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Περίληψη

Η ύπαρξη ψυχικής ανθεκτικότητας στους εκπαι-
δευτικούς αναβαθμίζει γενικά το πολυσύνθετο έργο 
τους. Ωστόσο, δεν έχει καθιερωθεί κάποια ενιαία 
κλίμακα καθολικής αξιολόγησής της. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός, σε ένα 
πρώτο επίπεδο, της ψυχικής ανθεκτικότητας των 
καθηγητών υπό συνθήκες κρίσης, ως ένδειξη προ-
οπτικής να συμβάλλουν παιδαγωγικά στη διαμόρ-
φωση ανθεκτικών στάσεων από τους μαθητές τους. Για τον προσδιορισμό της 
ψυχικής ανθεκτικότητας επιλέχθηκε αυτή να εκτιμηθεί στο πραγματικό πλαίσιο 
κρίσης που δημιούργησε η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Γι’ αυτό, συλλέχθη-
καν, μέσα από μικρό ερωτηματολόγιο, δηλώσεις για τα συναισθήματα φόβου, 
κατάθλιψης και αισιοδοξίας που τους προκαλεί η εκδήλωση της πανδημίας. Στη 
συνέχεια, με τη βοήθεια ενός απλού αλγορίθμου, καταλήγουμε σε μία αδρή απο-
τίμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε σύντομο χρόνο. Αν και η προτεινόμενη 
μέθοδος τελεί υπό έλεγχο, από την αξιοποίησή της σε δείγμα καθηγητών του 
Δήμου Βόλου προέκυψε ότι η ψυχική ανθεκτικότητά τους βρίσκεται σε γενικά 
καλή κατάσταση, αλλά και με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, που μπορούν να 
καλυφθούν μέσω συστηματικής επιμόρφωσης.

Λέξεις κλειδιά
ψυχική 
ανθεκτικότητα, 
εκπαιδευτικοί, 
φόβος, κατάθλιψη, 
αισιοδοξία



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 59

Abstract

The existence of mental resilience in secondary 
schools’ teachers, generally upgrades their complex 
work. However, no single scale of its universal 
assessment has been established. The purpose of 
this paper is to identify at a first level the mental 
resilience of teachers in crisis conditions, as a sign 
of the prospect of pedagogically contributing to the 
formation of resilient attitudes by their students. In order to determine this, it was 
chosen to assess the actual crisis created by the spread of the new coronavirus. For 
this reason, statements on the feelings of fear, depression and optimism, caused 
by the onset of the pandemic were collected through a small questionnaire. Then, 
with the help of a simple algorithm, we arrive at a rough assessment of mental 
resilience in a short time. Although the proposed method is under control, from 
its use in a sample of teachers of the Municipality of Volos, it has emerged that 
their mental resilience is, in general, good condition with significant frames for 
improvement that can be covered through systematic training.

1. Εισαγωγή

Η ανθεκτικότητα (Resilience) είναι ένας γενικός όρος που συναντάται στον χώρο 
των φυσικών και κοινωνικών επιστημών και δεν προσδιορίζεται σαφώς. Θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι περιγράφει την ικανότητα ή τη διαδικασία αντίστασης σε μία 
μη ευπρόσδεκτη διαταραχή που τελικά, μέσω της γνωστικής ευστροφίας1, οδηγεί 
στην επικράτηση ισορροπίας. Η ψυχική ανθεκτικότητα (Mental Resilience) είναι 
μια ειδικής μορφής ανθεκτικότητα. Αυτή προσεγγίζεται από διάφορους ερευνη-
τές (Barrett, 2004· Cairns, 2011· Christman & McClellan, 2007· Higgins, 1994· 
Luthar et al., 2000· Luthar, 2006· Masten, 2001· Patterson & Kelleher, 2005· 
Richardson et al., 1990· Rutter, 1979· Tugade et al., 2004· Wolin & Wolin, 1993) 
με ποικιλία διατυπώσεων που, λιγότερο ή περισσότερο, συντείνουν στην άποψη 
ότι αποτελεί μια ιδιαιτέρως δυναμική και απερίγραπτη εσωτερική διαδικασία, η 
οποία ενέχει την εποικοδομητική προσαρμογή στο πλαίσιο σημαντικών αντιξο-
οτήτων. Μέσα από όλες σχεδόν τις προσεγγίσεις, αναδύονται τα συναισθήματα 
του φόβου/άγχους, της κατάθλιψης και της αισιοδοξίας.

1. Μη προσχεδιασμένη χρηστική εφαρμογή της ευρετικής μεθοδολογίας για την αξιοποίηση θετικών 
και αρνητικών εμπειριών της ζωής.
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Προφανώς, η ψυχική ανθεκτικότητα έχει σχέση με την προσωπική διαδικα-
σία χειρισμού προκλητικών γεγονότων που προκύπτουν στη ζωή, με τρόπο που 
κατορθώνει αυτά να μην αποδιοργανώσουν το άτομο. Με άλλα λόγια, η ψυχική 
ανθεκτικότητα συνδέεται με την απόδοση νοήματος σε μια εμπειρική, δύσκολη 
και πολυπαραγοντική κατάσταση (Antonovsky, 1979· Basoglu, 1994· Frankl, 
2006· Werner, 1971· Werner, 1989). Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει 
καταλήξει στην αποδοχή μιας ενιαίας κλίμακας καθολικής αξιολόγησης (Windle, 
2011) της ψυχικής ανθεκτικότητας. Όχι μόνο η ύπαρξη, αλλά και το επίπεδο επί-
τευξης ψυχικής ανθεκτικότητας ρυθμίζει με σημαίνοντα τρόπο την έκβαση μιας 
κρίσης2, που συνήθως εμφανίζεται ξαφνικά (Edward et al., 2009).

Πέρα και πάνω από τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε κρίσης, οι οποίες επηρεά-
ζουν τη διάρθρωση και τη μορφή της ψυχικής ανθεκτικότητας, υπάρχουν και 
κάποια ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που συμβάλλουν 
καθοριστικά στη διαμόρφωσή της. Εκτός από τα έμφυτα (Bonanno & Mancini, 
2008· Werner & Smith, 1992), υπάρχουν και ορισμένα επίκτητα ιδιοσυγκρασια-
κά χαρακτηριστικά που σμιλεύτηκαν στο πέρασμα του χρόνου μέσα στον στίβο 
της ζωής, επειδή η ψυχική ανθεκτικότητα αναπτύσσεται και εδραιώνεται στη 
βάση της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το εγγύς ή/και το ευρύτερο περιβάλ-
λον δράσης του (Henderson & Milstein, 2008· Masten, 1994· Masten, 2007). 
Τα δύο τελευταία, μεταξύ των άλλων, σχετίζονται με το μορφωτικό επίπεδο των 
ατόμων, αλλά και με το είδος εργασίας τους. Οι καθηγητές αποτελούν ίσως τον 
μοναδικό ομοιογενή, από πλευράς επιπέδου σπουδών, εργασιακό κλάδο, ο οποίος 
ενσυνείδητα θεωρεί ότι επιτελεί λειτούργημα, με ό,τι μπορεί να συνεπάγονται τα 
προαναφερόμενα στη διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους.

Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν όλο και πιο πολλές προκλήσεις σε ένα ευρύ 
φάσμα τομέων, που επηρεάζουν την προσωπική συναισθηματική κατάστασή τους 
(Κουρκούτας κ.ά., 2019), και για να βελτιστοποιήσουν το πολυσύνθετο έργο τους, 
χρειάζεται να έχουν αναπτύξει τη δεξιότητα να ασκούν έλεγχο στον εσωτερικό 
τους κόσμο (Gibbs, 2003). Οι καθηγητές με ψυχική ανθεκτικότητα καθίστανται 
περισσότερο αποτελεσματικοί, όχι μόνο στην προσωπική τους ζωή, αλλά και στην 
εργασία τους (Henderson & Milstein, 2003· Smith & Hollinger-Smith, 2015). 
Ειδικότερα, ενισχύεται ο συμβουλευτικός τους ρόλος, μιας και δυνητικά μπορούν 
να φανούν πιο χρήσιμοι στους μαθητές τους, επειδή είναι σε θέση να συμβάλ-
λουν, τις περισσότερες φορές σε ανύποπτο χρόνο, ώστε τα παιδιά να μάθουν να 
νοηματοδοτούν με θετικό τρόπο τις δυσχέρειες που τους επιφυλάσσει η ζωή (Van 
Deurzen, 2011), να τις αντιμετωπίζουν και τελικά να τις υπερβαίνουν. Στην ουσία, 
οι καθηγητές που διαθέτουν ψυχική ανθεκτικότητα γίνονται περισσότερο ικανοί 

2. Ως κρίση νοείται μία ανεπιθύμητη κατάσταση που ενέχει σημαντικό κίνδυνο, συνοδεύεται από 
μεγάλη αβεβαιότητα και παρότι συνδέεται με οδυνηρές επιπτώσεις, δεν αποκλείεται να οδηγήσει 
σε ανάκαμψη.
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να ενισχύσουν την αυτοεικόνα των μαθητών τους, η οποία, όπως υποστηρίζεται 
(Cooper et al., 2004· Frankl, 2010), ενεργοποιεί το εσωτερικό κέντρο ελέγχου κι 
έτσι το άτομο αισθάνεται ότι είναι εφικτό να ελέγξει τη ζωή του και ότι μπορεί πιο 
εύκολα να ανακάμψει μετά από μια δυσκολία. Μπορούν δηλαδή να βοηθήσουν 
τους μαθητές να αντιληφθούν την αξία μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των 
καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι, καθώς και στην 
υιοθέτηση μιας στρατηγικής προσέγγισης που στοχεύει τελικά στην ανίχνευση 
των ευκαιριών που κρύβονται πίσω από κάθε κρίση.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός, σε ένα πρώτο επίπεδο, 
της ψυχικής ανθεκτικότητας των καθηγητών υπό συνθήκες κρίσης, ως ένδειξη 
προοπτικής να συμβάλλουν παιδαγωγικά στη διαμόρφωση ανθεκτικών στάσε-
ων από τους μαθητές τους. Για τον προσδιορισμό της ψυχικής ανθεκτικότητας, 
επιλέχθηκε αυτή να εκτιμηθεί στο πραγματικό πλαίσιο κρίσης που δημιούργησε 
η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Ο χρονικός περιορισμός της έρευνας στις πρώ-
τες ημέρες της κρίσης θεωρείται ότι μεγιστοποιεί την αξία του συγκεκριμένου 
πλαισίου διερεύνησης, διότι επιτυγχάνεται ανεπεξέργαστη και άρα γνησιότερη 
έκφραση και αποτύπωση των συναισθημάτων των καθηγητών.

2. Μεθοδολογία

Η έρευνα αφορούσε καθηγητές/τριες Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του Δήμου Βόλου 
και διεξήχθη με ερωτηματολόγιο. Εκτός από λίγα δημογραφικά στοιχεία που περι-
είχε, διατυπώθηκαν επιπλέον μόνο τρεις κλειστές ερωτήσεις, προκειμένου να μην 
αποθαρρυνθεί η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους καθηγητές, επειδή 
κρίθηκε σκόπιμο αυτό να διακινηθεί στην περίοδο που εμφανίστηκε η πανδημία 
στην Ελλάδα και αποφασίστηκε από την πολιτεία η αναστολή λειτουργίας των 
σχολείων και ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Σκοπίμως αποφεύχθηκε η χρήση 
εκτενέστερου και πιο εξειδικευμένου ερωτηματολογίου, γιατί κάτι τέτοιο εκτιμή-
θηκε ότι θα δυσχέραινε την έρευνα, δεδομένου ότι στις πρώτες ημέρες εμφάνι-
σης της κρίσης, αυτή χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ένταση, που συνεπάγεται 
αυξημένη δυσφορία.

Στο ερωτηματολόγιο υιοθετήθηκε η 6/βαθμη κλίμακα Likert (1«καθόλου» 
έως 6«πάρα πολύ»), με στόχο να αποτραπεί η συγκέντρωση των επιλογών στη 
μεσαία θέση, κάτι που αναφέρεται (Βάμβουκας, 2007) ότι παρατηρείται ορισμέ-
νες φορές, όταν χρησιμοποιείται κλίμακα με περιττό αριθμό επιλογών. Οι τρεις 
ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν δηλώσεις α) για τον φόβο που 
προκαλεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, β) για την εμφάνιση καταθλιπτικών 
αισθημάτων εξαιτίας της εξέλιξης της κατάστασης και γ) για την αισιοδοξία που 
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αισθάνονται ως προς την έκβαση της πανδημίας. Το ερωτηματολόγιο διακινήθη-
κε με διαδικτυακό τρόπο μέσω της εφαρμογής googleforms και εξασφαλίστηκε η 
δηλούμενη ανωνυμία. Η γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αναζήτη-
σης του ερωτηματολογίου (URL) έγινε με αποστολή σχετικού μηνύματος (e-mail) 
στους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν με απλή τυχαία δειγματο-
ληψία, χρησιμοποιώντας πίνακα τυχαίων αριθμών (Δαμιανού 1986· Μπένος, 
1985· Συμεωνάκη, 2015). 

Όπως είναι γνωστό, για όχι μικρούς πληθυσμούς, το μέγεθος του δείγματος 
είναι ανεξάρτητο απ’ το μέγεθος του πληθυσμού (Ζαχαροπούλου, 2015· Μακρά-
κης, 2001· Μπένος, 1985· Συμεωνάκη, 2015· Τσάντας κ.ά., 1999· Χάλκος, 2007· 
Ψωινός, 1989). Βασικό κριτήριο επιλογής του μεγέθους του δείγματος ήταν να 
εξασφαλιστεί, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5%, εκτίμηση ποσοστών με αναμενόμε-
νη ακρίβεια ±0,05. Οπότε αρχικά επιδιώχθηκε να αποσταλούν και να συλλεγούν 
ερωτηματολόγια από 380 εκπαιδευτικούς. Καθώς η πανδημία εξελισσόταν με 
χαρακτηριστικά που φαίνονταν να διαφοροποιούνται, θεωρήθηκε ότι η συλλο-
γή των απαντήσεων έπρεπε να γίνει υπό ίδιες περίπου συνθήκες κλιμάκωσης 
της πανδημίας. Γι’ αυτό η έρευνα περιορίστηκε στο χρονικό διάστημα από 24 
μέχρι και 29/03/2020 και έτσι συγκεντρώθηκαν 226 πλήρως συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια. Με το συγκεκριμένο πλήθος ερωτηματολογίων, η αναμενόμε-
νη ακρίβεια διαμορφώθηκε στο ±0,06, τιμή η οποία δεν κρίθηκε απογοητευτική 
για τη συνέχιση της έρευνας. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό 
πακέτο SPSS (V21). Για την ισχυροποίηση της αλληλεμπλεκόμενης συνεισφοράς 
των συναισθημάτων φόβου, κατάθλιψης και αισιοδοξίας στη διαμόρφωση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας, επιχειρήθηκε ο έλεγχος αλληλεξάρτησης με τη χρήση 
του Chi-Square τεστ3, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (Μακράκης, 2001· Συμε-
ωνάκη, 2015· Τσάντας κ.ά., 1999· Χάλκος, 2007).

Θεωρούμε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα αποκτά θετικά χαρακτηριστικά όταν το 
πλήθος χαρακτηρίζεται από χαμηλό φόβο, χαμηλή κατάθλιψη και υψηλή αισιο-
δοξία, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η ψυχική ανθεκτικότητα αποκτά αρνητικά 
χαρακτηριστικά. Συμβατικά, αποδεχόμαστε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα συντίθεται 
από την «κακή πλευρά», την οποία διαμορφώνουν τα συναισθήματα του φόβου 
και της κατάθλιψης, και την «καλή πλευρά», που τη διαμορφώνει το συναίσθημα 
της αισιοδοξίας. Είναι δυνατό να προσδιοριστεί συντελεστής βαρύτητας για τη 
συμμετοχή του καθενός από τα συναισθήματα φόβου και κατάθλιψης, με βάση 
θεωρητικές μελέτες ή/και εμπειρικές έρευνες.

Στη βάση του προαναφερόμενου σκεπτικού, για την αποτίμηση της ψυχι-
κής ανθεκτικότητας, ακολουθούμε τον παρακάτω απλό αλγόριθμο: 1) Μετά από 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Chi-Square τεστ δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, 
επειδή, στους πίνακες συνάφειας που προκύπτουν, το πλήθος των κελιών με αναμενόμενη συχνό-
τητα μικρότερη του 5 είναι μεγαλύτερο του 20%, αξιοποιείται η διαδικασία Monte Carlo του SPSS.
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στάθμιση, προσθέτουμε τα ποσοστά που συγκέντρωσε η κάθε κλάση, κατά την 
ίδια φορά της κλίμακας, για τις δηλώσεις του φόβου και της κατάθλιψης. 2) Στα 
προηγούμενα ποσοστά προσθέτουμε τα ποσοστά που συγκέντρωσε η κάθε κλά-
ση, κατά την αντίθετη φορά της κλίμακας, για τις δηλώσεις της αισιοδοξίας. 3) 
Το τελευταίο αποτέλεσμα, το διαιρούμε με το δύο για να προκύψουν εκατοστιαία 
ποσοστά. 4) Ομαδοποιούμε τις κλάσεις μόνο σε τρεις κατηγορίες (χαμηλή/μεσαία/
υψηλή), λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονικά αποδεκτή θέση ότι η αξία των 
ομαδοποιημένων κατηγοριών μειώνεται (χάνεται πληροφορία) όσο το πλήθος 
των κλάσεων που συγχωνεύονται αυξάνεται (Κατσίλης, 2000· Χάλκος, 2000). 5) 
Συγκρίνουμε και εξάγουμε συμπεράσματα.

3. Αποτελέσματα

Στο δείγμα της έρευνας συμμετείχαν 63% γυναίκες και 37% άντρες. Κατά 3% η 
ηλικία τους είναι μικρότερη των 40 ετών, κατά 86% είναι μεταξύ 40 και 60 ετών 
και κατά 11% είναι μεγαλύτερη από 60 έτη. Από τους ελέγχους που έγιναν δια-
πιστώθηκε συσχέτιση του άγχους/φόβου με την κατάθλιψη (p = 0,001), αλλά και 
την αισιοδοξία (p = 0,001) των καθηγητών. Όμως, η εφαρμογή του Chi-Square 
τεστ μεταξύ κατάθλιψης και αισιοδοξίας έδωσε τιμή p ίση με 0,001. Ωστόσο, βρέ-
θηκε ότι το ποσοστό των κελιών του πίνακα συνάφειας με θεωρητικά μεγέθη που 
έχουν αναμενόμενη συχνότητα κάτω του 5 είναι 63,9%. Οπότε, μετά την εκτέ-
λεση της διαδικασίας Monte Carlo προέκυψε p΄ = 0,003, γεγονός από το οποίο 
προκύπτει συσχέτιση μεταξύ κατάθλιψης και αισιοδοξίας. 

Δεδομένου ότι δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να σταθ-
μίσουμε τεκμηριωμένα τις δηλώσεις των καθηγητών που αφορούν τα συναισθή-
ματα φόβου και κατάθλιψης, θεωρούμε ότι αυτά συνεισφέρουν ισομερώς στη 
διαμόρφωση της «κακής πλευράς» της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα συλλεγμέ-
να στοιχεία της παρούσας έρευνας και η επεξεργασία τους μέχρι και το δεύτερο 
βήμα του αλγορίθμου, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα υπόλοιπα βήματα του 
αλγορίθμου δίνουν αποτελέσματα που εμφανίζονται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 1. H συμμετοχή των συναισθημάτων στον υπολογισμό

ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΚΛΑΣΗ ΦΟΒΟΣ(Φ) ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ(Κ) Φ+Κ (Φ+Κ)/2 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ(Α) (Φ+Κ)/2 + Α

ΚΑΘΟΛΟΥ 2,7 27 29,7 14,85 3,1 20,55

ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ 7,1 28,8 35,9 17,95 4,8 43,65

ΛΙΓΟ 20,8 19 39,8 19,9 20,4 60,2

ΑΡΚΕΤΑ 35 16,8 51,8 25,9 40,3 46,3

ΠΟΛΥ 26 7,1 33,1 16,55 25,7 21,35

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8,4 1,3 9,7 4,85 5,7 7,95

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 200 100 100 200

Πίνακας 2. Αποτίμηση ψυχικής ανθεκτικότητας 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (%)

ΚΛΑΣΗ 6/ΒΑΘΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΛΑΣΗ 3/ΒΑΘΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 10,275
ΥΨΗΛΗ 32,1

ΠΟΛΥ 21,825

ΑΡΚΕΤΑ 30,1
ΜΕΤΡΙΑ 53,25

ΛΙΓΟ 23,15

ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ 10,675
ΧΑΜΗΛΗ 14,65

ΚΑΘΟΛΟΥ 3,975

ΣΥΝΟΛΟ 100 100

4. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ α) φόβου, β) κατάθλιψης και γ) αισιοδοξίας, καταδεικνύει 
ότι αυτά τα συγκεκριμένα συναισθήματα συνυφαίνονται με ακατάληπτο τρόπο και 
συνδιαμορφώνουν ένα μεικτό συναίσθημα, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
για να επιχειρηθεί μια αδρή αποτίμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας με απλό τρό-
πο, σε σύντομο χρόνο. Από τη σύγκριση των αριθμών στην τελευταία στήλη του 
Πίνακα 2, προκύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς καθηγητές χαρακτηρίζονται 
από μέτρια ψυχική ανθεκτικότητα. Σ’ αυτή την περίπτωση, έχει ιδιαίτερη σημασία 
να κοιτάξουμε τα ποσοστά των άλλων δύο ακραίων κλάσεων, οπότε διαπιστώνουμε 
ότι η υψηλή κλάση συγκεντρώνει περίπου το 1/3 των καθηγητών. Άρα η ψυχική 
ανθεκτικότητά τους βρίσκεται σε γενικά καλή κατάσταση, ωστόσο χρήζει βελτίωσης.
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Προφανώς, για να προσδιοριστεί η φορά και η ένταση της αλληλεπίδρασης 
των προαναφερόμενων τριών συναισθημάτων, επιβάλλεται η διεξαγωγή ειδικό-
τερης έρευνας. Και στην περίπτωση που επιθυμούμε αναλυτικότερη και πληρέ-
στερη αποτύπωση των τριών συναισθημάτων, απαιτείται η δημιουργία μεγαλύ-
τερου σε μέγεθος ερωτηματολογίου, με προσαρμογή και ενσωμάτωση επιμέρους 
κατάλληλων εργαλείων ελέγχου για κάθε συναίσθημα. Η απόδοση συντελεστών 
βαρύτητας στη συμμετοχή των συναισθημάτων φόβου και κατάθλιψης («κακή 
πλευρά» της ψυχικής ανθεκτικότητας) μπορεί να γίνει ύστερα από ειδική προς 
τούτο δειγματοληψία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν τεκμηριωθεί η συμμετοχή και 
άλλων συναισθημάτων (π.χ. κόπωση, βίωση χαράς/ικανοποίησης κατά τη διάρκεια 
της κρίσης) σε μία αρχική αποτίμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας, θα χρειαστεί 
αντίστοιχη τροποποίηση του προτεινόμενου αλγορίθμου.

Τονίζεται όμως ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αύξησης του μεγέθους του ερωτη-
ματολογίου, θα επιφέρει μείωση της ανταποκρισιμότητας, οπότε για να εξασφαλιστεί 
ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος, δεν αποκλείεται να προκύψει νόθευση της απλής 
τυχαίας δειγματοληψίας, γεγονός που δεν θα επιτρέψει τη γενίκευση των αποτελε-
σμάτων στον υπό διερεύνηση πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμο να 
διεξαχθούν περισσότερες παρόμοιες έρευνες σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, 
με μεγαλύτερα δείγματα και υπό την επίδραση ποικίλων συμβάντων που διαμορ-
φώνουν την κρίση, η οποία δυνητικά επηρεάζει το έργο τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αποκτά η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιοποίηση 
του προτεινόμενου αλγορίθμου και των αποτελεσμάτων άλλων μεθόδων. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να αναλυθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια (εκτενέστερα) σε συνθήκες λιγότερο 
έντονων κρίσεων που εκτυλίσσονται σε περιορισμένο χωροχρόνο. Με βάση τα ευρή-
ματα της συγκεκριμένης μελέτης, κρίνεται απολύτως απαραίτητο το Υπουργείο Παι-
δείας να διοργανώσει έγκαιρα, έγκυρα επιμορφωτικά προγράμματα συνεχιζόμενης 
κατάρτισης, με σκοπό την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των καθηγητών 
για να βοηθηθούν οι ίδιοι, αλλά και για να βοηθήσουν τους μαθητές τους.
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