001) με συνέπεια, μολονότι οι κοινωνικοί ρόλοι και προσδοκίες για 

τα δύο φύλα εξακολουθούν να διαφέρουν (Winslow, 2005), τόσο οι άντρες όσο και οι 

γυναίκες να βρίσκονται αντιμέτωποι με επαυξημένους ρόλους (Allen et al., 2000; Bond, 

Galinsky, & Swanberg, 1998; Eby et al., 2005). Αρχικά θεωρήθηκε ότι, εφόσον οι 

εργαζόμενες γυναίκες καλούνται να υιοθετήσουν μια ποικιλία ρόλων (μητέρες, 

εργαζόμενες, σύζυγοι, κόρες, κ.λπ), θα βιώνουν επίσης και μεγαλύτερη σύγκρουση 

μεταξύ αυτών (για παράδειγμα, θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

οικογένεια) και γι’ αυτό πιθανόν να βιώνουν περισσότερο ψυχολογικό στρες από τους 

άντρες (Pleck, 1977). Εξάλλου, σύμφωνα με τη θεωρία των φύλων, οι άντρες και οι 

γυναίκες φαίνεται να υιοθετούν διαφορετικές μεθόδους σε ό, τι αφορά το χρόνο και την 

ενέργεια που αφιερώνει ο καθένας στην εργασία και την οικογενειακή ζωή (Greenhaus & 

Beutell, 1985; Gutek et al., 1991; Parasuraman & Simmers, 2001; Wiersma, 1990).

23

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:33 EEST - 3.236.241.27



Οι γυναίκες βιώνουν τη σύγκρουση ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης διαφορετικών 

κοινωνικών ρόλων που απαιτούν ασύμβατες συμπεριφορές (Chassin, Zeiss, Cooper, & 

Reaven, 1985; Davis & Robinson, 1991). Για παράδειγμα, οι πολλές ώρες εργασίας 

έχουν άμεση επίδραση στις γυναίκες, και μάλιστα σε όσες κατέχουν θέσεις ευθύνης ή 

θέσεις που απαιτούν πολύωρη απασχόληση (Rutherford, 2001). Συνεπώς, οι γυναίκες 

είναι λιγότερο πιθανό να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου, επειδή δεν 

έχουν τον επιπλέον χρόνο που απαιτείται, όπως οι άντρες. Αυτό συμβαίνει πρωτίστως 

επειδή οι γυναίκες έχουν την ευθύνη των παιδιών και των εργασιών του σπιτιού (Davies 

& McAlpine, 1998; Greenhaus & Beutell, 1985; Gutek et al., 1991). Κατά συνέπεια, δεν 

μπορούν να αναλάβουν περισσότερες εργατοώρες, όταν ήδη βρίσκεται εν εξελίξει η 

προσπάθεια εξισορρόπησης της σχέσης εργασίας - οικογένειας (Posig & Kickul, 2004).

Το φύλο, βέβαια, δεν αποτελεί μόνο άμεση πρόβλεψη των αιτίων της 

σύγκρουσης, αλλά επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκδηλώνεται (Higgins, 

Duxbury, & Lee, 1994). Οι ερευνητές σημειώνουν ότι, επειδή οι εργαζόμενες γυναίκες 

είναι πάρα πολύ αφοσιωμένες στο ρόλο τους, θεωρούν το συνδυασμό εργασίας και 

οικογένειας αντιμαχόμενο και έντονο (Cowan, 1983; Fuchs, 1989) και, σύμφωνα με την 

Rothbard (2001), η δέσμευση με την εργασία έχει αρνητικά αποτελέσματα στον 

οικογενειακό ρόλο για τις γυναίκες παρά για τους άντρες. Αντίθετα, άλλες, έρευνες 

υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη σύγκρουση στην καριέρα τους 

από ό, τι οι άντρες (Martins, Eddleston, & Veiga, 2002),

Η σύγκρουση εργασίας-οικογένειας επίσης συνδέθηκε με τις απαιτήσεις που οι 

γυναίκες αντιμετωπίζουν στο σπίτι και την εργασία, τον έλεγχο που ασκούν πάνω σε 

αυτές τις απαιτήσεις (Karasek, 1979) και με το ενδεχόμενο να μεγαλώνουν μόνες τους τα 

παιδιά τους. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το εύρημα των Lo, Stone, and Ng, 

(2003), σύμφωνα με το οποίο ο σύζυγος αποτελεί την κυριότερη πηγή της σύγκρουσης 

οικογένειας-εργασίας όσον αφορά τις εργαζόμενες γυναίκες στο Hong Kong. Μερικές 

γυναίκες μάλιστα ανέφεραν δυσκολίες στο να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον 

εργασιακό ρόλο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, και εξέφρασαν 

αίσθημα «ενοχής» για την αναπόφευκτη γονεϊκή απουσία (Lewis, Kagan, & Heaton, 

2000). Εξάλλου, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι, ενώ οι άντρες εγκαταλείπουν την εργασία 

τους για να αναζητήσουν καλύτερη, η πλειονότητα των γυναικών αποσύρονται από την
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εργασία για να ανταποκριθούν στους οικογενειακούς ρόλους (Hewlett & Luce, 2005). 

Ειδικότερα, έρευνα που έγινε σε Έλληνες εκπαιδευτικούς έδειξε ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα γενικής σύγκρουσης εργασίας - οικογένειας 

από τους άντρες, και ειδικότερα μεγαλύτερη σύγκρουση από την οικογένεια στην 

εργασία (Kafetsios, 2007). Γίνεται λοιπόν φανερό από τα παραπάνω ότι οι γυναίκες 

βιώνουν μεγαλύτερη σύγκρουση εργασίας οικογένειας από τους άντρες (Cinamon & 

Rich, 2002; Duxbury, Higgins, & Lee, 1994; Burley, 1995; Hammer, Allen, & Grigsby, 

1997; Hochschild, 1989; Williams & Alliger, 1994).

Εντούτοις, πολλές έρευνες συμπεραίνουν πως δεν υπάρχει διαφορά στα επίπεδα 

«σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας» ανάμεσα στα δύο φύλα (Blanchard-Fields, Chen, & 

Hebert, 1997; Duxbury & Higgins, 1991; Eagle, Miles, & Icenogle, 1997; Frone & Rice, 

1987; Frone et al., 1992a; Kinnunen & Mauno, 1998; Kinnunen, Geurts, & Mauno, 2004; 

Wallace, 1997), ενώ έχει βρεθεί ότι ο χρόνος που οι εργαζόμενοι αφιερώνουν σε οικιακές 

εργασίες, φροντίδα παιδιών και προσωπικές δραστηριότητες υποδεικνύει μια βαθμιαία 

σύγκλιση στο τρόπο καταμερισμού του ελεύθερου χρόνου από τη δουλειά στα δύο φύλα 

(Bond et al., 1998). Συνεπώς η «σύγκρουση εργασίας-οικογένειας» μπορεί να μην είναι 

πια κατά αποκλειστικότητα προεξέχουσα στις γυναίκες, καθώς τόσο οι άντρες όσο και οι 

γυναίκες γονείς βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου (Frone, Russell, & 

Barnes, 1996). Πρόσφατη έρευνα που έγινε σε Έλληνες εκπαιδευτικούς δεν έδειξε 

διαφορές φύλου όσον αφορά τη σύγκρουση από την εργασία στην οικογένεια (Kafetsios, 

2007).

Μερικοί από τους παράγοντες που εξηγούν την ύπαρξη των παραπάνω 

αντιφατικών συμπερασμάτων είναι οι ιστορικές αλλαγές (Ross, Mirowsky, & Huber,

1983), η συζυγική συμμετοχή στις εργασίες του σπιτιού (Epstein, 1988) καθώς και 

αναπτυσσόμενες τεχνικές για μείωση της πίεσης του χρόνου και της σύγκρουσης των 

ρόλων (Thoits, 1987).

Σε πολλές παραδοσιακές κοινωνίες το να ιεραρχήσει η γυναίκα την εργασία πάνω 

από την οικογένεια δεν είναι κατανοητή επιλογή (Izraeli, 1993). Σε τέτοιες περιπτώσεις η 

κυριότερη στρατηγική των γυναικών για να μειώσουν την ένταση και το στρες είναι να 

περικόψουν τους εργασιακούς τους ρόλους επιλέγοντας εργασίες μερικής απασχόλησης 

με ελαστικές συνθήκες (Bergman, 1992; Florentine, 1988; Fowlkes, 1987; Weitzman,
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1984). Τέτοιες συνθήκες συναντώνται στα γυναικείου τύπου επαγγέλματα, δηλαδή σε 

εκείνα που οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των εργαζομένων (Charles, 1992; 

Moore, 1991, 1992). Εξαιτίας της εξάρτησής τους από τις γυναίκες εργαζόμενες τα 

γυναικείου τύπου επαγγέλματα τείνουν να είναι περισσότερο «φιλικά» με την έννοια της 

ελαστικότητας, του μικρότερου υποχρεωτικού ωραρίου και της προσαρμογής των 

εργατοωρών στις ανάγκες τους (Jacobs, 1989; Kaufman, 1992) και γι’ αυτό οι γυναίκες 

στρέφονται προς αυτά τα επαγγέλματα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τη σύγκρουση 

με τους οικογενειακούς ρόλους (Bergman, 1986; Bielby & Bielby, 1984; Spade & Reese, 

1991; Wiley, 1991). Έχει αποδειχτεί εξάλλου ότι η ευελιξία μπορεί να ενδυναμώσει τη 

συνέργεια μεταξύ των εργασιακών και οικογενειακών ρόλων καθώς και να μετριάσει τη 

σύγκρουση (Eaton, 2003). Γυναίκες που ασκούν τυπικά γυναικεία επαγγέλματα 

(εκπαιδευτικοί, νοσηλεύτριες, γραμματείς) παρουσιάζουν προσανατολισμό στην 

οικογένεια, ενώ γυναίκες που ασκούν κατεξοχήν ανδρικά επαγγέλματα (μηχανικοί, 

διευθύντριες) εμφανίζουν προσανατολισμό στην καριέρα (Kimberly, Rex, & Lee, 1999).

Βέβαια, οι γυναίκες που εργάζονται σε γυναικείου τύπου επαγγέλματα συχνά 

αντιμετωπίζουν ακραίο πρόβλημα έλλειψης χρόνου σε σχέση με όσες ασκούν αντρικού 

τύπου επαγγέλματα, γιατί έχουν λιγότερη οικιακή βοήθεια (από οικιακές βοηθούς ή άλλα 

μέλη της οικογένειας) και κατά συνέπεια έχουν περισσότερες περιοχές ευθύνης με 

πιεστικές υποχρεώσεις (Hochschild, 1989; Schooler, Miller, Miller, & Richtand, 1984; 

Sekeran, 1986). Επιπροσθέτως, τα προβλήματα έλλειψης χρόνου προκύπτουν συχνότερα 

σε γυναίκες που αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στους οικιακούς ρόλους, παρά στις 

γυναίκες που αποδίδουν σ ' αυτούς λιγότερη αξία (Kelley & Evans, 1993; Moore & 

Gobi, 1995; Svallfors, 1993).

Προκειμένου να μετριαστεί η σύγκρουση μεταξύ εργασίας οικογένειας, οι 

γυναίκες κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές σύμφωνα με τις οποίες οι επιλογές 

τους δεν περιορίζονται στο «πρώτα απ ' όλα η οικογένεια» ή «πρώτα απ ' όλα η 

εργασία». Έτσι, χωρίς να εγκαταλείπουν κανέναν από τους δύο ρόλους, μερικές γυναίκες 

κατανέμουν περισσότερο χρόνο στην εργασία από ότι στην οικογένεια και άλλες το 

αντίθετο (Andersen, 1993; Stacey, 1990). Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα των Cinamon & 

Rich (2002a) διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ασκούν απαιτητικά επαγγέλματα
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επενδύουν περισσότερο χρόνο σε οικιακές δραστηριότητες από ότι οι άντρες συνάδελφοί 

τους.

Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε εκπαιδευτικούς βρέθηκε ότι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί βιώνουν σημαντική σύγκρουση εργασίας οικογένειας και η διαφορά σε 

σχέση με άλλα επαγγέλματα είναι πολύ σημαντική (Cinamon & Rich, 2005). Οι 

παραπάνω ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και οι νεοδιοριζόμενοι βιώνουν περισσότερη σύγκρουση από ό, τι οι συνάδελφοί τους. 

Συνεπώς οι νεοδιοριζόμενες γυναίκες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

πρέπει να θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου και να απολαμβάνουν ειδικής 

μεταχείρισης.

ίχ) Ερευνητικές Υποθέσεις και Στόχοι

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την επίδραση της σύγκρουσης 

εργασίας-οικογένειας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

συναίσθημα στην εργασία και την ικανοποίηση από την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου καθώς και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Επίσης 

επιδιώκεται να διερευνηθεί κατά πόσο η ενασχόληση με εξω εργασιακές δραστηριότητες 

αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της επαγγελματικής εξουθένωσης, της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, του συναισθήματος στην εργασία και της σύγκρουσης εργασίας 

οικογένειας. Ειδικότερα:

Γενικοί Στόχοι

1) Να εξεταστεί η επίδραση της σύγκρουσης εργασίας - οικογένειας στην 

επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση και το συναίσθημα 

στην εργασία.

2) Να διερευνηθεί αν οι εξω-εργασιακές δραστηριότητες επηρεάζουν τη σύγκρουση 

εργασίας - οικογένειας καθώς και την επαγγελματική εξουθένωση, την 

επαγγελματική ικανοποίηση, την κοινωνική στήριξη και το συναίσθημα στην 

εργασία.

3) Να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τη 

σύγκρουση εργασίας - οικογένειας σε σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση, την
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επαγγελματική ικανοποίηση, το συναίσθημα στην εργασία και την ικανοποίηση από 

την ενασχόληση με εξω-εργασιακές δραστηριότητες.

Υποθέσεις

1) Αναμένεται η σύγκρουση εργασίας - οικογένειας να σχετίζεται θετικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση και το αρνητικό συναίσθημα και αρνητικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση και το θετικό συναίσθημα στην εργασία.

2) α) Αναμένεται η ασχολία με εξω-εργασιακές δραστηριότητες να σχετίζεται αρνητικά 

με την επαγγελματική εξουθένωση και τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας και 

θετικά με την κοινωνική στήριξη και το θετικό συναίσθημα και στην εργασία. Η 

υπόθεση αυτή πηγάζει από την άποψη ότι η ενασχόληση με ευχάριστες 

δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο μειώνει την ένταση και το άγχος (Ηο, 1996; 

Ohta, Mizoue, Mishima, & Ikeda, 2007), ενώ παράλληλα έχει ευεργετική επίδραση 

στην ικανοποίηση, την ευημερία και την υγεία (Coleman, 1993; Coleman & Iso- 

Ahola, 1993).

β) Αναμένεται οι εξω εργασιακές δραστηριότητες να αποτελούν προβλεπτικό 

παράγοντα της επαγγελματικής εξουθένωσης, της επαγγελματικής ικανοποίησης, του 

συναισθήματος στην εργασία και της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας.

3) Αναμένεται να υπάρχουν απόλυτα επίπεδα διαφορών Σύγκρουσης Ρόλων ανάμεσα 

στα δύο φύλα.

4) Αναμένεται οι γυναίκες να επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά από τους άντρες από 

τη σύγκρουση εργασίας - οικογένειας, δεδομένων των πολλαπλών τους ρόλων, 

κυρίως μέσα στην οικογένεια. Η υπόθεση αυτή πηγάζει από τη θεωρία των ρόλων 

των φύλων, η οποία υποστηρίζει ότι οι άντρες και οι γυναίκες υιοθετούν διαφορετικά 

πρότυπα στην ποσότητα του χρόνου και της ενέργειας που αφιερώνουν στην 

εργασιακή και οικογενειακή ζωή (Parasuraman & Simmers, 2001). Επίσης 

αναμένεται οι γυναίκες να βιώνουν περισσότερο αρνητικό συναίσθημα στην εργασία, 

να ικανοποιούνται λιγότερο από την ενασχόλησή τους με τις εξω εργασιακές 

δραστηριότητες και να αφιερώνουν λιγότερες ώρες σε αυτές.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα και Διαδικασία

Η έρευνα διεξήχθη κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 2006-2007 σε 

έγγαμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων 

σχολείων διαφόρων Νομών της Ελλάδας με τυχαίο τρόπο. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε ήταν η εξής: οι συμμετέχοντες επιλέγονταν με μοναδικό κριτήριο να είναι 

έγγαμοι. Στους συμμετέχοντες δόθηκε ένα έντυπο ανώνυμο ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς, το οποίο αρχικά τους ενημέρωνε ότι το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε 

στο πλαίσιο της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν επίσης για το στόχο της έρευνας, την 

εμπιστευτικότητα των απαντήσεων, το μέσο όρο διάρκειας συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου και ενθαρρύνθηκαν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του. Επίσης 

οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι τα αποτελέσματα που θα προκόψουν θα 

χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς.

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε αρχικά βασικά δημογραφικά στοιχεία και τις 

εξής κάτωθι κλίμακες: α) κλίμακα «Σύγκρουσης Εργασίας-Οικογένειας», β) κλίμακα 

«σχέσης Οικογένειας και Εργασίας», γ) κλίμακα «Πηγών Στήριξης από το Χώρο 

Εργασίας», δ) κλίμακα «Επαγγελματικής Εξουθένωσης», ε) κλίμακα «Ικανοποίησης από 

την εργασία», στ) κλίμακα «Συναισθήματος στην εργασία» και τέλος ζ) κλίμακα 

«Επίδρασης του Ελεύθερου Χρόνου στην εργασία και την οικογένεια». Τα δημογραφικά 

στοιχεία αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση των 

εκπαιδευτικών καθώς και τις βασικές και τις περαιτέρω σπουδές τους. Επίσης ζητήθηκαν 

τα χρόνια προϋπηρεσίας, ο τύπος του σχολείου, το μέγεθος της σχολικής μονάδας και η 

περιοχή στην οποία αυτή εδρεύει.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 130 εκπαιδευτικοί από διάφορους νομούς της 

Ελλάδας. Από αυτούς οι 55 (42,3%) ανήκαν στην Πρωτοβάθμια και οι 74 (56,9%) στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα οι 66 (50,8%) από αυτούς ήταν γυναίκες 

και οι 64 (49,2%) ήταν άντρες. Η ηλικία τους κυμαίνονταν από 25-53 έτη (Μ.Ο. ηλικίας 

39,53 έτη, Τ.Α = 6,243).
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Το δείγμα περιελάμβανε 122 (93,8%) έγγαμους εκπαιδευτικούς, 7 (5,4%) 

διαζευγμένους και 1 (0,8%) χήρο. Οι 112 (86,2%) εκπαιδευτικοί είχαν παιδιά, οι 6 

(4,6%) όχι και 12 εκπαιδευτικοί (9,2%) δεν απάντησαν. Όσον αφορά τις βασικές 

επαγγελματικές σπουδές 35 (26,9%) εκπαιδευτικοί ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας, 79 (60,8%) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, 4 (3,1%) ήταν απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ 

του εξωτερικού, 11 (8,5%) ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ/ΣΕΛΕΤΕ και 1 (0,8%) δεν απάντησε.

Από τους 130 εκπαιδευτικούς οι 30 (23,1%) είχαν κάνει εξομοίωση, οι 13 (10%) 

είχαν πραγματοποιήσει Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο και οι 9 (6,9%) ήταν κάτοχοι 

άλλου πτυχίου. Επίσης, 33 (25,4%) εκπαιδευτικοί είχαν μεταπτυχιακού δίπλωμα, 15 

(11,5%) ήταν διδάκτορες και 39 (30%) εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια 

Π.Ε.Κ.. Τέλος, οι 40 (30,8%) είχαν πιστοποίηση επάρκειας σε κάποια ξένη γλώσσα και 

οι 47 (36,2%) είχαν γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Αναφορικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας, 9 (6,9%) εκπαιδευτικοί είχαν από 0-3 έτη 

προϋπηρεσίας, 51 (39,2%) είχαν από 4-10 έτη προϋπηρεσίας, 48 (36,9%) είχαν από 11- 

24 έτη προϋπηρεσίας, 9 (6,9%) είχαν πάνω από 25 έτη προϋπηρεσίας, ενώ 13 

εκπαιδευτικοί (10%) δεν απάντησαν. Ο αριθμός των μαθητών των σχολικών μονάδων 

κυμαίνονταν από 10 έως 450 μαθητές (Μ.Ο.= 201 μαθητές, Τ.Α.=85,107). Από τα 

σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα τα 101 (77,7%) ανήκαν σε αστικές περιοχές, τα 16 

(12,3%) σε ημιαστικές, τα 12 (9,2%) ανήκαν σε αγροτικές περιοχές και 1 σχολείο δεν 

εντάχθηκε. Το δείγμα, αν και δεν επιλέχτηκε με κάποιο τυχαιοποιημένο σχήμα 

εκπροσωπεί ικανοποιητικά το σύνολο του πληθυσμού.

Κλίμακες

Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας: Inventory of Work - Family Conflict. H 

κλίμακα αυτή αναπτύχθηκε από τους Greenhaus, Callanan & Godshalk το 2000 και 

μεταφέρθηκε στα ελληνικά (Kafetsios, 2007). Αποτελείται από 8 προτάσεις, εκ των 

οποίων οι 4 αναφέρονται σε καταστάσεις «σύγκρουσης εργασίας - οικογένειας», όπως 

«δεν μου φθάνει ο χρόνος να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να μεγαλώσω τα παιδιά 

μου όπως θέλω», και 4 οι οποίες αναφέρονταν σε μη σύγκρουση των δύο χώρων, όπως 

«πιστεύω ότι συνδυάζω με επιτυχία το ρόλο μου ως γονέας και ως εργαζόμενος». Οι 

προτάσεις της δεύτερης κατηγορίας αντεστράφησαν, έτσι ώστε οι υψηλές βαθμολογίες
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να δηλώνουν σε όλες τις ερωτήσεις «σύγκρουση εργασίας - οικογένειας». Η κλίμακα 

είναι τύπου “Likert”, με πενταβάθμια διαβάθμιση από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 

(συμφωνώ απόλυτα). Η αξιοπιστία της κλίμακας, που μετρήθηκε με την μέθοδο 

διαπίστωσης της εσωτερικής συνοχής Cronbach α, ήταν ικανοποιητική: α =0,72.

Σχέση Οικογένειας και Εργασίας: Work - Family Interference. Η κλίμακα αυτή 

κατασκευάστηκε από τους Carlson & Frone το 2003, και εξετάζει την συμπεριφορική και 

ψυχολογική ανάμιξη στους δύο τομείς (εργασία και οικογένεια) εξωτερικώς και 

εσωτερικώς και έχει μεταφερθεί στα ελληνικά (Kafets^, 2007). Αποτελείται από 

δώδεκα ερωτήσεις, και συγκεκριμένα από τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων, εκ των 

οποίων κάθε κατηγορία περιέχει τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη κατηγορία εξετάζει τη 

«σχέση εργασίας - οικογένειας» από την σκοπιά εξωτερικής σύγκρουσης, π.χ. «πόσο 

συχνά η εργασία σου ή η καριέρα σου σε εμποδίζει να περάσεις το χρόνο που θα ήθελες 

με την οικογένειά σου;». Η δεύτερη εξετάζει τη «σχέση οικογένειας - εργασίας» από 

πλευράς εξωτερικής σύγκρουσης, π.χ «πόσο συχνά η οικογένεια σου σε εμποδίζει να 

αφιερώσεις το χρόνο που θα ήθελες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία ή 

την καριέρα σου;». Η τρίτη αναφέρεται στη «σχέση εργασίας - οικογένειας» με 

εσωτερική σύγκρουση, π.χ «όταν είσαι σπίτι, πόσο συχνά σκέφτεσαι προβλήματα της 

εργασίας σου;». Τέλος, η τέταρτη κατηγορία εξετάζει τη «σχέση οικογένειας - εργασίας» 

εστιάζοντας στην εσωτερική σύγκρουση, π.χ «όταν είσαι στο χώρο εργασίας σου, πόσο 

συχνά σκέφτεσαι θέματα που πρέπει να φέρεις εις πέρας στο σπίτι;». Η κλίμακα είναι 

τύπου “Likert” με διαβάθμιση από το 0 (ποτέ) έως το 6 (κάθε μέρα) και η αξιοπιστία της, 

που μετρήθηκε με την μέθοδο διαπίστωσης της εσωτερικής συνοχής Cronbach α, ήταν 

ικανοποιητική: α=0,84 για την ομάδα των ερωτήσεων που αφορούν τη σύγκρουση από 

την εργασία στην οικογένεια και α=0,87 για την ομάδα των ερωτήσεων που αφορούν τη 

σύγκρουση από την οικογένεια στην εργασία.

Πηγές Στήριξης από το Χώρο Εργασίας (Καφέτσιος, & Βούζας, Πετρούλα & 

Τζίμα, 2007). Αποτελείται από 6 ερωτήματα, που αναφέρονται σε άτομα του εργασιακού 

περιβάλλοντος των συμμετεχόντων, τα οποία τους βοηθούν και τους υποστηρίζουν στις 

δύσκολες στιγμές στην δουλειά. Τα ερωτήματα χωρίζονταν σε δύο μέρη. Στο πρώτο 

μέρος ο συμμετέχων ανέφερε με τα αρχικά τους (π.χ. AT, ΒΜ) όλα εκείνα τα άτομα στα 

οποία μπορεί να στηριχθεί (ποσοτική κοινωνική στήριξη), ενώ στο δεύτερο μέρος ο
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συμμετέχων δηλώνει to βαθμό ικανοποίησής too από ΐη βοήθεια/ σΐήριξη αυτή 

(ικανοποίηση από κοινωνική στήριξη). Η διαβάθμιση στο δεύτερο μέρος είναι τύπου 

“Likert” από το 1 (πολύ δυσαρεστημένσς) έως το 6 (πολύ ικανοποιημένος). Η αξιοπιστία 

της κλίμακας, που μετρήθηκε με την μέθοδο διαπίστωσης της εσωτερικής συνοχής 

Cronbach a, ήταν πολύ καλή: α =0,92 για το πρώτο μέρος και α=0,92 για το δεύτερο.

Επαγγελματική Εξουθένωση·. Για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1986; 

Αναγνωστόπουλος και Παπαδάτου, 1992) που αποτελείται από 22 προτάσεις που 

μετρούν το συγκεκριμένο είδος αντίδρασης στο επαγγελματικό στρες. Η επαγγελματική 

εξουθένωση έχει τρεις διαστάσεις: τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση 

και την προσωπική επίτευξη. Παράδειγμα προτάσεων που συμπεριλαμβάνονταί στην 

κλίμακα είναι: «Νοιώθω συναισθηματικά «στραγγισμένος» από την δουλειά μου», 

«Έγινα σκληρότερος με τους ανθρώπους από τότε που είμαι στην δουλειά αυτή», «Εχω 

επιτύχει αξιόλογα πράγματα στην δουλειά αυτή». Και εδώ χρειάστηκε να γίνει σε 

μερικές ερωτήσεις μία αντιστροφή των απαντήσεων ώστε υψηλή βαθμολογία στην 

κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης να σημαίνει πως το άτομο πάσχει από αυτή. Η 

αξιοπιστία της κλίμακας, που μετρήθηκε με την μέθοδο διαπίστωσης της εσωτερικής 

συνοχής Cronbach a, ήταν ικανοποιητική: η συναισθηματική εξάντληση είχε α = 0,78, η 

αποπροσωποποίηση α =0,72, και η προσωπική επίτευξη α =0,68.

Ικανοποίηση από την Εργασία: Για να μετρηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση 

προσαρμόστηκαν στα ελληνικά 18 ερωτήματα της κλίμακας Genera! Index of Job 

Satisfaction (Brayfield & Rothe, 1951). Αποτελείται από 18 προτάσεις, 9 εκ των οποίων 

έχουν αρνητική χροιά και για το λόγο αυτό αντεστράφησαν, ούτως ώστε οι υψηλές 

βαθμολογίες σε όλες τις προτάσεις να δηλώνουν ικανοποίηση από την εργασία. 

Παράδειγμα τέτοιας πρότασης είναι: «Συχνά βαριέμαι το επάγγελμά μου». Οι υπόλοιπες 

9 προτάσεις της κλίμακας είχαν θετική χροιά, όπως «Βρίσκω πραγματική απόλαυση στη 

δουλειά μου». Η κλίμακα είναι τύπου “Likert”, με πενταβάθμια διαβάθμιση από το 1 

(διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Τέλος, η αξιοπιστία της, η οποία 

μετρήθηκε με την μέθοδο διαπίστωσης της εσωτερικής συνοχής Cmnbach a, ήταν πολύ 

Καλή: α =0,92.
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Θετικό kat αρνητικό συναίσθημα στην εργασία: Για τη μέτρηση του 

επαγγελματικού άγχους χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Job Affect Scale (Grief et al., 1988). 

Από την κλίμακα αυτή προσαρμόστηκαν στα ελληνικά 17 ερωτήσεις συναισθημάτων, οι 

οποίες αφορούν το πώς αισθάνονταν τα άτομα στην εργασία (θετικά ή αρνητικά) την 

προηγούμενη εβδομάδα (π.χ. χαρούμενος, περιφρονητικός, ήρεμος, κλπ). Η κλίμακα 

είναι τύπου “Likert”, με πενταβάθμια διαβάθμιση από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πολύ). Η 

αξιοπιστία της, η οποία μετρήθηκε με την μέθοδο διαπίστωσης της εσωτερικής συνοχής 

Crotibach a, ήταν πολύ καλή: α = 0,85 και α = 0,81 για τα θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα αντίστοιχα.

Επίδραση τον ελεύθερον χρόνον στην εργασία kat την οικογένεια: Για να μετρηθεί 

η επίδραση του ελεύθερου χρόνου στην εργασία και την οικογένεια, κατασκευάστηκε 

ένα ερωτηματολόγιο που απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο συμμετέχων 

καλείται να απαντήσει πόσες ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα ασχολείται στον 

ελεύθερο χρόνο του με 7 δραστηριότητες, όπως π.χ. επαφές με φίλους, διάβασμα, χρήση 

τεχνολογίας, κλπ. Γπίσης, ο συμμετέχων μπορούσε να συμπληρώσει κάποια άλλη 

ενασχόληση, η οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στις προαναφερόμενες δραστηριότητες. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά το βαθμό ικανοποίησης από τις εξω- 

εργασιακές δραστηριότητες και αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Ot πρώτες 8 αναφέρονται 

στο πόσο ικανοποιημένοι είναι οι συμμετέχοντες στην έρευνα από τις διάφορες 

δραστηριότητες. Παράδειγμα τέτοιας πρότασης είναι: «Πόσο σας χαλαρώνουν από το 

εργασιακό στρες οι οικογενειακές εκδρομές;». Π κλίμακα είναι τύπου “Likert”, με 

τετράβαθμη διαβάθμιση από το 1 (καθόλου) έως το 4 (πολύ). Οι επόμενες 4 ερωτήσεις 

είναι διαζευκτικού τύπου (ΝΑΙ - ΟΧΙ). Παράδειγμα τέτοιας πρότασης είναι: 

«Χρησιμοποιείτε τη νέα τεχνολογία στον ελεύθερο χρόνο σας;». Τέλος, η αξιοπιστία της 

κλίμακας, η οποία μετρήθηκε με την μέθοδο διαπίστωσης της εσωτερικής συνοχής 

Croribach a, ήταν καλή: α =0,65 και α=0,66 για το πρώτο και δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου αντίστοιχα.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πίνι

Μέσοι όροι Και εοκικές ακοκλίαείς επαγγελματικής 
ΣΟΕ ΕΞ, ΣΟΕ ΕΣ, επαγγελματικής ικανοποίησης 

ενασχόληση με εξω_εργασιακές δραστηριότητες, κοι
εργασιακές ί

ικας 1
εξουθένωσης, ΓΣΡ, ΣΕΟ, ΣΕΟ ΕΞ, ΣΕΟ ΕΣ, ΣΟΕ, 
συναισθήματος στην εργασία, ικανοποίησης από την 

νωνικής στήριξης και ωρών που αφιερώνονται σε εξω- 
ραστηριότητες

Μ.Ο. (Τ.Α.) Ν=130
Εσωτερική εγκυρότητα 

(Oonbttch a) α>0,5

Προσωπική επίτευξή 4,59 0,77 0,68

Συν/κή Εξάντλησή 2,01 0,92 0,78

Αποπροσωποποίηση 0,93 0,97 0,72

ΕΣΕ 2,99 0,61 0,72

ΣΕΟ 3,65 1,21 0,84

ΣΕ0_ΕΞ 3,30 1,53 0,88

ςεο_ες 4,00 1,42 0,86

ΣΟΕ 2,69 1,25 0,87

ΣΟΕΕΞ 2,33 1,48 0,86

ΣΟΕΕΣ 3,05 1,46 0,88

Επαγγελματική ικανοποίηση 3,85 0,51 0,92

Θετικό συν/μα στην εργασία 3,35 0,67 0,85

Αρνητικό συν/μα στην εργασία 1,60 0,60 0,81

Ικανοποίηση από εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες
2,44 0,48 0,66

Ποσοτική Κοινωνική στήριξη 2,44 1,47 0,92

Ποιοτική Κοινωνική στήριξη 5,08 0,84 0,92

Ώρες που αφιερώνονται για εξω 
εργασιακές δραστηριότητες

5,00 3,30 0,65

Σιιεείωσυ:
ΒΣΡ: ΒBvttcf] Σύγκρουση Ρόλων, ΣΕΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας BEDES: Εξωίερίκη Σύγκρουση ΒργασΙας 

- Οικογένειας Σ£θ_ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας, 

ΣΟΕ ΕΞ: Εξιυΐερίκη Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας ΣΟΕ ΕΣ: ΕσωΐερίΚή Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας

A. 1) Σνσχέηση ανάμεσα στη Γενική Σύγκροοση Ρόλων (ΓΣΡ) και τη σχέση οικογένειας και 

εργασίας με την επαγγελματική εξουθένωση

Σκοπός της παρακάτω ανάλυσης είναι να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στη 

σύγκρουση εργασίας - οικογένειας Kat τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπική επίτευξη).
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Αναμένεται η σύγκρουση εργασίας - οικογένειας να σχετίζεται θετικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση.

Πίνακας 2
ΓΣΡ kat σχέση εργασίας οικογένειας σε σχέση με την επαγγελματική

εξουθένωση
Προσωπική

επίτευξη
Συν/κή

εξάντληση Αποπ/ποίηση

ΓΣΡ 0,088 0,334** 0,186*

ΣΕΟ 0,175* 0,327** 0,197*

ΣΕΟ_ΕΞ 0,059 0,342** 0,255**

ςεο_ες 0,235** 0,189* 0,061

ΣΟΕ -0,033 0,242** 0,169

ΣΟΕΕΕ 0,000 0,228** 0,138

ΣΟΕΕΣ -0,054 0,183* 0,150
Σηίΐείωύη:

ΕΣΕ: Γενική Σύγκρουσή Γάλων, ΣΓΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΕΟΕΞ: ΕξωΐερΙΚή Σύγκρουση Εργασίας 

- Οικογένειας ΣΕθ_ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουσή Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας, 

ΣθΕ_ΕΞ: Εξωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας ΣθΕ_ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας

Για να ελεγχθεί αν η Γενική Σύγκρουση Ρόλων καθώς Kat η σύγκρουση εργασίας 

- οικογένειας των εκπαιδευτικών σχετίζεται με την επαγγελματική εξουθένωση, 

υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης (του Pearson) μεταξύ των μεταβλητών και 

ελέγχθηκε η στατιστική του σημαντικότητα (Πίνακας 2). Αρχικά, η ανάλυση έδειξε ότι 

υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στη γενική σύγκρουση ρόλων και τη 

συναισθηματική εξάντληση των εκπαιδευτικών (τ=0,334, ρ<0,01) και μέτρια θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στη γενική σύγκρουση ρόλων και την αποπροσωποποίηση (r=0,186, 

ρ<0,05). Υπολογίστηκαν επίσης οι δείκτες συνάφειας (Pearson r) ανάμεσα στις τέσσερις 

πλευρές ΓΣΡ της κλίμακας του Prone. Οι περισσότεροι δείκτες που προέκυψαν είναι 

θετικής κατεύθυνσης και στην πλειοψηφία τους είναι στατιστικούς σημαντικοί. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη σύγκρουση από την εργασία στην οικογένεια, αυτή 

συσχετίζεται μέτρια θετικά με την προσωπική επίτευξη (r=0,175, ρ<0,01), σημαντικά 

θετικά με τη συναισθηματική εξάντληση (r=0,327, ρ<0,01) και μέτρια θετικά με την 

αποπροσωποποίηση (r=0,197, ρ<0,05). Π εξωτερική σύγκρουση εργασίας οικογένειας
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εμφανίζει σημαντική θετική συσχέτιση τόσο με τη συναισθηματική εξάντληση (τ=0,342, 

μ<0,01) όσο kat με την απσπροσωποποίηση (ι*=0,255, μ<0,01). Η σχέση εργασίας - 

οικογένειας σε επίπεδο εσωτερικής σύγκρουσης παρουσιάζει σημανΐΐκή θετική 

συσχέΐίση με την προσωπική επίτευξη (f=0,235, ρ<0,01) και μέτρια θετική συσχέτιση με 

τη συναισθηματική εξάντληση (τ=0,189, ρ<0,05). Εξάλλου, όσον αφορά στη σύγκρουση 

από την οικογένεια στην εργασία, αυτή συσχετίζεται σημαντικά θετικά μόνο με τη 

συναισθηματική εξάντληση (τ=0,242, ρ<0,01). Ειδικότερα, η σύγκρουση από την 

οικογένεια στην εργασία σε εξωτερικό επίπεδο συσχετίζεται σημαντικά θετικά μόνο με 

τη συναισθηματική εξάντληση (τ=0,228, ρ<0,01). Το ίδιο συμβαίνει και με τη 

σύγκρουση από την οικογένεια στην εργασία σε εσωτερικό επίπεδο, όπου εμφανίζεται 

μέτρια θετική συσχέτιση με τη συναισθηματική εξάντληση (τ=0,183, ρ<0,05).

Λ.2) Συσχέτιση ανάμεσα στη Γενική Σύγκρουση Ρόλων (ΓΣΡ) καί τη σχέση οικογένειας 

Kat εργασίας με την επαγγελματική ικανοποίηση, το συναίσθημα στην εργασία και την 

ικανοποίηση από την ενασχόληση με εξω- εργασιακές δραστηριότητες

Σκοπός της παρακάτω ανάλυσης είναι να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στη 

σύγκρουση εργασίας - οικογένειας και την επαγγελματική ικανοποίηση, το συναίσθημα 

στην εργασία και την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από την ενασχόλησή 

τους με εξω εργασιακές δραστηριότητες. Αναμένεται η σύγκρουση εργασίας - 

οικογένειας να σχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, το θετικό 

συναίσθημα και την ικανοποίηση από τις εξω εργασιακές δραστηριότητες Kat θετικά με 

το αρνητικό συναίσθημα στην εργασία.
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Πίνακας 3
ΓΣΡ και σχέση εργασίας οικογένειας οε σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

συναίσθημα στην εργασία και την ικανοποίηση από την ενασχόληση με εξω εργασιακές
δραστηριότητες

Επαγγελματική
ικανοποίηση

Θετικό
συναίσθημα

Αρνητικό
συναίσθημα

Ικανοποίηση από εξω 
εργασιακές 

δραστηριότητες
ΓΣΡ -0,176* -0,115 0,227* -0,509**

ΣΕΟ -0,045 -0,110 0,157 -0,302**

ΣΓΟΓΞ -0,101 -0,151 0,283** -0,353**

ΣΕΟ_ΕΣ 0,031 -0,025 -0,038 -0,134

ΣΟΕ -0,246** -0,160 0,142 -0,324**

ΣΟΕΕΞ -0,170 -0,051 0,105 -0,306**

ΣΟΕΕΣ -0,251** -0,223* 0,139 -0,245**

ΣΜιίΕίοίαη:

ΕΣΕ: ΕEvtkf) Σύγκρουση Ρόλων, ΣΕΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΕθ_ΕΞ: Εξωΐερίκή Σύγκρουση Εργασίας 

- Οικογένειας ΣΕθ_ΕΣ: ΕσωΐερίΚή Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας, 

ΣθΕ_ΕΞ: Εξωΐερίκή Σύγκρουσή Οικογένειας - Εργασίας ΣΟΕ ΕΣ: ΕσωΐερίΚή Σύγκρουσή Οικογένειας - Εργασίας

Για να Ελεγχθεί αν η Γενική Σύγκρουση Ρόλων (ΓΣΡ) καθώς και η σχέση 

οικογένειας - εργασίας ίων εκπαιδευτικών σχετίζεται με την επαγγελματική 

ικανοποίηση, το συναίσθημα στην εργασία και την ικανοποίηση από την ενασχόληση με 

εξω-εργασιακές δραστηριότητες υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης (του Pearson) 

μεταξύ των μεταβλητών και ελέγχθηκε η στατιστική του σημαντικότητα (Πίνακας 3). 

Αρχικά, η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση της ΓΣΡ και της 

επαγγελματικής ικανοποίησης (τ=-0,176, ρ<0,05), μέτρια θετική συσχέτιση με το 

αρνητικό συναίσθημα στην εργασία (r=0,227, ρ<0,05) και σημαντικά αρνητική 

συσχέτιση με την ικανοποίηση από την ενασχόληση με τις εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες (r=-0,509, ρ<0,01). Γπίσης, όσον αφορά στη σύγκρουση από την 

εργασία στην οικογένεια, αυτή συσχετίζεται σημαντικά αρνητικά μόνο με την 

ικανοποίηση από τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες (r=-0,302, ρ<0,01), ενώ η 

εξωτερική σύγκρουση εργασίας - οικογένειας συσχετίζεται σημαντικά θετικά με το 

αρνητικό συναίσθημα στην εργασία (r=0,283, ρ<0,01) και σημαντικά αρνητικά με την
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ικανοποίηση από τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες (τ=0,353, ρ<0,01). Όσον αφορά 

στη σύγκρουση αΛό την οικογένεια στην εργασία, αυτή συσχετίζεται σημανΐΐκά 

αρνητικά ΐάσο με την επαγγελματική ικανοποίηση (τ=-0,246, ρ<0,01) όσο και με την 

ικανοποίηση από τις εξω εργασιακές δραστηριότητες (τ=-0,324, ρ<0,01). Η εξωτερική 

σύγκρουση οικογένειας - εργασίας συσχεΐίζεΐαι σημανΐΐκά αρνηΐΐκά μόνο με ΐην 

ικανοποίηση από ΐΐς εξω εργασιακές δρασΐηριόΐηΐες (ΐ=-0,306, ρ<0,01). Τέλος, η 

σύγκρουση οικογένειας - εργασίας σε εσωτερικό επίπεδο αποδεικνύεΐαι όΐΐ συσχεΐίζεΐαι 

σημανΐΐκά αρνηΐΐκά ΐόσο με ΐην επαγγελματική ικανοποίηση (ΐ=-0,25ΐ, ρ<0,01) όσο και 

με ΐην ικανοποίηση από ΐην ενασχόληση με εξω-εργασιακές δρασΐηριόΐηΐες (ΐ=-0,245, 

ρ<0,01). Επίσης, συσχεΐίζεΐαι μέΐρια αρνηΐΐκά με ΐο θεΐΐκό συναίσθημα στην εργασία 

(ΐ=-0,223, ρ<0,05). Περαΐΐέρω έλεγχος για να προσδιορισΐεί συσχέΐίση ανάμεσα σΐΐς 

παραπάνω μεταβλητές με ΐην κοινωνική στήριξη έδειξε ότι συσχέΐίση δεν υφίσταται.

Β.Ι) Συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση από ΐην ενασχόληση με εξω εργασιακές 

δραστηριότητες και την επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση, την 

κοινωνική στήριξη και το συναίσθημα στην εργασία.

Σκοπός της παρακάτω ανάλυσης είναι να διερευνηθεί αν ot εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική 

ικανοποίηση, την κοινωνική στήριξη και το συναίσθημα στην εργασία. Αναμένεται η 

ασχολία με εξω-εργασιακές δραστηριότητες να συσχετίζεται αρνητικά με την 

επαγγελματική εξουθένωση και θετικά με ΐην κοινωνική στήριξη και το θετικό 

συναίσθημα και στην εργασία.

Πίνακας 4
H ικανοποίηση από ΐην ενασχόληση με εξω εργασιακές δραστηριότητες σε σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση, την 

επαγγελματική ικανοποίηση, την κοινωνική στήριξη και το συναίσθημα στην εργασία

Προσωπική
επίτευξη

Συν/κή
εξάντληση Αποπρ/ποίηση Σπαγ/τική

ικανοποίηση

Ποσοτική
Κοινωνική

στήριξη

Θετικό
συναίσθημα
στην
εργασία

Αρνητικό
συναίσθημα
στην
εργασία

Ώρες «ου 
αφιερώνονται 
για εξ. βραστ.

-0,017 -0,144 0,082 0,115 0,240** 0,351** -0,111

Ικαν.από εξ. 
6paot.

0,023 -0,254** -0,145 0,078 0,032 0,157 -0,130
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Για να ελεγχθεί αν η ικανοποίηση από ΐην ενασχόληση με εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες σχετίζεται με ΐην επαγγελματική εξουθένωση, ΐην επαγγελμαΐΐκή 

ικανοποίηση, ΐην κοινωνική στήριξη και το συναίσθημα στην εργασία υπολογίστηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης (του Pearson) μεταξύ των μεταβλητών και ελέγχθηκε η 

στατιστική του σημαντικότητα (Πίνακας 4). Αρχικά, η ανάλυση έδειξε ότι οι ώρες που 

αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε εξω- 

εργασιακές δραστηριότητες συσχετίζονται σημαντικά θετικά τόσο με την κοινωνική 

στήριξη που λαμβάνουν από άτομα της εργασίας τους (r=0,240, ρ<0,01) όσο και με το 

θετικό συναίσθημα στην εργασία (r=0,35l, ρ<0,01) Επίσης βρέθηκε ότι η ικανοποίηση 

από τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες συσχετίζεται σημαντικά αρνητικά με τη 

συναισθηματική τους εξάντληση (r=-0,254, ρ<0,01). Δηλαδή, όσο περισσότερη 

ικανοποίηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους 

τόσο λιγότερο βιώνουν τη συναισθηματική εξάντληση στην εργασία.

Β.2) Μπορούν οι εξω-εργασιακές δραστηριότητες να προβλέψουν την επαγγελματική 

εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση, το συναίσθημα στην εργασία και τη 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας;

Σκοπός της παρακάτω ανάλυσης είναι να διερευνηθεί αν οι εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες μπορούν να προβλέψουν την επαγγελματική εξουθένωση, την 

επαγγελματική ικανοποίηση, το συναίσθημα στην εργασία και τη σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας. Αναμένεται ότι οι εξω-εργασιακές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά 

στην πρόβλεψη όλων των παραπάνω μεταβλητών.

1. Για την εξέταση της δυνατότητας πρόβλεψης της επαγγελματικής εξουθένωσης από 

τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της πολλαπλής 

παλινδρόμησης (μέθοδος enter). Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η 

ηλικία, το φύλο, η σύγκρουση εργασίας οικογένειας, η σύγκρουση οικογένειας εργασίας, 

οι ώρες που αφιερώνονται σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες και η ικανοποίηση που 

απορρέει από αυτές. Οι μεταβλητές «συναισθηματική εξάντληση», 

«αποπροσωποποίηση» και «προσωπική επίτευξη» χρησιμοποιήθηκαν η καθεμία 

ξεχωριστά ως σταθερές. Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R για τη συναισθηματική 

εξάντληση είναι ίσος με 0,492 και ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2
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είναι ίσος με 0,194. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές ερμηνεύουν ΐο 19,4% της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Από την επισκόπηση ίων ΐΐμών β διαπιστώνουμε ότι η 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας και οι ώρες που αφιερώνονΐαι για εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην πρόβλεψη της συναισθηματικής 

εξάντλησης (β=0,297, t=2,91, ρ<0,01 και β=-0,23ΐ t=-2,43, ρ<0,05 αντίστοιχα). Δηλαδή, 

όσο λίγότερες ώρες αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες 

τόσο υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης θα παρουσιάζουν. Όσον αφορά 

την απσπροσωπσποίηση και την προσωπική επίτευξη δεν παρατηρήθηκαν ανάλογα 

αποτελέσματα. Ειδικότερα, τόσο στην πρόβλεψη της αποπροσωποποίησης όσο και της 

προσωπικής επίτευξης συμβάλλει σημαντικά μόνο η ηλικία (β=-0,242, ί=-2,420, ρ<0,05 

και β=0,213, t=2,073, ρ<0,05 αντίστοιχα).

2. Για την εξέταση της δυνατότητας πρόβλεψης της επαγγελματικής ικανοποίησης από 

τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της πολλαπλής 

παλινδρόμησης (μέθοδος entef). Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η 

ηλικία, το φύλο, η σύγκρουση εργασίας οικογένειας, η σύγκρουση οικογένειας εργασίας, 

οι ώρες που αφιερώνονται σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες και η ικανοποίηση που 

απορρέει από αυτές. Η μεταβλητή «επαγγελματική ικανοποίηση» χρησιμοποιήθηκε ως 

σταθερά.

Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R για την επαγγελματική ικανοποίηση είναι ίσος 

με 0,388 και ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ίσος με 0,097. 

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές ερμηνεύουν το 9,7% της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Από την επισκόπηση των τιμών β διαπιστώνουμε ότι οι ώρες που αφιερώνονται σε εξω- 

εργασιακές δραστηριότητες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τιμή βήτα (β= 0,279, ί=2,77, 

ρ<0,01) Και ακολουθεί η σύγκρουση οικογένειας εργασίας (β=-0,253, t=-2,304, ρ<0,05). 

Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες που αφιερώνονται για εξω-εργασιακές δραστηριότητες και η 

σύγκρουση οικογένειας εργασίας συμβάλλουν σημαντικά στην πρόβλεψη της 

επαγγελματικής ικανοποίησης. Δηλαδή, όσο περισσότερες ώρες αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες τόσο υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής ικανοποίησης θα παρουσιάζουν.

3. Για την εξέταση της δυνατότητας πρόβλεψης του συναισθήματος στην εργασία από τις 

εξω-εργασιακές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της πολλαπλής
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παλινδρόμησης (μέθοδος etitef). Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η 

ηλικία, το φύλο, η σύγκρουση εργασίας οικογένειας, η σύγκρουση οικογένειας εργασίας, 

οι ώρες που αφιερώνονται σε εξω-εργασίακές δραστηριότητες και η ικανοποίηση που 

απορρέει από αυτές. Οι μεταβλητές «θετικό συναίσθημα» και «αρνητικό συναίσθημα» 

χρησιμοποιήθηκαν η καθεμία ξεχωριστά ως σταθερές.

3.α) Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R για το θετικό συναίσθημα είναι ίσος με 

0,425 και ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ίσος με 0,129. Αυτό 

σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές ερμηνεύουν το 12,9% της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Από την επισκόπηση των τιμών β διαπιστώνουμε ότι οι ώρες που αφιερώνονται σε εξω- 

εργασίακές δραστηριότητες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τιμή βήτα (β= 0,365, t=3,692, 

ρ<0,001). Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες που αφιερώνονται για εξω-εργασιακές 

δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην πρόβλεψη του θετικού συναισθήματος 

στην εργασία. Δηλαδή, όσο περισσότερες ώρες αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί σε εξω- 

εργασιακές δραστηριότητες τόσο υψηλότερα επίπεδα θετικού συναισθήματος στην 

εργασία θα παρουσιάζουν.

3. β) Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R για το αρνητικό συναίσθημα είναι ίσος με 

0,431 και ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ίσος με 0,135. Αυτό 

σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές ερμηνεύουν το 13,5% της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Από την επισκόπηση των τιμών β διαπιστώνουμε ότι η σύγκρουση εργασίας οικογένειας 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή βήτα (β= 0,253, t=2,399, ρ<0,05) και ακολουθούν οι ώρες 

που αφιερώνονται σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες (β= -0,296, t=-3,007, ρ<0,01). 

Αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση εργασίας οικογένειας και οι ώρες που αφιερώνονται για 

εξω-εργασιακές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην πρόβλεψη του αρνητικού 

συναισθήματος στην εργασία. Δηλαδή, όσο λιγότερες ώρες αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί 

σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες τόσο υψηλότερα επίπεδα αρνητικού συναισθήματος 

στην εργασία θα παρουσιάζουν.

4. Για την εξέταση της δυνατότητας πρόβλεψης της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας 

από τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της πολλαπλής 

παλινδρόμησης (μέθοδος enter). Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η 

ηλικία, το φύλο, η γενική σύγκρουση ρόλων, οι ώρες που αφιερώνονται σε εξω- 

εργασιακές δραστηριότητες και η ικανοποίηση που απορρέει από αυτές. Οι μεταβλητές
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«σύγκρουση εργασίας οικογένειας» και «σύγκρουση οικογένειας εργασίας» 

χρησιμοποιήθηκαν η καθεμία ξεχωριστά ως σταθερές.

4.α) Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R για τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας 

είναι ίσος με 0,496 και ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ίσος με 

0,206. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές ερμηνεύουν το 20,6% της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Από την επισκόπηση των τιμών β διαπιστώνουμε ότι η γενική σύγκρουση 

ρόλων εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή βήτα (β= 0,305, ί=2,757, ρ<0,01) και ακολουθούν 

ot ώρες που αφιερώνονται σε εξω-εργασίακές δραστηριότητες (β= 0,237, ί=2,529, 

ρ<0,05). Αυτό σημαίνει ότι η γενική σύγκρουση ρόλων και οι ώρες που αφιερώνονται 

για εξω-εργασίακές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην πρόβλεψη της 

σύγκρουσης εργασίας οικογένειας. Δηλαδή, όσο περισσότερες ώρες αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες τόσο υψηλότερα επίπεδα σύγκρουσης 

εργασίας οικογένειας θα παρουσιάζουν.

4.β) Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R για τη σύγκρουση οικογένειας εργασίας 

είναι ίσος με 0,497 και ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ίσος με 

0,207. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές ερμηνεύουν το 20,7% της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Από την επισκόπηση των τιμών β διαπιστώνουμε ότι η ηλικία εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη τιμή βήτα (β= -0,218, t=-2,40, ρ<0,05) και ακολουθεί η ικανοποίηση που 

απορρέει από την ενασχόληση με τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες (β= -0,291, t=- 

2,795, ρ<0,01). Αυτό σημαίνει ότι η ηλικία και η ικανοποίηση που απορρέει από την 

ενασχόληση με τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στην 

πρόβλεψη της σύγκρουσης οικογένειας εργασίας. Δηλαδή, όσο λίγότερη ικανοποίηση 

αντλούν οι εκπαιδευτικοί από τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες τόσο υψηλότερα 

επίπεδα σύγκρουσης οικογένειας εργασίας θα παρουσιάζουν.

Γ) Διαφορές μέσων όρων Φύλου ως προς όλες τις μεταβλητές της έρευνας.

Σκοπός της παρακάτω ανάλυσης είναι να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα τόσο όσον αφορά τη σύγκρουση εργασίας - οικογένειας όσο και 

τις εξω-εργασιακές δραστηριότητες. Αναμένεται οι γυναίκες να επηρεάζονται 

περισσότερο αρνητικά από τους άντρες από τη σύγκρουση εργασίας - οικογένειας, να 

βιώνσυν περισσότερο αρνητικό συναίσθημα στην εργασία, να ικανοποιούνται λιγότερο
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από εην ενασχόλησή εσυς με ΐΐς εξω εργασιακές δρασεηριόεηεες kat να αφιερώνουν 

λίγόεερες ώρες σε αυΐές.

Αρχική ανάλυση διαφοράς μέσων όρων ανάμεσα σΐα δύο φύλα σε σχέση με όλες 

εις μεεαβληεές εης έρευνας αποκάλυψε σεαείσΐΐκά σιιμανΐΐκή διαφορά μόνο ως προς εις 

ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευεικοί kai ίων δύο βαθμίδων σε εξω-εργασιακές 

δρασεηριόεηεες. Συγκεκριμένα οι άνδρες φαίνεεαι να αφιερώνουν περισσόεερο χρόνο σε 

εξω-εργασιακές δρασεηριόεηεες από εις γυναίκες (t=2,99, df=l26, ρ<0,01, μ.ο. 

ανδρών=5,8676, μ.ό. γυναικών=4,1663). Επίσης, οριακά φαίνεεαι να υπάρχει σεαεισεικά 

σημανεική διαφορά ανάμεσα σεα δύο φύλα και σεη Γενική Σύγκρουση Ρόλων (t=- 

0,2556, df=124, ρ= 0,012, μ.ό ανδρών = 2,8493, μ.ό. γυναικών = 3,1215), σύμφωνα με 

εην οποία οι γυναίκες εη βιώνουν ελαφρώς ενεονόεερα. Ακόμη, αποδείχεε|κε όει η 

ύπαρξη παιδιών σχεείζεεαι μέερια αρνηεικά με εη γενική σύγκρουση ρόλων (ε=-0,186, 

ρ<0,05).

Επιπλέον, η ανάλυση απέδειξε όει υπάρχει συσεημαειίοή συνάφεια μεεαξύ εου 

φύλου kai εη χρήση εης νέας εεχνολογίας σεον ελεύθερο χρόνο ανάμεσα σεους 

εκπαιδευεικούς Πρωεοβάθμιας και Δευεεροβάθμιας Εκπαίδευσης (χ2 =9,041, dfH, 

ρ<0,05). Συγκεκριμένα φαίνεεαι όει οι άνερες σεον ελεύθερο χρόνο εους ασχολούνεαι 

περίσσόεερο με ειη νέα εεχνολογία από εις γυναίκες.

Παρενθεείκή ανάλυση διαφοράς μέσων όρων ανάμεσα σεις δύο βαθμίδες 

εκπαίδευσης σε σχέση με όλες εις μεεαβληεές εης έρευνας δεν αποκάλυψε καμία 

σεαεισεικά σημανεική διαφορά.

Επίσης, διερευνήθηκε η πιθανόεηεα ύπαρξης απόλυεων επιπέδων διαφορών σεη 

Γενική Σύγκρουση Ρόλων ανάμεσα σεα δύο φύλα και διαπισεώθηκε διαφορά μόνο σεις 

γυναίκες (Ε(6,532), dp; 1,124), ρ=0,012).
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A.1) Μ Σύγκρουσης Εργασίας-Οικογένειας στα δύο φύλα.

Πίνακας 5
ΓΣΡ και σχέση εργασίας οικογένειας σε σχέση με νους άντρες
ΣΕΟΕΞ ΣΕΟΕΣ ΣΟΕΕΞ ΣΟΕΕΣ ΣΕΟ ΣΟΕ ΓΣΡ

ΣΕΟ_ΕΞ 1
ςεο_ες 0,384** 1
ΣΟΕΕΞ 0,277* 0,033
ΣΟΕΕΣ 0,275* -0,074 0,374** 1
ΣΕΟ 0,835** 0,829** 0,187 0,124 1
ΣΟΕ 0,334** -0,023 0,811** 0,847** 0,189 1
ΓΣΡ 0,526** 0,147 0,276* 0,060 0,409** 0,193 1

ΣηυεΙαίοη:

ΓΣΡ: Γενική Σύγκρουση Ρόλων, ΣΕΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΕθ_ΕΞ: Εξωΐερική Σύγκρουση Εργασίας 

- Οικογένειας ΣΕθ_ΕΣ: ΕσωίερΙΚή Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας, 

ΣθΕ_ΕΕ: Εξωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας ΣΟΕ ΕΣ: Εσωΐερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας

Για να ελεγχθεί αν η σύγκρουση εργασίας οικογένειας στους εκπαιδευτικούς 

σχετίζεται με το φύλο υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης (του Pearson) μεταξύ 

των μεταβλητών και ελέγχθηκε η στατιστική του σημαντικότητα (Πίνακας 5). Αρχικά, η 

ανάλυση έδειξε ότι στους άντρες η εξωτερική σύγκρουση εργασίας οικογένειας 

σχετίζεται μέτρια θετικά με την εσωτερική σύγκρουση εργασίας οικογένειας (r=0,384, 

ρ<0,05), την εξωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας (r=0,277, ρ<0,05), και την 

εσωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας (r=0,275, ρ<0,05) και σημαντικά θετικά με 

τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας (r=0,835, p<0,0l), τη σύγκρουση οικογένειας 

εργασίας (f=0,334, ρ<0,01) και τη Γενική Σύγκρουση Ρόλων (r=0,526, ρ<0,01). Η 

εσωτερική σύγκρουση εργασίας οικογένειας σχετίζεται σημαντικά θετικά με τη 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας (r=829, ρ<0,01). Η εξωτερική σύγκρουση οικογένειας 

εργασίας σχετίζεται σημαντικά θετικά με την εσωτερική σύγκρουση οικογένειας 

εργασίας (r=0,374, ρ<0,01) και τη σύγκρουση οικογένειας εργασίας (r=0,8l 1, ρ<0,01) 

και μέτρια θετικά με τη Γενική Σύγκρουση Ρόλων (r=0,276, ρ<0,05). Π εσωτερική 

σύγκρουση οικογένειας εργασίας σχετίζεται σημαντικά θετικά με τη σύγκρουση
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οικογένειας εργασίας (1=0.847, ρ<0,01). Τέλος, η σύγκρουση εργασίας οικογένειας 

σχετίζεται σημαντικά θετικά με τη Γενική Σύγκρουση Γόλων (1=0,409, ρ<0,01).

Πίνακας 6
ΓΣΡ καί σχέση εργασίας οικογένειας σε σχέση με ης γυναίκες

ΣΕΟΕΞ ΣΕΟΕΣ ΣΟΕΕΞ ΣΟΕΕΣ ΣΕΟ ΣΟΕ ΓΣΡ

ΣΕΟ_ΕΕ 1
ΣΕΟΕΣ 0,322** 1
ΣΟΕΕΞ 0,605** 0,289* 1
ΣΟΕΕΣ 0,403** -0,019 0,490** 1
ΣΕΟ 0,845** 0,778** 0,565** 0,257* 1
ΣΟΕ 0,589** 0,164 0,876** 0,850** 0,484** 1
ΓΣΡ 0,381** 0,118 0,451** 0,249* 0,320** 0,410** 1

ΣηυΓ.ίωοΗ:

ΕΣΓ: Γενική Σύγκρουση Γάλων ΣΕΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΕθ_ΕΞ: Εξωΐερική Σύγκρουση Εργασίας 

- Οικογένειας ΣΕο ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας, 

ΣΟΕ ΕΞι Εξωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας Σθ£_ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας

Περαιτέρω ανάλυση στις γυναίκες (Πίνακας 6) έδειξε ότι η εξωτερική σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας σχετίζεται σημαντικά θετικά με την εσωτερική σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας (1=0,322, ρ<0,01), την εξωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας 

(1=0,605, ρ<0,01), την εσωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας (1=0,403, ρ<0,01), τη 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας (τ=0,845, ρ<0,01), τη σύγκρουση οικογένειας εργασίας 

(1=0,589, ρ<0,01) και τη Γενική Σύγκρουση Ρόλων (1=0,381, ρ<0,01). Η εσωτερική 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας σχετίζεται σημαντικά θετικά με την εξωτερική 

σύγκρουση οικογένειας εργασίας (1=0,289, ρ<0,01) και τη σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας (1=0,778, ρ<0,01). Π εξωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας σχετίζεται 

σημαντικά θετικά με την εσωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας (1=0,490, ρ<0,01), 

τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας (1=0,565, ρ<0,01), τη σύγκρουση οικογένειας 

εργασίας (1=0,876, ρ<0,01) και τη Γενική Σύγκρουση Ρόλων (1=0,451, ρ<0,01). Π 

εσωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας σχετίζεται μέτρια θετικά με τη σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας (1=0,257, ρ<0,05) και τη Γενική Σύγκρουση Ρόλων (1=0,249,
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p<0,05) kai σημανεικά θεεικά με εη σύγκρουση οικογένειας εργασίας (ε=0,850, ρ<0,01). 

H σύγκρουση εργασίας οικογένειας σεις γυναίκες σχεείζεεαι σημανεικά θεεικά με εη 

σύγκρουση οικογένειας εργασίας (ε=0,484, ρ<0,01) και εη Γενική Σύγκρουση Γόλων 

(ε=0,320, ρ<0,01). Τέλος, η σύγκρουση οικογένειας εργασίας σείς γυναίκες 

εκΛαιδευεικούς σχεείζεεαι σημανεικά θεεικά με εη Γενική Σύγκρουση Γόλων (ε=0,410, 

jx0,0l).
Οι διαφορές ανάμεσα σεα δύο φύλα έγΚεΐνεαι σεο όεΐ σεις γυναίκες η εσωεερική 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας σχεείζεεαι σημανεικά θεεικά με εην εξωεερικι'ι 

σύγκρουση οικογένειας εργασίας, ενώ σεους άνερες δεν παραεηρείεαι συσχέειση. 

Ακόμη, σείς γυναίκες η εξωεερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας σχεείζεεαι 

σημανεικά θεεικά με εη σύγκρουση εργασίας οικογένειας, ενώ σεους άνερες δεν ισχύει 

παρόμοια διαπίσεωση. Γπίσης, σεις γυναίκες η εσωεερική σύγκρουση οικογένειας 

εργασίας σχεείζεεαι μέερια θεεικά με εη σύγκρουση εργασίας οικογένειας, ενώ σεους 

άνερες όχύ Γπίσης, σεις γυναίκες η σύγκρουση εργασίας οικογένειας σχεείζεεαι 

σημανεικά θεεικά με εη σύγκρουση οικογένειας εργασίας, ενώ σεους άνερες δε 

διαπισεώνεεαι καμία συσχέειση. Τέλος, σεις γυναίκες η Γενική Σύγκρουση Γόλων 

σχεείζεεαι μέερια θεεικά με εην εσωεερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας και 

σημανεικά θεεικά με εη σύγκρουση οικογένειας εργασίας, ενώ σεους άνερες δεν 

παραεηρείεαι συσχέειση.

Α.2) Η Σύγκρουσης Εργσ,σίας-Οικογένεΐας σε σχέση με την επαγγελματική εξουθένωση lent 

to φύλο

Πίνακας 7
ΓΣΡ kat σχέση εργασίας οικογένειας σε σχέσΐ] με ο/ν επαγγελματική εξουθένωση και τους άντρες

Προσωπική
επίεευξη

Συν/κή
εξάνεληση Αποπρ/ποίηση

ΣΕΟ_ΕΞ 0,021 0,581** 0,379**
ΣΕθ_ΕΣ 0,324** 0,217 0,018
ΣΟΕΕΞ -0,089 0,206 0,213
ςοε_ες -0,132 0,194 0,171
ΣΕΟ 0,206 0,481** 0,240
ΣΟΕ -0,137 0,239 0,229
ΓΣΓ 0,027 0,300* 0,232
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Ϊμιιε
ΕΣΕ: Γενική Σύγκρουση Ρόλων ΣΐϊΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΕΟΕΞ: Εξωτερική Σύγκρουση Εργασίας 

- Οικογένειας ΣΕθ_ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας, 

ΣΟΕ ΕΞ: ΕξωΐερΙΚή ΣύγΚρούση Οικογένειας - Εργασίας ΣΟΕ ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας

Για να Ελεγχθεί αν η σύγκρουση εργασίας οικογένειας και η επαγγελματική 

εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς σχετίζεται με το φύλο υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης (του Pearson) μεταξύ των μεταβλητών και ελέγχθηκε η στατιστική του 

σημαντικότητα (Πίνακας 7). Αρχικά, η ανάλυση έδειξε ότι στους άντρες η προσωπική 

επίτευξη σχετίζεται σημαντικά θετικά με την εσωτερική σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας (τ=0,324, ρ<0,01). Επίσης, η συναισθηματική εξάντληση σχετίζεται 

σημαντικά θετικά με την εξωτερική σύγκρουση εργασίας οικογένειας και τη σύγκρουση 

εργασίας οικογένειας με την (τ=0,581, ρ<0,01 Kat τ=0,481, ρ<0,01 αντίστοιχα) και 

μέτρια θετικά με τη Γενική Σύγκρουση Γόλων (τ=0,3, ρ<0,05). Τέλος, η 

αποπροσωποποίηση σχετίζεται σημαντικά θετικά με την εξωτερική σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας (r=0,379, ρ<0,01).

Πίνακας 8
ΓΣΡ και σχέση εργασίας οικογένειας σε σχέση με την 

επαγγελματική εξουθένωση και τις γυναίκες
Προσωπική
επίτευξη

Συν/κή
εξάντληση

Αποπρ/ποίηση

ΣΕΟΕΞ 0,107 0,156 0,133
ΣΕΟΕΣ 0,050 0,128 0,125
ΣΟΕΕΞ 0,073 0,243* 0,087
ΣΟΕΕΣ -0,004 0,162 0,139
ΣΕΟ 0,099 0,175 0,159
ΣΟΕ 0,042 0,236 0,129
ΓΣΡ 0,076 0,316** 0,157

Ztiurfcortti:

ΕΣΕ: ΕενΙΚή Σύγκρουση Εόλων ΣΕΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΕο ΕΞ: Εξωτερική Σύγκρουση Εργασίας

- Οικογένειας ΣΕθ_ΕΣ: Εσωΐερική Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας,

ΣθΕ_ΕΞ: Εξωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας ΣΟΕ ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουσή Οικογένειας - Εργασίας
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Ιίεραΐτέρω ανάλυση στις γυναίκες (Πίνακας 8) έδειξε ott η συναισθηματική 

εξάντληση σχετίζεται μέτρια θετικά με την εξωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας 

(τ=0,243, ρ<0,05), και σημαντικά θετικά με τη Γενική Σύγκρουση Γόλων (r=0,3l6, 

1x0,01).

Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα έγκεινται στο ότι στους άντρες η 

συναισθηματική εξάντληση σχετίζεται σημαντικά θετικά τόσο με την εξωτερική 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας όσο και με τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας, ενώ 

στις γυναίκες παρατηρήθηκε μέτρια θετική συσχέτιση μόνο με την εξωτερική σύγκρουση 

οικογένειας εργασίας. Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική θετική συσχέτιση, μόνο στους 

άντρες, τόσο ανάμεσα στην προσωπική επίτευξη και την εσωτερική σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας (τ=0,324, ρ<0,01) όσο και ανάμεσα στην αποπροσωποπσίηση και την 

εξωτερική σύγκρουση εργασίας οικογένειας (τ=0,379, ρ<0,01).

Α.3) Μ Σύγκρουσης Εργασίας-Οικογένεΐας σε σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση καί 

το φύλο

Πίνακας 9
ΓΣΡ και σχέση εργασίας οικογένειας σε σχέση με την επαγγελματική 

ικανοποίηση στα δύο φύλα
Επαγγελματική ικανοποίηση

Άντρες Γυναίκες

ΣΕΟΕΞ -0,244 0,014
ΣΕΟΕΣ 0,064 0,004
ΣΟΕΕΞ -0,183 -0,162
ΣΟΕΕΣ -0,252 * -0,251*
ΣΕΟ -0,110 0,012
ΣΟΕ -0,262* -0,237
ΓΣΡ -0,010 -0,304*

ZhueIwiM:

ΕΣΕ: Γενική Σύγκρουσή Γόλων ΣΓΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΕθ_ΕΞ: Εξωτερική Σύγκρουση Εργασίας

- Οικογένειας ΣΕθ_ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας,

ΣθΕ_ΕΞ: Εξωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας ΣΟΕ ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας
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Για να ελεγχθεί αν η σύγκρουση εργασίας οικογένειας και η επαγγελματική 

ικανοποίηση στους εκπαιδευτικούς σχετίζονται με το φύλο υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης (του Pearson) μεταξύ των μεταβλητών και ελέγχθηκε η στατιστική του 

σημαντικότητα (Πίνακας 9). Αρχικά, η ανάλυση έδειξε ότι τόσο στους άντρες όσο και 

στις γυναίκες η εσωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας σχετίζεται μέτρια αρνητικά 

με την επαγγελματική ικανοποίηση (τ=-0,252, ρ<0,05 και r=-0,251, ρ<0,05 αντίστοιχα). 

Π σύγκρουση οικογένειας εργασίας βρέθηκε να σχετίζεται μέτρια αρνητικά με την 

επαγγελματική ικανοποίηση μόνο στους άντρες (τ=-0,262, ρ<0,05) ενώ μόνο στις 

γυναίκες η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται μέτρια αρνητικά με τη Γενική 

Σύγκρουση Ρόλων (τ=-0,304, ρ<0,05).

Α.4) Μ Σύγκρουσης Εργασίας-Οικογένειας σε σχέσή με to σνναίσθημα στην εργασία και to 

φύλο

Πίνακας 10
ΓΣΡ και σχέση εργασίας οικογένειας σε σχέση με to σνναίσθημα 

στην εργασία και to φύλο
Συναίσθημα στην εργασία

Άντρες Γυναίκες

Θετικό
συν/μα

Αρνητικό
συν/μα

Θετικό
συν/μα

Αρνητικό
συν/μα

ΣΕΟΕΞ -0,155 0,276* -0,149 0,294*
ΣΕΟΕΣ -0,015 -0,209 0,023 0,169
ΣΟΕ Εα -0,075 -0,027 -0,029 0,222
ΣΟΕ_ΕΣ -0,278* 0,061 -0,161 0,218
ΣΕΟ -0,103 0,043 -0,086 0,290*
ΣΟΕ -0,217 0,021 -0,107 0,255*
ΓΣΡ 0,022 0,121 -0,158 0,327**

£nudo)rm:

ΣΕΟ: Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΕθ_£Ξ: Εξωτερική Σύγκρουσή Εργασίας - Οικογένειας ΣΕΟΕΣ: 

Εσωτερική Σύγκρουσή Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουσή Οικογένειας - Εργασίας, ΣθΕ_ΕΗ: Εξωτερική 

Σύγκρουσή Οικογένειας - Εργασίας ΣθΕ_ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας
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Για να ελεγχθεί αν η σύγκρουση εργασίας οικογένειας και to συναίσθημα σΐην 

εργασία σχετίζονται με to φύλο υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτίσης (ίου Pearson) 

μεταξύ των μεταβλητών και ελέγχθηκε η σταΐΐστικι'ι ίου σημαντικό τη τα (Πίνακας 10). 

Αρχικά, η ανάλυση έδειξε όίΐ ίόσο σίους άνΐρες όσο και σίΐς γυναίκες η εξωτερική 

σύγκρουση εργασίας οικογένειας σχεΐίζείαι μέίρια θείΐκά με ίο αρνηΐΐκό συναίσθημα 

ίόσο ίων ανίρών (ί=0,276, ρ<0,05) όσο και ίων γυναικών (ί=0,294, ρ<0,05).

Οι διαφορές ανάμεσα σία δύο φύλα έγκεινίαι σίο όΐΐ μόνο σίους άνΐρες ίο 

θείικό συναίσθημα σχεΐίζείαι μέίρια αρνηίΐκά με ΐην εσωτερική σύγκρουση οικογένειας 

εργασίας (ί=-0,278, ρ<0,05) και μόνο σΐΐς γυναίκες ίο αρνηΐΐκό συναίσθημα σχεΐίζείαι 

μέίρια θείΐκά με ίη σύγκρουση εργασίας οικογένειας (Γ=0,290, ρ<0,05) και με ίη 

σύγκρουση οικογένειας εργασίας (ί=0,255, ρ<0,05) και σημανηκά θεΐΐκά με ίη Γενική 

Σύγκρουση Ρόλων (Γ=0,327, ρ<0,01).

Δ.5) Μ Σύγκρουσης Εργασίας-Οικογένειας σε σχέση με ΐην ικανοποίηση από ΐΐς εςω 

εργασιακές δραστηριότητες και το φύλο

Πίνακας 11
ΓΣΡ και σχέση εργασίας οικογένειας σε σχέση με την ικανοποίηση από τις 

εξω εργασιακές δραστηριότητες και το φύλο
Ικανοποίηση από εξω εργασιακές δραστηριότητες

Άντρες Γυναίκες

ΓΣΡ -0,508 ** -0,525**

ΣΕΟ_ΕΞ -0,246 -0,455 **

ΣΕΟ_ΕΣ -0,055 -0,217

ΣΟΕΕΞ -0,169 -0,413 **

ΣΟΕΕΣ -0,171 -0,310 *

ΣΕΟ -0,182 -0,424 **

ΣΟΕ -0,204 -0,421 **
ZmelMOU:
ΓΣΓ: Γενική Σύγκρουσή Γάλων ΣΕΟ: Σύγκρουσή Εργασίας - Οικογένειας ΣΕθ_ΕΞ: Εξωτερική Σύγκρουση Εργασίας

- Οικογένειας ΣΕο ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Εργασίας - Οικογένειας ΣΟΕ: Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας.

ΣΟΕ ΕΞ: Εξωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας ΣθΕ_ΕΣ: Εσωτερική Σύγκρουση Οικογένειας - Εργασίας
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Για να ελεγχθεί αν η σύγκρουση εργασίας οικογένειας και η ικανοποίηση από τις 

εξω εργασιακές δρασΐηριόΐηΐες σχετίζονται με to φύλο υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης (του Pearson) μεταξύ των μεταβλητών και ελέγχθηκε η στατιστική του 

σημαντικότητα (Πίνακας 11). Αρχικά, η ανάλυση έδειξε ότι τόσο στους άντρες όσο και 

στις γυναίκες η Γενική Σύγκρουση Γόλων σχετίζεται σημαντικά αρνητικά με την 

ικανοποίηση από τις εξω εργασιακές δραστηριότητες (τ=-0,508, ρ<0,01 και r=-0,525, 

ρ<0,01 αντίστοιχα). Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα έγκεινται στο ότι μόνο στις 

γυναίκες η ικανοποίηση από τις εξω εργασιακές δραστηριότητες σχετίζονται σημαντικά 

αρνητικά με την εξωτερική σύγκρουση εργασίας οικογένειας (r=-0,455, ρ<0,01), την 

εξωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας (f=-0,413, ρ<0,01), τη σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας (r=-0,424, ρ<0,01) και τη σύγκρουση οικογένειας εργασίας (r=-0,42l, 

ρ<0,01) και μέτρια αρνητικά με την εσωτερική σύγκρουση οικογένειας εργασίας (τ=- 

0,310, ρ<0,05). Στους άντρες δεν διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση.

Ε) Ώρες ποϋ αφιερώνονται σε εξω εργασιακές δραστηριότητες σε σχέση με τη Γενική 

Σύγκρουση Ρόλων, την επαγγελματική εξουθένωσΐ], την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

συναίσθημα στην εργασία και το φύλο.

Πίνακας 12
Ώρες που αφιερώνονται σε εξω εργασιακές δραστηριότητες σε σχέση με τα ΓΣΡ, την επαγγελματική εξουθένωση, την 

επαγγελματική ικανοποίηση, το συναίσθημα στην εργασία και το φύλο.
ΓΣΡ Προσωπική

επίτευξή

Συν/κή
εξάντληση

Αποπρ/ποίηση Ρπαγ/κή
ικανοποίηση

Θετικό
συν/μα

Αρνητικό
συν/μα

1

Αντρες 0,111 -0,053 0,153 0,318* -0,134 0,203 0,106

Γυναίκες -0,246 * 0,158 -0,309 * -0,160 0,304 * 0,418** -0,337 **

ΣμιεΙοημ:

ΓΣΡ: Γενική Σύγκρουση ύόλων

Για να ελεγχθεί αν οι ώρες που αφιερώνονται σε εξω εργασιακές 

δραστηριότητες σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική 

ικανοποίηση, το συναίσθημα στην εργασία και το φύλο υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης (του Pearson) μεταξύ των μεταβλητών και ελέγχθηκε η στατιστική του
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σημαντικότητα (Πίνακας 12). Οι διαφορές ανάμεσα σεα δύο φύλα έγκεινταί στο ότι μόνο 

στους άντρες οι ώρες που αφιερώνονται σε εξω εργασιακές δραστηριότητες σχετίζονται 

μέτρια θετικά με την αποπροσωποποίηση (r=0,318, ρ<0,05). Επίσης μόνο στις γυναίκες 

διαπιστώθηκε μέτρια αρνητική συσχέτιση των ωρών που αφιερώνονται σε εξω 

εργασιακές δραστηριότητες με τη Γενική Σύγκρουση Γόλων (τ=-0,246, ρ<0,05) και με 

τη συναισθηματική εξάντληση (r=-0,309, ρ<0,05), σημαντικά αρνητική με το αρνητικό 

συναίσθημα στην εργασία (τ=-0,337, ρ<0,01) και μέτρια θετικά με την επαγγελματική 

ικανοποίηση ( Τ=0,304, ρ<0,05). Γπίσης μόνο στις γυναίκες παρατηρήθηκε σημαντική 

θετική συσχέτιση με το θετικό συναίσθημα στην εργασία (τ=0,418, ρ<0,01).

ΙΥΖΜΤΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση της σύγκρουσης 

εργασίας-οικογένειας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

συναίσθημα στην εργασία και την ικανοποίηση από την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου καθώς και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Επίσης 

διερευνήθηκε αν οι εξω-εργασιακές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών αποτελούν 

προβλεπτικούς παράγοντες για την επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική 

ικανοποίηση, το συναίσθημα στην εργασία και τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας.

Αρχική ανάλυση μεταξύ όλων των πλευρών της σύγκρουσης εργασίας 

οικογένειας μεταξύ τους έδειξε ότι αυτές συσχετίζονται θετικά, αν και, επειδή φαίνεται 

να είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, θα περίμενε κανείς να συσχετίζονται μεταξύ 

τους αρνητικά (Greenhaus & Powell, 2006). Όμως, όπως σημειώνουν και άλλοι 

ερευνητές, υπάρχει ευθεία θετική συσχέτιση μεταξύ της σύγκρουσης εργασίας 

οικογένειας και της σύγκρουσης οικογένειας εργασίας (Burke & Greenglass, 2001; Prone 

et a!., 1992; Huang et al., 2004). Φαίνεται δηλαδή ότι αφενός οι επιδράσεις μεταξύ των 

δύο περιοχών είναι αμφίδρομες (Elbaz- Lubisch, 2002) αφετέρου και οι δύο τύποι της 

σύγκρουσης εργασίας οικογένειας έχουν το ίδιο είδος επίδρασης (Kinnunen, Vermulst, 

Gerris, & Makikangas, 2003).

Περαιτέρω ανάλυση των πλευρών της σύγκρουσης εργασίας ανάμεσα στα δύο 

φύλα κατέδειξε ότι στις γυναίκες η σύγκρουση εργασίας οικογένειας σχετίζεται με
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περισσότερες πλευρές της σύγκρουσης οικογένειας εργασίας από τους άντρες. Το 

εύρημα αυτό συμφωνεί με τη θεωρία των φύλων (Pleck, 1977), επιβεβαιώνει την αρχική 

μας υπόθεση και συμφωνεί και με άλλες έρευνες (Tu & Shaffer, 2001; Grandey, 

Cordeiro, & Crouter, 2005; Hill, Martinson, Hawkins, & Tertis, 2003; Hill, 2005; 

Parasuraman & Simmers, 2001; Rothbard, 2001 ;Williams &. Alliger, 1994). To γεγονός 

ότι και στις δύο περιπτώσεις οι γυναίκες είναι εκείνες που υφίστανται τη σύγκρουση 

αυτή σε μεγαλύτερο βαθμό, έρχεται σε συμφωνία με την άποψη των Snow, et ah, (2003), 

σύμφωνα με την οποία, παρά του γεγονότος ότι αυτού του είδους οι συγκρούσεις 

επηρεάζουν όλους τους εργαζομένους, στις γυναίκες έχουν εξαιρετικές συνέπειες, καθώς 

οι θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν είναι χαμηλών απολαβών αλλά παράλληλα 

θέσεις ελέγχου και υψηλών απαιτήσεων (Snow ei ah, 2003). Είναι λοιπόν φυσικό να 

διαφέρουν τα επίπεδα σύγκρουσης εργασίας οικογένειας στα δύο φύλα, καθώς είναι 

διαφορετικοί οι ρόλοι των αντρών και των γυναικών στην εργασία και την οικογένεια. Η 

εργασία κάνει πολλές εργαζόμενες να αισθάνονται ότι εμποδίζονται να προσφέρουν στην 

οικσγένειά τους όσα επιθυμούν και όσα παραδοσιακά είναι προορισμένες να κάνουν 

(Holey, Hang-Yue, & Lul, 2005; Simon, 1995). Συνεπώς, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη 

δυσκολία να συνδυάσουν τις εργασιακές με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Επίσης η έρευνα απέδειξε ότι η ύπαρξη παιδιών σχετίζεται με τη γενική 

σύγκρουση ρόλων, εύρημα που συμφωνεί και με άλλες έρευνες (Grzywacz & Marks, 

2000) και φέρνει τις γυναίκες περισσότερο αντιμέτωπες με τη σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας, καθώς η ανατροφή των παιδιών αποτελεί παραδοσιακά δικό τους καθήκον.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι η σύγκρουση εργασίας 

οικογένειας σχετίζεται θετικά με όλες τις μορφές της επαγγελματικής εξουθένωσης και 

στα δύο φύλα. Ιδιαίτερα η παράμετρος της συναισθηματικής εξάντλησης σχετίζεται και 

με τις δύο πλευρές της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας, τόσο εξωτερικά όσο και 

εσωτερικά. Φαίνεται δηλαδή πως το αίσθημα ψυχικής κόπωσης που πηγάζει από τον 

εργασιακό τομέα μεταφέρεται και επιδρά στο χώρο της οικογένειας και όσο μεγαλύτερη 

είναι η εξουθένωση τόσο μεγαλύτερη και η σύγκρουση από την εργασία στην 

οικογένεια. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα και άλλων ερευνών (Lingard, 

2003,2004; Lingard & Trancls, 2005).
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Περαιτέρω ανάλυση των πλευρών της σύγκρουσης εργασίας και της 

επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα σΐα δύο φύλα κατέδειξε ότι μόνο στις γυναίκες η 

επαγγελματική εξουθένωση, και ειδικότερα η συναισθηματική εξάντληση, σχετίζεται με 

τη σύγκρουση οικογένειας εργασίας, ενώ στους άντρες όλες οι πλευρές της 

επαγγελματικής εξουθένωσης σχετίζονται με τη σύγκρουση από την εργασία στην 

οικογένεια. Με άλλα λόγια, στις γυναίκες η συναισθηματική εξάντληση στην εργασία 

τους σχετίζεται με παρακώλυση της επιτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων λόγω των 

οικογενειακών απαιτήσεων, γιατί ακόμα και στην εργασία τους οι γυναίκες ανησυχούν 

για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε ότι στους 

άντρες η επαγγελματική εξουθένωση σχετίζεται με τη δυσκολία εκπλήρωσης των 

οικογενειακών υποχρεώσεων εξαιτίας των εργασιακών απαιτήσεων. Το παραπάνω 

αποτέλεσμα ευθυγραμμίζεται και με άλλες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες στους άντρες 

η επαγγελματική εξουθένωση περιορίζεται στην εργασία, ενώ στις γυναίκες εκπορεύεται 

τόσο από τον εργασιακό όσο και από τον οικογενειακό τους ρόλο (Cleary & Mechanic, 

1983; Gfeettglass, 1985; Gfeenglass & Burke, 1988).

Όσον αφορά στη σχέση της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας και την 

επαγγελματική ικανοποίηση τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι η τελευταία 

σχετίζεται αρνητικά με τη σύγκρουση οικογένειας εργασίας και με τη γενική σύγκρουση 

ρόλων. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι όσο μικρότερη είναι η σύγκρουση από την οικογένεια 

στην εργασία τόσο μεγαλύτερη είναι και η ικανοποίηση που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός 

από την εργασία του. Πράγματι, όταν δεν συντρέχει ανησυχία για οικογενειακά θέματα 

στο χώρο της εργασίας του και δεν αναλώνει τον εργασιακό του χρόνο σε αυτά, τότε 

αφοσιώνεται στον επαγγελματικό του προσανατολισμό και αντλεί ικανοποίηση από την 

εργασία του. Σύμφωνα με το παραπάνω εύρημα είναι και τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών (Allen et al., 2000; Kafetsios, 2007; Kossek & Ozeki, 1998).

Σχετικά με τη σχέση της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας και το συναίσθημα 

στην εργασία η έρευνα έδειξε ότι το θετικό συναίσθημα σχετίζεται αρνητικά με τη 

σύγκρουση οικογένειας εργασίας, ενώ το αρνητικό συναίσθημα συνδέεται θετικά με τη 

γενική σύγκρουση ρόλων και τη σύγκρουση από την εργασία στην οικογένεια. Φαίνεται 

λοιπόν ότι όταν δεν παρεμβάλλεται η οικογένεια (προβλήματα, υποχρεώσεις, 

συγκρούσεις) στο χώρο της εργασίας αναπτύσσεται το θετικό συναίσθημα του
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ε^αΐδευμσύ kat μπορεί ο τελευταίος να επίμείνεί στην ε^λήρωση των στόχων του. 

Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι η σύγκρουση εργασίας ου<:ογένειας τόσο εντονότερο 

είναι kai το αρνημό συναίσθημα του ε^αιδευμού στην εργασία. Τα συμπεράσματα 

αυτά συμφωνούν kai με άλλες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες η t^kpoot^ εργασίας 

ουωγένειας επηρεάζει το συναίσθημα στην εργασία (Kafetsios, 2007; Earasumman & 

Gfeetihaus, 2002; Montgomery, Teeters, Schaufeli, & Den Oudeii, 2003).

Περαιτέρω ανάλυση των πλευρών της ι^ήΜφσυσης εργασίας ο^ογένειας kat του 

συναισθήματος στην εργασία ανάμεσα στα δύο φύλα aπokάλυψε ότι το αρνημό 

συναίσθημα των γυvatkώv στην εργασία επηρεάζεται περισσότερο από τη crf^kpoami 

εργασίας οΐ^γένειας kat ουαιγένεΐας εργασίας από ό, τι συμβαίνει στους άντρες. Αυτό 

συμβαίνει επειδή ot επαγγελμαμές kat otkoγεvεtakές υποχρεώσεις των γυvatkώv 

συμβαίνουν ταυτόχρονα, ενώ στους άντρες οι oιkoγεvεtakές έπονταί συνήθως των 

επαγγελμαμών (Duxbuiy, Higgins, Lee, & Mills, 1992b). To εύρημα αυτό συνάδει kat 

με άλλες έρευνες (Erone et al., 1996; Loscocco, 1997), kat kaτaδεlkvόεt ότι η 

mrykpoucm| εργασίας otkoγέvεtaς τείνει να ερμηνεύεται kai να βιώνεται ι|/υχoλσγtkά 

διαφσρεμά από άντρες kat γυvaίkες (Simon, 1995).

Επίσης η έρευνα aπσkάλυψε ότι η tkavoπoίηση από την ενασχόληση με τις εξω 

εpγaσtakές δραστηριότητες σχετίζεται αρνημά με όλες τις μορφές της σύγkpoυσης 

εργασίας οΐ^γένειας ka0ri^ kai με τη συναισθηματιΐοή εξάντληση. Τίνεται δηλαδή 

φανερό ότι η ασχολία με npooomtk0 ενδιαφέροντα στον εξω-εργασμό χρόνο 

εξομαλύνει τη σύγkpoυση εργασίας οι^γένεΐας που βιώνουν ο ε^αιδευμοί kat τους 

εφοδιάζει με ψυχoλoγtkά αποθέματα τέτοια, ώστε να αισθάνονται tkavot να 

συγkεvτpωθoύv στα εpγaσιakά τους kaθήkσvτa. Μάλιστα έχει βρεθεί ότι οι ασχολίες 

στον ελεύθερο χρόνο μπορεί να επηρεάζουν θεμά τον προσανατολισμό, τη 

συμπεριφορά kat τη στάση μας απέναντι στην εργασία (Rirchmeyer, 1992; Kohn, 1990). 

Σύμφωνες με τα παραπάνω ευρήματα είναι kat άλλες έρευνες, οι οποίες kaTa08tkv0oov 

τα ευεργεμά αντιστάθμισμά αποτελέσματα από τη συμμετοχή των ε^αιδευμών σε 

εξω εργασμές δραστηριότητες (Coleman & Iso-Ahola, 1993; Melamed & Meif, 1981).

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το εύρημα ότι οι ώρες που αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί σε εξω-εργασtαkές δραστηριότητες σχετίζεται θεμά με την ποσομή 

κοινωνική στιήριξη που αντλούν από το φtλtkό kai otkoγεvεtakό τους περιβάλλον, καθώς
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teat με to θετιεό συναίσθημα Ttot) εκφράζουν στην εργασία ΐους. Γίνεΐαι δηλαδή φανερό 

ott όσο περισσότερες ώρες ασχολούνται με τα ενδιαφέροντά τους, τόσο περισσότερο 

ενίσχΰεται η κοίνωνιεότητά τους teat ανανεώνεται έτσι η στάση και το συναίσθημα 

απέναντι στην εργασία τους. Με το παραπάνω συμπέρασμα συμφωνούν teat άλλες 

έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες οι εξω-εργασιακές δραστηριότητες ενισχύουν την 

teoivrovtte0it]ta teat επιδρούν στο θετικό συναίσθημα (Coleman & Iso-Ahota, 1993; 

Cohen, Gottlieb, & Underwood, 2000; Ewart, 1985; Mills, 1985; Wijndaele et al., 2007). 

To εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κυρίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι 

εκπαιδευτικοί ανήκουν στις «ομάδες υψηλού κινδύνου» όσον αφορά τη συναισθηματική 

εξάντληση. Συνεπώς, οι ώρες που αφιερώνουν σε δραστηριότητες της αρεσκείας τους θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν εξισσρροπητικά τόσο στην επαγγελματική εξουθένωση 

όσο και στη σύγκρουση οικογένειας εργασίας που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.

Περαιτέρω ανάλυση των πλευρών της σύγκρουσης εργασίας οικογένειας και της 

ικανοποίησης από τις εξω-εργασίακές δραστηριότητες ανάμεσα στα δύο φύλα 

αποκάλυψε αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σύμφωνα με αυτά, η ικανοποίηση που 

αντλούν οι γυναίκες σχετίζεται αρνητικά με όλες σχεδόν τις πλευρές της σύγκρουσης 

εργασίας οικογένειας, ενώ στους άντρες η συσχέτιση είναι αρνητική μόνο με τη Γενική 

Σύγκρουση Ρόλων. Φαίνεται δηλαδή ότι η επίδραση που ασκείται στις γυναίκες είναι 

μεγαλύτερη, αν και, όπως φαίνεται από την ανάλυση των ωρών, οι γυναίκες δεν 

αφιερώνουν πολύ χρόνο σ’ αυτές. Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό, αν σκεφτούμε ότι οι 

γυναίκες βιώνουν εντονότερη τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας και άρα η επίδραση 

του ελεύθερου χρόνου σ’ αυτές θα είναι εμφανέστερη και περισσότερο ευεργετική. Το 

αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να είναι αντίστροφο, αν στο ερωτηματολόγιο δεν 

αναγράφονταν συγκεκριμένες εξω-εργασίακές ασχολίες και υπήρχε απλή αναφορά σε 

«ικανοποίηση από ελεύθερο χρόνο». Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση πιθανόν να 

ήταν ότι «δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος» για δραστηριότητα εξω-εργασίακή, καθώς 

μετά το πέρας της εργασίας τους οι γυναίκες αναλαμβάνουν τη διαχείριση και εκτέλεση 

των οικογενειακών υποχρεώσεων σε βάρος του ελεύθερου χρόνου (Bianchi, Milleie 

Sayer, & Robinson, 2000; Bittman, 2000; Mattingly et Bianchi, 2003; Sayer, 2005).

Επιπλέον, η ανάλυση απέδειξε ότι οι άντρες στον ελεύθερο χρόνο τους 

ασχολούνται περισσότερο με τη νέα τεχνολογία από τις γυναίκες. Το εύρημα αυτό
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συμφωνεί με ΐσ λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα» (Βίτσηλάκη, 2004), to οποίο αναπαράγει 

παραδοσιακές μορφές ανισόΐηΐας και ανΐΐθέσείς μεταξύ άλλων και ανάμεσα στα φύλα, 

και οφείλεται στις διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον 

τρόπο και το βαθμό στον οποίο αποκτούν πρόσβαση και κάνουν χρήση των νέων 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της τεχνολογίας. Οι παράγοντες αυτοί (οικονομικοί, 

κοινωνικοί, πολιτισμικοί) είναι σε μεγάλο βαθμό ανασταλτικοί για την επίτευξη της 

ισότητας μεταξύ των φύλων (Βίτσηλάκη, 2005). Στους παραπάνω λόγους έρχεται να 

προστεθεί και η απορριπτική συμπεριφορά των ανδρών απέναντι στις γυναίκες καθώς 

καί ο χαμηλός βαθμός αυτοπεποίθησης των γυναικών σε σχέση με τους υπολογιστές 

(Gut-el & Camp, 2002). Πάντως, η σχέση των γυναικών με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά εφόσον και οι άντρες αναλάβουν το 

δικό τους μερίδιο γονικής φροντίδας και οικιακής εργασίας.

Πολύ σημαντικό εύρημα αποτελεί η προβλεπτική ικανότητα των εξω-εργασίακών 

δραστηριοτήτων στη συναισθηματική εξάντληση, την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

συναίσθημα στην εργασία και τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας. Βρέθηκε δηλαδή ότι 

όσο περισσότερες είναι οι ώρες που ασχολείται ο εκπαιδευτικός με δραστηριότητες στον 

ελεύθερο χρόνο του, τόσο ευεργετικότερες είναι οι συνέπειες στους παραπάνω 

παράγοντες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί, επειδή βιώνουν τη 

συναισθηματική εξάντληση και το στρες εντός του σχολείου, αναζητούν διεξόδους σε 

δραστηριότητες πέραν του σχολικού περιβάλλοντος. Έχει αποδειχτεί εξάλλου από 

προηγούμενες έρευνες ότι το σχολικό κλίμα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική 

διάθεση των εκπαιδευτικών, την παραγωγικότητα στο έργο τους και την επίτευξη των 

στόχων τους (Πασιαρδή, 2001; Hastings & Bham, 2003). Συνεπώς, είναι λογικό η 

«αποτοξίνωση» από αυτό το περιβάλλον μέσω των εξω-σχολικών δραστηριοτήτων να 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εξισορροπήσουν τα συναισθήματά τους αλλά και να 

συσφίξουν τις οικογενειακές και κοινωνικές τους σχέσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

ευρήματα είναι και τα πορίσματα άλλων ερευνών, κατά τα οποία η ενασχόληση με τις 

εξω-εργασιακές δραστηριότητες μπορεί να ρυθμίσει αποτελεσματικά το εργασιακό άγχος 

(Πο, 1996), καθώς η ικανοποίηση που προέρχεται από αυτές είναι ο πρώτιστος 

καθοριστικός παράγοντας για τη διανοητική διαύγεια και τη ψυχική ανάταση (Campbell 

etal., 1976; Ragheb & Griffith, 1982).
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παρόλο που ta παραπάνω ευρήματα είναι ενδιαφέροντα και συμβάλλουν στην 

καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας, η 

συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς που είναι σημαντικό να 

ληφθούν υπόψη.

Καταρχάς, ως προς τη διαδικασία επιλογής του δείγματος, οι συμμετέχοντες ήταν 

όλοι έγγαμοι εκπαιδευτικοί, περιορίζοντας την γενίκευση των πορισμάτων της έρευνας 

σε αυτή τη κατηγορία. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει τη δυνατότητα 

γενίκευσης των παρόντων αποτελεσμάτων και σε άλλα επαγγέλματα. Αξίζει να 

αναφερθεί το γεγονός ότι ορισμένοι από το δείγμα αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην 

έρευνα και ακόμη ότι άλλοι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ελλιπώς με αποτέλεσμα 

να μην συμπεριληφθούν στην έρευνα.

Ένας άλλος μεθοδολογικός περιορισμός είναι η χρησιμοποίηση των 

ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, τα οποία στηρίζονται στις υποκειμενικές κρίσεις των 

ατόμων. Κάτι τέτοιο αυξάνει την πιθανότητα να επηρεαστούν τα αποτελέσματα από την 

διακύμανση λόγω Κοινής μεθόδου (common method variance).

Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η παρούσα έρευνα, όπως και πολλές 

σχετικές, είναι συναφείακή. Συνεπώς, μόνο συμμεταβολές μπορούμε να παρατηρήσουμε 

και όχι αιτιώδεις σχέσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΑΑΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση της σύγκρουσης 

εργασίας-οικογένειας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση, το 

συναίσθημα στην εργασία και την ικανοποίηση από την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες για την 

επίδραση που έχει η σύγκρουση εργασίας οικογένειας στο εργασιακό και οικογενειακό 

περιβάλλον, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη σωστή διαχείριση των 

συναισθημάτων μας στους δύο χώρους.
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Επίσης, διαπιστώθηκε η προβλεπτική ικανότητα που έχει η ενασχόληση με ΐίς 

εξω-εργασίακές δραστηριότητες όχι μόνο σΐη σύγκρουση εργασίας οικογένειας, αλλά 

και στην επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση και to 

συναίσθημα των εκπαιδευτικών στην εργασία. Γίνεται έτσι αντιληπτή η αξία που έχει ο 

ελεύθερος χρόνος και ο ρυθμιστικός του ρόλος σε εργασιακούς και οικογενειακούς 

παράγοντες. Η διάθεση του ελεύθερου χρόνου σε ανανεωτικές δραστηριότητες πρέπει να 

ευοδωθεί από τους εκπαιδευτικούς, γιατί τα αποτελέσματα που προκύπτουν, σύμφωνα με 

την έρευνα, είναι ευεργετικά.

Τέλος, λίγες έρευνες έχουν διεξαχθεί γύρω από το θέμα της πρόληψης της 

σύγκρουσης εργασίας-οΐκογένειας (Erone, 2003), στην οποία θα μπορούσε να 

διερευνηθεί η δυνατότητα διοργάνωσης συγκεκριμένων προγραμμάτων, στα οποία θα 

συμμετέχουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί και θα βασίζονται σε σύγχρονα μοντέλα της 

σύγκρουσης εργασίας -οικογένειας (Tetfick & Quick, 2003).

Εν κατακλείδι, περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες, ώστε να κατανοήσουμε σε 

βάθος τη σύγκρουση εργασίας οικογένειας στους εκπαιδευτικούς, καθώς και το ρόλο 

των εξω-εργασιακών δραστηριοτήτων όχι μόνο στο παραπάνω φαινόμενο, αλλά και σε 

άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν το σχολικό κλίμα και εν γένει την εργασιακή αλλά 

και οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών.
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