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ABSTRACT 

In the last fifty-year period, educational organizations’ climate has attracted many 

researchers’ interest worldwide. The vast majority of theoretical and empirical biblio-

graphy is referred to the relationship between school climate and several variables such 

as school effectiveness and students’ academic achievement. Therefore, the purpose of 

this study is to investigate the relationship between school organizational climate with 

teachers’ attitudes (namely job burnout, job satisfaction, organizational and professional 

commitment) and their performance in high and vocational schools of Thessaloniki and 

Larissa Counties. The research is quantitative and collected via a questionnaire designed 

especially for this purpose. The working variables came from the exploratory and con-

firmatory factor analysis of research data. In addition to descriptive statistics, corre-

lation analysis, test of homogeneity of variances and regression analysis have also been 

conducted. Research results showed that statistically significant correlations exist 

between research variables. However, the correlation coefficients between teacher per-

formance and school organization climate or teachers’ attitudes are very low. Further-

more, the various regression models that were conducted to predict teacher performance 

had very low goodness of fit coefficients. Besides, some individual and organizational 

features have statistical significant effects upon research variables, but the effect size of 

the demographical variables is extremely low. 

 

 

 

Key-words 

School organizational climate 

Teachers’ job burnout 

Teachers’ job satisfaction 

Teachers’ organizational and professional commitment 

Teachers’ job performance 

 



v 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ II 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ III 

ABSTRACT IV 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ V 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ VIII 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ X 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ XI 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 

1.1 Σύγχρονες αντιπαραθέσεις 1 

1.2 Δικαιολόγηση του θέματος 5 

1.3 Σκοπός, ερευνητικές ερωτήσεις και στόχοι της εργασίας 8 

1.4 Μεθοδολογία 10 

1.5 Διάρθρωση της εργασίας 12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 15 

2.1 Εισαγωγή 15 

2.2 Βασικές έννοιες 15 

2.2.1 Σχολικό οργανωσιακό κλίμα 15 

2.2.2 Στάσεις εκπαιδευτικών 17 

2.2.2.1 Επαγγελματική εξουθένωση 17 

2.2.2.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 19 

2.2.2.3 Οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση 20 

2.2.3 Επίδοση εκπαιδευτικών 21 

2.3 Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας 22 

2.3.1 Μοντέλα για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα 22 

2.3.1.1 Halpin & Croft 22 

2.3.1.2 Rentoul & Fraser 26 

2.3.1.3 Hoy και συνεργάτες 31 

2.3.1.4 Άλλα μοντέλα και εργαλεία 35 

2.3.2 Μοντέλα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών 37 

2.3.2.1 Επαγγελματική εξουθένωση 37 

2.3.2.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 48 

2.3.2.3 Οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση 53 

2.3.3 Μοντέλα για την επίδοση των εκπαιδευτικών 55 

2.4 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας 56 

2.4.1 Έρευνες για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα 56 

2.4.2 Έρευνες για τις στάσεις των εκπαιδευτικών 59 

2.4.2.1 Επαγγελματική εξουθένωση 59 

2.4.2.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 63 

2.4.2.3 Οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση 68 

2.4.3 Επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών 72 

2.5 Συμπεράσματα 73 



vi 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 74 

3.1 Εισαγωγή 74 

3.2 Υπόβαθρο 74 

3.3 Λειτουργικό υπόδειγμα 77 

3.4 Συμπεράσματα 78 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΣ 79 

4.1 Εισαγωγή 79 

4.2 Ερωτηματολόγιο και πιλοτική έρευνα 79 

4.2.1 Στοιχεία σχολείου και εκπαιδευτικού 79 

4.2.2 Σχολικό οργανωσιακό κλίμα 80 

4.2.3 Στάσεις των εκπαιδευτικών 83 

4.2.3.1 Επαγγελματική εξουθένωση 83 

4.2.3.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 84 

4.2.3.3 Οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση 85 

4.2.4 Επίδοση των εκπαιδευτικών 86 

4.3 Προώθηση ερωτηματολογίου και δειγματοληψία 87 

4.4 Έλεγχος περιπτώσεων, μεταβλητών και αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος 89 

4.5 Έλεγχος του ερωτηματολογίου της έρευνας 97 

4.6 Στατιστική μεθοδολογία 101 

4.7 Συμπεράσματα 102 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 103 

5.1 Εισαγωγή 103 

5.2 Πρόδρομες εκτιμήσεις 103 

5.2.1 Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής 103 

5.2.2 Ανάλυση συσχέτισης 104 

5.3 Εκτιμήσεις υποδείγματος 109 

5.3.1 Έλεγχος ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων 109 

5.3.2 Ανάλυση παλινδρόμησης 114 

5.4 Ευρήματα 125 

5.5 Συμπεράσματα 132 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 134 

6.1 Εισαγωγή 134 

6.2 Θεωρητικές επιπτώσεις 134 

6.3 Πρακτικές επιπτώσεις 155 

6.4 Συμπεράσματα 159 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 160 

7.1 Εισαγωγή 160 

7.2 Βασικά ευρήματα και συμβολή της έρευνας 160 

7.3 Περιορισμοί της έρευνας 162 

7.4 Προτάσεις για παραπέρα έρευνα 163 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 165 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 179 

1. Ερωτηματολόγιο έρευνας 179 

2. Επιστολές προς διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικούς 185 



vii 

3. Κατανομή συχνοτήτων μεταβλητών ερωτηματολογίου 187 

4. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ερωτηματολογίου 191 

5. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας ερωτηματολογίου 193 

5.1 Ερωτηματολόγιο για το Σχολικό Οργανωσιακό Κλίμα 193 

5.2 Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Εξουθένωση 201 

5.3 Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Ικανοποίηση 203 

5.4 Ερωτηματολόγιο για την Οργανωσιακή και Επαγγελματική Δέσμευση 207 

5.5 Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Επίδοση 209 

6. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις ανεξάρτητων δειγμάτων 212 

7. Έλεγχος ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων 216 

8. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης 223 

 

  



viii 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1. Τυπολογία σχολικού κλίματος κατά Halpin & Croft 24 

Πίνακας 2. Κλίμακες WES και γενικές κατηγορίες Moos 27 

Πίνακας 3. Τυπολογία σχολικού κλίματος ΠΕ κατά Hoy και συνεργάτες 32 

Πίνακας 4. Τυπολογία σχολικού κλίματος κατά SCI-R 36 

Πίνακας 5. Παράγοντες και υποκλίμακες TSI κατά Fimian 42 

Πίνακας 6. Παράγοντες TSI κατά Borg et al. 43 

Πίνακας 7. Ερωτηματολόγια και υποκλίμακες OSI 44 

Πίνακας 8. Κλίμακες ΕρΣΟΚ και αντιστοίχιση με κατηγορίες Moos 82 

Πίνακας 9. Δομή ΕρΣΟΚ και παραδείγματα δηλώσεων 83 

Πίνακας 10. Δομή ΕρΕΕξ και παραδείγματα δηλώσεων 84 

Πίνακας 11. Δομή ΕρΕΙκ και παραδείγματα δηλώσεων 84 

Πίνακας 12. Δομή ΕρΟΕΔ και παραδείγματα δηλώσεων 86 

Πίνακας 13. Δομή ΕρΕΕπ και παραδείγματα δηλώσεων 86 

Πίνακας 14. Αριθμός σχολείων έρευνας ανά Διεύθυνση ΔΕ και τύπο σχολείου 87 

Πίνακας 15. Κωδικοποίηση μεταβλητών ερωτηματολογίου έρευνας 89 

Πίνακας 16. Χαρακτηριστικά των σχολείων του δείγματος 92 

Πίνακας 17. Ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος 92 

Πίνακας 18. Κλάδος-Ειδικότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος 94 

Πίνακας 19. Εργασιακά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών (εκπαιδευτική υπηρεσία) 94 

Πίνακας 20. Εργασιακά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών (διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου) 95 

Πίνακας 21. Απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου 95 

Πίνακας 22. Εργασιακά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών (μετάβαση στο σχολείο) 96 

Πίνακας 23. Μετάβαση στο σχολείο 96 

Πίνακας 24. Συσχέτιση παραγόντων Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος 98 

Πίνακας 25. Συσχέτιση παραγόντων Επαγγελματικής Εξουθένωσης 99 

Πίνακας 26. Συσχέτιση παραγόντων Επαγγελματικής Ικανοποίησης 99 

Πίνακας 27. Συσχέτιση παραγόντων Επαγγελματικής Επίδοσης 100 

Πίνακας 28. Τελικές κλίμακες και παράγοντες ερωτηματολογίου έρευνας 100 

Πίνακας 29. Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών της έρευνας 103 

Πίνακας 30. Συσχέτιση μεταβλητών ΣΟΚ και ΕΕξ 105 

Πίνακας 31. Συσχέτιση μεταβλητών ΣΟΚ και ΕΙκ 106 

Πίνακας 32. Συσχέτιση μεταβλητών ΣΟΚ και ΟΕΔ 106 

Πίνακας 33. Συσχέτιση μεταβλητών ΣΟΚ και ΕΕπ 107 

Πίνακας 34. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΕξ και ΕΙκ 107 

Πίνακας 35. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΕξ και ΟΕΔ 108 

Πίνακας 36. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΕξ και ΕΕπ 108 

Πίνακας 37. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΙκ και ΟΕΔ 108 

Πίνακας 38. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΙκ και ΕΕπ 109 

Πίνακας 39. Συσχέτιση μεταβλητών ΟΕΔ και ΕΕπ 109 

Πίνακας 40. Κατανομή συχνοτήτων μεταβλητών ΕρΣΟΚ 187 

Πίνακας 41. Κατανομή συχνοτήτων μεταβλητών ΕρΕΕξ, ΕρΕΙκ και ΕρΟΕΔ 188 

Πίνακας 42. Κατανομή συχνοτήτων μεταβλητών ΕρΕΕπ 190 

Πίνακας 43. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΣΟΚ 191 

Πίνακας 44. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΕΕξ 191 

Πίνακας 45. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΕIκ 192 

Πίνακας 46. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΟΕΔ 192 



ix 

Πίνακας 47. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΕΕπ 192 

Πίνακας 48. Μ.Ο. και Τ.Α. μεταβλητών Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος 212 

Πίνακας 49. Μ.Ο. και Τ.Α. μεταβλητών Επαγγελματικής Ικανοποίησης 213 

Πίνακας 50. Μ.Ο. και Τ.Α. μεταβλητών Επαγγελματικής Εξουθένωσης και Οργανωσιακής    

και Επαγγελματικής Δέσμευσης 214 

Πίνακας 51. Μ.Ο. και Τ.Α. μεταβλητών Επαγγελματικής Επίδοσης 215 

Πίνακας 52. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς την περιοχή του σχολείου 216 

Πίνακες 53α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τον τύπο του σχολείου 216 

Πίνακας 54. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς το φύλο του επικεφαλής 217 

Πίνακες 55α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τον αριθμό διδασκόντων 217 

Πίνακας 56. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς το φύλο του εκπαιδευτικού 218 

Πίνακες 57α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς την ηλικία του εκπαιδευτικού 218 

Πίνακες 58α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τη συνολική υπηρεσία 219 

Πίνακες 59α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τα έτη υπηρεσίας στο σχολείο 220 

Πίνακες 60α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τους τίτλους σπουδών 222 

Πίνακες 61α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς την ταλαιπωρία μετάβασης 222 

Πίνακας 62. Ερμηνευτικές μεταβλητές Συναισθηματικής εξάντλησης 223 

Πίνακας 63. Ερμηνευτικές μεταβλητές Σωματικής εξάντλησης 223 

Πίνακας 64. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ψυχικής εξάντλησης από μαθητές 223 

Πίνακας 65. Ερμηνευτικές μεταβλητές Μειωμένης προσωπικής επίτευξης 223 

Πίνακας 66. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 224 

Πίνακας 67. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από επάρκεια πόρων 224 

Πίνακας 68. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας 224 

Πίνακας 69. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από προσωπική ανάπτυξη 224 

Πίνακας 70. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από συναδελφικότητα 225 

Πίνακας 71. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από συμμετοχή μαθητών στα        

μαθήματα 225 

Πίνακας 72. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 225 

Πίνακας 73. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από μέγεθος τμημάτων 225 

Πίνακας 74. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από ανάθεση εξωδιδακτικών    

καθηκόντων 226 

Πίνακας 75. Ερμηνευτικές μεταβλητές Οργανωσιακής δέσμευσης 226 

Πίνακας 76. Ερμηνευτικές μεταβλητές Επίδοσης στα διδακτικά καθήκοντα 226 

Πίνακας 77. Ερμηνευτικές μεταβλητές Συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις 227 

Πίνακας 78. Ερμηνευτικές μεταβλητές Συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκδρομές 227 

Πίνακας 79. Ερμηνευτικές μεταβλητές Επίβλεψης μαθητών/εφημερίες 227 

Πίνακας 80. Ερμηνευτικές μεταβλητές Επιτέλεσης διοικητικών καθηκόντων 228 

 



x 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Σχήμα 1. Μοντέλο εκπαιδευτικού στρες των Kyriacou & Sutcliffe 40 

Σχήμα 2. Μοντέλο εκπαιδευτικού στρες του Tellenback et al. 41 

Σχήμα 3. Μοντέλο εκπαιδευτικού στρες των van Dick & Wagner 46 

Σχήμα 4. Μοντέλο επαγγελματικής εξουθένωσης του Chang 48 

Σχήμα 5. Κατηγορίες αναγκών κατά Herzberg, Maslow και Alderfer 50 

Σχήμα 6. Μοντέλο επαγγελματικής ικανοποίησης των Παπαπαναγιώτου & Θεοφιλίδη 53 

Σχήμα 7. Αρχικό λειτουργικό υπόδειγμα της παρούσας έρευνας 78 

Σχήμα 8. Τελικό λειτουργικό υπόδειγμα της παρούσας έρευνας 101 

Σχήμα 9. Μοντέλο παλινδρόμησης για τη Συναισθηματική εξάντληση 114 

Σχήμα 10. Μοντέλο παλινδρόμησης για τη Σωματική εξάντληση 115 

Σχήμα 11. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ψυχική εξάντληση από μαθητές 115 

Σχήμα 12. Μοντέλο παλινδρόμησης για τη Μειωμένη προσωπική επίτευξη 116 

Σχήμα 13. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 116 

Σχήμα 14. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων 117 

Σχήμα 15. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας 117 

Σχήμα 16. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη 118 

Σχήμα 17. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από συναδελφικότητα 118 

Σχήμα 18. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα 

μαθήματα 119 

Σχήμα 19. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 119 

Σχήμα 20. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων 120 

Σχήμα 21. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών 

καθηκόντων 120 

Σχήματα 22α-β. Μοντέλα παλινδρόμησης για την Οργανωσιακή δέσμευση 121 

Σχήματα 23α-β. Μοντέλα παλινδρόμησης για την Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα 122 

Σχήματα 24α-β. Μοντέλα παλινδρόμησης για τη Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές 123 

Σχήμα 25. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες 124 

Σχήμα 26. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων 124 

Σχήμα 27. Μοντέλο παλινδρόμησης για τη Διοργάνωση σχολικών εορτών 125 

  



xi 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΔΕ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΕΔ Επαγγελματική Δέσμευση εκπαιδευτικών 

ΕΕξ Επαγγελματική Εξουθένωση εκπαιδευτικών 

ΕΕπ Επαγγελματική Επίδοση εκπαιδευτικών 

ΕΙκ Επαγγελματική Ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

ΕρΕΕξ Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

ΕρΕΕπ Ερωτηματολόγιο για την Επίδοση των εκπαιδευτικών 

ΕρΕΙκ Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

ΕρΟΕΔ Ερωτηματολόγιο για την Οργανωσιακή και Επαγγελματική Δέσμευση των εκ-

παιδευτικών 

ΕρΣΟΚ Ερωτηματολόγιο για το Σχολικό Οργανωσιακό Κλίμα 

ΕρΣΟΚ Ερωτηματολόγιο για το Σχολικό Οργανωσιακό Κλίμα 

ΟΔ Οργανωσιακή Δέσμευση εκπαιδευτικών 

ΟΕΔ Οργανωσιακή και Επαγγελματική Δέσμευση εκπαιδευτικών 

ΠΕ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

  

ESI Employee Satisfaction Inventory 

MBI Maslach Burnout Inventory 

MBI-ES Maslach Burnout Inventory-Educators Survey 

OCDQ Organizational Climate Description Questionnaire 

OCDQ-RE Organizational Climate Description Questionnaire-Rutgers Elementary 

OCDQ-RM Organizational Climate Description Questionnaire-Rutgers Middle 

OCDQ-RS Organizational Climate Description Questionnaire-Rutgers Secondary 

OCI Organizational Climate Index 

OCQ Organizational Commitment Questionnaire 

OHI  Organizational Health Inventory 

OSI Occupational Stress Inventory 

SCI School Climate Index 

SLEQ School Level Environment Questionnaire 

SLEQ-SA School Level Environment Questionnaire-South Africa 

SSLEQ Special School Level Environment Questionnaire 

TSI Teacher Stress Inventory 

WES Work Environment Scale 

 



1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Σύγχρονες αντιπαραθέσεις 

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται παγκοσμίως ένα έντονο ερευνητικό εν-

διαφέρον για τη δομή, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

οργανισμών. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και τα μεθοδολογικά εργαλεία που προτά-

θηκαν για τη διερεύνηση σχετικών θεμάτων έλκουν την καταγωγή τους από το επιστη-

μονικό πεδίο της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Έτσι, μοντέλα που σχετίζονται με το 

κλίμα του οργανισμού και τις στάσεις των μελών του, οι οποίες οδηγούν σε συγκεκρι-

μένες συμπεριφορές, που με τη σειρά τους καθορίζουν τον βαθμό αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας του οργανισμού, χρησιμοποιήθηκαν άλλοτε αυτούσια και άλλοτε 

παραλλαγμένα στα σχολικά περιβάλλοντα. 

O Cornell (1955, στο Thomas & Slater, 1972) υποστήριξε ότι το οργανωσιακό κλί-

μα ορίζεται από τις αντιλήψεις που έχουν τα άτομα για τη θέση και τον ρόλο τους ως 

μελών του οργανισμού. Λίγο αργότερα ο Argyris (1958) ανέδειξε τη σπουδαιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων για τον προσδιορισμό του οργανωσιακού κλίματος. Παρό-

μοια, οι Litwin & Stringer (1968, στο Raza, 2010) δέχτηκαν ότι το κλίμα ενός οργα-

νισμού είναι το σύνολο των ιδιοτήτων του εργασιακού περιβάλλοντος, που μπορούν να 

μετρηθούν βάσει της συλλογικής αντίληψης των ατόμων που ζουν και εργάζονται στο 

περιβάλλον αυτό και των οποίων η συμπεριφορά επηρεάζεται από τις ίδιες τις αντιλή-

ψεις τους. Υιοθετώντας την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του οργανω-

σιακού κλίματος οι ερευνητές του σχολικού κλίματος υποστήριξαν ότι αυτό αποτελεί 

μια σχετικά διαρκή ποιότητα του περιβάλλοντος του σχολείου, όπως το βιώνουν τα 

μέλη του. Τα χαρακτηριστικά του κλίματος διακρίνουν το ένα σχολείο από το άλλο και 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μελών του κάθε σχολείου (Hoy, Tarter & Kottkamp, 

1991). 

Στη βάση της θεωρητικής αυτής προσέγγισης προτάθηκαν ποικίλα θεωρητικά μο-

ντέλα και αναπτύχθηκαν αντίστοιχα μεθοδολογικά εργαλεία για τη μέτρηση διαφόρων 

διαστάσεων του σχολικού κλίματος, τα οποία κινούνται γύρω από έναν κοινό άξονα: τις 

αντιλήψεις των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού. Έτσι, οι Halpin & Croft (1963) 

εισηγήθηκαν ένα μοντέλο διερεύνησης του κλίματος των δημοτικών σχολείων που βα-

σίζεται στις αντιλήψεις του διδακτικού προσωπικού για τη συμπεριφορά του προϊστα-

μένου της σχολικής μονάδας και των ίδιων των διδασκόντων. Στις προσωπικές απόψεις 

των εκπαιδευτικών βασίζεται και το μοντέλο που ανέπτυξαν για τη διερεύνηση του 
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σχολικού κλίματος οι Rentoul & Fraser (1983), ο Hoy με τους συνεργάτες του (δεκα-

ετία 1990) και άλλοι ερευνητές του είδους (Anderson, 1982). Από τα παραπάνω γίνεται 

φανερό ότι, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις θεωρητικές κατα-

σκευές και τα εργαλεία μέτρησης του σχολικού οργανωσιακού κλίματος, όλα συγκλί-

νουν στο ότι το κλίμα του σχολείου δεν ορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια αλλά 

προσδιορίζεται από τις αντιλήψεις των ίδιων των μελών του. 

Κάποιοι ερευνητές στοχεύουν στην αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών για το 

περιβάλλον του σχολείου τους (Kuperminc, Leadbeater et al., 1997. Pashiardis, 2008. 

Zullig, Koopman et al., 2010. Bear, Gaskins, Blank & Chen, 2011). Άλλοι αποδίδουν 

την ίδια ερμηνευτική αξία στις απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών (Raza, 

2010). Ωστόσο κάποιοι αποκλείουν από την έρευνά τους τους προϊσταμένους των σχο-

λικών οργανισμών, επειδή βρίσκουν ότι αυτοί έχουν την τάση να περιγράφουν με θετι-

κά χρώματα το κλίμα, ενώ οι εκπαιδευτικοί δίνουν συνήθως μια πιο ρεαλιστική εικόνα 

για τα πράγματα (Watkins, 1968. Cresswell &  Fisher, 1999. Duff, 2013). 

Άλλα σημεία αντιπαράθεσης ανάμεσα στους ερευνητές παρατηρούνται στην εννοιο-

λόγηση, στις διαστάσεις και στην τυπολογία του σχολικού κλίματος (Anderson, 1982). 

Η αντινομία αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα διάφορα μοντέλα που προτάθη-

καν για το σχολικό κλίμα διαφοροποιούνται τόσο στον χρόνο όσο και στον χώρο. Είναι 

αυτονόητο ότι αλλιώς αντιλαμβάνεται και μετρά το σχολικό κλίμα ένας ερευνητής στις 

ΗΠΑ και αλλιώς στην Ινδία. Εξάλλου υπάρχουν αγεφύρωτα μέχρι σήμερα χάσματα 

ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα των χριστιανικών και των μουσουλμανικών χω-

ρών, παρά τον εκδυτικισμό του τρόπου ζωής σε πολλές από τις τελευταίες. 

Παράλληλα με το ενδιαφέρον των ερευνητών για το σχολικό κλίμα εξελίσσεται και 

το ενδιαφέρον τους για τις στάσεις που διαμορφώνουν τα μέλη μέσα στον σχολικό ορ-

γανισμό και για τις συμπεριφορές που αναπτύσσουν τα άτομα ως απόρροια των στά-

σεών τους. Η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων, όπως ορίστηκε αρχικά από 

τον Freudenberger (1974), προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών μελετητών της συμπερι-

φοράς που εκδηλώνουν τα μέλη των εκπαιδευτικών οργανισμών. Είτε ανεξάρτητα είτε 

σε συνάρτηση με την εξουθένωση μελετήθηκε ευρέως και η ικανοποίηση των εκπαι-

δευτικών από το εργασιακό περιβάλλον του σχολείου, καθώς και η δέσμευσή τους με 

συγκεκριμένο σχολείο και η αφοσίωσή τους στο επάγγελμα. Η επαγγελματική επίδοση 

των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα άλλο κοινό σημείο ενδιαφέροντος των ερευνητών των 

εκπαιδευτικών οργανισμών. 

Η έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση οδήγησε στην ανάδειξη πολλών αγ-

χογόνων παραγόντων που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, οι οποίοι προξε-
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νούν αισθήματα δυσφορίας και κόπωσης στους εργαζομένους. Όλοι σχεδόν οι μελετη-

τές συμφωνούν ότι τα πλέον στρεσογόνα επαγγέλματα είναι αυτά που σχετίζονται με 

την παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ανηλίκους 

προκαλεί έντονο στρες στους επαγγελματίες λόγω της καθημερινής τους επαφής με 

παιδιά, που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και αντιμετώπιση.  

Μετά τους Kyriacou & Sutcliffe (1977a, 1978a), που ασχολήθηκαν συστηματικά με 

το εργασιακό στρες, πολλοί επιστήμονες επικεντρώθηκαν στη μελέτη των ψυχοσωματι-

κών συμπτωμάτων που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων που απορρέουν 

από τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Ξεχωρίζει η εργασία της Maslach και των συνεργα-

τών της, οι οποίοι ανέδειξαν το πρόβλημα της συναισθηματικής εξάντλησης που βιώνουν 

συχνά οι εκπαιδευτικοί λόγω της εργασίας τους. Μολονότι το εργαλείο της Maslach για 

τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης διαδόθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και 

χρησιμοποιήθηκε σε σχετικές έρευνες, τα πορίσματα των ερευνών δε συμφωνούν πά-

ντα. Έτσι, άλλοι υποστήριξαν ότι οι τρεις κλίμακες του εργαλείου συνιστούν μια αλυσι-

δωτή αντίδραση, ενώ άλλοι βρήκαν ότι οι κλίμακες είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. Οι 

μεγαλύτερες, όμως, διαφορές παρατηρούνται στα ερευνητικά αποτελέσματα που σχετί-

ζονται με τις πηγές του άγχους και της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Η διάσταση 

απόψεων των ερευνητών δεν είναι μη αναμενόμενη, καθώς δικαιολογείται από τη μονα-

δικότητα του τοποχρονολογικού πλαισίου διεξαγωγής της κάθε έρευνας, αλλά και από 

τις διαφορές των κοινωνικο-πολιτικών και θρησκευτικών αντιλήψεων ανάμεσα στους 

ερευνητές. 

Η έρευνα για την ικανοποίηση που αντλούν τα άτομα από το επάγγελμά τους συν-

δέθηκε αρχικά με τη θεωρία των κινήτρων. Οι ορισμοί που προτάθηκαν κατά καιρούς 

συγκλίνουν στο ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μία συναισθηματική κατά-

σταση που εξαρτάται από τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος όπως τις αντι-

λαμβάνεται το άτομο. Επιπλέον, η στάση αυτή συνδέεται με μία αξιολογική κρίση που 

κάνει το άτομο σχετικά με το τι περιμένει από την εργασία του και τι λαμβάνει τελικά, 

σύμφωνα πάντα με τη δική του αντίληψη (Raza, 2010). Ωστόσο δε συμφωνούν οι ερευ-

νητές στην προέλευση της ικανοποίησης, αφού άλλοι εστιάζουν σε ενδογενείς παράγο-

ντες, ενώ άλλοι προκρίνουν τους εξωγενείς παράγοντες ικανοποίησης ως τους πλέον 

σημαντικούς για τους εργαζομένους (Κάντας, 1998). Επίσης, διαφοροποίηση υπάρχει 

στον τρόπο και στα αποτελέσματα μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης. Ορι-

σμένοι ερευνητές μετρούν τη συνολική ικανοποίηση από την εργασία, ενώ άλλοι με-

τρούν επιμέρους όψεις της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιώντας κατάλληλες 

κλίμακες. 
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Ο ορισμός της οργανωσιακής δέσμευσης που διατύπωσαν οι Mowday, Steers & 

Porter (1979) διακρίνει τρεις όψεις του φαινομένου: την αποδοχή από μέρους του εργα-

ζομένου των στόχων και των αξιών του οργανισμού, την προθυμία του για καταβολή 

επιπλέον προσπάθειας χάριν του οργανισμού και την επιθυμία του να παραμείνει στον 

οργανισμό. Οι Allen & Meyer (1990) εισηγήθηκαν ένα μοντέλο και ένα εργαλείο με-

τρησης της οργανωσιακής δέσμευσης με τρεις κλίμακες, τις οποίες ονόμασαν συναι-

σθηματική δέσμευση, συνεχιστική δέσμευση και κανονιστική δέσμευση. Οι Collie, 

Shapka & Perry (2011) διέκριναν ανάμεσα σε τρεις μορφές δέσμευσης: τη γενική επαγ-

γελματική δέσμευση, τη μελλοντική επαγγελματική δέσμευση και την οργανωσιακή 

δέσμευση. Το εργαλείο των Allen & Meyer είναι το πλέον ευρέως διαδεδομένο, αλλά οι 

διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι έρευνες δεν επιτρέπουν την 

εξαγωγή ομοιόμορφων αποτελεσμάτων. Οι μεγαλύτερες διαφορές στα πορίσματα των 

ερευνών εντοπίζονται στην επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις μετα-

βλητές της δέσμευσης. Εξάλλου οι διαφορές στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες των 

κρατών επιδρούν σημαντικά στην αφοσίωση των εργαζομένων στον οργανισμό και 

στην πρόθεση παραμονής του σ’ αυτόν. Για παράδειγμα σε μία χώρα που προσφέρει 

πολλές ευκαιρίες απασχόλησης η δέσμευση των εργαζομένων δεν είναι υψηλή. Στην 

Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν υψηλό σκορ στην επαγγελματική δέσμευση για 

λόγους που δε μπορούν να εξηγηθούν από τις εργασιακές συνθήκες αλλά μάλλον από 

τη δυσκολία εξεύρεσης καλύτερης επαγγελματικής απασχόλησης. Από την άλλη, η 

οργανωσιακή δέσμευση στην Ελλάδα είναι για κάποιους εκπαιδευτικούς ανέφικτη, 

αφού κάθε χρόνο τοποθετούνται σε διαφορετική σχολική μονάδα ή υπηρετούν ταυτό-

χρονα σε πολλά σχολεία. 

Η ποικιλία των θεωρητικών κατασκευών και των εργαλείων μέτρησης χαρακτηρίζει 

και την επαγγελματική επίδοση των εργαζομένων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η επίδοση 

αναφέρεται στην εκπλήρωση ή εκτέλεση ενός καθήκοντος που έχει ανατεθεί στον 

εργαζόμενο. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών η επίδοση αναφέρεται άλλοτε μόνο 

στη διδασκαλία (Malakolunthu, Idris & Rengasamy, 2010. Raza, 2010. Werang, 2014) 

και άλλοτε στη γενικότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην καθημερινή λειτουργία 

του σχολείου με σκοπό την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων (Selamat, Samsu & 

Kamalu, 2013). Κάποιοι ερευνητές συσχετίζουν την επίδοση των εκπαιδευτικών με την 

επίδοση των μαθητών και την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Για τον λόγο αυτό 

κατά τη μέτρηση της επίδοσης των εκπαιδευτικών αγνοούν τις αντιλήψεις των ίδιων και 

λαμβάνουν υπόψη τις γνώμες άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, όπως είναι οι διευθυντές, οι μαθητές, ακόμα και οι γονείς. 
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1.2 Δικαιολόγηση του θέματος 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών για τους εργαζομένους που παρέχουν υπηρεσίες εκ-

παίδευσης και για το εργασιακό τους περιβάλλον βαίνει διαρκώς αυξανόμενο σε παγκό-

σμιο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που έχουν μελετηθεί και μελετώνται περισ-

σότερο από άλλους είναι οι σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ. Ήδη από τη δεκαετία του 

1960, που οι Halpin & Croft ανέπτυξαν ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα μοντέλα για 

το σχολικό οργανωσιακό κλίμα, μέχρι σήμερα δημιουργήθηκε μια τεράστια θεωρητική 

και εμπειρική βιβλιογραφία. Ωστόσο η βιβλιογραφία αυτή δεν καλύπτει παρά την κο-

ρυφή του παγόβουνου, αφού υπάρχουν πολλά δυσεξερεύνητα ή ανεξερεύνητα ακόμη 

σχετικά θέματα. 

Μετά τους Halpin & Croft οι Rentoul & Fraser και, μετά από αυτούς, ο Hoy και οι 

συνεργάτες του ανέπτυξαν νέα μοντέλα για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα, που γνώρι-

σαν παγκόσμια αναγνώριση. Με βάση τα μοντέλα αυτά δημοσιεύθηκαν χιλιάδες μελέ-

τες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες. Τα ίδια μοντέλα χρησιμο-

ποιήθηκαν άλλοτε αυτούσια και άλλοτε προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας διεξαγωγής της έρευνας. Παράλληλα αναπτύχθηκαν νέα μοντέλα σχολικού κλί-

ματος, τα οποία είχαν περισσότερο τοπικό ή εθνικό χαρακτήρα. 

Με την πάροδο του χρόνου νέες παράμετροι εισήχθησαν στην έρευνα του οργανω-

σιακού κλίματος. Οι στάσεις των εργαζομένων, που καθορίζονται από προσωπικά και 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά, καθώς και οι συμπεριφορές τους στον χώρο εργασίας 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων από διάφορα γνωστικά πεδία. Εκτός 

από τους ερευνητές της οργανωσιακής συμπεριφοράς, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, αν-

θρωπολόγοι, οικονομικοί και πολιτικοί επιστήμονες διερεύνησαν τη συμπεριφορά των 

μελών ενός οργανισμού σε σχέση με άλλες μεταβλητές, όπως είναι η δομή του οργανι-

σμού, ο τρόπος διοίκησης, τα εργασιακά καθήκοντα, καθώς και παράγοντες του εξωτε-

ρικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού (Ζαβλανός, 2002). 

Στο ίδιο πλαίσιο διερευνήθηκαν οι στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών, αφού 

το σχολείο έχει όλα τα χαρακτηριστικά του οργανισμού. 

Οι στάσεις που διερευνήθηκαν σε έκταση και βάθος αφορούν κυρίως στα αρνητικά 

αισθήματα που βιώνει ο εκπαιδευτικός εξαιτίας των απαιτήσεων του ρόλου του (επαγ-

γελματική εξουθένωση), στα θετικά αισθήματα που συμβάλλουν στην ικανοποίησή του 

από διάφορες πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος (επαγγελματική ικανοποίηση), στα 

αισθήματα αφοσίωσης και δέσμευσης του εκπαιδευτικού απέναντι στο σχολείο που 

υπηρετεί και στη διάθεσή του να παραμείνει στο επάγγελμα (οργανωσιακή και επαγγελ-

ματική δέσμευση). Από τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών μελετήθηκε κυρίως η επί-
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δοση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά η επίδοση αυτή συνδέθηκε συχνά 

με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών. 

Από την τεράστια παγκόσμια δεξαμενή μελετών και ερευνών για το σχολικό οργα-

νωσιακό κλίμα, τις στάσεις των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους επίδοση 

μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για τη σχέση του σχολικού κλίματος με κάθε 

μία από τις παραπάνω έννοιες. Πολλοί ερευνητές μελέτησαν τη σχέση του σχολικού 

κλίματος με το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση (λ.χ. Mazur & Lynch, 1989. 

Παππά, 2006. Grayson & Alvarez, 2008), τη σχέση σχολικού κλίματος και επαγγελμα-

τικής ικανοποίησης (λ.χ. Schneider & Snyder, 1975. Miskel, Fevurly & Stewart, 1979. 

Neumann, Reichel & Abu-Saad, 1988. Abu-Saad & Hendrix, 1995. Taylor & Tashak-

kori, 1995. NCES, 1997. Thompson, 2005. Aldridge & Fraser, 2016), τη σχέση σχολι-

κού κλίματος και δέσμευσης των εκπαιδευτικών (λ.χ. Sclan, 1993. Riehl & Sipple, 

1996. John & Taylor, 1999. Weiss, 1999. Smith, 2009. Douglas, 2010. Collie, Shapka & 

Perry, 2011. Yusof, 2012. Hashemi & Branch, 2013), τη σχέση σχολικού κλίματος και 

επίδοσης των εκπαιδευτικών (λ.χ. Adeyemi, 2008. Raza, 2010. Adejumobi & Ojikutu, 

2013. Selamat, Samsu & Kamalu, 2013. Werang & Lena, 2014. Lena, Werang & 

Betaubun, 2015). 

Επίσης, μπορεί κανείς να βρει πλήθος ερευνών για τη σχέση ανάμεσα στις στάσεις 

των εκπαιδευτικών ή ανάμεσα στις στάσεις και στην επίδοσή τους. Για παράδειγμα, 

διερευνήθηκε σε έκταση και σε βάθος η σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθέ-

νωση και την επαγγελματική ικανοποίηση (λ.χ. Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001. Kou-

stelios & Tsigilis, 2005. Tsigilis, Zachopoulou & Grammatikopoulos, 2006. Basak & 

Ghosh, 2011. Πετρίδου, 2014) και η σχέση της ικανοποίησης με τη δέσμευση των εκ-

παιδευτικών (λ.χ. Anderman, Belzer & Smith, 1991. Chen, 2010. Anari, 2012). 

Αρκετές έρευνες αφορούν στην επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στο 

σχολικό κλίμα (λ.χ. Kenney, White & Gentry, 1967. George & Bishop, 1971. Stimson 

& LaBelle, 1971. Huang & Fraser, 2009. Duff, 2013) και στις στάσεις των εκπαιδευτι-

κών (λ.χ. Mazur & Lynch, 1989. Pierce & Molloy, 1990. NCES, 1997. Koustelios, 2001. 

Stempien & Loeb, 2002. Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006. Tsigilis, Zachopou-

lou & Grammatikopoulos, 2006. Van Maele & Van Houtte, 2012. Saiti & Papadopou-

los, 2015), ενώ λίγες αφορούν στην επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

στην επίδοση των εκπαιδευτικών (λ.χ. Werang, 2014). 

Ωστόσο μέσα στην τεράστια αυτή δεξαμενή δύσκολα θα βρει κανείς έρευνες που 

συνδυάζουν πολλές μεταβλητές. Για παράδειγμα οι Skaalvik & Skaalvik (2009) μελέ-

τησαν το σχολικό κλίμα σε συνδυασμό με την εξουθένωση και την ικανοποίηση των 
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εκπαιδευτικών, η Nagar (2012) μελέτησε τις στάσεις των εκπαιδευτικών (εξουθένωση, 

ικανοποίηση και δέσμευση), οι Werang, Asmaningrum & Irianto (2015) διερεύνησαν 

την εξουθένωση, τη δέσμευση και την επίδοση των εκπαιδευτικών. 

Αν και όσοι ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα έχουν κοινά ενδιαφέροντα 

και συχνά χρησιμοποιούν τα ίδια μοντέλα και εργαλεία, σπάνια συμφωνούν στα αποτε-

λέσματα των ερευνών και στην ερμηνεία τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι έρευνες 

πραγματοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, που έχουν σημαντικές διαφορές στην κουλ-

τούρα, στο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, στο εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμα και στους 

εθνικούς στόχους. Εξάλλου διαφωνία παρατηρείται και ανάμεσα σε έρευνες που διεξά-

γονται στην ίδια χώρα αλλά σε διαφορετική χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά όλοι οι ερευ-

νητές συγκλίνουν στο ότι κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός έχει το δικό του κλίμα ή 

προσωπικότητα, που διαμορφώνεται από παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος 

αλλά και από τα μέλη του οργανισμού, ότι το σχολικό κλίμα επηρεάζει τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών, άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό, και ότι τόσο το σχολικό 

κλίμα όσο και οι στάσεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν λίγο ή πολύ την επίδοσή τους 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

  Όπως φάνηκε από την παραπάνω ενδεικτική παράθεση, οι έρευνες που διεξήχθη-

σαν στην Ελλάδα τοποθετούνται χρονικά στην τελευταία εικοσαετία. Αν και μέσα στο 

διάστημα αυτό έγιναν πολλές προσπάθειες μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστή-

ματος, είναι πολλά και σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικοί οργα-

νισμοί και τα μέλη τους. Την τελευταία δεκαετία διορίζονται λίγοι εκπαιδευτικοί, οι 

οποίοι συνήθως τοποθετούνται σε νησιά ή δυσπρόσιτες ηπειρωτικές περιοχές. Περιορι-

σμένος είναι και ο αριθμός των μεταθέσεων και αποσπάσεων, με αποτέλεσμα πολλοί 

εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα. Αντίθετα, 

αυξάνονται διαρκώς οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων, που βιώνουν μία 

διαρκή εργασιακή ανασφάλεια, αφού δε γνωρίζουν εάν και πού θα κληθούν να αναλά-

βουν υπηρεσία την επόμενη σχολική χρονιά. Η απαξίωση του εκπαιδευτικού τόσο από 

την πολιτεία όσο και από την κοινωνία, η υποβάθμιση του ρόλου του όσον αφορά στη 

λειτουργία του σχολείου, η επιβάρυνσή του με εξωδιδακτικά καθήκοντα, οι δυσμενείς 

εργασιακές συνθήκες που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους πόρους, ο 

μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, σε συνδυασμό με την έλλειψη ευκαιριών για 

επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη και με τον χαμηλό μισθό, προκαλούν δυσαρέ-

σκεια στους εκπαιδευτικούς, που αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα του διανοητικού κεφα-

λαίου της χώρας. Άλλα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι ο συγκε-

ντρωτισμός του Υπουργείου Παιδείας, οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται χωρίς ορθό προ-
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γραμματισμό και σαφή στοχοθεσία, οι θεσμικές αλλαγές στην επιλογή προϊσταμένων, 

στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων και στον τρόπο εισαγωγής των μαθητών 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η παρέμβαση των γονέων στο έργο των εκπαιδευτικών, 

το φαινόμενο των καταλήψεων, η παραπαιδεία και πολλά άλλα. 

Μία γενική εκτίμηση για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας είναι ότι οι προσπά-

θειες του Υπουργείου Παιδείας για βελτίωση και εκσυγχρονισμό προξενούν δυσαρέ-

σκεια στους εκπαιδευτικούς, γιατί νιώθουν ότι αγνοούνται τα προβλήματα και οι ανά-

γκες τους. Ωστόσο οι στάσεις και οι συμπεριφορές που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί 

στον χώρο του σχολείου δεν επηρεάζονται τόσο από εξωτερικούς παράγοντες όσο από 

παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή και λειτουργία του ίδιου του σχολείου. Για τον 

λόγο αυτό αξίζει να μελετηθεί πώς αντιλαμβάνεται ο Έλληνας εκπαιδευτικός το κλίμα 

του σχολείου στο οποίο υπηρετεί, εάν και σε ποιο βαθμό νιώθει εξουθενωμένος ή ικα-

νοποιημένος μέσα στο κλίμα αυτό, εάν και σε ποιο βαθμό νιώθει δέσμευση με το σχο-

λείο του, εάν και σε ποιο βαθμό είναι αφοσιωμένος στο επάγγελμά του, εάν και σε ποιο 

βαθμό το σχολικό κλίμα και οι στάσεις του εκπαιδευτικού επηρεάζουν την επίδοσή του 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διδακτικών και μη. 

  

1.3 Σκοπός, ερευνητικές ερωτήσεις και στόχοι της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο σχολικό 

οργανωσιακό κλίμα, τις στάσεις των εκπαιδευτικών και την επίδοσή τους στα διδακτικά 

και εξωδιδακτικά τους καθήκοντα. Από τις στάσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται η 

επαγγελματική εξουθένωση, η επαγγελματική ικανοποίηση και η οργανωσιακή και 

επαγγελματική δέσμευση. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστωθεί εάν η 

επίδοση των εκπαιδευτικών μπορεί να προβλεφθεί από παράγοντες σχολικού κλίματος 

και στάσεων των εκπαιδευτικών, και αν ναι, ποιοι είναι οι καλύτεροι προβλεπτικοί πα-

ράγοντες. Σύμφωνα με την παραπάνω σκοποθεσία τίθενται κάποια γενικά ερευνητικά 

ερωτήματα: 

α) Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλίμα και στην επίδοση των 

εκπαιδευτικών; 

β) Ποιος είναι ο ρόλος των στάσεων στη σχέση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό 

κλίμα και στην επίδοση των εκπαιδευτικών; 

γ) Ποιοι είναι οι καλύτεροι προβλεπτικοί παράγοντες της επαγγελματικής επίδοσης των 

εκπαιδευτικών; 

δ) Ποια είναι η επίδραση των ατομικών και οργανωσιακών χαρακτηριστικών στις μετα-

βλητές της έρευνας; 
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Τα παραπάνω ερωτήματα εξειδικεύονται με τις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: 

 Το σχολικό οργανωσιακό κλίμα συσχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική εξου-

θένωση και θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, την οργανωσιακή και επαγ-

γελματική δέσμευση και την επίδοση των εκπαιδευτικών (υποθέσεις 1-5). 

 Η επαγγελματική εξουθένωση συσχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική ικανο-

ποίηση, την οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση και την επίδοση των εκπαι-

δευτικών (υποθέσεις 6-9). 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση συσχετίζεται θετικά με την οργανωσιακή και επαγ-

γελματική δέσμευση και την επίδοση των εκπαιδευτικών (υποθέσεις 10-12). 

 Η οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους και 

με την επίδοση των εκπαιδευτικών (υποθέσεις 13-15). 

Οι παραπάνω υποθέσεις συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Ονομασία κλίμακας 1 2 3 4 5 

1. Σχολικό οργανωσιακό κλίμα      

2. Επαγγελματική εξουθένωση  – (1)     

3. Επαγγελματική ικανοποίηση + (2) – (6)    

4. Οργανωσιακή δέσμευση + (3) – (7) + (10)   

5. Επαγγελματική δέσμευση + (4) – (8) + (11) + (13)  

6. Επαγγελματική επίδοση + (5) – (9) + (12) + (14) + (15) 

+ = θετική συσχέτιση, – = αρνητική συσχέτιση 

Επίσης εξετάζονται οι παρακάτω υποθέσεις: 

 Η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να προβλεφθεί από παράγοντες σχολικού ορ-

γανωσιακού κλίματος (ΣΟΚ→ΕΕξ), από παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης 

(ΕΙκ→ΕΕξ) και από μοντέλα που συνδυάζουν παράγοντες και από τις δύο κλίμακες 

(ΣΟΚ+ΕΙκ→ΕΕξ). 

 Η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να προβλεφθεί από παράγοντες σχολικού ορ-

γανωσιακού κλίματος (ΣΟΚ→ΕΙκ), από παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης 

(ΕΕξ →ΕΙκ) και από μοντέλα που συνδυάζουν παράγοντες και από τις δύο κλίμακες 

(ΣΟΚ+ΕΕξ→ΕΙκ). 

 Η οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση μπορούν να προβλεφθούν από παρά-

γοντες σχολικού οργανωσιακού κλίματος (ΣΟΚ→ΟΕΔ), από παράγοντες επαγγελ-

ματικής εξουθένωσης (ΕΕξ→ΟΕΔ), από παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης 

(ΕΙκ→ΟΕΔ) και από μοντέλα που συνδυάζουν παράγοντες από τις παραπάνω κλί-

μακες (ΣΟΚ+ΕΕξ →ΟΕΔ, ΣΟΚ+ΕΙκ→ΟΕΔ). 

 Η επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών μπορεί να προβλεφθεί από παρά-

γοντες σχολικού οργανωσιακού κλίματος (ΣΟΚ→ΕΕπ) ή στάσεων (ΕΕξ→ΕΕπ, 

ΕΙκ→ΕΕπ, ΟΕΔ→ΕΕπ) και από μοντέλα που συνδυάζουν παράγοντες από τις 
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παραπάνω κλίμακες (ΣΟΚ+ΕΕξ→ΕΕπ, ΣΟΚ+ΕΙκ→ΕΕπ, ΣΟΚ+ΟΕΔ→ΕΕπ). 

 Τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά των σχολείων (περιοχή, τύπος, φύλο επικεφαλής, 

αριθμός διδασκόντων) ασκούν σημαντική στατιστικά επίδραση στις μεταβλητές της 

έρευνας. 

 Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, τίτλοι σπουδών) 

ασκούν σημαντική στατιστικά επίδραση στις μεταβλητές της έρευνας. 

 Τα εργασιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (συνολική εκπαιδευτική υπηρε-

σία, έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο, απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη 

Γ΄ Λυκείου, ταλαιπωρία από τη μετάβαση στο σχολείο) ασκούν σημαντική στατι-

στικά επίδραση στις μεταβλητές της έρευνας. 

Η απάντηση στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, από τα οποία εξαρτάται η επί-

τευξη της σκοποθεσίας της παρούσας εργασίας, προϋποθέτει την επίτευξη των παρακά-

τω αντικειμενικών στόχων: 

1ος στόχος: Διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου, που θα μπορεί να μετρήσει έγκυρα και 

αξιόπιστα τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα, τις 

στάσεις και την επαγγελματική τους επίδοση. 

2ος στόχος: Διάχυση του ερωτηματολογίου και συγκέντρωση στοιχείων για τις αντιλή-

ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις μεταβλητές της έρευνας. 

3ος στόχος: Στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων με σκοπό τον έλεγχο 

του ερωτηματολογίου. 

4ος στόχος: Στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων με σκοπό τον έλεγχο 

των υποθέσεων της έρευνας. 

5ος στόχος: Εξαγωγή αποτελεσμάτων και ερμηνεία τους με σκοπό τη φανέρωση των 

θεωρητικών και πρακτικών επιπτώσεων της έρευνας και την ανάδειξη της συμβολής 

της στο γνωστικό πεδίο της οργανωσιακής συμπεριφοράς. 

 

1.4 Μεθοδολογία  

Η πραγμάτευση του θέματος για τη σχέση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλί-

μα, τις στάσεις των εκπαιδευτικών και την επίδοσή τους είχε ως αφετηρία και τέρμα τη 

σχετική θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία. 

Μετά την ανάληψη του θέματος ασχοληθήκαμε με τη συγκέντρωση του αναγκαίου 

υλικού. Με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας αντλήσαμε πλούσιο υλικό από ηλεκτρονικές πηγές, ενώ εντοπίσαμε και 

χρήσιμα για το θέμα βιβλία στις προθήκες της Βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια μελετήσαμε 

τη σχετική βιβλιογραφία για να κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες του θέματος και να 



11 

συντάξουμε ένα γενικό σχέδιο της εργασίας. Παράλληλα ασχοληθήκαμε με την εκμά-

θηση των στατιστικών πακέτων, με τα οποία επρόκειτο να γίνει η επεξεργασία των δε-

δομένων της έρευνας. 

Η συγγραφή ξεκίνησε από την παρουσίαση των βασικών εννοιών της εργασίας και 

των θεωρητικών μοντέλων που προτάθηκαν κατά καιρούς για τις έννοιες αυτές. Από τη 

μελέτη της θεωρητικής βιβλιογραφίας αναδείχθηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών που 

αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσας έρευνας, δηλαδή η επαγγελματική εξουθένωση, 

η επαγγελματική ικανοποίηση, η οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση. Ακολού-

θησε η μελέτη και καταγραφή της εμπειρικής βιβλιογραφίας για τη σχέση του σχολικού 

οργανωσιακού κλίματος με τις στάσεις των εκπαιδευτικών και την επίδοσή τους. 

Από την ανασκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας προέκυψε το 

θεωρητικό υπόβαθρο και το λειτουργικό υπόδειγμα της παρούσας εργασίας. Για τον 

έλεγχο του λειτουργικού υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο μέτρησης των 

μεταβλητών της έρευνας, που δημιουργήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό. Τα στοιχεία του 

ερωτηματολογίου προήλθαν από υπάρχοντα εργαλεία, αλλά έτυχαν προσαρμογής στα 

δεδομένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στη σύνταξη του ερωτηματολο-

γίου συνέβαλαν η επιβλέπουσα καθηγήτρια καθώς και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Μετά 

την έγκριση του ερωτηματολογίου από την επιβλέπουσα αυτό δοκιμάστηκε μέσω πιλο-

τικής έρευνας σε ένα δείγμα 25 εν ενεργεία εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωσή του. 

Αφού έλαβε την τελική του μορφή το ερωτηματολόγιο απεστάλη μέσω ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου σε διευθυντές/ριες 352 σχολικών μονάδων ΔΕ των νομών Θεσσα-

λονίκης και Λάρισας μαζί με συνοδευτική επιστολή. Στη συνέχεια οι διευθυντές/ριες 

απέστειλαν την ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στους εκπαι-

δευτικούς του σχολείου τους με μία συνημμένη επιστολή που περιείχε πληροφορίες για 

τον σκοπό, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της έρευνας. Ανταποκρίθηκαν 294 εκπαι-

δευτικοί από άγνωστο αριθμό παραληπτών, αφού είναι αδύνατο να ελεγχθεί πόσοι διευ-

θυντές/ριες προώθησαν το ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. 

Επίσης είναι αδύνατο να ελεγχθεί πόσοι εκπαιδευτικοί διάβασαν το ηλεκτρονικό μήνυ-

μα που έλαβαν από τη διεύθυνση του σχολείου. Είναι φανερό ότι η συγκέντρωση των 

δεδομένων δεν ήταν αποτέλεσμα τυχαίας δειγματοληψίας. Ωστόσο, όπως προέκυψε 

από τη χρήση κατάλληλων στατιστικών μεθόδων, το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό 

του πληθυσμού της έρευνας. 

Μετά από στατιστικό έλεγχο και εκκαθάριση των περιπτώσεων προέκυψαν 280 

έγκυρα και αξιοποιήσιμα ερωτηματολόγια. Στη συνέχεια διενεργήθηκε διερευνητική 

και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, προκειμένου να μειωθούν οι μεταβλητές και 
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να αναδειχθούν πιθανοί παράγοντες. Τελικά τα παραγοντικά μοντέλα που προέκυψαν 

ελέγχθηκαν για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους.  

Το θεωρητικό μοντέλο για τη σχέση του σχολικού οργανωσιακού κλίματος με τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών και την επίδοσή τους αξιολογήθηκε αρχικά μέσω ανάλυσης 

συσχέτισης. Μετά ελέγχθηκε με τη χρήση μη παραμετρικών μεθόδων η επίδραση που 

ασκούν τα χαρακτηριστικά των σχολείων και των εκπαιδευτικών στις μεταβλητές της 

έρευνας. Στη συνέχεια εκτελέστηκε μια σειρά από αναλύσεις απλής και κατά βήματα 

παλινδρόμησης, που είχαν σκοπό την ανάδειξη προβλεπτικών μοντέλων με την καλύ-

τερη προσαρμογή στα δεδομένα. Σε όλες τις αναλύσεις ως επίπεδο στατιστικής σημα-

ντικότητας επελέγη η τιμή 0,05, ενώ κατά περίπτωση γινόταν προσαρμογή της τιμής με 

το κριτήριο Bonferroni. 

Τα αποτελέσματα από τις στατιστικές αναλύσεις ελέγχθηκαν υπό το πρίσμα της 

σχετικής βιβλιογραφίας, προκειμένου να διαφανούν συμφωνίες ή διαφωνίες με τα πορί-

σματα παρόμοιων ερευνών. Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμά-

των μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ενώ επίσης εξε-

τάστηκαν οι θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις των αποτελεσμάτων. Απόρροια όλων 

των παραπάνω είναι οι προτάσεις για παραπέρα έρευνα, που θα φωτίσει άγνωστες 

ακόμα ή ασαφείς διασυνδέσεις ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλίμα, τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών και την επίδοσή τους και θα προτείνει λύσεις για τη βελτίωση όχι 

μόνο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και της ευημερίας των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών. 

 

1.5 Διάρθρωση της εργασίας  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά (7) κεφάλαια, τα οποία είναι χωρισμένα 

σε ενότητες και υποενότητες. 

Στο κεφάλαιο 1, που είναι εισαγωγικό, σκιαγραφήθηκε το θεωρητικό και το πρα-

κτικό πλαίσιο του θέματος που πραγματεύεται η εργασία. Αρχικά παρουσιάστηκαν πα-

λαιές και σύγχρονες απόψεις και αντιπαραθέσεις για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα, 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους επίδοση. Ακολούθησε η δι-

καιολόγηση του θέματος, από όπου διαφάνηκε η σπουδαιότητά του για τους επαγγελ-

ματίες της εκπαίδευσης, την πολιτική εκπαιδευτική ηγεσία και την κοινωνία γενικότε-

ρα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ο σκοπός, οι ερευνητικές υποθέσεις και οι αντικειμε-

νικοί στόχοι της εργασίας, καθώς και η μεθοδολογία με την οποία πρόκειται να επιτευ-

χθεί το σκοπούμενο αποτέλεσμα. 

Στο κεφάλαιο 2, μετά από μια σύντομη εισαγωγή, παρουσιάζονται οι βασικές έν-
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νοιες της εργασίας, δηλαδή το σχολικό οργανωσιακό κλίμα, οι στάσεις των εκπαιδευτι-

κών (επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματική ικανοποίηση, οργανωσιακή και επαγ-

γελματική δέσμευση) και η επαγγελματική τους επίδοση. Ακολουθούν η ανασκόπηση 

της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα μο-

ντέλα που προτάθηκαν από διάφορους ερευνητές για τις βασικές έννοιες της εργασίας, 

καθώς και τα αντίστοιχα μεθοδολογικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τη μέτρησή 

τους. Στην ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας που ακολουθεί παρουσιάζονται 

κατ’ επιλογή ορισμένες από τις σχετικές έρευνες, ενώ δίνεται έμφαση σε νεότερες έρευ-

νες και σε αυτές που πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο. Μέσα 

από την παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων και των πορισμάτων των εμπειρι-

κών ερευνών για τη σχέση του σχολικού οργανωσιακού κλίματος με τις στάσεις και την 

επίδοση των εκπαιδευτικών φανερώθηκαν σημαντικά κενά, θεωρητικά και εμπειρικά, 

τα οποία τελικά αποτέλεσαν το περιεχόμενο του σκοπού και των στόχων της παρούσας 

εργασίας. 

Στο κεφάλαιο 3 εκτίθεται το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας, όπως 

προέκυψε από τη μελέτη της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας, και παρουσιά-

ζεται το λειτουργικό υπόδειγμα, πάνω στο οποίο πρόκειται να βασιστεί η πορεία της 

έρευνας. Το υπόβαθρο της εργασίας συνδυάζει τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα 

ερευνητικά εργαλεία που προτάθηκαν κατά καιρούς από ξένους και Έλληνες επιστή-

μονες για το οργανωσιακό κλίμα, τις στάσεις και την επίδοση των εργαζομένων, για να 

διαμορφώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διερευνηθούν το σχολικό οργανωσιακό 

κλίμα στην Ελλάδα, οι στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών και η επίδοσή τους κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους μέσα στο δεδομένο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο λει-

τουργικό υπόδειγμα συνοψίζονται και αποτυπώνονται σχηματικά τόσο το ερευνητικό 

πλαίσιο όσο και οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας. 

Το κεφάλαιο 4 είναι αφιερωμένο στη μεθοδολογία της έρευνας. Αρχικά παρουσιά-

ζεται η διαδικασία σύνταξης ενός εργαλείου για τη μέτρηση του σχολικού οργανωσια-

κού κλίματος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους επίδοσης. 

Στη συνέχεια εκτίθεται η πορεία της πιλοτικής εφαρμογής του ερωτηματολογίου, που 

έγινε με σκοπό τη βελτίωσή του. Ακολουθεί η εξιστόρηση της διεξαγωγής της κύριας 

έρευνας, όπου περιγράφεται η διάχυση του ερωτηματολογίου, η μέθοδος δειγματολη-

ψίας, η συγκέντρωση των δεδομένων, ο στατιστικός έλεγχος των περιπτώσεων, των με-

ταβλητών και της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, η διερευνητική και επιβεβαι-

ωτική ανάλυση παραγόντων, η ανάλυση αξιοπιστίας και εγκυρότητας της τελικής δο-

μής των κλιμάκων μέτρησης. Αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης ήταν η ανασυγκρό-
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τηση του λειτουργικού υποδείγματος, ώστε αυτό να περιλαμβάνει τις μεταβλητές που 

συνέστησαν τα μοντέλα με το καλύτερο ταίριασμα στα δεδομένα.  

Στο κεφάλαιο 5 επιχειρείται διερεύνηση και αξιολόγηση του λειτουργικού υποδείγ-

ματος της εργασίας. Αρχικά γίνονται πρόδρομες εκτιμήσεις μέσω περιγραφικής στατι-

στικής και ανάλυσης συσχέτισης πάνω στις διαστάσεις του σχολικού οργανωσιακού 

κλίματος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους επίδοσης. 

Ακολουθεί ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για τον έλεγχο του μοντέλου και τη 

διαπίστωση των πραγματικών σχέσεων ανάμεσα στις ερευνητικές μεταβλητές. Επι-

πλέον, ελέγχεται με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους η τυχούσα επίδραση των ατομι-

κών και οργανωσιακών χαρακτηριστικών πάνω στις μεταβλητές της έρευνας. 

Η συζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται στο κεφάλαιο 6. Εδώ εκτίθενται αναλυτικά 

τα πορίσματα της έρευνας και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας τους μέσα στο πλαίσιο του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ταυτόχρονα γίνεται αξιολόγηση των πορισμά-

των σε σύγκριση με τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών, εγχώριων και ξένων. Οι θε-

ωρητικές επιπτώσεις της παρούσας έρευνας καταλήγουν σε ορισμένες πρακτικές συνέ-

πειες για τους εκπαιδευτικούς, τους επικεφαλής των σχολικών μονάδων και τους φορείς 

της πολιτικής εξουσίας. 

Το κεφάλαιο 7 αποτελεί τη σύνοψη και τον επίλογο της εργασίας. Αφού γίνεται μία 

σύντομη παρουσίαση των βασικών ευρημάτων, προβάλλεται η συμβολή της εργασίας 

στο γνωστικό πεδίο της οργανωσιακής συμπεριφοράς και ειδικότερα της συμπεριφοράς 

των εργαζομένων σε σχολικούς οργανισμούς. Ωστόσο, οι περιορισμοί της παρούσας 

έρευνας, που εκτίθενται στη συνέχεια, σε συνδυασμό με την ευρύτητα και το βάθος των 

υπό εξέταση θεμάτων επιβάλλουν την περαιτέρω διερεύνηση και αναζήτηση λύσεων, 

με σκοπό όχι μόνο τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου αλλά και την 

αναβάθμιση του ρόλου του Έλληνα εκπαιδευτικού. Έτσι η εργασία κατακλείεται με 

προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν στο σχολικό οργανω-

σιακό κλίμα, στις στάσεις των εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική τους επίδοση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Αρχικά παρουσιάζονται οι 

βασικές έννοιες της παρούσας εργασίας, δηλαδή το σχολικό οργανωσιακό κλίμα, οι 

στάσεις και η επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών. Ακολουθούν η ανασκόπηση 

της θεωρητικής και της εμπειρικής βιβλιογραφίας. Στα συμπεράσματα εκτίθενται συνο-

πτικά τα κύρια σημεία των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων και των πορισμάτων 

των εμπειρικών ερευνών για τη σχέση του σχολικού οργανωσιακού κλίματος με τις 

μεταβλητές των στάσεων και της επίδοσης των εκπαιδευτικών.   

 

2.2 Βασικές έννοιες 

2.2.1 Σχολικό οργανωσιακό κλίμα 

Έχουν προταθεί κατά καιρούς πολλοί και ποικίλοι ορισμοί για το οργανωσιακό 

κλίμα (organizational climate), όλοι όμως συγκλίνουν στην άποψη ότι αυτό αποτελεί 

ένα εξαιρετικά περίπλοκο συστατικό κάθε οργανισμού (Thomas, 1976). 

Η έννοια του οργανωσιακού κλίματος υποδηλώνει, κατά τον Cornell (1955, στα 

Thomas & Slater, 1972· Thomas, 1976), έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό των ερμηνειών 

(ή αντιλήψεων) που διαμορφώνουν τα μέλη ενός οργανισμού αφενός για τις θέσεις και 

τους ρόλους που έχουν σε σχέση με τους άλλους και αφετέρου για τους ρόλους των 

άλλων μέσα στον οργανισμό. Περαιτέρω η έννοια του οργανωσιακού κλίματος αναπτύ-

χθηκε από τον Argyris (1957), ο οποίος παρατήρησε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι 

ο κυριότερος προσδιοριστικός παράγοντας του κλίματος ενός οργανισμού. 

Ένας κλασικός ορισμός για το οργανωσιακό κλίμα είναι αυτός των Halpin & Croft 

(1963), σύμφωνα με τον οποίο το κλίμα του οργανισμού παρομοιάζεται με την προσω-

πικότητα του ανθρώπου. Ο Halpin (1967) προτείνει εναλλακτικά τον όρο "οργανωσι-

ακή προσωπικότητα" (organizational personality). Οι Katz & Kahn (1966, στα Thomas 

& Slater, 1972· Thomas, 1976) εκλαμβάνουν το οργανωσιακό κλίμα ως τη "συνολική 

κουλτούρα" (total culture), που αποτελεί συνισταμένη πολλών παραγόντων, όπως είναι 

οι νόρμες και οι αξίες, η ιστορία και οι αγώνες, η φυσική διαρρύθμιση και οι λειτουρ-

γικές διεργασίες, η μορφή επικοινωνίας και ο τρόπος άσκησης εξουσίας, και μεταδίδε-

ται στα νέα μέλη του οργανισμού σαν ένα είδος "πολιτιστικής κληρονομιάς". Οι Litwin 

& Stringer (1968, στο Raza, 2010) ορίζουν το κλίμα ως το σύνολο των ιδιοτήτων του 

εργασιακού περιβάλλοντος, που μπορούν να μετρηθούν βάσει της συλλογικής αντίλη-

ψης των ατόμων που ζουν και εργάζονται στο περιβάλλον αυτό και των οποίων η συ-
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μπεριφορά επηρεάζεται από τις ίδιες τις αντιλήψεις τους. 

Για τους Landy & Trumbo (1980, στο Raza, 2010) το κλίμα ενός οργανισμού εκ-

φράζει τον τρόπο που τα μέλη αντιλαμβάνονται τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγμα, το μέγεθος του οργανισμού είναι αντικειμενικά μετρήσιμο, αλλά οι αντι-

λήψεις των ατόμων για το χαρακτηριστικό αυτό είναι υποκειμενικές. Το κλίμα, λοιπόν, 

δεν αναφέρεται στα αντικειμενικά γνωρίσματα του οργανισμού, αλλά στην υποκειμενι-

κή αντίληψη που έχουν τα μέλη του για τα γνωρίσματα αυτά. Παρόμοια ο Deer (1980) 

αναφερόμενος περιγράφει το κλίμα του οργανισμού ως την αντιληπτή ποιότητα του πε-

ριβάλλοντος (perceived environmental quality).  Το οργανωσιακό κλίμα είναι, κατά τον 

Mullins (1993, στο Raza, 2010), μια σχετικά μόνιμη ποιότητα του εσωτερικού περιβάλ-

λοντος ενός οργανισμού που α) βιώνεται από τα μέλη του, β) επηρεάζει τη συμπεριφ-

ορά τους και γ) μπορεί να περιγραφεί βάσει των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και 

ιδιοτήτων του οργανισμού. 

Οι παραπάνω ορισμοί αφορούν και στο περιβάλλον του σχολείου, αφού αυτό είναι 

μια μορφή εκπαιδευτικού οργανισμού. Ωστόσο έχουν προταθεί μέχρι σήμερα πολλοί 

ορισμοί και δημοσιευθεί πλήθος μελετών και ερευνών για το οργανωσιακό κλίμα των 

σχολείων (school organizational climate). Στις μελέτες αυτές οι όροι "σχολικό κλίμα" 

(school climate) και "σχολικό περιβάλλον" (school environment) ή "περιβάλλον μάθη-

σης σε επίπεδο σχολείου" (school-level learning environment) έχουν την ίδια εννοιολο-

γική σημασία και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. 

Ο Singh (1988) ορίζει το σχολικό οργανωσιακό κλίμα ως την "προσωπικότητα" 

(personality) του σχολείου, που συνιστά το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης που παρα-

τηρείται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στον διευθυντή αλλά και μέσα στην ίδια 

την ομάδα των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τους Hoy, Tarter & Kottkamp (1991), το 

σχολικό κλίμα είναι η σχετικά διαρκής ποιότητα του περιβάλλοντος ενός σχολείου, 

όπως το βιώνουν τα μέλη του. Τα χαρακτηριστικά του κλίματος διακρίνουν το ένα σχο-

λείο από το άλλο και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μελών του κάθε σχολείου. 

Άλλες ονομασίες του σχολικού κλίματος είναι: "ατμόσφαιρα" (atmosphere) ή "αί-

σθηση" (feel) ή "τόνος" (tone) που επικρατεί σε κάθε σχολείο (Thomas, 1976), ήθη του 

σχολείου (school ethos, school-level ethos) (Burden & Fraser, 1994. Dorman, Fraser & 

McRobbie, 1995, 1997), κοινωνικό σύστημα κοινών προτύπων και προσδοκιών (Brook-

over et al, 1978). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι το σχολικό περιβάλλον (school-level 

environment) διακρίνεται σαφώς από το περιβάλλον σε επίπεδο τάξης (classroom-level 

environment). Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα και 
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εργαλεία διερεύνησης για τις δύο αυτές μορφές ανθρώπινου περιβάλλοντος. Συγκεκρι-

μένα, η επιστημονική μελέτη του σχολικού περιβάλλοντος έλκει την καταγωγή της από 

τη θεωρία και μεθοδολογία μέτρησης του οργανωσιακού κλίματος των επιχειρήσεων, 

καθώς το σχολείο είναι μια μορφή τυπικού οργανισμού, διότι έχει στόχους, κανόνες και 

κανονισμούς, ρόλους, επίπεδα εξουσίας, σύστημα αμοιβών και συμμορφώσεων, συνερ-

γατικές δράσεις, μορφές επικοινωνίας. Επίσης, το περιβάλλον της τάξης ορίζεται κυ-

ρίως από τις σχέσεις στις οποίες εμπλέκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενώ το σχολι-

κό περιβάλλον ορίζεται πρωτίστως από τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και 

με τον διευθυντή του σχολείου. Για τον λόγο αυτό η έρευνα για το σχολικό περιβάλλον 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έρευνα για την εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση 

(Anderson, 1982. Rentoul & Fraser, 1983. Williamson, Tobin & Fraser, 1986. Fisher, 

Docker & Fraser, 1986. Fisher & Fraser 1990d, 1991. Dorman, Fraser & McRobbie, 

1995,1999). 

Επίσης, είναι αναγκαία η διάκριση μεταξύ κλίματος και κουλτούρας του σχολείου, 

έννοιες που συχνά συγχέονται ακόμη και σε επιστημονικά δημοσιεύματα. Το κλίμα και 

η κουλτούρα χρησιμοποιούνται αμφότερα για τη διερεύνηση και αξιολόγηση του σχολι-

κού περιβάλλοντος. Ως κουλτούρα ορίζεται η αποδοχή και καλλιέργεια κοινών αξιών 

και πεποιθήσεων από τα μέλη ενός οργανισμού. Οι ερευνητές της κουλτούρας χρησιμο-

ποιούν συνήθως ποιοτικές τεχνικές για να αξιολογήσουν την κουλτούρα ενός οργανι-

σμού μέσω ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών ερευνών. Οι ερευνητές του κλίμα-

τος, από την άλλη, μεταχειρίζονται πολυμεταβλητές στατιστικές μεθόδους και μοντέλα 

της κοινωνικής ψυχολογίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την παραγόμενη γνώση 

για τη βελτίωση του οργανισμού (Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991. Van Hoote, 2005). 

 

2.2.2 Στάσεις εκπαιδευτικών 

2.2.2.1 Επαγγελματική εξουθένωση 

Σύμφωνα με τον Selye (1976, στο Pierce & Molloy, 1990· βλ. και Lens & de Jesus, 

1999), το στρες (stress) μπορεί να είναι θετικό (eustress, με πρώτο συνθετικό το αρ-

χαιοελληνικό πρόθημα ευ-), όταν προκαλεί στον άνθρωπο ευφορία και τον παρακινεί 

σε δράση, ή αρνητικό (dystress ή distress, με πρώτο συνθετικό το πρόθημα δυσ-), όταν 

προξενεί αισθήματα δυσφορίας και κόπωσης. Ωστόσο στη θεωρητική και εμπειρική 

βιβλιογραφία οι όροι stress και dystress θεωρούνται συνώνυμοι και δηλώνουν την 

αρνητική όψη του άγχους. 

Τη δεκαετία του 1970 το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών για το στρες των ερ-

γαζομένων οδήγησε σε μια πληθωρική ορολογία: εργασιακό στρες (work stress), επαγ-
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γελματικό (job/occupational stress), βιομηχανικό (industrial stress), οργανωσιακό στρες 

(organisational stress), επαγγελματική πίεση (job pressure) ή ένταση (job strain). Ταυ-

τόχρονα διατυπώθηκαν ποικίλοι ορισμοί, που ενέτειναν, αντί να διαλύσουν, τη σύγχυση 

γύρω από την έννοια αυτή (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a). 

Οι Kyriacou & Sutcliffe (1977a, 1978a. Kyriacou, 1987) όρισαν το στρες του εκ-

παιδευτικού (teacher stress) ως την αντίδρασή του σε δυσάρεστες καταστάσεις, που 

εκφράζεται μέσω αρνητικών συναισθημάτων (όπως θυμός, αγωνία, κατάθλιψη) και 

συνοδεύεται συχνά από οργανικές παθογένειες (όπως ταχυπαλμία, ορμονικές διαταρα-

χές). Τα ψυχοσωματικά αυτά συμπτώματα εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των απαιτή-

σεων που απορρέουν από τον ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Ο Coldicott (1985) ορίζει το στρες ως την αντίδραση του ανθρώπου σε κάποιο περι-

βαλλοντικό ερέθισμα που προκαλεί ενόχληση στη σωματική, βιοχημική και πνευματική 

του λειτουργία. Για τον Dunham (1992, στο Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000) το 

άγχος συνιστά μια διαδικασία συναισθηματικών, διανοητικών και σωματικών αντιδρά-

σεων, που προκαλούνται από αυξημένες ή νέες πιέσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τις δυνα-

τότητες του ατόμου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα άγχους είναι η υποκει-

μενικότητα με την οποία το άτομο αξιολογεί τις επαγγελματικές απαιτήσεις, οι στρατη-

γικές που εφαρμόζει για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις αυτές, η πρόβλεψή του για 

εμφάνιση μελλοντικών απαιτήσεων, η ετοιμότητα και οι δυνατότητες που διαθέτει για 

να αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές πιέσεις.  

Την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) εισηγήθηκε πρώτος ο Freu-

denberger (1974) στην προσπάθειά του να περιγράψει το αίσθημα εξάντλησης που 

βιώνουν οι επαγγελματίες της παροχής υπηρεσιών σε τέτοιο βαθμό, που αδυνατούν να 

επιτελέσουν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά. Η επαγγελματική εξουθένωση είναι 

μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης, που προκαλείται 

από μακροχρόνια έκθεση και εμπλοκή του ατόμου σε καταστάσεις που έχουν απαιτή-

σεις συναισθηματικής αλληλεπίδρασης (Pines & Aronson, 1988, στο Κάντας, 1996). 

Η Maslach και οι συνεργάτες της (1996) όρισαν την επαγγελματική εξουθένωση 

(job burnout) ως ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης (emotional exhaustion- 

συναισθηματική υπερδιέγερση και δραστική μείωση των ψυχικών αποθεμάτων για 

λόγους που σχετίζονται με την εργασία), αποπροσωποποίησης (depersonalization- 

αρνητικά ή ουδέτερα αισθήματα του εργαζομένου απέναντι στους αποδέκτες των 

υπηρεσιών) και μειωμένης προσωπικής επίτευξης (reduced personal accomplishment- 

μειωμένο αίσθημα επίτευξης του επαγγελματικού ρόλου). Η επαγγελματική εξουθένω-

ση οδηγεί σε αρνητικές στάσεις των εργαζομένων, όπως παραίτηση από την εργασία, 
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συχνές απουσίες, χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση, μειωμένη δέσμευση με το επάγ-

γελμα, χαμηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα (Maslach & Jackson, 1981). 

Αφού το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης παρατηρείται κυρίως σε επαγγελ-

ματίες της παροχής υπηρεσιών, τότε αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Ενδεικτική της 

συναισθηματικής εξάντλησης του εκπαιδευτικού είναι η αντίληψή του ότι αδυνατεί να 

προσφέρει στους μαθητές του όλο του τον εαυτό, πράγμα που έκανε παλαιότερα. Ο 

αποπροσωποποιημένος εκπαιδευτικός επιδεικνύει αρνητική, κυνική και μερικές φορές 

σκληρή στάση απέναντι σε μαθητές, γονείς και συναδέλφους. Σημάδι της μειωμένης 

προσωπικής επίτευξης είναι η αίσθηση του εκπαιδευτικού ότι αδυνατεί να παράσχει 

στους μαθητές του εξαιρετικές εμπειρίες μάθησης. Τελικά ο εκπαιδευτικός που βιώνει 

επαγγελματική εξουθένωση είναι πολύ πιθανό να αισθάνεται χαμηλή δέσμευση και 

αφοσίωση στην εργασία του, να έχει χαμηλή επίδοση στη διδασκαλία, να απουσιάζει 

συχνά από τα καθήκοντά του και να εκδηλώνει πρόθεση εγκατάλειψης του επαγγέλ-

ματος (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b). 

Συνοψίζοντας, η εξουθένωση των εκπαιδευτικών (teacher burnout) εκδηλώνεται ως  

σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση και συνιστά ένα σύνδρομο 

ψυχοσωματικής και συναισθηματικής κατάρρευσης που προκαλείται από μακροχρόνιο 

επαγγελματικό στρες (Blase, 1982. Cunningham, 1983). 

 

2.2.2.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 

Η ικανοποίηση που αντλούν οι άνθρωποι από την ενασχόλησή τους με κάποιο 

επάγγελμα μελετήθηκε σε έκταση και σε βάθος από πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι 

διατύπωσαν ποικίλους ορισμούς προκειμένου να περιγράψουν την πολυσύνθετη αυτή 

έννοια. Τον όρο "job satisfaction" εισηγήθηκε ο Hoppock (1935, στο Kamali et al., 2017) 

για να δηλώσει την ικανοποίηση που αισθάνεται το άτομο στον χώρο εργασίας του, 

όταν επικρατούν οι κατάλληλες ψυχολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση συνοψίζει τη συνολική στάση του ατόμου απέναντι 

στην εργασία του (Allport, 1954, στο Κάντας, 1998), τη συναισθηματική του ανταπό-

κριση απέναντι στους ρόλους που έχει αναλάβει (Vroom, 1964, στο Kamali et al., 2017) 

ή τα γενικότερα συναισθήματά απέναντι στο επάγγελμά του. Τα συναισθήματα αυτά 

είναι απόρροια των αντιλήψεων του εργαζομένου για τις διαφορές που υπάρχουν ανά-

μεσα στο τι περίμενε να λάβει ως δίκαιη ανταμοιβή για την εργασία του και στο τι 

πραγματικά εισέπραξε (Smith & Kendall, 1969, στο Raza, 2010). Παρόμοια, ο  Locke 

(1969, στο Raza, 2010) κατανοεί την επαγγελματική ικανοποίηση ως τη θετική συναι-

σθηματική στάση του ατόμου απέναντι στην εργασία του όταν εκπληρώνονται οι επαγ-
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γελματικές του αξίες. Η στάση αυτή αποτελεί συνάρτηση του τι περιμένει το άτομο από 

την εργασία του και του τι λαμβάνει τελικά, σύμφωνα με τη δική του αντίληψη.   

Άλλοι ορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση ως την πρόθεση του εργαζομένου 

να παραμείνει στον οργανισμό (Belasco & Alutto, 1972. Benson, 1983). Ο Warr (1987, 

στο Κάντας, 1998) διακρίνει μεταξύ ενδογενούς και εξωγενούς επαγγελματικής ικανο-

ποίησης. Η ενδογενής ικανοποίηση σχετίζεται με τη φύση της εργασίας και δηλώνει τον 

βαθμό ικανοποίησης του εργαζομένου από την επαγγελματική του καταξίωση, την 

αξιοποίηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, την προσφορά στους άλλους, την ελευ-

θερία δράσης και τη συλλογικότητα. Η εξωγενής επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζε-

ται με τον μισθό, το ωράριο εργασίας, τον φόρτο και άλλες συνθήκες εργασίας. 

Οι ορισμοί που προτάθηκαν για την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

(teacher job satisfaction) δε διαφέρουν από τους ορισμούς της γενικής επαγγελματικής 

ικανοποίησης. Σύμφωνα με τους Zembylas & Papanastasiou (2004), η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναφέρεται στη συναισθηματική τους σχέση με τον 

διδασκαλικό τους ρόλο και είναι συνάρτηση της αντιλαμβανόμενης σχέσης ανάμεσα 

στο τι επιζητά ο καθένας μέσα από τη διδασκαλία και στην αντίληψή του για τι λαμ-

βάνει τελικά. Η Γραμματικού (2010), μετά από ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογρα-

φίας για τον ορισμό της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, καταλήγει 

ότι αυτή αποτελεί «το σύνολο των θετικών στάσεων και συναισθημάτων για συγκεκρι-

μένες όψεις της εργασίας που απορρέουν από τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών» 

(σ. 14-15). 

 

2.2.2.3 Οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση 

Η οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) είναι ένα ψυχολογικό συμ-

βόλαιο που συνίσταται στη συναισθηματική αφοσίωση των εργαζομένων στον οργανι-

σμό και που αναπτύσσεται μέσω των καθημερινών δράσεων και επιλογών. Συνεπώς 

είναι συνάρτηση της ατομικής συμπεριφοράς και της θέλησης του εργαζομένου να 

αφιερώσει την ενέργειά του στον οργανισμό (Becker, 1960, στο Nagar, 2012). 

Οι Mowday, Steers & Porter (1979) προτείνουν ότι η οργανωσιακή δέσμευση του 

ατόμου συνιστά αποδοχή των στόχων και των αξιών του οργανισμού, προθυμία για 

καταβολή επιπλέον προσπάθειας χάριν του οργανισμού και επιθυμία παραμονής στον 

οργανισμό. Σε αντίθεση με την επαγγελματική ικανοποίηση, που είναι η καθημερινή 

στάση του ατόμου απέναντι στην ίδια την εργασία, η οργανωσιακή δέσμευση οικοδο-

μείται σιγά-σιγά στη διάρκεια του χρόνου, καθώς ο εργαζόμενος συνειδητοποιεί τον 

δεσμό που τον ενώνει με τον εργοδότη. 
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Οι Allen & Meyer (1990) δεν δίνουν έναν απλό ορισμό για την οργανωσιακή δε-

σμευση, αλλά αναζητούν τα κίνητρα του εργαζομένου που τον ωθούν να δείχνει αφο-

σίωση και πίστη σε έναν οργανισμό. Ο εργαζόμενος που νιώθει οργανωσιακή δέσμευση 

είναι αφοσιωμένος στον οργανισμό, ταυτίζεται απόλυτα με τις αξίες του και είναι υπε-

ρήφανος που αποτελεί μέλος του. Τα αισθήματα αυτά εγγυώνται την εκούσια παραμονή 

του εργαζομένου στο περιβάλλον όπου εργάζεται. Όμως η δέσμευση μπορεί να μην 

είναι αποτέλεσμα συναισθηματικής σύνδεσης του ατόμου με τον οργανισμό αλλά να 

απορρέει από τον φόβο και την ανασφάλεια για το άγνωστο. Ο εργαζόμενος παραμένει 

στον οργανισμό όχι από αγαθά κίνητρα αλλά επειδή δεν έχει άλλη επαγγελματική διέ-

ξοδο. Εξάλλου, η αφοσίωση σε έναν οργανισμό μπορεί να οφείλεται όχι σε ελεύθερη 

επιλογή αλλά στις ηθικές αξίες που έχει ο εργαζόμενος, ο οποίος αναβάλλει την από-

χώρησή του επειδή θεωρεί ότι αυτό είναι το σωστό. 

Σύμφωνα με τους Riehl & Sipple (1996), η δέσμευση είναι κάτι παραπάνω από την 

πίστη που έχει το άτομο απέναντι στον οργανισμό· σημαίνει ότι δίνει όλο του τον εαυτό 

στον οργανισμό. Επειδή ο βαθμός δέσμευσης επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του 

οργανισμού, οι διαστάσεις του σχολικού κλίματος αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς 

παράγοντες της δέσμευσης των εκπαιδευτικών. 

Η επαγγελματική δέσμευση (job commitment) δηλώνει την αφοσίωση του εργαζο-

μένου στο επάγγελμά του, που σημαίνει ότι αυτός δεν προτίθεται να αλλάξει επαγγελ-

ματική απασχόληση. Οι Collie, Shapka & Perry (2011) διακρίνουν ανάμεσα στη γενική 

επαγγελματική δέσμευση, που είναι η δέσμευση με το επάγγελμα ως καριέρα, και στη 

μελλοντική επαγγελματική δέσμευση, που είναι η πρόθεση του εργαζομένου να παρα-

μείνει στο επάγγελμα.  

 

2.2.3 Επίδοση εκπαιδευτικών 

Το ρήμα "perform" σημαίνει "to accomplish an action involving skill or ability". Το 

ουσιαστικό "performance" σημαίνει, μεταξύ άλλων, "the doing or accomplishment of 

work" (στο wordreference.com). Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο όρος επαγγελματική επί-

δοση (job performance) αναφέρεται στην εκπλήρωση ή εκτέλεση ενός καθήκοντος που 

έχει ανατεθεί στον εργαζόμενο (Selamat, Samsu & Kamalu, 2013).  

Για την επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών (teacher job performance) προ-

τάθηκαν διάφοροι ορισμοί. Ο Coladarci (1992) κάνει λόγο για τον βαθμό ψυχολογικής 

αφοσίωσης του εκπαιδευτικού στο διδασκαλικό επάγγελμα. Σύμφωνα με άλλη άποψη, 

η επίδοση των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην ικανότητά τους να συνδυάζουν διάφο-

ρες εισροές με σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Συνεπώς 
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η επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών σχετίζεται με το τι κάνουν οι ίδιοι μέσα 

στη σχολική τάξη και πώς επηρεάζουν τη μάθηση των παιδιών (Werang, 2014). 

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής επίδοσης των εκπαιδευτικών ο Raza (2010) κάνει 

ειδικότερα λόγο για την επίδοση στη διδασκαλία (teaching performance), η οποία 

εμπερικλείει τη διεξαγωγή του μαθήματος, την υποβολή ερωτήσεων στους μαθητές, την 

παροχή εξηγήσεων και γενικά κάθε ενέργεια που σχετίζεται με το παρεχόμενο εκπαι-

δευτικό έργο μέσα στην τάξη. Η έννοια της επίδοσης του εκπαιδευτικού στο έργο της 

διδασκαλίας δεν εμπερικλείει τα αποτελέσματα ή τα προϊόντα της διδασκαλίας (λ.χ. 

επίδοση μαθητών) ούτε τις στάσεις ή προσδοκίες του εκπαιδευτικού από την παροχή 

εκπαιδευτικού έργου. Για τον λόγο αυτό, κατά τον Raza, η επίδοση των εκπαιδευτικών 

πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας ως διαδικασία και συμπεριφορά και όχι ως 

αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ή συμπεριφοράς. 

Ενώ η επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών συνδέθηκε κυρίως με την επί-

δοσή τους στη διδασκαλία, εκφράστηκε και η άποψη ότι ο όρος αυτός αναφέρεται γενι-

κά στην εκτέλεση των καθηκόντων του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας 

του σχολείου με σκοπό την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων (Selamat, Samsu & 

Kamalu, 2013).  

 

2.3 Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας  

2.3.1 Μοντέλα για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα 

2.3.1.1 Halpin & Croft 

Το θεωρητικό μοντέλο των Halpin & Croft (1963) για το σχολικό κλίμα έχει ως 

κεντρικό άξονα τη συμπεριφορά του ηγέτη και βασίζεται στην παραδοχή ότι η πραγμα-

τική συμπεριφορά του ηγέτη είναι λιγότερο σημαντική από την αντίληψη που έχουν για 

τη συμπεριφορά αυτή τα μέλη του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό το σχολικό κλίμα 

προσδιορίζεται από οκτώ παράγοντες οργανωσιακής συμπεριφοράς, τέσσερις από τους 

οποίους αναφέρονται στους διευθυντές και τέσσερις στους εκπαιδευτικούς. 

Η διευθυντική συμπεριφορά καθορίζεται από τους εξής παράγοντες: 

α) Αποστασιοποίηση (aloofness). Αναφέρεται στην τυπική και απρόσωπη συμπεριφορά 

του διευθυντή, ο οποίος ενεργεί βάσει κανόνων και πολιτικών και διατηρεί συναι-

σθηματική απόσταση από τους εκπαιδευτικούς αντί να αναπτύσσει άτυπες διαπρο-

σωπικές σχέσεις μαζί τους. 

β) Έμφαση στην παραγωγή (production emphasis). Δηλώνει τη συμπεριφορά του διευ-

θυντή που επιβλέπει στενά τους εκπαιδευτικούς, κατευθύνει τις ενέργειές τους στην 

ακριβή επιτέλεση των καθηκόντων τους, δεν καλλιεργεί την αμφίπλευρη επικοινω-
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νία και δεν παρέχει ανατροφοδότηση. 

γ) Ώθηση (thrust). Υποδηλώνει την προσπάθεια του διευθυντή να παρακινήσει τους εκ-

παιδευτικούς προβάλλοντας τον εαυτό του ως παράδειγμα. Οι εκπαιδευτικοί αξιο-

λογούν θετικά αυτή τη συμπεριφορά, μολονότι αυτή είναι αυστηρά προσανατολι-

σμένη στο καθήκον. 

δ) Ενδιαφέρον (consideration). Αναφέρεται στη συμπεριφορά του διευθυντή που επι-

δεικνύει προσωπικό ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς και προσπαθεί να ικανο-

ποιεί τις ανάγκες τους. 

Η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών καθορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες: 

ε) Μη δέσμευση (disengagement). Περιγράφει την κατάσταση όπου οι εκπαιδευτικοί δε 

συνεργάζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αλλά διαφωνούν και δια-

πληκτίζονται, ενώ επίσης αντιπαθούν και ασκούν κριτική στον διευθυντή.  

στ) Παρεμπόδιση (hindrance). Αναφέρεται στην αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι ο 

διευθυντής τούς επιβαρύνει με καθήκοντα ρουτίνας και περιττές γραφειοκρατικές 

εργασίες, παρεμποδίζοντας έτσι την επιτέλεση των διδακτικών τους καθηκόντων. 

ζ) Ηθικό (esprit). Φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ικανοποιημένοι από τις κοι-

νωνικές τους σχέσεις, ενώ συγχρόνως απολαμβάνουν μια αίσθηση επαγγελματικής 

ολοκλήρωσης. 

η) Οικειότητα (intimacy). Δηλώνει την ευχαρίστηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από 

τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, η οποία δε συνοδεύεται απαραίτητα από την άσκη-

ση των καθηκόντων. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω οκτώ παραγόντων οδήγησε τους Halpin & Croft 

(1963) στην ακόλουθη τυπολογία του σχολικού κλίματος: 

α) Ανοιχτό κλίμα (open climate). Αναφέρεται σε ένα δυναμικό και ζωηρό περιβάλλον, 

μέσα στο οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα ικανο-

ποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες όλων των μελών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευ-

τικοί αντλούν ικανοποίηση τόσο από την επιτέλεση του καθήκοντος όσο και από τις 

κοινωνικές σχέσεις. Κύριο χαρακτηριστικό του ανοιχτού κλίματος είναι η γνήσια 

και ανυπόκριτη συμπεριφορά των μελών του οργανισμού. 

β) Αυτόνομο κλίμα (autonomous climate). Χαρακτηρίζει το σχολικό περιβάλλον όπου ο 

διευθυντής ασκεί περιορισμένο έλεγχο στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντλούν 

ικανοποίηση περισσότερο από τις κοινωνικές σχέσεις και λιγότερο από την άσκηση 

των καθηκόντων τους. 

γ) Ελεγχόμενο κλίμα (controlled climate). Συναντάται σε έναν απρόσωπο και προσανα-

τολισμένο στο καθήκον οργανισμό, όπου η συμπεριφορά των μελών καθορίζεται 



24 

πρωτίστως από την επιτέλεση του καθήκοντος, ενώ λίγη προσοχή δίνεται στην ικα-

νοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Στο ελεγχόμενο κλίμα τα μέλη του οργανισμού 

δεν επιδεικνύουν αυθεντική συμπεριφορά, καθώς κύρια επιδίωξή τους είναι η επιτέ-

λεση του καθήκοντος. 

δ) Οικείο κλίμα (familiar climate). Εδώ τα μέλη του οργανισμού εστιάζουν στην ικανο-

ποίηση των κοινωνικών τους αναγκών, ενώ καταβάλλουν μικρή προσπάθεια για την 

επιτέλεση του καθήκοντος. Ο διευθυντής ασκεί περιορισμένο έλεγχο στους εκπαι-

δευτικούς και κύριο μέλημά του είναι η διατήρηση της ευημερίας του εκπαιδευτι-

κού προσωπικού. Κατά συνέπεια το ηθικό των μελών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, 

αφού τα άτομα αντλούν μικρή ικανοποίηση από την επίτευξη του καθήκοντος, ενώ 

ταυτόχρονα οι κοινωνικές τους σχέσεις βασίζονται σε μη αυθεντική συμπεριφορά. 

ε) Πατερναλιστικό κλίμα (paternal climate). Κύριο γνώρισμα του τύπου αυτού είναι η 

εγωκεντρική από μέρους του διευθυντή άσκηση των διοικητικών καθηκόντων, που 

συνεπάγεται την αποθάρρυνση του ομαδικού πνεύματος και την έλλειψη διάθεσης 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών. Το ηθικό των εκπαιδευτικών είναι χαμηλό, καθώς 

αντλούν μικρή ικανοποίηση τόσο από τις κοινωνικές σχέσεις όσο και από την 

επιτέλεση του καθήκοντος. 

στ) Κλειστό κλίμα (closed climate). Χαρακτηρίζει έναν αδρανή και στάσιμο οργανισμό, 

όπου τα άτομα συμπεριφέρονται με απάθεια και χωρίς αυθεντικότητα. Το ηθικό των 

εκπαιδευτικών είναι χαμηλό, αφού αυτοί στερούνται ικανοποίησης είτε από τις κοι-

νωνικές σχέσεις είτε από την επιτέλεση του καθήκοντος. 

Ως συνέπεια των παραπάνω, το ανοιχτό κλίμα, το οποίο διακρίνεται για την αυθε-

ντικότητα στη συμπεριφορά των ατόμων (human authenticity), χαρακτηρίζεται "υγιές" 

(healthy), ενώ το κλειστό, όπου παρατηρείται έλλειψη αυθεντικότητας (inauthenticity), 

χαρακτηρίζεται "ανθυγιεινό" (unhealthy) (Halpin, 1967). 

Πίνακας 1. Τυπολογία σχολικού κλίματος κατά Halpin & Croft 

 

: υψηλός βαθμός  : χαμηλός βαθμός  : μέτριος βαθμός 
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Οι Halpin & Croft (1963) ανέπτυξαν ένα από τα πρώτα εργαλεία μέτρησης του 

σχολικού κλίματος, το Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ). Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 64 ερωτήσεις τύπου Likert με 4βάθμια κλίμακα (από 

"συμβαίνει σπάνια" μέχρι "συμβαίνει πολύ συχνά"). Οι ερωτήσεις σχετίζονται με τους 

οκτώ παράγοντες που προσδιορίζουν, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των ερευνη-

τών, τη μορφή του σχολικού κλίματος. Το OCDQ χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε το 1961-1962 με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από 71 δημοτικά 

σχολεία μη αστικών περιοχών των ΗΠΑ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων ως 

μονάδα ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε ο εκπαιδευτικός. 

Το θεωρητικό μοντέλο και το μεθοδολογικό εργαλείο που ανέπτυξαν οι Halpin & 

Croft για τη μελέτη του σχολικού οργανωσιακού κλίματος χρησιμοποιήθηκαν ευρέως 

από τους ερευνητές, ενώ επίσης αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη νεότερων θεω-

ρητικών μοντέλων και παραλλαγών του OCDQ. 

Οι Kenney & Rentz (1970) πρότειναν μια αναθεώρηση της παραγοντικής δομής του 

OCDQ για χρήση σε αστικά περιβάλλοντα. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 2.047 

εκπαιδευτικοί από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 102 αστικών δημοτικών σχολείων των 

ΗΠΑ. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι σε ένα αστικό περιβάλλον οι 

παράγοντες που διαμορφώνουν την αντίληψη των εκπαιδευτικών για το σχολείο τους 

διαφέρουν από τους οκτώ παράγοντες που εισήγαγαν οι Halpin & Croft. Η διαφορο-

ποίηση αυτή αποδόθηκε στη σύνθεση των δειγμάτων των δύο ερευνών. Συγκεκριμένα 

οι Halpin & Croft απέκλεισαν από το δείγμα τους σχολεία αστικών κέντρων με μεγάλο 

ποσοστό νέγρων μαθητών, ενώ αντίθετα οι Kenney & Rentz συμπεριέλαβαν στο δείγμα 

τους αποκλειστικά σχολεία αυτού του είδους. Έτσι πρότειναν μια νέα δομή του OCDQ 

με τέσσερις παράγοντες, που αφορούν στον διευθυντή ως μορφή εξουσίας (principal as 

authority figure), στην ομαδική αντίληψη των εκπαιδευτικών (teacher qua teacher 

group perception), στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από παράγοντες εκτός τάξης 

(non-classroom teacher satisfaction) και στις εργασιακές συνθήκες (work conditions). 

Οι Thomas & Slater (1972) τροποποίησαν το OCDQ για να το προσαρμόσουν στα 

δεδομένα της Αυστραλίας. Στην έρευνα συμμετείχαν δάσκαλοι από 72 δημοτικά σχο-

λεία αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών στα νότια της χώρας. Από την επε-

ξεργασία των δεδομένων προέκυψαν τέσσερις παράγοντες που καθορίζουν το οργανω-

σιακό κλίμα, δύο από τους οποίους σχετίζονται με τη συμπεριφορά του διευθυντή και 

δύο με τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Η παραγοντική δομή του OCDQ, την οποία 

αργότερα επιβεβαίωσε ο Brady (1985), έχει ως εξής: 

α) Υποστήριξη (supportiveness). Ο υποστηρικτικός διευθυντής ενδιαφέρεται τόσο για 
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την επαγγελματική όσο και για την προσωπική ευημερία των εκπαιδευτικών. Είναι 

παρών, προσιτός και ανοιχτός στον διάλογο. Εμπλέκεται ενεργά στη λειτουργία του 

σχολείου και αποτελεί παράδειγμα οργανωσιακής δέσμευσης. Η συμπεριφορά αυτή 

σχετίζεται άμεσα με την εμπλοκή των εκπαιδευτικών και την ικανοποίησή τους από 

το σχολείο. 

β) Έμφαση στις λειτουργίες (operation emphasis). Χαρακτηρίζει τον εγωκεντρικό διευ-

θυντή που αποφασίζει μόνος του και διοικεί με απολυταρχικό τρόπο. Η εμμονή του 

σε θέματα λειτουργίας του σχολείου σε συνδυασμό με την άσκηση στενής επίβλε-

ψης επιβαρύνει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς.  

γ) Μη δέσμευση (disaffiliation). Αντανακλά την έλλειψη στενών επαγγελματικών σχέ-

σεων, που εκφράζεται ως διχόνοια και διχασμός ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.  

δ) Οικειότητα (intimacy). Είναι ένα μέτρο της κοινωνικής συνοχής του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά κατά την επιτέλεση των 

καθηκόντων τους, ενώ επίσης απολαμβάνουν τις μεταξύ τους φιλικές διαπροσωπι-

κές σχέσεις τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 

Το OCDQ έγινε σύντομα δημοφιλές, αφού μέσα σε λίγα χρόνια το χρησιμοποίησαν 

πάνω από 120 ερευνητές (Kenney & Rentz, 1970), ενώ μέχρι το 1976 δημοσιεύθηκαν 

πάνω από 200 σχετικές έρευνες που διεξήχθησαν σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Φιλιπ-

πίνες, Νέα Γουινέα και αλλού (Thomas, 1976). Ακόμα και πρόσφατα οι Babu & Ku-

mari (2013) ανέπτυξαν μία παραλλαγή του OCDQ για τη διερεύνηση του σχολικού κλί-

ματος στην Ινδία. Ωστόσο ένα βασικό μειονέκτημα του εργαλείου αυτού είναι ότι, μο-

λονότι δημιουργήθηκε για τη μέτρηση του κλίματος των δημοτικών σχολείων, πολλοί 

ερευνητές το εφάρμοσαν αυτούσιο σε σχολεία της ΔΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

αμφισβητηθεί η καταλληλότητα του OCDQ για τα σχολεία αυτά (Watkins, 1968). 

 

2.3.1.2 Rentoul & Fraser 

Το μοντέλο των Rentoul & Fraser για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα βασίζεται στη 

θεωρία του Moos για τα ανθρώπινα περιβάλλοντα. Ο Moos (1973) μελέτησε σχολεία, 

πανεπιστήμια, φυλακές, στρατόπεδα, νοσοκομεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, 

για να διαπιστώσει τελικά την ύπαρξη τριών γενικών κατηγοριών-διαστάσεων που συν-

θέτουν από κοινού την εικόνα κάθε ανθρώπινου περιβάλλοντος. 

α) Διαστάσεις σχέσεων (relationship dimensions). Προσδιορίζουν τη φύση και ένταση 

των σχέσεων που διαμορφώνονται σε συγκεκριμένο ανθρώπινο περιβάλλον, δηλαδή 

κατά πόσο οι άνθρωποι εμπλέκονται στο περιβάλλον, βοηθούν και στηρίζουν ο ένας 

τον άλλον και εκφράζονται ανοιχτά και ελεύθερα. 
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β) Διαστάσεις προσωπικής ανάπτυξης (personal development dimensions). Σχετίζονται 

με την προσωπική ανάπτυξη και αυτο-ενδυνάμωση (λ.χ. αυτονομία, ανταγωνισμός). 

γ) Διαστάσεις διατήρησης και αλλαγής του συστήματος (system maintenance and system 

change dimensions). Αναφέρονται στην έκταση που το περιβάλλον διατηρεί την 

τάξη και τον έλεγχο, παρέχει ρεαλιστικές προσδοκίες στα άτομα και ανταποκρίνεται 

στις αλλαγές (λ.χ. εργασιακή πίεση, καινοτομία). 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θεώρησης ο Moos δημιούργησε ένα εργαλείο για τη 

μελέτη κάθε εργασιακού περιβάλλοντος, το Work Environment Scale (WES). Τα 90 

στοιχεία του WES έχουν τη μορφή ερωτήσεων σωστού/λάθους και είναι κατανεμημένα 

ισότιμα σε δέκα κλίμακες, που αντιστοιχούν στις τρεις γενικές κατηγορίες του ανθρώ-

πινου περιβάλλοντος, όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας. 

Πίνακας 2. Κλίμακες WES και γενικές κατηγορίες Moos 

Κλίμακες WES Περιγραφή κλίμακας Κατηγορίες Moos 

 

Η έκταση που… 
 

Εμπλοκή                        
(Involvement) 

οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για και δεσμεύονται 
με το επάγγελμά τους. 

Σχέσεις 
Συνοχή μεταξύ συναδέλφων   
(Peer cohesion) 

οι εκπαιδευτικοί είναι φιλικοί και υποστηρικτικοί 
μεταξύ τους. 

Υποστήριξη προσωπικού        
(Staff support) 

οι προϊστάμενοι των σχολείων υποστηρίζουν τους 
εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνουν να αλληλο-
ϋποστηρίζονται. 

Αυτονομία                          
(Autonomy) 

οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να είναι αυτάρκεις 
και να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Προσωπική 

ανάπτυξη Προσανατολισμός στο καθήκον 
(Task orientation) 

δίνεται έμφαση στον προγραμματισμό και στην 
αποδοτικότητα. 

Εργασιακή πίεση                    
(Work pressure) 

επικρατεί πίεση στο εργασιακό περιβάλλον. 

Διατήρηση και 
αλλαγή του 
συστήματος 

Διαύγεια                            
(Clarity) 

οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι να περιμένουν από 
την καθημερινότητά τους και ο βαθμός της σαφή-
νειας με την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι κανόνες 
και πολιτικές του σχολείου. 

Έλεγχος                           
(Control) 

η διοίκηση του σχολείου χρησιμοποιεί κανόνες και 
ασκεί πίεση ώστε να διατηρεί τον έλεγχο πάνω 
στους εκπαιδευτικούς. 

Καινοτομία                       
(Innovation) 

στο σχολείο δίνεται έμφαση στην ποικιλομορφία, 
στην αλλαγή και σε νέες προσεγγίσεις. 

Υλικές ανέσεις                  
(Physical comfort)  

το φυσικό περιβάλλον συμβάλλει στη διαμόρφωση 
ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος. 

[Προσαρμογή από Fisher, Docker & Fraser (1986)] 

Το WES εκδόθηκε σε δύο μορφές: κανονική (actual) και προτιμώμενη ή ιδανική 

(preferred, ideal) με σκοπό τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αντιλήψεων των ερωτω-

μένων για το πώς πραγματικά είναι και πώς θα ήθελαν να είναι το εργασιακό τους 

περιβάλλον. Οι ερωτήσεις και των δύο μορφών του WES έχουν παρόμοια διατύπωση, 

με τη διαφορά ότι στην ιδανική τους μορφή προστίθεται η φράση "θα μπορούσε να" 
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("would be"). Η διπλή φόρμα του ερωτηματολογίου είναι πολύ χρήσιμη σε έρευνες για 

τον εντοπισμό διαφορών ανάμεσα στο πραγματικό και ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, 

που αποσκοπούν στην ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

ποιότητας ζωής των εργαζομένων. 

Πολλοί επιστήμονες υιοθέτησαν και χρησιμοποίησαν το WES στις έρευνές τους 

πάνω σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό του 

σχολείου. Πρώτοι οι Fisher & Fraser (1983) διενήργησαν μια σχετική έρευνα με τη 

συμμετοχή 114 καθηγητών φυσικών επιστημών από 35 σχολεία ΔΕ της Tasmania (Αυ-

στραλία), για να ελέγξουν την εγκυρότητα, αξιοπιστία και καταλληλότητα του WES για 

τα σχολικά περιβάλλοντα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν μια ελαφρώς παραλ-

λαγμένη έκδοση της κανονικής μορφής του ερωτηματολογίου, που συνίστατο στην 

αλλαγή κάποιων λέξεων (λ.χ. αντικατέστησαν τη λέξη "people" με τη λέξη "teacher"). 

Στη συνέχεια οι Fisher, Docker & Fraser (1986) χρησιμοποίησαν και τις δύο μορφές 

του WES σε ένα μεγαλύτερο και ευρύτερο δείγμα, που αποτελούνταν από 599 εκπαι-

δευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων από 34 σχολεία ΠΕ και ΔΕ της Tasmania. Από τις 

παραπάνω έρευνες προέκυψε ότι το WES είναι αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο μέτρη-

σης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το περιβάλλον του σχολείου τους, ενώ επί-

σης μπορεί να έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές (λ.χ. στον εντοπισμό διαφορών ανά-

μεσα στις πραγματικές και ιδανικές συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος με σκοπό 

την υλοποίηση βελτιωτικών ενεργειών). 

Βασισμένοι στην εργασία του Moos για τα ανθρώπινα περιβάλλοντα οι Rentoul & 

Fraser (1983) ανέπτυξαν ένα θεωρητικό μοντέλο προσαρμοσμένο στο περιβάλλον του 

σχολείου και σχεδίασαν ένα νέο εργαλείο για τη μέτρηση των διαστάσεών του. Το 

μοντέλο τους βασίζεται στις ψυχο-κοινωνικές διαστάσεις του σχολικού περιβάλλοντος, 

από τις οποίες καθορίζεται η ποιότητα του σχολικού οργανισμού και η συμπεριφορά 

των μελών του. Οι διαστάσεις αυτές είναι: 

α) Δεσμός (affiliation). Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν στήριξη, συμβουλευτική και εν-

θάρρυνση και νιώθουν αποδεκτοί από τους συναδέλφους τους. 

β) Υποστήριξη από μαθητές (student supportiveness). Υπάρχει αρμονική σχέση ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ενώ επίσης οι τελευταίοι επιδεικνύουν 

υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχία. 

γ) Επαγγελματικό ενδιαφέρον (professional interest). Οι εκπαιδευτικοί συζητούν μεταξύ 

τους για επαγγελματικά θέματα, δείχνουν ενδιαφέρον για την εργασία τους και 

επιδιώκουν την περαιτέρω επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

δ) Προσανατολισμός στα επιτεύγματα (achievement orientation). Οι εκπαιδευτικοί 
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αναμένουν υψηλά επιτεύγματα από τους μαθητές τους, ενώ επίσης ενισχύουν τον 

μεταξύ τους συναγωνισμό. 

ε) Τυποποίηση (formalisation). Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να συμμορφώνονται με 

τους θετούς κανόνες, τις οδηγίες και τις καθορισμένες διαδικασίες, ενώ επίσης 

υπόκεινται σε έλεγχο για τον βαθμό συμμόρφωσής τους. 

στ) Συγκέντρωση (centralisation). Οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα άτομο ή μια μι-

κρή ομάδα μέσα στο σχολείο. 

ζ) Καινοτομικότητα (innovativeness). Το σχολείο είναι υπέρ της σχεδιασμένης αλλαγής 

και του πειραματισμού, ενώ επίσης καλλιεργεί την εξωστρέφεια και εξατομίκευση 

της τάξης.  

η) Επάρκεια πόρων (resource adequacy). Το σχολείο διαθέτει βοηθητικό προσωπικό, 

επαρκείς οικονομικούς και υλικούς πόρους και κατάλληλο εξοπλισμό. 

Στο θεωρητικό αυτό υπόβαθρο βασίστηκε η δημιουργία από τους Rentoul & Fraser 

(1983) του School-Level Environment Questionnaire (SLEQ) για τη μέτρηση των αντι-

λήψεων των εκπαιδευτικών για τις ψυχο-κοινωνικές διαστάσεις του σχολικού περιβάλ-

λοντος. Στην αρχική του μορφή το SLEQ περιείχε 56 ερωτήσεις, ισότιμα κατανεμημέ-

νες στις οκτώ διαστάσεις-κλίμακες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για να δείξουν τη 

στενή σχέση του μοντέλου τους με τη θεωρία του Moos οι Rentoul & Fraser αντιστοί-

χισαν τις κλίμακες του SLEQ με τις κατηγορίες του Moos. Συγκεκριμένα οι δύο πρώτες 

αντιστοιχούν στις "Σχέσεις" του Moos, οι δύο επόμενες σχετίζονται με την "Προσωπική 

ανάπτυξη" και οι τέσσερις τελευταίες αναφέρονται στη "Διατήρηση και αλλαγή του 

συστήματος". 

Στη νέα έκδοση του SLEQ από τους Fisher & Fraser (1990d, 1991) η αρνητική διά-

σταση τυποποίηση αντικαταστάθηκε από τη θετική ελευθερία προσωπικού (staff free-

dom), που δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι από κανόνες, οδηγίες, καθο-

ρισμένες διαδικασίες και έλεγχο συμμόρφωσης. Παρόμοια, η συγκέντρωση, που είχε 

αρνητική χροιά, διατυπώθηκε ως συμμετοχική λήψη αποφάσεων (participatory decision 

making), ενώ τον προσανατολισμό στα επιτεύγματα αντικατέστησε η εργασιακή πίεση 

(work pressure). 

Εκτός από την κανονική μορφή (actual form) του SLEQ, που μετρά το πώς είναι 

πραγματικά το περιβάλλον του σχολείου, οι Fisher & Fraser (1990d, 1991) σχεδίασαν 

και την προτιμητέα ή ιδανική μορφή (preferred-ideal form) για τη διερεύνηση των αντι-

λήψεων των εκπαιδευτικών για το ιδανικό περιβάλλον του σχολείου. Σκοπός της διπλής 

αυτής έκδοσης ήταν να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη βελτίωση 

του σχολικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία, η συμπλή-
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ρωση των δύο ερωτηματολογίων επιτρέπει να διαφανούν τα χάσματα που υπάρχουν 

ανάμεσα στην πραγματική και ιδανική μορφή των διαστάσεων του σχολικού περιβάλ-

λοντος, ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη συρρίκνωση του χάσματος. Η διαπί-

στωση, για παράδειγμα, χάσματος ανάμεσα στην πραγματική και ιδεατή Συμμετοχική 

λήψη αποφάσεων, θα οδηγήσει στην υλοποίηση δράσεων για βελτίωση της διάστασης 

αυτής. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την ποιότητα του σχολι-

κού περιβάλλοντος αλλά και της επαγγελματικής τους ζωής. 

Οι Cresswell & Fisher (1996, 1999) συνδύασαν τα ερωτηματολόγια προηγούμενων 

ερευνών και συνέθεσαν μια νέα έκδοση του SLEQ, όπου η ελευθερία προσωπικού και η 

συμμετοχική λήψη αποφάσεων αντικαταστάθηκαν από την κοινή αίσθηση αποστολής και 

την ενδυνάμωση. Οι Johnson & Stevens (2001) μείωσαν σε πέντε τις κλίμακες του 

SLEQ (υποστήριξη από μαθητές, δεσμός, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, καινοτομία και 

επάρκεια πόρων). Αργότερα οι Johnson, Stevens & Zvoch (2007) πρότειναν μία μορφή 

του SLEQ με 21 στοιχεία και πέντε κλίμακες (συνεργασία, σχέσεις με μαθητές, σχολικοί 

πόροι, λήψη αποφάσεων, εκπαιδευτική καινοτομία).  

Εκτός από τις παραπάνω αναθεωρήσεις του SLEQ δημιουργήθηκαν και πολλές πα-

ραλλαγές του για τις ανάγκες συγκεκριμένων ερευνών. Οι Williamson, Tobin & Fraser 

(1986) προσάρμοσαν το πρωτότυπο SLEQ, ώστε να γίνει κατάλληλο για χρήση σε σχο-

λεία ενηλίκων. Οι Dorman, Fraser & McRobbie (1995, 1997) δημιούργησαν μια παραλ-

λαγή του SLEQ, προκειμένου να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στο σχολικό περι-

βάλλον και το περιβάλλον των εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε σχολεία ΔΕ στην 

Αυστραλία. Οι Mailula, Laugksch, Aldridge & Fraser (2003. Aldridge, Laugksch & 

Fraser, 2006) δημιούργησαν το SLEQ-South Africa (SLEQ-SA), ενώ μια παραλλαγή 

του SLEQ δημιούργησαν για τα Γυμνάσια της Ινδονησίας οι Wahyudi & Fisher (2006). 

Οι Adams & Adams (2000) δημιούργησαν το Special School Level Environment 

Questionnaire (SSLEQ) για τη μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγω-

γής και εκπαίδευσης. Τρεις νέες κλίμακες του ερωτηματολογίου προσιδιάζουν σε περι-

βάλλοντα ειδικής αγωγής: α) εξατομίκευση (individualisation): αναφέρεται στην ανάγκη 

εφαρμογής κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής και εξατομικευμένης μεθοδολογίας 

στα σχολεία ειδικής αγωγής, β) ειδικός σκοπός (special purpose): μετρά την αντίληψη 

που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον σκοπό του σχολείου τους, γ) ολισμός (holism): βασί-

ζεται στην παραδοχή ότι το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες. 
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2.3.1.3 Hoy και συνεργάτες 

Το μοντέλο των Halpin & Croft για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα δέχθηκε κριτική 

για κάποια εγγενή μειονεκτήματά του. Καταρχάς, η τυπολογία του σχολικού κλίματος 

από "ανοιχτό" έως "κλειστό" δεν αποσαφηνίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο των ενδιά-

μεσων κλιμάτων. Εξάλλου το OCDQ δεν είναι κατάλληλο για τη ΔΕ και για σχολεία 

αστικών περιοχών. Ένα σοβαρό μειονέκτημα του ερωτηματολογίου των Halpin & Croft 

είναι ότι εστιάζει στις σχέσεις στις οποίες εμπλέκονται εκπαιδευτικοί και διευθυντές, 

ενώ αγνοεί τις αντιλήψεις των μαθητών, που είναι οι βασικότεροι μέτοχοι του εκπαι-

δευτικού οργανισμού. Προβληματική είναι, επίσης, η επιλογή των δημιουργών του 

OCDQ να χρησιμοποιήσουν ως μονάδα ανάλυσης τον εκπαιδευτικό αντί για τη σχολική 

μονάδα (Kottkamp, Mulhern & Hoy, 1987. Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991). 

Το OCDQ των Halpin & Croft αναθεωρήθηκε πλήρως από τον Hoy και τους συνερ-

γάτες του και πήρε τη μορφή του OCDQ-RE, που είναι κατάλληλο για την ΠΕ. Το νέο 

εργαλείο χρησιμοποιεί ως μονάδα ανάλυσης το σχολείο και όχι τον εκπαιδευτικό. Έχει 

42 στοιχεία και έξι διαστάσεις, από τις οποίες οι τρεις αναφέρονται στον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας και οι άλλες τρεις στους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα η συμπερι-

φορά του διευθυντή (principal behavior) στα δημοτικά σχολεία μπορεί να είναι: α) 

υποστηρικτική (supportive), β) κατευθυντική (directive), γ) περιοριστική (restrictive). 

Αντίστοιχα, η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (teacher behavior) μπορεί να είναι: α) 

συναδελφική (collegial), β) οικεία (intimate), γ) μη εμπλεκόμενη (disengaged) (Hoy, 

Tarter & Kottkamp, 1991). 

Ο συνδυασμός των παραπάνω συμπεριφορών οδήγησε σε μια νέα τυπολογία του 

σχολικού κλίματος της ΠΕ βασισμένη σε δύο παράγοντες: ανοιχτότητα και κλειστό-

τητα. Η ανοιχτότητα τόσο του διευθυντή όσο και των εκπαιδευτικών διαμορφώνουν το 

ανοιχτό κλίμα (υψηλή υποστηρικτική συμπεριφορά διευθυντή, υψηλή συναδελφική και 

οικεία συμπεριφορά εκπαιδευτικών). Η ανοιχτότητα του διευθυντή, όταν συναντά την 

κλειστότητα των εκπαιδευτικών, οδηγεί στο μη δεσμευμένο κλίμα (υψηλή υποστηρικτι-

κή συμπεριφορά διευθυντή, χαμηλή συναδελφική και οικεία συμπεριφορά εκπαιδευτι-

κών). Η κλειστότητα του διευθυντή σε συνδυασμό με την ανοιχτότητα των εκπαιδευτι-

κών έχει ως συνέπεια το δεσμευμένο κλίμα (υψηλή κατευθυντική και περιοριστική 

συμπεριφορά διευθυντή, υψηλή συναδελφική και οικεία συμπεριφορά εκπαιδευτικών). 

Τέλος, η κλειστότητα της συμπεριφοράς και των δύο μερών έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία κλειστού κλίματος (υψηλή κατευθυντική και περιοριστική συμπεριφορά 

διευθυντή, χαμηλή συναδελφική και οικεία συμπεριφορά εκπαιδευτικών) (Hoy, Tarter 

& Kottkamp, 1991).  
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Πίνακας 3. Τυπολογία σχολικού κλίματος ΠΕ κατά Hoy και συνεργάτες 

  Διευθυντική συμπεριφορά 

  Ανοιχτή Κλειστή 
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Ανοιχτή 
Ανοιχτό κλίμα  

(Open climate) 

Δεσμευμένο κλίμα 

(Engaged climate) 

Κλειστή 
Μη δεσμευμένο κλίμα 

(Disengaged climate) 

Κλειστό κλίμα 

(Closed climate) 

[Hoy, Tarter & Kottkamp (1991)] 

Για τα σχολεία της ΔΕ ο Hoy και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν το OCDQ-RS, για 

να μετρήσουν την επιτυχία του έργου του διευθυντή και τη δέσμευση των εκπαιδευτι-

κών. Και αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί ως μονάδα ανάλυσης το σχολείο. Περιέχει 34 

στοιχεία και πέντε συμπεριφορικές διαστάσεις (Kottkamp, Mulhern & Hoy, 1987. Hoy, 

Tarter & Kottkamp, 1991). 

Στα σχολεία ΔΕ η συμπεριφορά του διευθυντή μπορεί να είναι: 

α) Υποστηρικτική (supportive). Ο διευθυντής δίνει έμφαση τόσο στις κοινωνικές ανά-

γκες των εκπαιδευτικών όσο και στην επίτευξη του καθήκοντος. Επιδεικνύει γνήσιο 

ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς και προσπαθεί να τους παρακινήσει χρησιμο-

ποιώντας εποικοδομητική κριτική και θέτοντας το εαυτό του ως παράδειγμα μέσα 

από σκληρή εργασία. 

β) Κατευθυντική (directive). Ο διευθυντής είναι αυστηρός και ασκεί τυραννική επο-

πτεία στους εκπαιδευτικούς, ενώ ελέγχει στενά ακόμα και τις λεπτομέρειες των 

σχολικών δραστηριοτήτων. 

Αντίστοιχα, η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών μπορεί να πάρει τις μορφές: 

γ) Εμπλεκόμενη (engaged). Οι εκπαιδευτικοί είναι υπερήφανοι για το σχολείο τους, 

απολαμβάνουν τη μεταξύ τους συνεργασία, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και 

είναι προσηλωμένοι στην επιτυχία των μαθητών τους.  

δ) Αποθαρρυντική (frustrated). Οι εκπαιδευτικοί είναι φορτωμένοι με ανιαρά γραφειο-

κρατικά καθήκοντα και πλήθος άλλων εργασιών, άσχετων με τη διδασκαλία. 

ε) Οικεία (intimate). Αντανακλά ένα ισχυρό και συνεκτικό δίκτυο κοινωνικών σχέσεων 

ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Ο βαθμός εμφάνισης κάθε μιας από τις παραπάνω συμπεριφορές καθορίζει τη μορ-

φή του σχολικού κλίματος, που μπορεί να διακρίνεται από ανοιχτότητα (openness) ή 

οικειότητα (intimacy). Η ανοιχτή συμπεριφορά του διευθυντή αντανακλάται στην αυθε-

ντικότητα των σχέσεών του με τους εκπαιδευτικούς. Ο διευθυντής διαμορφώνει ένα 
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υποστηρικτικό περιβάλλον, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη 

αποφάσεων και τους απαλλάσσει από καθήκοντα ρουτίνας προς όφελος του διδακτικού 

τους έργου. Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί διατηρούν ειλικρινείς, θετικές και υποστηρι-

κτικές σχέσεις με τους μαθητές, τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους. Επί-

σης είναι αφοσιωμένοι στο σχολείο και στην επίτευξη των στόχων του. Στο ανοιχτό 

σχολείο τα μέλη αντλούν ικανοποίηση τόσο από τις κοινωνικές σχέσεις όσο και από 

την επιτέλεση του καθήκοντος. Το κλίμα οικειότητας γίνεται αντιληπτό από το ισχυρό 

και συνεκτικό δίκτυο κοινωνικών και φιλικών σχέσεων ανάμεσα στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, που δε συνοδεύεται πάντα από την επιτέλεση του καθήκοντος (Kottkamp, 

Mulhern & Hoy, 1987. Hoy, Tarter & Bliss, 1990. Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991). 

Ο Hoy και οι συνεργάτες του, έχοντας ως βάση τη σχετική θεωρία του Matthew 

Miles, πρότειναν ένα μοντέλο μελέτης και ερμηνείας του σχολικού κλίματος βασισμένο 

στην οργανωσιακή υγεία. Υγιές σχολείο είναι αυτό που δεν επηρεάζεται από εξωτερι-

κούς παράγοντες και πιέσεις (γονείς, κοινότητα) και διοικείται από έναν δυναμικό και 

υποστηρικτικό διευθυντή, που θέτει υψηλούς, πλην όμως εφικτούς, στόχους, ασκεί 

επιρροή στην ανώτερη διοίκηση και εξασφαλίζει όλους τους αναγκαίους πόρους για τη 

λειτουργία του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί σε ένα υγιές σχολείο είναι αφοσιωμένοι, 

εργάζονται από κοινού για την επίτευξη των στόχων του σχολείου και θέτουν υψηλούς, 

αλλά ταυτόχρονα εφικτούς, στόχους για τους μαθητές τους. Οι μαθητές από την άλλη 

είναι παρακινημένοι και επιδεικνύουν σεβασμό απέναντι στα επιτεύγματα των άλλων 

μαθητών. Αντίθετα, ένα μη υγιές σχολείο είναι ευάλωτο σε εξωτερικές επιρροές, στε-

ρείται αποτελεσματικής και υποστηρικτικής ηγεσίας και διακρίνεται για το χαμηλό ηθι-

κό των εκπαιδευτικών (Hoy, Tarter & Bliss, 1990. Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991). 

Για τη μέτρηση της υγείας του σχολικού περιβάλλοντος στη ΔΕ ο Hoy με την ομά-

δα του ανέπτυξε το Organizational Health Inventory (OHI). Τα 44 στοιχεία του ερωτη-

ματολογίου αναφέρονται στις σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο αφενός με τους μαθη-

τές και αφετέρου με την κοινότητα. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τα ανοιχτά σχολεία 

τείνουν να είναι υγιή και, αντίστροφα, τα υγιή σχολεία ρέπουν προς την ανοιχτότητα. 

Το OHI εξετάζει επτά διαστάσεις του σχολικού κλίματος: α) ακεραιότητα του οργανι-

σμού (institutional integrity), β) επιρροή διευθυντή (principal influence), γ) ενδιαφέρον 

(consideration), δ) δομή πρωτοβουλίας (initiating structure), ε) υποστήριξη από πόρους 

(resource support), στ) ηθικό (morale), ζ) ακαδημαϊκή έμφαση (academic emphasis). 

Το αντίστοιχο εργαλείο που δημιουργήθηκε για τα δημοτικά σχολεία αποτελείται από 

37 στοιχεία και πέντε διαστάσεις: α) ακεραιότητα οργανισμού (institutional integrity), 

β) συνεργατική ηγεσία (collegial leadership), γ) επίδραση πόρων (resource influence), 
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δ) δέσμευση εκπαιδευτικών (teacher affiliation), ε) ακαδημαϊκή έμφαση (academic 

emphasis) (Hoy, Tarter & Bliss, 1990. Hoy, Tarter & Kottkamp, 1991). 

Οι Hoy, Hoffman, Sabo & Bliss (1996) συνδύασαν τα OCDQ-RE και OCDQ-RS 

για να δημιουργήσουν ένα νέο εργαλείο για τη διερεύνηση του οργανωσιακού κλίματος 

των μεσαίων σχολείων (middle schools). Το OCDQ-RM αποτελείται από 50 στοιχεία 

και έξι διαστάσεις που αφορούν στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (collegial, com-

mitted, disengaged) και του διευθυντή (supportive, directive, restrictive). Ο βαθμός εμ-

φάνισης των παραπάνω μορφών συμπεριφοράς καθορίζει τον τύπο του σχολείου, που 

μπορεί να είναι ανοιχτό, δεσμευμένο, μη δεσμευμένο ή κλειστό (βλ. Πίνακα 3). 

Αργότερα ο Hoy με τους συνεργάτες του δημιούργησαν το Organizational Climate 

Index (OCI), που αποτελεί σύνοψη και συγκερασμό των OCDQ και OHI. Το OCI συν-

δυάζει τις διαστάσεις της ανοιχτότητας και της υγείας του σχολικού κλίματος, όπως τις 

αντιλαμβάνονται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές και η κοινότητα. Τα 27 

στοιχεία του ερωτηματολογίου κατανέμονται σε τέσσερις κλίμακες, που αναφέρονται 

σε κρίσιμες πλευρές του σχολικού εργασιακού χώρου (Hoy, Smith & Sweetland, 2002). 

α) Τρωτότητα του οργανισμού (institutional vulnerability). Μετρά την ικανότητα του 

σχολείου να αντιμετωπίζει τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λει-

τουργία του. Υψηλή τρωτότητα σημαίνει ότι τόσο ο διευθυντής όσο και οι εκπαι-

δευτικοί είναι ευάλωτοι στις πιέσεις που δέχονται από γονείς και άλλες ομάδες 

συμφερόντων, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν αμυντική συμπεριφορά. 

β) Συνεργατική ηγεσία (collegial leadership). Δηλώνει την ανοιχτότητα του διευθυντή 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Ο συνεργατικός διευθυντής επιδιώκει τόσο την ικα-

νοποίηση των κοινωνικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και την 

επίτευξη των στόχων του σχολείου. Είναι φιλικός απέναντι στους εκπαιδευτικούς, 

ενώ ταυτόχρονα προβάλλει σ’ αυτούς σαφείς προσδοκίες και πρότυπα επίδοσης. 

γ) Επαγγελματική συμπεριφορά εκπαιδευτικών (professional teacher behavior). Μετρά 

τον βαθμό ανοιχτότητας της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών. Ο επαγγελματισμός 

των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από σεβασμό στην αξιοσύνη των συναδέλφων, 

αφοσίωση στους μαθητές, αυτόνομη κρίση, αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη. 

δ) Πίεση για επιτεύγματα (achievement press). Περιγράφει ένα σχολείο που θέτει υψη-

λούς αλλά επιτεύξιμους ακαδημαϊκούς στόχους και πρότυπα. Οι μαθητές που επι-

τυγχάνουν ακαδημαϊκά με την επιμονή και την προσπάθειά τους απολαμβάνουν τον 

σεβασμό των συμμαθητών και των δασκάλων τους. Γονείς, εκπαιδευτικοί και διευ-

θυντής ασκούν πίεση για υψηλές μαθητικές επιδόσεις και βελτίωση του σχολείου. 
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Τα εργαλεία που ανέπτυξε η ομάδα του Hoy για τη μέτρηση των διαφόρων διαστά-

σεων του σχολικού οργανωσιακού κλίματος και της υγείας των εκπαιδευτικών οργανι-

σμών χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς ερευνητές σε διάφορες χώρες, όπως στις ΗΠΑ 

(Rafferty, 2003. Brown & Medway, 2007), στην Ινδία (Garg & Rastogi, 2006), στη 

Νότια Αφρική (Pretorius & de Villiers, 2009), στην Ελλάδα (Καβούρη, 1998. Lazaridou 

& Tsolakidis,, 2011) και αλλού. 

 

2.3.1.4 Άλλα μοντέλα και εργαλεία 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο και κατά χρονολογική σειρά μια 

σειρά από θεωρητικά μοντέλα με τα αντίστοιχα μεθοδολογικά εργαλεία που δημιουρ-

γήθηκαν για τη διερεύνηση του σχολικού κλίματος. 

Οι Pace & Stern (1958, στα Anderson, 1982· Rentoul & Fraser, 1983) δημιούργη-

σαν το College Characteristics Index (CCI) για τη μέτρηση των αντιλήψεων εκπαιδευτι-

κών και φοιτητών σχετικά με 30 χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των κολλεγίων ή 

πανεπιστημίων, όπως δεσμός (affiliation), επίθεση (aggression), σεβασμός (deference), 

παρορμητικότητα (impulsiveness) κ.ά. Αργότερα ο Stern με βάση το CCI δημιούργησε 

το High School Characteristics Index (HSCI) και το Elementary and Secondary School 

Index. Στις ΗΠΑ οι McDill, Meyers & Rigsby χρησιμοποίησαν ένα συνδυασμό των 

CCI και HSCI για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και ακαδημαϊκής 

επιτυχίας. 

Ο Coughlan (1966, στα Anderson, 1982· Rentoul & Fraser, 1983) από το πανεπι-

στήμιο του Chicago ανέπτυξε το School Survey, ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο 

από 120 στοιχεία, για να μετρήσει τις αντιλήψεις ή στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

14 διαστάσεις του σχολικού περιβάλλοντος, όπως διοικητικές πρακτικές, φόρτος εργα-

σίας, υλικά και εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, αποτελεσματικότητα εκπαι-

δευτικού έργου, αξιολόγηση μαθητών, σχέσεις σχολείου και κοινότητας, σχέσεις εκπαι-

δευτικών και διευθυντή, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, χρηματικά κίνητρα κ.ά. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Finlayson, Banks & Loughran (1971, στο Deer, 1980) 

μέτρησαν τις αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για το οργανωσιακό κλίμα των 

σχολείων ΔΕ με τη βοήθεια τεσσάρων εργαλείων: School Climate Index (για μαθητές), 

Teacher Perceptions of Teacher Group Behaviour, Teacher Perceptions of Head of 

Department Behaviour, Teacher Perceptions of Head Behaviour. 

Οι Epstein & McPartland (1976, στα Anderson, 1982· Fisher, Docker & Fraser, 

1986) δημιούργησαν το εργαλείο The Quality of School Life, αποτελούμενο από 27 

στοιχεία που αναφέρονται στη γενική ικανοποίηση από το σχολείο, στη δέσμευση με 
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την εργασία στο σχολείο, στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών κ.ά. 

Η Deer (1980. Johnston & Deer, 1984) βασίστηκε στην εργασία του Finlayson και 

των συνεργατών του για να δημιουργήσει ένα εργαλείο για τη μέτρηση του οργανωσια-

κού κλίματος στα σχολεία ΔΕ της Αυστραλίας. Τρεις κλίμακες μετρούν τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τους συναδέλφους τους: προσανατολισμός στο επάγγελμα (job 

orientation), σχολικός οργανισμός (school organization), προσωπικές σχέσεις (personal 

relations). Τέσσερις κλίμακες μετρούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους επι-

κεφαλής των σχολείων: συμμετοχική διοίκηση (participatory management), ευαισθησία 

(sensitivity), επαγγελματικό και προσωπικό ενδιαφέρον για το προσωπικό του σχολείου 

(professional-personal consideration for staff). 

Ο Pyper (1981, στο Fisher, Docker & Fraser, 1986) ανέπτυξε ένα εργαλείο για να 

διερευνήσει επτά διαστάσεις του σχολικού κλίματος: διοικητικές ικανότητες του διευ-

θυντή (leadership qualities of principal), σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών (teacher-peer 

relations), σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων (parent-teacher relations), δια-

προσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (student-teacher interpersonal 

relations), αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών και μαθητών που σχετίζονται με τη διδα-

σκαλία (student-teacher instructional related interactions), σχολικά κτίρια και υπηρε-

σίες (school buildings and facilities), σχέσεις μεταξύ μαθητών (student-peer relations). 

Το School Climate Index-Revised (SCI-R) αναπτύχθηκε το 1989 από το Κέντρο 

Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Center for Research in Educational Policy-CREP) 

του Πανεπιστημίου του Memphis (ΗΠΑ). Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε σε προγράμ-

ματα εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Αποτελείται από 49 στοιχεία που κατανέμονται 

ισότιμα σε επτά κλίμακες (Rhoden, 2012). 

Πίνακας 4. Τυπολογία σχολικού κλίματος κατά SCI-R 

Ονομασία κλίμακας Περιγραφή κλίμακας 

 Ο βαθμός που… 

Τάξη (Order) η συμπεριφορά των μαθητών είναι η αρμόζουσα. 

Ηγεσία (Leadership) ο/η διευθυντής/ρια ασκεί μετασχηματιστική ηγεσία. 

Περιβάλλον (Environment) υπάρχει θετικό περιβάλλον μάθησης. 

Εμπλοκή (Involvement) οι γονείς και η κοινότητα εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου. 

Διδασκαλία (Instruction) το πρόγραμμα διδασκαλίας έχει καλή δομή και εφαρμογή. 

Προσδοκία (Expectation) αναμένεται από τους μαθητές να μαθαίνουν και να είναι υπεύθυνοι. 

Συνεργασία (Collaboration) ο/η διευθυντής/ρια, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές συνεργάζο-
νται και συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων. 

Για το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας δημιουργήθηκε βάσει του WES και 

του OCDQ το School Organizational Climate Questionnaire (Dellar & Giddings, 1991). 

Άλλα εργαλεία για τη μέτρηση του σχολικού κλίματος είναι τα Teacher’s School 

Environment Survey (Huang, 2001), Teacher Climate Measure (Grayson & Alvarez, 
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2008), School Orgazanisational Health Questionnaire (Guidetti, Converso & Viotti, 

2015) και πολλά άλλα, τα οποία είναι ενδεικτικά του τεράστιου ενδιαφέροντος των 

ερευνητών παγκοσμίως για το κλίμα των σχολικών οργανισμών. 

 

2.3.2 Μοντέλα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

2.3.2.1 Επαγγελματική εξουθένωση 

Τρεις είναι οι κύριες ερμηνευτικές προσεγγίσεις της έννοιας «στρες». Σύμφωνα με 

το μηχανιστικό μοντέλο, το στρες είναι αποτέλεσμα πιέσεων που δέχεται το άτομο από 

το εξωτερικό περιβάλλον. Το ψυχολογικό μοντέλο εμπλέκει στη διαδικασία παραγωγής 

του στρες τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Το διαδραστικό/συναλλακτικό 

μοντέλο εκλαμβάνει το στρες ως προϊόν μιας πολύπλοκης συναλλαγής ανάμεσα αφενός 

στις ανάγκες του ατόμου και αφετέρου στις απαιτήσεις και περιορισμούς που θέτει το 

περιβάλλον. Η αντίδραση στο στρες εξαρτάται από τον τρόπο που το άτομο κατανοεί, 

ερμηνεύει και αμύνεται στα στρεσογόνα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

γνωστικές λειτουργίες που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου (Boyle, Borg, Falzon & Baglioni, 1995). 

Σύμφωνα με τους Λεονταρή, Κυρίδη & Γιαλαμά (2000), τα μοντέλα που αναπτύ-

χθηκαν για τη διερεύνηση του άγχους υιοθετούν μια από τις παρακάτω απόψεις: 

α) Tο άγχος αποτελεί αντίδραση του υποκειμένου σε μια ενοχλητική ή απειλητική 

κατάσταση ή ένα ερέθισμα του περιβάλλοντος. Η αντίδραση αυτή εκφράζεται σε 

σωματικό, ψυχολογικό και συμπεριφορικό επίπεδο. 

β) Tο άγχος είναι ερέθισμα που σχετίζεται με την υγεία, την ασθένεια και ορισμένες 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το επίπεδο άγχους εξαρτάται από αυτόν 

που το βιώνει και τη διάρκεια και ένταση της σωματικής ή συναισθηματικής πίεσης 

που ασκείται πάνω του. 

γ) Το άγχος δεν είναι στατικό φαινόμενο, αντίδραση ή ερέθισμα, αλλά μια περίπλοκη 

διαδικασία, γεγονός που οφείλεται στη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου 

και περιβάλλοντος. Το άγχος γεννιέται όταν το άτομο αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα 

αγχογόνα ερεθίσματα. Τα μοντέλα που υιοθετούν την άποψη αυτή δεν εστιάζουν 

στο ερέθισμα αλλά στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται το ερέθισμα. 

Με άλλα λόγια, σημασία έχει η αντίληψη του ατόμου για το ερέθισμα και όχι η 

αντικειμενική ύπαρξη του ερεθίσματος.  

Οι ερευνητές του επαγγελματικού άγχους υιοθετούν το αλληλεπιδραστικό μοντέλο, 

το οποίο περιλαμβάνει το εργασιακό περιβάλλον, το άτομο και την ένταση. Εργασιακές 

πηγές άγχους μπορεί να είναι οι συνθήκες εργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμα 
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και φυσικοί παράγοντες (λ.χ. θόρυβος). Η εμφάνιση του άγχους εξαρτάται από το φύλο, 

τα γενετικά χαρακτηριστικά, την προσωπικότητα, την οικογενειακή ζωή, την κοσμο-

θεωρία του ατόμου. Η ένταση, τέλος, σχετίζεται με σωματικές (λ.χ. ασθένειες), ψυχο-

λογικές (λ.χ. κατάθλιψη) και συμπεριφορικές (λ.χ. καταχρήσεις) δυσλειτουργίες του 

ατόμου (Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000). 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών άρχισε να 

αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1970. Πρόδρομος του ερευνητικού αυτού πεδίου υπήρξε 

η ενασχόληση των επιστημόνων με τις πηγές εργασιακής δυσαρέσκειας των εκπαιδευ-

τικών (dissatisfaction). Ο όρος "στρες των εκπαιδευτικών" (teacher stress) εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά σε τίτλο επιστημονικού άρθρου των Kyriacou & Sutcliffe (1977a). 

Έκτοτε το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό άρχισε να αυξάνεται σταδιακά. Ο Kyriacou 

(2001) αναφέρει ότι στο τέλος της δεκαετίας του 1990 η εμπειρική βιβλιογραφία για το 

στρες των εκπαιδευτικών ήταν ήδη ογκώδης. 

Σύμφωνα με τους Kyriacou & Sutcliffe (1977a, 1978a), οι οποίοι βασίστηκαν στο 

συναλλακτικό μοντέλο που εισηγήθηκε ο Lazarus (βλ. Abel & Sewell, 1999), το εκπαι-

δευτικό στρες είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός βιώνει αρνητικά 

συναισθήματα (λ.χ. θυμό, κατάθλιψη), που συνοδεύονται από σωματικά συμπτώματα 

(λ.χ. ταχυπαλμία, ορμονικές διαταραχές). Η κατάσταση αυτή απορρέει από την αντίλη-

ψη του ατόμου ότι οι απαιτήσεις του επαγγέλματός του απειλούν την αυτοεκτίμηση και 

τη σωματική του υγεία. Οι απαιτήσεις του επαγγέλματος ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

εργασιακό στρες όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως σύγκρουση ή ασά-

φεια ρόλων, φτωχές εργασιακές συνθήκες, επιφόρτιση του εκπαιδευτικού με νέα και 

άγνωστα καθήκοντα, αίσθημα ανεπάρκειας, ακόμα και προϋπάρχον στρες που πηγάζει 

από μη εργασιακούς παράγοντες.  

Στο μοντέλο που ανέπτυξαν οι Kyriacou & Sutcliffe (1978a) για το εκπαιδευτικό 

άγχος διακρίνουν τους στρεσογόνους εργασιακούς παράγοντες (occupational stressors) 

σε δυνητικούς (potential) και πραγματικούς (actual). Οι δυνητικοί αντιστοιχούν σε 

συνθήκες του επαγγέλματος (λ.χ. φόρτος εργασίας, έντονος θόρυβος), που μπορεί να 

προκαλέσουν στρες στον εκπαιδευτικό υπό την προϋπόθεση ότι αυτός τις εκλαμβάνει 

ως απειλή για την αυτοεκτίμηση ή τη σωματική του υγεία. Η αρνητική αποτίμηση των 

παραγόντων αυτών οφείλεται στην αντίληψη του ίδιου του ατόμου ότι αδυνατεί να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του και ότι μια πιθανή αποτυχία θα έχει 

σοβαρές συνέπειες. Ενδέχεται, ακόμα, οι επαγγελματικές απαιτήσεις να έρχονται σε 

σύγκρουση με τις υψηλότερου επιπέδου ανάγκες του εκπαιδευτικού. Ο τρόπος με τον 

οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τις απαιτήσεις που απορρέουν από το 
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επάγγελμά του εξαρτάται από τα βιογραφικά του χαρακτηριστικά (όπως φύλο, ηλικία, 

διδακτική πείρα), την προσωπικότητά του (λ.χ. ελαστικότητα ή αυστηρότητα), τις υψη-

λού επιπέδου ανάγκες του (λ.χ. αυτο-πραγμάτωση), την αντίληψή του σχετικά με την 

ικανότητά του να εκπληρώσει ή να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του επαγγέλματός του, 

το σύστημα πεποιθήσεων, στάσεων και αξιών του, καθώς επίσης από δυνητικούς παρά-

γοντες που δε σχετίζονται με την εργασία (λ.χ. μια κρίση στη ζωή του ατόμου, ασθέ-

νεια). Οι δυνητικοί παράγοντες μπορεί να είναι ψυχολογικοί (όπως φτωχές σχέσεις με 

συναδέλφους), φυσικοί (όπως έντονος θόρυβος) ή μικτοί (όπως διόρθωση μεγάλου 

αριθμού γραπτών). 

Κλειδί για την κατανόηση του μοντέλου αυτού είναι ότι οι δυνητικοί στρεσογόνοι 

παράγοντες μετατρέπονται σε πραγματικούς όταν το άτομο τις εκλαμβάνει ως απειλή 

για την πνευματική ή σωματική του υγεία, ενώ είναι αδιάφορο εάν οι παράγοντες αυτοί 

αποτελούν πραγματική απειλή. Όταν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση ο εκπαιδευτικός 

ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων. Η αδυναμία του να εξαλείψει 

τους στρεσογόνους παράγοντες τον οδηγεί στο δυσάρεστο συναίσθημα του άγχους, που 

εκφράζεται ποικιλοτρόπως σε επίπεδο ψυχολογικό (όπως έντονη δυσαρέσκεια για την 

εργασία), οργανικό (λ.χ. υψηλή πίεση αίματος) ή συμπεριφορικό (λ.χ. απουσία από την 

εργασία). Οι οργανικές ή βιοχημικές αλλαγές που οφείλονται στο στρες μπορεί να οδη-

γήσουν σε παθογένειες, που εκτείνονται από απλά ψυχοσωματικά συμπτώματα έως και 

χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ασθένειες (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a). 

Για την ολοκλήρωση του μοντέλου τους οι Kyriacou & Sutcliffe πρότειναν τέσσερις 

πιθανές διαδρομές σχέσεων. (α) Οι μηχανισμοί που ενεργοποιεί ο εκπαιδευτικός για να 

αντιμετωπίσει τους πραγματικούς, κατά την αντίληψή του, παράγοντες στρες μπορεί να 

λειτουργήσουν και ως μέσα αξιολόγησης των δυνητικών στρεσογόνων παραγόντων. 

Εάν οι μηχανισμοί λειτουργήσουν αποτελεσματικά, τότε οι πραγματικοί παράγοντες 

μπορεί να υποβαθμιστούν στο επίπεδο των δυνητικών. (β) Το ίδιο το στρες μπορεί να 

επηρεάσει τη φάση της αξιολόγησης είτε άμεσα (λ.χ. ο εκπαιδευτικός που είναι πολύ 

δυσαρεστημένος από την εργασία του τείνει να αποτιμά τις επαγγελματικές απαιτήσεις 

ως σοβαρές απειλές) είτε (γ) έμμεσα, προκαλώντας σωματική ή πνευματική ασθένεια, 

που καθίσταται δυνητικός μη εργασιακός παράγοντας άγχους. (δ) Μια παλαιότερη 

αποτυχία του εκπαιδευτικού να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του 

ενδέχεται να τον επηρεάσει μελλοντικά κατά τη διαδικασία αυτο-αξιολόγησης της 

ικανότητάς του να ικανοποιήσει νέες απαιτήσεις (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a). 
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Σχήμα 1. Μοντέλο εκπαιδευτικού στρες των Kyriacou & Sutcliffe 

Ο Blase (1982) εισηγήθηκε ένα κοινωνικο-ψυχολογικό μοντέλο εκπαιδευτικού 

στρες και εξουθένωσης. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν 

προσπάθεια και μεταχειρίζονται διάφορους τρόπους προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των μαθητών, ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η 

αποτυχία του εκπαιδευτικού να αντιμετωπίσει τους στρεσογόνους εργασιακούς παράγο-

ντες έχει ως συνέπεια τη συσσώρευση πίεσης, η οποία οδηγεί σε αρνητικά μαθησιακά 

αποτελέσματα. Τα αρνητικά αποτελέσματα με τη σειρά τους επιδρούν στην εργασιακή 

ικανοποίηση και στην παρακίνηση του εκπαιδευτικού. Στο μοντέλο του Blase οι παρά-

γοντες στρες διακρίνονται σε πρώτης τάξης (επηρεάζουν άμεσα την προσπάθεια του 

εκπαιδευτικού, λ.χ. συμπεριφορά μαθητών, φορτικός προϊστάμενος) και δεύτερης τάξης 

(δεν επηρεάζουν άμεσα την προπάθεια του εκπαιδευτικού, λ.χ. χαμηλός μισθός, εκπαι-

δευτικό σύστημα). 

Στη Σουηδία οι Tellenback, Brenner & Löfgren (1983) ανέπτυξαν μια παραλλαγή 

του μοντέλου των Kyriacou & Sutcliffe (1978a). Στο νέο μοντέλο ενσωματώθηκε ένας 

νέος παράγοντας, τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς (δημοτικό διαμέρισμα, κοινωνικο-

οικονομικές συνθήκες, στέγαση), σύμφωνα με την παραδοχή ότι το κοινωνικό πλαίσιο, 

στο οποίο εντάσσεται το σχολείο, επηρεάζει τη συχνότητα εμφάνισης των στρεσογόνων 

παραγόντων. Και στο μοντέλο αυτό γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δυνητικούς (φτωχές 

σχέσεις με μαθητές, ελλιπής συνεργασία, μικρή επιρροή, φτωχές σχέσεις με διοίκηση, 

έλλειψη εκτίμησης) και πραγματικούς παράγοντες στρες. Η μετατροπή ενός δυνητικού 

σε πραγματικό στρεσογόνο παράγοντα εξαρτάται αφενός από τον τρόπο που αποτιμά ο 

εκπαιδευτικός τις επαγγελματικές απαιτήσεις, αφετέρου από τη δυνατότητά του να 
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αντεπεξέλθει σε αυτές. Στη διαδικασία αυτή ενδέχεται να εμπλακούν και μη εργασιακοί 

στρεσογόνοι παράγοντες. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδρομής μπορεί να είναι η 

γενική ένταση (general strain), που επηρεάζει την υγεία και ευημερία του υποκειμένου. 

Τέλος, η αποχώρηση (withdrawal) δηλώνει την απουσία από την εργασία λόγω ασθέ-

νειας και την ψυχική απομάκρυνση του εκπαιδευτικού από το επάγγελμα (μετάνοια για 

την επιλογή επαγγέλματος, σκέψεις για αλλαγή απασχόλησης). Ο Tellenback και οι 

συνεργάτες του δε συμπεριέλαβαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνάς τους στοιχεία σχε-

τικά με τους μη εργασιακούς στρεσογόνους παράγοντες, τις αποτιμήσεις και τους μηχα-

νισμούς αντιμετώπισης. Συνεπώς τα βέλη των πλαισίων του κατώτερου επιπέδου δε 

συνδέονται με το κυρίως μοντέλο λόγω έλλειψης εμπειρικών δεδομένων. 

Σχήμα 2. Μοντέλο εκπαιδευτικού στρες του Tellenback et al. 

Οι Antoniou, Polychroni & Vlachakis (2006) επισημαίνουν ότι οι παράγοντες που 

καθιστούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ιδιαίτερα στρεσογόνο προέρχονται από 

εξωγενείς συνθήκες (όπως δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, φόρτος εργασίας, έλλειψη 

συνεργασίας) ή από ενδογενείς πιέσεις (όπως ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 

απογοήτευση και ματαίωση εξαιτίας μη ρεαλιστικών προσδοκιών που τρέφουν οι εκ-

παιδευτικοί). Οι ίδιοι συγγραφείς, αφού διεξήλθαν πλήθος μελετών και ερευνών για το 

στρες των εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες γενικής και 

ειδικής αγωγής σε διάφορες χώρες, διέκριναν τρεις βασικές κατηγορίες πηγών εκπαι-

δευτικού στρες: α) παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τη φύση της διδασκαλίας (λ.χ. 

προβλήματα πειθαρχίας μαθητών, ανομοιογενή τμήματα, φόρτος εργασίας), β) χαρα-

κτηριστικά προσωπικότητας που επηρεάζουν την τρωτότητα των εκπαιδευτικών απένα-

ντι στο στρες (λ.χ. φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση) και γ) οργανωσιακοί και 

διοικητικοί παράγοντες (λ.χ. ελλιπής υποστήριξη από κεντρική διοίκηση, ανεπαρκής 

εκπαίδευση, συνεχείς αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων, υπερβολικές απαιτήσεις 

του διευθυντή του σχολείου, δυσκολίες στην επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών). 
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Ένα από τα πρώτα εργαλεία μέτρησης του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών 

είναι το ερωτηματολόγιο που ανέπτυξαν οι Kyriacou & Sutcliffe (1978b) προκειμένου 

να διερευνήσουν τις πηγές, τα συμπτώματα και τα επίπεδα στρες που βιώνουν οι εκπαι-

δευτικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από ανασκόπηση της σχετικής μέχρι το 1977 

βιβλιογραφίας και συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, οι ερευνητές κατέληξαν σε ένα τε-

τραμερές ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 74 στοιχεία. Το πρώτο τμήμα αποτελείται 

από ερωτήσεις που αναφέρονται στα βιογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

(φύλο, προσόντα, ηλικία, διδακτική προϋπηρεσία, θέση στο σχολείο). Το δεύτερο τμή-

μα περιέχει 51 στοιχεία που αντιστοιχούν σε ισάριθμες πηγές στρες. Το τρίτο τμήμα 

απευθύνει στους εκπαιδευτικούς την ερώτηση: "Γενικά, πόσο στρεσογόνο θεωρείτε το 

επάγγελμά σας ως εκπαιδευτικός;". Το τελευταίο τμήμα περιλαμβάνει 17 στοιχεία που 

αναφέρονται στα ψυχοσωματικά συμπτώματα του στρες. 

Στις ΗΠΑ ο Fimian (1984, 1986, 1988. Fimian & Fastenau, 1990) ανέπτυξε το 

Teacher Stress Inventory (TSI) για τη διερεύνηση του επαγγελματικού στρες των εκπαι-

δευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Οι πηγές στρες που προτείνει το TSI σχετίζονται 

σε μεγάλο βαθμό με διάφορες διαστάσεις του σχολικού κλίματος, όπως δείχνει ο παρα-

κάτω πίνακας. 

Πίνακας 5. Παράγοντες και υποκλίμακες TSI κατά Fimian 

Παράγοντες Υποκλίμακες Παραδείγματα 

Πηγές στρες (Stress sources) Αναφέρεται σε… 

Επαγγελματική επένδυση 
(Professional investment) 

απαξίωση προσωπικής άποψης, έλλειψη ευκαιριών για επαγγελ-
ματική βελτίωση, μειωμένη παρακίνηση. 

Εργασιακοί στρεσογόνοι παράγοντες 
(Work-related stressors) 

πολυπληθείς τάξεις, φόρτος εργασίας, γραφειοκρατικά καθήκο-
ντα, παραμέληση προσωπικών προτεραιοτήτων. 

Επαγγελματική εξάντληση 
(Professional distress) 

έλλειψη ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη, 
έλλειψη αναγνώρισης, ανεπαρκής μισθός. 

Πειθαρχία και παρακίνηση 
(Discipline and motivation) 

προβλήματα πειθαρχίας μέσα στην τάξη, ανεπαρκείς κανόνες 
πειθαρχίας, χαμηλή παρακίνηση μαθητών. 

Διαχείριση χρόνου 
(Time management)  

έλλειψη χρόνου για χαλάρωση ή για διεκπεραίωση εργασιών, 
ανυπομονησία, γρήγορη ομιλία. 

Εκδηλώσεις στρες (Stress manifestations)  

Συναισθηματικές εκδηλώσεις 
(Emotional manifestations) 

αίσθημα ανασφάλειας, αίσθημα αδυναμίας αντιμετώπισης προ-
βλημάτων, ευερεθιστότητα, μελαγχολία, άγχος. 

Βιο-συμπεριφορικές εκδηλώσεις 
(Biobehavioural manifestations) 

υπερβολική χρήση φαρμάκων, κατάχρηση αλκοόλ, απουσία 
λόγω  ασθένειας.  

Καρδιολογικές εκδηλώσεις 
(Cardiovascular manifestations) 

υψηλή αρτηριακή πίεση, ταχυπαλμίες, γρήγορη και ρηχή ανα-
πνοή. 

Γαστρολογικές εκδηλώσεις 
(Gastronomical manifestations) 

μακροχρόνιοι στομαχόπονοι, σπασμοί, οξέα και άλλες στομα-
χικές διαταραχές. 

Εκδηλώσεις κόπωσης 
(Fatigue manifestations) 

ασυνήθης διάρκεια ύπνου, αναβλητικότητα, σωματική αδυνα-
μία, σωματική εξάντληση. 

Οι Borg, Riding & Falzon (1991) πρότειναν ένα μοντέλο του TSI αποτελούμενο 

από 20 στοιχεία-πηγές εκπαιδευτικού στρες, που προέρχονταν ως επί το πλείστον από 
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το ερωτηματολόγιο των 51 στοιχείων των Kyriacou & Sutcliffe (1978b). Το νέο αυτό 

εργαλείο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς ΠΕ των νησιών της Μεσογείου Malta και 

Gozo. Από την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου εξήχθησαν τέσσερις παράγοντες στρες. Αργότερα οι Boyle, Borg, 

Falzon & Baglioni (1995) πρόσθεσαν έναν ακόμα παράγοντα, τον φόρτο εργασίας, και 

επιβεβαίωσαν με στατιστικές μεθόδους την εγκυρότητα του μοντέλου, εργαζόμενοι 

πάνω σε ένα δείγμα προερχόμενο από τον ίδιο πληθυσμό. Τέλος, βρήκαν ότι ο φόρτος 

εργασίας και η συμπεριφορά των μαθητών είναι οι καλύτεροι προβλεπτικοί παράγοντες 

του στρες των εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 6. Παράγοντες TSI κατά Borg et al. 

Παράγοντες  Παραδείγματα 

 Αναφέρεται σε… 

Φόρτος εργασίας                                     
(Work load) 

πολλά διδακτικά και εξωδιδακτικά καθήκοντα και ευθύνες, 
έλλειψη χρόνου ξεκούρασης. 

Κακή συμπεριφορά μαθητών 
(Pupil misbehaviour) 

θορυβώδεις μαθητές, διατήρηση πειθαρχίας τάξης, αγένεια και 
αυθάδεια μαθητών, μειωμένο ενδιαφέρον μαθητών κ.ά. 

Δυσκολίες χρόνου και πόρων  
(Time/Resource difficulties) 

ανεπάρκεια διδακτικού χρόνου, ασαφές πρόγραμμα σπουδών, έλ-
λειψη εξοπλισμού και βοηθητικών υπηρεσιών, γραφειοκρατικά 
καθήκοντα κ.ά. 

Ανάγκες επαγγελματικής αναγνώρισης 
(Professional recognition needs) 

έλλειψη ευκαιριών για προαγωγή, ανεπαρκής μισθός, μη αναγνώ-
ριση καλού διδακτικού έργου κ.ά. 

Φτωχές σχέσεις                                        
(Poor relationships) 

στάσεις συναδέλφων, πίεση από επικεφαλής σχολείου ή άλλους 
προϊσταμένους εκπαίδευσης, πίεση από γονείς. 

Στην Ελλάδα οι Kourmousi, Darviri, Varvogli & Alexopoulos (2015) μετέφρασαν 

στα ελληνικά μια έκδοση του TSI με 49 στοιχεία, που καλύπτουν δέκα διαστάσεις του 

στρες. Συγκεκριμένα, ο παράγοντας "πηγές στρες" περιέχει τις υποκλίμακες: διαχείριση 

χρόνου, εργασιακοί στρεσογόνοι παράγοντες, επαγγελματική εξάντληση, πειθαρχία και 

παρακίνηση, επένδυση στο επάγγελμα. Ο παράγοντας "εκδηλώσεις στρες" περιλαμβάνει 

τις υποκλίμακες: εκδηλώσεις συναισθηματικές, κόπωσης, καρδιαγγειακές, στομαχικές, 

συμπεριφορικές. Επίσης οι ερευνητές εξέτασαν τη δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία 

του εργαλείου εργαζόμενοι σε ένα δείγμα αποτελούμενο από 3.447 εκπαιδευτικούς 

όλων των ειδικοτήτων. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης του TSI 

επιβεβαιώθηκε και από τη συσχέτισή του με το Perceived Stress Scale (PSS-14), ένα 

εργαλείο 14 στοιχείων, που μετρά τον αντιληπτό βαθμό στρες, που απορρέει από γεγο-

νότα και καταστάσεις που βίωσε το άτομο κατά τον προηγούμενο μήνα. 

Οι Osipow & Spokane (1987, στο Pithers & Soden, 1998) δημιούργησαν το Occu-

pational Stress Inventory (OSI) για τη μέτρηση τριών διαστάσεων της εργασιακής προ-

σαρμογής του ατόμου. Το OSI αποτελείται από τρία επιμέρους ερωτηματολόγια. Το 

πρώτο αποτελείται από 60 στοιχεία, τα οποία αναφέρονται σε διάφορες πτυχές του 
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επαγγελματικού ρόλου που σχετίζονται με το στρες (φόρτος εργασίας, ασάφεια και ανε-

πάρκεια ρόλου, συνθήκες περιβάλλοντος κ.ά.). Το δεύτερο ερωτηματολόγιο περιέχει 40 

στοιχεία και μετρά την ένταση που βιώνει το άτομο τόσο κατά την άσκηση των εργα-

σιακών του καθηκόντων όσο και σε ψυχολογικό, διαπροσωπικό και σωματικό επίπεδο 

(λ.χ. ευερεθιστότητα, αγωνία, κατάθλιψη, διαπληκτισμοί με συγγενείς ή φίλους, σωματι-

κά συμπτώματα). Το τρίτο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40 στοιχεία που αναφέρο-

νται στους τρόπους αντιμετώπισης του στρες (λ.χ. καλή διατροφή, επαρκής ύπνος, τε-

χνικές χαλάρωσης, ενδιαφέρουσες ενασχολήσεις, κοινωνική υποστήριξη, επίλυση προ-

βλημάτων με τη λογική). Κάθε ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε υποκλίμακες, όπως δεί-

χνει ο παρακάτω πίνακας. 

Πίνακας 7. Ερωτηματολόγια και υποκλίμακες OSI 

Ερωτηματολόγια Υποκλίμακες 

Ερωτηματολόγιο για τους επαγγελματικούς ρόλους 
(Occupational Roles Questionnaire) 

 

Υπερφόρτωση ρόλου (Role overload) 
Ανεπάρκεια ρόλου (Role insufficiency) 
Ασάφεια ρόλου (Role ambiguity) 
Περιορισμός ρόλου (Role boundary) 
Ευθύνη (Responsibility) 
Φυσικό περιβάλλον (Physical environment) 

Ερωτηματολόγιο προσωπικής έντασης 
(Personal Strain Questionnaire) 

 

Επαγγελματική ένταση (vocational Strain) 
Ψυχολογική ένταση (psychological Strain) 
Διαπροσωπική ένταση (interpersonal Strain) 
Φυσική-σωματική ένταση (physical Strain) 

Ερωτηματολόγιο προσωπικών τρόπων αντιμετώπισης 
(Personal Resources Questionnaire) 

 

Ψυχαγωγία (Recreation) 
Φροντίδα του εαυτού (Self-care) 
Κοινωνική υποστήριξη (Social support) 
Λογική/γνωστική λειτουργία 
(Rational/Cognitive) 

Οι Fontana & Abouserie (1993) ανέπτυξαν το εργαλείο Professional Life Stress 

Scale (PLSS) για τη μέτρηση του άγχους της επαγγελματικής ζωής. Με κριτήριο το 

γενικό δείκτη άγχους, που προκύπτει από το ερωτηματολόγιο, το άτομο κατατάσσεται 

σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες άγχους: χαμηλό, μέτριο, υψηλό, πολύ υψηλό. 

Η Χαραλάμπους (2012) βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο της Μούζουρα (2005) για 

να διαμορφώσει ένα εργαλείο με 37 πηγές επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών 

ΔΕ. Το αποτέλεσμα σχετικής έρευνας που διεξήγαγε η ίδια το 2011 πάνω σε μεγάλο 

δείγμα εκπαιδευτικών του νομού Αττικής ήταν η ταξινόμηση των πηγών στρες. Πρώτος 

στην κατάταξη βρίσκεται ο ανεπαρκής μισθός, ενώ ακολουθούν η μη συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, η έλλειψη ενδιαφέρο-

ντος και κινήτρων από τους μαθητές, η μη αναγνώριση του επιπλέον προσφερόμενου 
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έργου, οι αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής, τα προβλήματα μάθησης/συμπεριφοράς 

των μαθητών, το μέγεθος της τάξης, οι μειωμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης, ο φόρτος 

εργασίας, η έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας, συγκρούσεις με συνα-

δέλφους, χαμηλή κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματος, η ασάφεια του ρόλου του 

εκπαιδευτικού, η έλλειψη συνεργασίας με τους γονείς, η εποπτεία των μαθητών στα 

διαλείμματα, θέματα πειθαρχίας των μαθητών, προβλήματα υποδομής, δυσκολίες στη 

μετάβαση στο σχολείο, διδασκαλία παιδιών οικονομικών μεταναστών κ.ά. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, μολονότι οι διάφορες θεωρητικές κατασκευές και τα 

εργαλεία, που προτάθηκαν κατά καιρούς για τη μέτρηση του στρες των εκπαιδευτικών, 

έχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους, δεν υπάρχει ένα μοντέλο που να ταιριάζει σε 

όλες τις χώρες και τις εποχές. Αυτό συμβαίνει επειδή ο βαθμός στρες που βιώνει ο εκ-

παιδευτικός είναι αποτέλεσμα μιας δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους εργα-

σιακούς στρεσογόνους παράγοντες από τη μια και στην προσωπικότητα, τις αξίες και 

τις δεξιότητες του ατόμου από την άλλη. Επίσης, το είδος και η ένταση των πηγών 

στρες εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ισχύοντος εκπαιδευτικού συ-

στήματος, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα και την αξία που αποδίδει η κοι-

νωνία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και στην παιδεία γενικότερα (Kyriacou, 2001). 

Το χρόνιο και αθεράπευτο εκπαιδευτικό στρες οδηγεί νομοτελειακά στην επαγγελ-

ματική εξουθένωση, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στο άτομο που τη βιώνει. Οι 

επιπτώσεις μπορεί να είναι σωματικές (όπως αϋπνίες, πονοκέφαλοι, διατροφικές δια-

ταραχές), ψυχολογικές (όπως κατάθλιψη, μειωμένη αυτοεκτίμηση), συμπεριφορικές 

(όπως διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις, αλκοόλ, εργασιομανία). Με λίγα λόγια, 

το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης επιδρά αρνητικά στην υγεία, σωματική 

και ψυχική, και στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή του εκπαιδευ-

τικού (Χαραλάμπους, 2012). 

Οι Pierce & Molloy (1990) αποδίδουν την εξουθένωση του εκπαιδευτικού σε 

προσωπικούς (χαρακτηριστικά προσωπικότητας), διαπροσωπικούς (σχέσεις με μαθητές, 

συναδέλφους, γονείς, κοινότητα) και οργανωσιακούς παράγοντες (αοριστία στον ορισμό 

καθηκόντων, ασάφεια κανόνων, ανεπάρκεια πόρων, πλημμελείς εργασιακές συνθήκες). 

Η επαγγελματική εξουθένωση δεν είναι μονοδιάστατο φαινόμενο αλλά το αποτέλεσμα 

μιας δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ποικίλους προσωπικούς, διαπροσωπικούς 

και οργανωσιακούς παράγοντες. 

Η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και 

οφείλεται σε διαφόρους παράγοντες, που σχετίζονται με τα: α) χαρακτηριστικά του έρ-

γου ή του εργασιακού ρόλου (λ.χ. επαφές με πελάτες, σύγκρουση ή ασάφεια ρόλων), β) 
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οργανωσιακά χαρακτηριστικά (λ.χ. δομή οργανισμού, αμοιβές, ψυχολογικό κλίμα), γ) 

δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου (λ.χ. φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, επαγγελματική εξέλιξη). Από την άλλη, η επαγγελματική εξουθένωση έχει 

επιπτώσεις τόσο στο άτομο που τη βιώνει όσο και στον οργανισμό (Κάντας, 1996). 

Ο Oranje (2001, στο Παππά, 2006) διακρίνει τρεις τρόπους θεώρησης της επαγγελ-

ματικής εξουθένωσης από τους μελετητές της: α) Κάποιοι την εκλαμβάνουν ως ένα 

πρόβλημα αντιμετώπισης (coping problem), που εμφανίζεται όταν το άτομο κρίνει τον 

εαυτό του ανίκανο να αντιμετωπίσει τους περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες, 

πραγματικούς ή φανταστικούς. β) Άλλοι βλέπουν την επαγγελματική εξουθένωση ως 

μια κατάσταση σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, που παρατηρείται στα άτομα που 

καταβάλλουν έντονη συναισθηματική προσπάθεια στον χώρο εργασίας τους. γ) Πολλοί 

μελετητές αποδίδουν την εξουθένωση του εργαζομένου στην ύπαρξη αγχογόνων περι-

βαλλοντικών παραγόντων, όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών με 

τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους διευθυντές. 

Στη Γερμανία οι van Dick & Wagner (2001) πρότειναν ένα μοντέλο που συνδέει το 

στρες με την εξουθένωση. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο φόρτος εργασίας (κακή συ-

μπεριφορά μαθητών, προβλήματα με γονείς κ.ά.) και η παρενόχληση (mobbing, άδικη 

κριτική από διευθυντή, κοινωνικός αποκλεισμός από συναδέλφους) προκαλούν στον 

εκπαιδευτικό εξουθένωση, η οποία ευθύνεται για εμφάνιση χρόνιων σωματικών συ-

μπτωμάτων (καρδιακά προβλήματα, κεφαλόπονοι, στομαχόπονοι κ.ά.) και συχνές απου-

σίες από την εργασία. Η χρήση κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες 

(αναζήτηση βοήθειας από συναδέλφους, τεχνικές χαλάρωσης κ.ά.), σε συνδυασμό με 

την υποστήριξη από τον διευθυντή, μπορεί να περιορίσει την αρνητική αντίληψη που 

έχει ο εκπαιδευτικός για τους παράγοντες που του προκαλούν στρες. 

Σημ.: Στις παρενθέσεις σημειώνεται το R2. 

Σχήμα 3. Μοντέλο εκπαιδευτικού στρες των van Dick & Wagner 

Το πλέον γνωστό και ευρέως διαδεδομένο εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι το Maslach Burnout Inventory (MBI). Το ερωτηματολόγιο αυτό 

αποτελείται από 22 δηλώσεις αυτο-αξιολόγησης, που μετρούν σε μια 7βάθμια κλίμακα 
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Likert (από 0=ποτέ έως 6=κάθε μέρα) τη συχνότητα των συναισθημάτων και στάσεων 

των εργαζομένων σε συγκεκριμένες καταστάσεις, που σχετίζονται με τρεις διαστάσεις: 

τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την προσωπική επίτευξη. Η 

υψηλή επαγγελματική εξουθένωση αντιστοιχεί σε υψηλή βαθμολογία στις δύο πρώτες 

και χαμηλή στην τρίτη διάσταση. Αν και οι τρεις διαστάσεις μπορεί να συνυπάρχουν, 

το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης εκλαμβάνεται συνήθως ως μια εξελικτική 

διαδικασία, κατά την οποία τα αισθήματα συναισθηματικής εξάντλησης οδηγούν στην 

αποπροσωποποίηση, που με τη σειρά της καταλήγει σε ένα αίσθημα μειωμένης προσω-

πικής επίτευξης (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). 

Το MBI απευθυνόταν αρχικά στους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών (MBI-

Human Services Survey). Ωστόσο σύντομα αναπτύχθηκαν παραλλαγές του εργαλείου 

για τη διερεύνηση της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (MBI-Educators Survey) και 

των εργαζομένων που δε σχετίζονταν με την παροχή υπηρεσιών (MBI-General Survey). 

Το MBI-ES διαφέρει από το πρωτότυπο MBI μόνο ως προς το πρόσωπο του "αποδέκτη 

των υπηρεσιών" (recipient), ο οποίος στο MBI-ES αντικαταστάθηκε από τον "μαθητή" 

(student). Αφού ελέγχθηκε για την εγκυρότητα και αξιοπιστία του, το MBI-ES δημο-

σιεύθηκε το 1986 στη δεύτερη έκδοση του MBI Manual και αργότερα στο Maslach, 

Jackson & Leiter (1996). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν πολλοί ερευνητές από διάφορες χώρες υπέβαλαν το 

MBI και το MBI-ES σε στατιστικό έλεγχο της αξιοπιστίας, εγκυρότητας, παραγοντικής 

δομής και προσαρμογής τους στα δεδομένα, όπως οι Belcastro, Gold & Hays (1983, 

ΗΠΑ), Pierce & Molloy (1989, Αυστραλία), Byrne (1991b, 1993, Καναδάς), Aluja, 

Blanch & Garcia (2005, Ισπανία). 

Στην Ελλάδα πρώτοι οι Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου (1992) επιβεβαίωσαν την 

παραγοντική δομή του MBI εργαζόμενοι ερευνητικά σε ένα δείγμα νοσηλευτριών. Στη 

συνέχεια ο Κάντας (1996) επαλήθευσε την καταλληλότητα του MBI και του MBI-ES 

για τους επαγγελματίες του τομέα υγείας και πρόνοιας (νοσηλευτές, γιατροί, κοινωνικοί 

λειτουργοί και εργασιοθεραπευτές) και τους εκπαιδευτικούς. Αργότερα οι Kantas & 

Vassilaki (1997) διερεύνησαν την παραγοντική δομή του MBI-ES σε ένα δείγμα 220 

εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ από σχολεία της Αττικής, Κρήτης και Πελοποννήσου. Οι 

Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, Κουμπιάς & Γιαβρίμης (2002) επιβεβαίωσαν την παραγο-

ντική δομή του MBI-ES σε ένα δείγμα 411 εκπαδευτικών ΠΕ, που υπηρετούσαν σε 

σχολεία της Αττικής. Στην Κύπρο ο Kokkinos (2006) εξέτασε τα ψυχομετρικά χαρα-

κτηριστικά και την τριμερή παραγοντική δομή της δικής του μετάφρασης του MBI-ES 

σε ένα δείγμα 771 Ελληνοκυπρίων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ και επιβεβαίωσε την 
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καταλληλότητα του εργαλείου για τα δεδομένα των σχολείων της Κύπρου. 

Ο Farber (2000), ξεκινώντας από την τριμερή δομή της εξουθένωσης, όπως την 

περιέγραψαν η Maslach και οι συνεργάτες της, εισηγήθηκε μια τέταρτη διάσταση, την 

ανακολουθία (inconsequentiality). Η ανακολουθία αναφέρεται στην εκτίμηση που κάνει 

ο εργαζόμενος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ότι οι προσπάθειές του να βοηθήσει 

τους άλλους καθίστανται αναποτελεσματικές και ότι η προσωπική ανταμοιβή του από 

την εργασία δεν αντιστοιχεί στις προσπάθειές του. Η συνηθέστερη μορφή εξουθένωσης 

χαρακτηρίζεται, κατά τον Farber, από τα παράπονα του εργαζομένου για τις πολλές και 

ποικίλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, τις αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις, τις μη ικα-

νοποιητικές χρηματικές αμοιβές και τις ανεπαρκείς ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. 

Ένα από τα νεότερα μοντέλα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών εί-

ναι αυτό του Chang (2009). Το μοντέλο αυτό διακρίνει τους παράγοντες που ευθύνο-

νται για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών σε ατομικούς (individual 

factors), οργανωσιακούς (organizational factors) και συναλλακτικούς (transactional 

factors). Στους ατομικούς παράγοντες ανήκουν τα βιογραφικά χαρακτηριστικά και η 

προσωπικότητα του ατόμου. Οι οργανωσιακοί παράγοντες σχετίζονται με τον χώρο του 

σχολείου και τις συνθήκες εργασίας. Οι παράγοντες συναλλαγής αναφέρονται στην αλ-

ληλεπίδραση μεταξύ ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων, όπως δείχνει το παρα-

κάτω σχήμα, που αποτυπώνει το μοντέλο του Chang για την επαγγελματική εξουθένωση. 

 

Σχήμα 4. Μοντέλο επαγγελματικής εξουθένωσης του Chang 

 

2.3.2.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 

Η ποικιλία των εννοιολογικών ορισμών, που έχουν προταθεί κατά καιρούς για την 

επαγγελματική ικανοποίηση, συνοδεύεται από μία πληθώρα θεωρητικών κατασκευών 

και ερευνητικών εργαλείων, που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση, περιγραφή 



49 

και μέτρηση της ικανοποίησης των απασχολουμένων σε διαφόρους τομείς εργασίας. 

Η θεωρητική θεμελίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης βασίστηκε στη θεωρία 

των κινήτρων. Από τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα κινήτρων, που αναπτύχθηκαν κατά 

καιρούς, άλλα εστιάζουν στο περιεχόμενο και στο είδος των κινήτρων (οντολογικές 

θεωρίες), άλλα επικεντρώνονται στις συμπεριφορές και τις συνθήκες που ενθαρρύνουν 

ή αποθαρρύνουν την απόδοση των εργαζομένων (μηχανιστικές/διαδικαστικές θεωρίες). 

Τα κυριότερα οντολογικά μοντέλα κινήτρων, που γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση 

αλλά και έντονη κριτική, είναι τα παρακάτω: 

α) Ο Douglas McGregor διατύπωσε τις θεωρίες Χ και Υ για την παρακίνηση των 

εργαζομένων (employee motivation theory X and theory Y). Η θεωρία Χ υποθέτει ότι οι 

άνθρωποι από τη φύση τους αποστρέφονται την εργασία και αποφεύγουν την ευθύνη. 

Οι εργοδότες που ενστερνίζονται τη θεωρία αυτή ασκούν στενή επίβλεψη και αυστηρό 

έλεγχο, προκειμένου να αναγκάσουν τους εργαζομένους να παράγουν αποτελεσματικά 

και αποδοτικά. Η θεωρία Υ, αντίθετα, υποθέτει ότι όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους στον χώρο εργασίας τους, εφόσον τους δοθούν τα 

κατάλληλα κίνητρα. Οι εργοδότες που συντάσσονται με τη θεωρία αυτή ευνοούν την 

αυτονομία και ελευθερία, ενώ επίσης εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για την 

ικανοποίηση των ανώτερων αναγκών των εργαζομένων (Ζαβλανός, 2002). 

β) Ο I.S. Adams εισηγήθηκε τη θεωρία της δικαιοσύνης (equity theory), σύμφωνα 

με την οποία η επαγγελματική ικανοποίηση προσδιορίζεται από το ισοζύγιο εισόδου-

εξόδου, δηλαδή από τη σχέση ανάμεσα σε αυτά που προσδοκά ο εργαζόμενος από την 

εργασία του και σε αυτά που τελικά λαμβάνει. Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος συγκρίνει 

τους παρακάτω λόγους: 

ατομική αμοιβή (έξοδος) και αμοιβές των άλλων 

ατομική προσπάθεια (είσοδος) ή βαθμός 

συνεισφοράς στην επιχείρηση 
 προσπάθειες των άλλων ή βαθμός 

συνεισφοράς τους στην επιχείρηση 

Ο εργαζόμενος δυσαρεστείται εάν από τη σύγκριση των δύο λόγων αντιληφθεί ότι 

αμείβεται λιγότερο (δηλαδή υστερεί σε μισθό, αναγνώριση, ευκαιρίες εξέλιξης κ.ά.) σε 

σχέση με άλλους, ενώ προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτούς (γνώσεις, χρόνο, κόπο, 

εμπειρία κ.ά.). Αντίθετα, νιώθει ικανοποίηση όταν διαπιστώνει ότι αμείβεται κατά την 

αξία του και την προσπάθεια που καταβάλλει. Με άλλα λόγια, η ισότητα των λόγων 

ισοδυναμεί με ικανοποίηση, ενώ η υστέρηση του πρώτου λόγου έναντι του δεύτερου 

συνεπάγεται τη δυσαρέσκεια του εργαζομένου (Ζαβλανός, 2002). 

γ) Σύμφωνα με τη θεωρία των δύο παραγόντων (two factor theory) του Frederick 

Herzberg, μια ομάδα ενδογενών παραγόντων, που ονομάζονται κίνητρα (motivators), 

όπως η επιτυχία, η αναγνώριση, η ίδια η εργασία, η υπευθυνότητα, η πρόοδος, η προ-
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σωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, οδηγούν στην ικανοποίηση του εργαζομένου, ενώ η 

απουσία τους δε συνεπάγεται δυσαρέσκεια. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι εξωγενείς 

παράγοντες, που καλούνται παράγοντες υγιεινής ή συντήρησης (hygiene ή maintenance 

factors), οι οποίοι αποτρέπουν τη δυσαρέσκεια του εργαζομένου, αφού εξασφαλίζουν 

ένα ελάχιστο επίπεδο οφέλους, αλλά δεν οδηγούν απαραίτητα στην ικανοποίηση. Τέ-

τοιοι παράγοντες είναι οι συνθήκες εργασίας, ο μισθός, η ασφάλεια από την εργασία, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και άλλα οφέλη, οικονομικά και μη (Ζαβλανός, 2002). 

δ) Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών (hierarchy of needs theory) του Abraham 

Maslow βασίζεται στην παραδοχή ότι ο άνθρωπος έχει ψυχοσωματικές και κοινωνικές 

ανάγκες, οι οποίες κλιμακώνονται σε πέντε επίπεδα. Όταν μια ανάγκη ικανοποιηθεί, 

αναδύεται μια νέα, ανώτερη ανάγκη, στην ικανοποίηση της οποίας κατευθύνονται όλες 

οι προσπάθειες του ανθρώπου (Ζαβλανός, 2002). 

ε) Ο Alderfer πρότεινε μια νέα διάταξη των αναγκών, όπως τις προσδιόρισε ο 

Maslow. Συγκεκριμένα, συνόψισε τα δύο κατώτερα επίπεδα της πυραμίδας των ανα-

γκών του Maslow σε ένα, το οποίο αναφέρεται στις ανάγκες ύπαρξης (existence), με το-

νόμασε το μεσαίο επίπεδο σε ανάγκες σχέσης (relatedness) και συμπεριέλαβε σε ένα 

τρίτο, ανώτερο επίπεδο τις ανάγκες ανάπτυξης (growth), που αντιστοιχούν στα δύο 

ανώτερα επίπεδα της πυραμίδας (Ζαβλανός, 2002). 

 

          Herzberg                                            Maslow                                            Alderfer 

Σχήμα 5. Κατηγορίες αναγκών κατά Herzberg, Maslow και Alderfer 

Τα κυριότερα μηχανιστικά ή διαδικαστικά μοντέλα κινήτρων είναι τα παρακάτω: 

α) Η θεωρία της προσδοκίας (expectancy theory) του V.H. Vroom υποθέτει ότι οι 

άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα αποτελέσματα/αμοιβές που επιθυμούν να 

λάβουν για την προσπάθεια που καταβάλλουν στον χώρο εργασίας. Η ικανοποίηση 

κάθε ατόμου εξαρτάται από τον αντιληπτό βαθμό συμφωνίας ανάμεσα στην επιθυμητή 

και στην πραγματική αμοιβή που λαμβάνει από την εργασία του. Για τον λόγο αυτό το 

άτομο τείνει να επιδεικνύει τη συμπεριφορά εκείνη, που θα φέρει τα επιθυμητά αποτε-
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λέσματα/αμοιβές και, κατ’ επέκταση, την επαγγελματική ικανοποίηση (Ζαβλανός, 2002). 

β) Παρόμοια, η θεωρία της απόκλισης (discrepancy theory) των Locke & Porter 

τονίζει τη σημασία της απόκλισης που υπάρχει, κατά την αντίληψη του εργαζομένου, 

ανάμεσα στο επιθυμητό και στο πραγματικό αποτέλεσμα των προσπαθειών του. Έτσι 

όσο μεγαλύτερη είναι η αντιληπτή απόκλιση από τα επιθυμητό αποτέλεσμα, τόσο 

μικρότερη είναι η επαγγελματική ικανοποίηση του ατόμου (Ζαβλανός, 2002). 

Στη βάση των παραπάνω μοντέλων αναπτύχθηκαν διάφορα εργαλεία μέτρησης της 

ικανοποίησης των εργαζομένων από διάφορες όψεις της εργασίας τους. Ένα από τα 

πρώτα εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι το Minnesota Satisf-

action Questionnaire των Weiss, Dawis, England & Lofquist (1967, στο Αντωνίου, 

2006). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 100 στοιχεία που μετρούν διαφορετικές 

όψεις της εργασίας. Οι ερωτηθέντες δηλώνουν τον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίη-

σης για κάθε στοιχείο του ερωτηματολογίου σε μία 5βάθμια κλίμακα (από πολύ δυσα-

ρεστημένος έως πολύ ικανοποιημένος).  

Μία ευρέως διαδεδομένη κλίμακα μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης εί-

ναι το Job Descriptive Index των Smith, Kendal & Hullin (1969, στο Αντωνίου, 2006). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 72 στοιχεία που αφορούν σε πέντε όψεις της ερ-

γασίας (η ίδια η εργασία, μισθός, προαγωγή, συνεργασία με τους συναδέλφους, προϊστά-

μενος) και στην εργασία γενικά. 

Οι Wanous & Lawler (1972) ανέπτυξαν ένα εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής 

ικανοποίησης με έξι κλίμακες: εκτίμηση, ανάπτυξη, ασφάλεια, κοινωνικός παράγοντας, 

αυτονομία, αμοιβή. Συγκεκριμένα το μεθοδολογικό αυτό εργαλείο εξετάζει 23 όψεις της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, όπως αυτοεκτίμηση, σεβασμός, δίκαιη μεταχείριση, ευ-

καιρίες ανάπτυξης, γόητρο της εργασίας μέσα και έξω από τον οργανισμό, βαθμός επί-

βλεψης, ευκαιρία για ανεξάρτητη σκέψη, αίσθημα ασφάλειας, ανατροφοδότηση της 

επίδοσης, ποικιλία εργασίας, δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, αίσθημα ολοκλήρωσης.  

Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από το επάγγελμά τους προ-

τάθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια. Ο Bourke (1984, στο Smith & Bourke, 1992) ανέπτυ-

ξε ένα μοντέλο για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αποτελούμενο 

από τρεις κλίμακες που μετρούν την ικανοποίηση από α) τον φόρτο εργασίας και τις 

εργασιακές συνθήκες, β) τις σχέσεις με τους μαθητές και γ) τις σχέσεις με τον διευθυ-

ντή του σχολείου και τους συναδέλφους. Ο Lester (1987) δημιούργησε το Teacher Job 

Satisfaction Questionnaire, που μετρά εννέα διαστάσεις της ικανοποίησης των εκπαι-

δευτικών: επίβλεψη, συνάδελφοι, εργασιακές συνθήκες, αποδοχές, υπευθυνότητα, εργασία 

καθεαυτή, προαγωγή, ασφάλεια, αναγνώριση. 
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Σύμφωνα με άλλο μοντέλο, η επαγγελματική ικανοποίηση είναι συνάρτηση των χα-

ρακτηριστικών του σχολείου (δημόσιο ή ιδιωτικό, μέγεθος), των προσωπικών και επαγ-

γελματικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάστα-

ση, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, τυπικά προσόντα, θέση στο σχολείο), των συνθηκών 

και των διαπροσωπικών σχέσεων που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον (οργανω-

σιακή δομή, σύστημα λήψης αποφάσεων, διευθυντικό στυλ ηγεσίας, γόητρο σχολείου, 

σχέσεις με συναδέλφους, με γονείς κ.ά.) (Rodgers-Jenkinson & Chapman, 1990). 

Στο Hong Kong οι Ho & Au (2006) δημιούργησαν Teaching Satisfaction Scale 

(TSS), ένα σύντομο εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαι-

δευτικών. Το ερωτηματολόγιο που συνέταξε ο Chen Weiqi (2007) είναι βασισμένο σε 

ένα μοντέλο δέκα διαστάσεων επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στην 

Κίνα: ηγεσία και διοίκηση, επαγγελματικά επιτεύγματα, ποιότητα μαθητών, εκπαιδευ-

τικό σύστημα και κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνικό status εκπαιδευτικών, εισόδημα και 

ευημερία, σχέσεις με συναδέλφους, κοινωνική αναγνώριση, εργασιακή πίεση, εργασια-

κό περιβάλλον και εργασιακές συνθήκες. 

Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων στην Ελλάδα 

οι Koustelios & Bagiatis (1997) ανέπτυξαν το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγ-

γελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory-ESI). Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 24 προτάσεις και μετρά σε μια 5βάθμια κλίμακα Likert (από 1=συμ-

φωνώ απόλυτα έως 5=διαφωνώ απόλυτα) έξι διαστάσεις της ικανοποίησης από την ερ-

γασία, που σχετίζονται με την ίδια την εργασία, τον μισθό, τις προαγωγές, τον άμεσο 

προϊστάμενο, τις συνθήκες εργασίας και τον οργανισμό ως ολότητα. 

Οι Μακρή-Μπότσαρη & Ματσαγγούρας (2003) δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο 

με 18 στοιχεία, τα οποία αναφέρονται σε τέσσερις παράγοντες-πηγές ικανοποίησης: 

συνθήκες εργασίας, αναγνώριση από γονείς και μαθητές, αξιοκρατία του συστήματος 

και αναγνώριση από προϊσταμένους και συναδέλφους. 

Οι Παπαπαναγιώτου & Θεοφιλίδης (2008) ανέπτυξαν ένα μοντέλο διερεύνησης της 

επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, που λαμβάνει υπόψη το 

φύλο και τα χρόνια υπηρεσίας (προϋπάρχοντα δεδομένα), τα κίνητρα (ενδογενή ή εξω-

γενή) που ώθησαν το άτομο να επιλέξει το συγκεκριμένο επάγγελμα, διάφορες πτυχές 

των συνθηκών εργασίας, καθώς και τις προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις του ατόμου. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών εξετάζεται μέσα από 25 μεταβλητές, 

που ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες ικανοποίησης από: α) τις συνθήκες εργα-

σίας, β) την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών από μαθητές και γονείς, γ) την 

αναγνώριση από προϊσταμένους και συναδέλφους και δ) το επίπεδο αξιοκρατίας. 
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Σχήμα 6. Μοντέλο επαγγελματικής ικανοποίησης των Παπαπαναγιώτου & Θεοφιλίδη 

Η Saiti (2007) χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο με επτά παράγοντες που επη-

ρεάζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ΠΕ στην Ελλάδα: α) ο ρόλος του διευ-

θυντή του σχολείου και το σχολικό κλίμα, β) η δυνατότητα προαγωγής και τα προνόμια 

που απολαμβάνει ο εκπαιδευτικός από το επάγγελμά του, γ) η εκπαιδευτική πολιτική 

και η ηθική ανταμοιβή των εκπαιδευτικών, δ) οι οικονομικές απολαβές των εκπαιδευ-

τικών, ε) η οργάνωση της σχολικής ζωής, στ) τα συναισθήματα των ίδιων των εκπαι-

δευτικών για το επάγγελμά τους και ζ) η συνεργασία με τους συναδέλφους. 

Οι Παπάνης & Γιαβρίμης (2007) δημιούργησαν ένα εργαλείο για τη μέτρηση του 

άγχους, της εξουθένωσης και της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Το ερωτηματολό-

γιο εξετάζει επτά παράγοντες: α) επίτευξη-ανέλιξη, β) οργανωτικό κλίμα και ασφάλεια, 

γ) επαγγελματικό άγχος, δ) κοινωνικό κεφάλαιο ε) γενικό άγχος, στ) διαπροσωπικές 

σχέσεις, ζ) συναισθηματική εξάντληση και η) συναισθηματική αποξένωση. 

Οι Δημητριάδης & Παπαδόπουλος (2011) ανέπτυξαν ένα όργανο μέτρησης της επαγ-

γελματικής ικανοποίησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών ΠΕ. Το ερωτηματολόγιο αποτε-

λείται από 75 στοιχεία κατανεμημένα σε 18 παράγοντες: επάγγελμα καθεαυτό, συνά-

δελφοι και συνεργασία, εποπτεία, συνεργασία και υποστήριξη από προϊσταμένους, προ-

σωπική ανάπτυξη και επιμόρφωση, οικονομικές απολαβές, δημιουργικότητα, κοινωνικό 

κύρος, εξασφαλισμένη εργασία, υπευθυνότητα, αυτονομία, συμμετοχή στη λήψη από-

φάσεων και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λειτουργικότητα, περιβάλλον και 

ασφάλεια σχολείου, άσκηση εξουσίας, προαγωγή και επαγγελματική εξέλιξη, αποφυγή 

άγχους, απαιτούμενη ικανότητα, αυτονομία στο μάθημα, ποικιλία, διακοπές και αργίες. 

 

2.3.2.3 Οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση 

Σύμφωνα με το μοντέλο των Porter, Steers, Mowday & Boulian (1974, στο Douglas, 

2010), η οργανωσιακή δέσμευση του εργαζομένου δηλώνει: α) την ισχυρή πίστη και 

αποδοχή των οργανωσιακών στόχων και αξιών, β) την προθυμία του να καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια χάριν του οργανισμού και γ) τη βέβαιη επιθυμία του να παρα-



54 

μείνει μέλος του οργανισμού. Στη βάση του μοντέλου αυτού οι Mowday, Steers & 

Porter (1979) δημιούργησαν το Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) για 

τη μέτρηση της οργανωσιακής δέσμευσης. Το OCQ αποτελείται από 15 στοιχεία, που 

προσδιορίζουν τις τρεις διαστάσεις της δέσμευσης. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιεί 

μια 7βάθμια κλίμακα Likert (από 7=συμφωνώ απόλυτα έως 1=διαφωνώ απόλυτα). Οι 

βαθμοί των απαντήσεων συμποσούνται και στη συνέχεια διαιρούνται με το 15, ώστε να 

προκύψει ένας συνοπτικός δείκτης της δέσμευσης των εργαζομένων. 

Οι Allen & Meyer (1990) εισηγήθηκαν ένα μοντέλο οργανωσιακής δέσμευσης με 

τρεις διαστάσεις: α) Συναισθηματική δέσμευση: αναφέρεται στη συναισθηματική αφο-

σίωση, ταύτιση και εμπλοκή του εργαζομένου με τον οργανισμό. Ο εργαζόμενος ταυτί-

ζεται με τις αξίες του οργανισμού, νιώθει υπερήφανος που είναι μέλος του, επιδιώκει 

την επίτευξη των στόχων του οργανισμού και συνεχίζει να εργάζεται εκεί όχι από ανά-

γκη αλλά από συνειδητή επιλογή. β) Συνεχιστική δέσμευση: αναφέρεται στο κόστος που 

ο εργαζόμενος πιστεύει ότι θα έχει εάν αποχωρήσει από τον οργανισμό λόγω έλλειψης 

αξιόλογων ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Ο εργαζόμενος παραμένει στον οργανισμό 

από ανάγκη και όχι επειδή το θέλει πραγματικά. γ) Κανονιστική δέσμευση: αναφέρεται 

στο αίσθημα υποχρέωσης που έχει ο εργαζόμενος απέναντι στον οργανισμό. Ο εργαζό-

μενος παραμένει στον οργανισμό επειδή το θεωρεί ηθικό και σωστό. Το μοντέλο αυτό 

αποτυπώθηκε σε ένα εργαλείο μέτρησης της οργανωσιακής δέσμευσης που αποτελείται 

από 18 στοιχεία. Η κλίμακα μέτρησης είναι 7βάθμια (από 1=διαφωνώ απόλυτα έως 

7=συμφωνώ απόλυτα). Ο βαθμός οργανωσιακής δέσμευσης προσδιορίζεται από το 

άθροισμα των βαθμών όλων των απαντήσεων (εύρος βαθμολογίας: από 18 έως 126). Η 

υψηλή βαθμολογία σημαίνει υψηλή δέσμευση στον οργανισμό. 

Οι Collie, Shapka & Perry (2011) διέκριναν ανάμεσα σε τρεις μορφές δέσμευσης: 

α) γενική επαγγελματική δέσμευση, δηλαδή η δέσμευση με το επάγγελμα ως καριέρα, β) 

μελλοντική επαγγελματική δέσμευση, δηλαδή η πρόθεση του εργαζομένου να παραμείνει 

στο επάγγελμα, και γ) οργανωσιακή δέσμευση, δηλαδή η πρόθεση του εργαζομένου να 

παραμείνει στον οργανισμό. Το μοντέλο αυτό αποτυπώθηκε σε ένα σύντομο εργαλείο 

μέτρησης των τριών διαστάσεων της δέσμευσης αποτελούμενο από ισάριθμα στοιχεία. 

Το πρώτο στοιχείο μετρά τη γενική επαγγελματική δέσμευση με την ερώτηση: "Εάν 

μπορούσατε να γυρίσετε πίσω στα φοιτητικά σας χρόνια και ξεκινούσατε από την αρχή, 

θα γινόσασταν εκπαιδευτικός ή όχι;". Το δεύτερο στοιχείο μετρά τη μελλοντική επαγ-

γελματική δέσμευση με την ερώτηση: "Πόσον καιρό σκοπεύετε να παραμείνετε εκπαι-

δευτικός;". Τα τρίτο στοιχείο μετρά την οργανωσιακή δέσμευση με την ερώτηση: "Πό-

σον καιρό σκοπεύετε να διδάξετε στο σημερινό σχολείο;" 
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Ένα βασικό συστατικό της οργανωσιακής δέσμευσης, αλλά και ζωτικό στοιχείο της 

λειτουργίας του σχολικού οργανισμού, είναι η πίστη-εμπιστοσύνη (trust). Συστατικά της 

πίστης είναι η εμπιστοσύνη, η καλή προαίρεση, η αξιοπιστία, ο συναγωνισμός, η εντι-

μότητα και η ανοιχτότητα. Ο υψηλός βαθμός οργανωσιακής πίστης εξασφαλίζει ένα 

περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο είναι πρόθυμο να μοιραστεί με τους άλλους σκέ-

ψεις, αισθήματα και ιδέες. Η πίστη μπορεί να καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί μέσα στο 

κατάλληλο σχολικό κλίμα, ενώ κινδυνεύει να εκλείψει όταν οι συνθήκες του περιβάλ-

λοντος είναι εχθρικές. Έρευνες για τη σχέση του σχολικού κλίματος με την οργανω-

σιακή πίστη έχουν δείξει ότι το περιεχόμενο και ο βαθμός της πίστης μέσα στον οργα-

νισμό εξαρτώνται από τη συμπεριφορά τόσο των διευθυντών όσο και των εκπαιδευτι-

κών. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι η υποστηρικτική ηγεσία επηρεάζει σημαντικά 

τον βαθμό εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών απέναντι στον διευθυντή και τους συνα-

δέλφους τους (Tschannen-Moran & Hoy, 2000). 

 

2.3.3 Μοντέλα για την επίδοση των εκπαιδευτικών 

Τα θεωρητικά μοντέλα και τα ερευνητικά εργαλεία που προτάθηκαν για την επαγ-

γελματική επίδοση των εκπαιδευτικών εκλαμβάνουν την επίδοση ως αποτέλεσμα του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Για τον λόγο αυτό συσχετίζουν την επίδοση των 

διδασκόντων με την επίδοση των μαθητών και με την αποτελεσματικότητα του σχο-

λείου γενικότερα. Επίσης, κάποια μοντέλα αγνοούν τις αντιλήψεις των ίδιων των εκπαι-

δευτικών και λαμβάνουν υπόψη τις γνώμες άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι οι διευθυντές, οι μαθητές, οι γονείς.  

Η μέτρηση της επαγγελματικής επίδοσης των εκπαιδευτικών συνδέεται συνήθως με 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, που είναι θεσμοθετημένη σε πολλές 

χώρες. Ήδη στις αρχές του 20ού αιώνα εφαρμοζόταν στις ΗΠΑ ένα σύστημα κατά-

ταξης των εκπαιδευτικών βάσει της επίδοσής τους. Η αξιολόγηση γινόταν από τον επι-

κεφαλής του σχολικού οργανισμού, ο οποίος βαθμολογούσε ορισμένα χαρακτηριστικά 

που αφορούσαν στα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας και στις σχέσεις των 

εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους. Η τελική κατάταξη 

γινόταν βάσει της συνολικής βαθμολογίας που είχαν συγκεντρώσει οι εκπαιδευτικοί. Η 

μέθοδος αυτή δέχθηκε αυστηρή κριτική, διότι βασιζόταν στην υποκειμενική κρίση ενός 

ατόμου. Μία σειρά από εμπειρικές έρευνες που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1920 ανέ-

δειξαν το έλλειμμα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της μεθόδου (Medley & Coker, 1987). 

Το μοντέλο που ανέπτυξε ο Adeyemi (2008) για την επαγγελματική επίδοση των 

δασκάλων στην πολιτεία Ondo της Νιγηρίας συνδυάζει έντεκα όψεις του έργου των 
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εκπαιδευτικών: επίδοση στη διδασκαλία, προετοιμασία μαθήματος, παρουσίαση μαθή-

ματος, αξιολόγηση διδασκαλίας, εξωδιδακτικές δράσεις, αποτελεσματική επίβλεψη, 

έλεγχος εργασίας μαθητών, αποτελεσματική ηγεσία, παρακίνηση, ικανότητα επιβολής 

πειθαρχίας. Το μειονέκτημα του μοντέλου είναι ότι δε λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις 

των ίδιων των δασκάλων, αλλά των διευθυντών των σχολείων. 

Ο Raza (2010) χρησιμοποίησε για τη μέτρηση της επίδοσης των διδασκόντων στα 

δημόσια και ιδιωτικά κολλέγια του Punjab (Πακιστάν) δύο ερωτηματολόγια για την 

επίδοση των διδασκόντων που αποτελούνταν από 30 στοιχεία το καθένα. Το ένα ερω-

τηματολόγιο απευθυνόταν στους επικεφαλής και στους διδάσκοντες των κολλεγίων και 

το άλλο στους σπουδαστές. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να δηλώσουν την άποψή τους για 

θέματα όπως αφοσίωση στον οργανισμό, συνέπεια των διδασκόντων κατά την επιτέλε-

ση των καθηκόντων, έγκαιρη προσέλευση στο μάθημα, προγραμματισμός μαθημάτων, 

καλή προετοιμασία, διαχείριση τάξης, διαχείριση χρόνου, προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

μεταδοτικότητα στη διδασκαλία, χρήση παραδειγμάτων και εποπτικών μέσων, ενθάρ-

ρυνση διαλόγου, προώθηση συνεργασίας, ανατροφοδότηση, φιλικότητα, ειλικρίνεια, 

ενδιαφέρον για προσωπικά προβλήματα φοιτητών.  

 

2.4 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας  

2.4.1 Έρευνες για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα 

Το OCDQ των Halpin & Croft χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τη μέτρηση του κλί-

ματος των σχολικών οργανισμών και την κατάταξή τους πάνω στο συνεχές "ανοιχτό-

κλειστό". Σύντομα το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε στην αναζήτηση συσχετι-

σμών ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και άλλες μεταβλητές (Thomas, 1976). Ήδη στη 

δεκαετία του 1960 παρατηρήθηκε μία τάση συσχετισμού του σχολικού κλίματος με 

κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες (Gentry & Kenney, 1965. Watkins, 1968) και με 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας των εκπαιδευτικών.  

Οι Kenney, White & Gentry (1967) εξέτασαν εάν τα χαρακτηριστικά προσωπικότη-

τας των δασκάλων επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους για το οργανωσιακό κλίμα του σχο-

λείου στο οποίο υπηρετούν. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.145 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

συμπλήρωσαν το OCDQ των Halpin & Croft και ένα ερωτηματολόγιο για την προσω-

πικότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δάσκαλοι που αντιλαμβάνονταν το οργα-

νωσιακό κλίμα ως ανοιχτό, υπό τη συνθήκη ότι το σχολείο είχε καταταγεί σε αυτή την 

κατηγορία από το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, ήταν ευγενικοί και ήπιοι χαρακτήρες. 

Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα για τους δασκάλους των κλειστών σχολείων. 

Το σχολικό οργανωσιακό κλίμα και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των εκπαι-



57 

δευτικών μελέτησαν βάσει του OCDQ και οι George & Bishop (1971). Στην έρευνα 

συμμετείχαν 296 δάσκαλοι από δημόσια δημοτικά σχολεία μιας αμερικάνικης πολιτεί-

ας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αντίληψη που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί για το 

κλίμα του σχολείου είναι συνάρτηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας των ίδιων και στα χαρακτηριστικά του σχολικού οργανισμού. 

Η West (1985) χρησιμοποίησε το ερωτηματολόγιο του Brookover στην έρευνά της 

για τις αιτίες των χαμηλών επιδόσεων σε γλώσσα και μαθηματικά των παιδιών που φοι-

τούσαν στα δημόσια δημοτικά σχολεία μιας αστικής περιοχής του New Jersey (ΗΠΑ). 

Στη έρευνα συμμετείχαν 147 εκπαιδευτικοί από 26 δημοτικά σχολεία. Τα αποτελέσμα-

τα επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση ότι το ψυχο-κοινωνικό κλίμα του σχολείου εξηγεί 

σε μεγάλο βαθμό τη διακύμανση στις επιδόσεις των μαθητών. Σύμφωνα με την ερευνή-

τρια, η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση 

προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση συγκεκριμένων διαστάσεων του ψυχο-

κοινωνικού κλίματος του σχολείου. 

Στην Αυστραλία οι Dorman, Fraser & McRobbie (1995, 1997) μελέτησαν βάσει του 

SLEQ την τυχούσα σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον του σχολείου και το περιβάλλον 

των εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε σχολεία ΔΕ. Από την έρευνα προέκυψε ότι 

υπάρχει αδύναμη συσχέτιση ανάμεσα στις διαστάσεις του περιβάλλοντος του σχολείου 

και σε αυτές των εργαστηρίων φυσικών επιστημών και ότι το περιβάλλον του σχολείου 

δεν αντανακλάται απαραίτητα στο περιβάλλον της τάξης. Παρόμοια ήταν τα αποτελέ-

σματα έρευνας που διεξήγαγαν οι Aldridge, Fraser & Laugksch (2011) στην επαρχία 

Limpopo (Νότια Αφρική). Η εκτίμηση των ερευνητών από τη μελέτη των αποτελεσμά-

των ήταν ότι το σχολικό περιβάλλον στο σύνολό του δεν ασκεί ισχυρή επιρροή στο κλί-

μα που διαμορφώνεται σε κάθε τάξη. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας των Cresswell & Fisher (1996), υπάρχει ση-

μαντική συσχέτιση ανάμεσα στη συμπεριφορά του διευθυντή και στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για το κλίμα του σχολείου. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβά-

νονται με αρνητικό τρόπο το σχολικό περιβάλλον όταν ο διευθυντής επιδεικνύει απέ-

ναντί τους επικριτική και σκληρή συμπεριφορά.  

Αντικείμενο της έρευνας των Webster & Fisher (2003) ήταν η σχέση ανάμεσα στο 

σχολικό περιβάλλον και τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 620 εκπαιδευτικοί και 4.645 μαθητές από 57 σχολεία ΔΕ στην Αυστραλία. 

Ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα, που επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, ήταν ότι το 

σχολικό περιβάλλον επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διεξάγουν το 

μάθημα μέσα στην τάξη. Η θετική αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τις διαστά-
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σεις του σχολικού κλίματος επιδρά θετικά στη διεξαγωγή της διδασκαλίας, που με τη 

σειρά της οδηγεί σε υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Οι Johnson & Stevens (2006) διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στο σχολικό κλίμα 

και τα επιτεύγματα των μαθητών. Η έρευνα διεξήχθη βάσει του SLEQ (Johnson & Ste-

vens, 2001) με τη συμμετοχή 1.106 εκπαιδευτικών από 59 δημόσια δημοτικά σχολεία 

σε μια νοτιοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, υπάρχει θετική και 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το 

κλίμα του σχολείου τους και τις επιδόσεις των μαθητών σε γλώσσα, μαθηματικά, κοι-

νωνικές και φυσικές επιστήμες. Στα σχολεία υψηλών μαθητικών επιδόσεων οι δάσκα-

λοι δήλωσαν ότι το κλίμα είναι θετικό, καθώς το προσωπικό έχει ενότητα και ομόνοια, 

οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται ενεργά στη λήψη αποφάσεων, οι μαθητές είναι συνεργά-

σιμοι και φιλικοί, ενώ επίσης υπάρχει επάρκεια πόρων και βοηθητικών υπηρεσιών. 

Ωστόσο, κατά την εκτίμηση των ερευνητών, η σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές εί-

ναι μάλλον αμφίπλευρη. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως οι θετικές αντιλήψεις των εκ-

παιδευτικών για το περιβάλλον του σχολείου επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα επιτυ-

χίας που επικρατεί στο σχολείο. 

Ο Τσολακίδης (2010) διερεύνησε μέσω του OCDQ-RS το οργανωσιακό κλίμα των 

ΓΕ.Λ. του νομού Μαγνησίας σε ένα δείγμα 404 εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα αποτε-

λέσματα, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν αρνητικά την κατευθυντική και την αποθαρρυ-

ντική διευθυντική συμπεριφορά, ενώ επίσης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον 

φόρτο γραφειοκρατικής εργασίας, που συνήθως συνδέεται με τις παραπάνω μορφές 

συμπεριφοράς των διευθυντών. Ως προς τη συμπεριφορά των συναδέλφων τους οι συμ-

μετέχοντες έδειξαν προτίμηση στην οικεία εκπαιδευτική συμπεριφορά. Επίσης, από την 

έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για την υποστηρικτική διευθυντική συμπεριφορά ανάμεσα σε ανεξάρτη-

τα δείγματα της έρευνας που διακρίνονται με βάση την ηλικία, τη συνολική εκπαιδευτι-

κή υπηρεσία, την προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο σχολείο και την περιοχή στην οποία 

βρίσκεται το σχολείο. 

Ο Duff (2013) εξέτασε την ύπαρξη τυχόν διαφορών ανάμεσα στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 244 δάσκαλοι και έντεκα διευθυντές από τέσσερα δημοτικά σχολεία της 

Νότιας Γεωργίας (ΗΠΑ), οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν το OCDQ-RE. Από 

την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι διευθυντές έχουν μια πιο θετική αντίληψη 

για το σχολικό κλίμα σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς.  
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2.4.2 Έρευνες για τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

2.4.2.1 Επαγγελματική εξουθένωση 

Το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 

σε διάφορες χώρες. Οι Kyriacou & Sutcliffe μελέτησαν τις πηγές, τα συμπτώματα και 

τα επίπεδα στρες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο (1978b). Οι 

Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς (2000) διερεύνησαν το επαγγελματικό άγχος των εκ-

παιδευτικών της ΠΕ σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλη την Ελλάδα. Οι Παπαδό-

πουλος & Σταμόπουλος (2011) μελέτησαν το άγχος των εκπαιδευτικών ΠΕ που υπηρε-

τούν σε σχολεία των Αθηνών και αναζήτησαν τη σχέση του άγχους με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. 

Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του εργασιακού άγχους παίζει η προσωπικότητα 

του ατόμου. Από τα στοιχεία της προσωπικότητας που σχετίζονται με το άγχος μελετή-

θηκε ιδιαίτερα ο αντιληπτικός έλεγχος, δηλαδή η αντίληψη του ατόμου για το αν τα γε-

γονότα της ζωής του καθορίζονται από το ίδιο ή από εξωτερικούς παράγοντες (εσωτε-

ρικό και εξωτερικό κέντρο ελέγχου). Έτσι βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση ανάμε-

σα στο εξωτερικό κέντρο ελέγχου και το υψηλό επίπεδο άγχους (Kyriacou & Sutcliffe, 

1979b, Μ.Βρετανία. Capel, 1987, Μ.Βρετανία). Οι Mazur & Lynch (1989, ΗΠΑ) βρή-

καν ότι η εξουθένωση των εκπαιδευτικών οφειλόταν στη χαμηλή αυτο-εκτίμηση, το 

εξωτερικό κέντρο ελέγχου και την προσωπικότητα τύπου Α. Οι Cano-García, Padilla-

Muñoz & Carrasco-Ortiz (2005, Ισπανία) κατέδειξαν στη σημασία του νευρωτισμού και 

της εσωστρέφειας, ενώ ο Βασιλόπουλος (2012) έκανε λόγο για το κοινωνικό άγχος. 

Επίσης, πολλοί ερευνητές μελέτησαν τη σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης με την 

κοινωνική υποστήριξη (social support), που αναφέρεται στη θετική επίδραση που έχουν 

στον εργαζόμενο οι κοινωνικές του σχέσεις με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους, προ-

ϊσταμένους (Burke, Greenglass & Schwarzer, 1996, Καναδάς. Brouwers, Evers & To-

mic, 2001, Κάτω Χώρες. Chan, 2002, Κίνα). Άλλες μεταβλητές που αποδείχθηκε ότι 

επιδρούν στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών είναι η πολυπολιτισμικό-

τητα του σύγχρονου σχολείου (Tatar & Horenczyk, 2003, Ισραήλ). 

Πολλές έρευνες αναφέρονται στις πολιτικές και τεχνικές αντιμετώπισης του στρες 

(coping strategies), όπως των Riccio (1983, ΗΠΑ), Tuettemann & Punch (1992, Αυ-

στραλία), Chan (1998, Χονγκ Κονγκ), Betoret (2009, Ισπανία). Η αυτο-αποτελεσματι-

κότητα (self-efficacy) των εκπαιδευτικών σμμετείχε ως μεταβλητή σε πολλές έρευνες 

σχετικά με το εκπαιδευτικό στρες και την εξουθένωση (Tuettemann & Punch, 1992, 

Αυστραλία. Imants & van Zoelen, 1995, Κάτω Χώρες. Brouwers, Evers & Tomic, 

2001, Κάτω Χώρες. Skaalvik & Skaalvik, 2007, 2010, Νορβηγία). Πλήθος ερευνών 
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αναφέρονται στις πηγές του στρες. Οι κυριότερες πηγές στρες είναι οι σχέσεις με τους 

μαθητές (Tellenback, Brenner & Löfgren, 1983, Σουηδία), η συμπεριφορά των μαθη-

τών (Coldicott, 1985, Μ. Βρετανία. Blase, 1986, ΗΠΑ. Borg, Riding & Falzon, 1991, 

Μάλτα. Byrne, 1991a, Καναδάς), η διαχείριση του χρόνου (Blase, 1986, ΗΠΑ. Byrne, 

1991a, Καναδάς. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011, Ελλάδα), η γραφειοκρατική 

εργασία (Blase, 1986, ΗΠΑ. Byrne, 1991a, Καναδάς), η υπερφόρτωση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού (Pithers & Fogarty, 1995, Αυστραλία. Pithers & Soden, 1998, Σκωτία-

Αυστραλία). 

Στη Μ.Βρετανία η Capel (1987) μελέτησε το εργασιακό στρες και την εξουθένωση 

σε σχέση με τρεις ψυχολογικές μεταβλητές (σύγκρουση ρόλων, ασάφεια ρόλου και 

κέντρο ελέγχου), δύο οργανωσιακές μεταβλητές (ώρες ενασχόλησης με εξωδιδακτικά 

καθήκοντα και αριθμός διαφορετικών μαθημάτων που διδάσκει ο εκπαιδευτικός) και 

τρεις προσωπικές-δημογραφικές μεταβλητές (συνολική διδακτική πείρα, έτη υπηρεσίας 

στην τρέχουσα θέση, συχνότητα που ο εκπαιδευτικός παίρνει στο σπίτι γραφική δυο-

λειά του σχολείου). Εργαλεία της έρευνας ήταν, μεταξύ άλλων, η κλίμακα μέτρησης 

του στρες των Kyriacou & Sutcliffe, και το MBI. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι 

ψυχολογικές και οι προσωπικές-δημογραφικές μεταβλητές συσχετίζονται σημαντικά με 

το στρες, τη συνολική εξουθένωση, τη συχνότητα και ένταση της εξουθένωσης και 

κάθε μια από τις τρεις υποκλίμακές της (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίη-

ση, μειωμένη προσωπική επίτευξη), ενώ οι οργανωσιακές μεταβλητές δεν έχουν αξιό-

λογη στατιστικά συσχέτιση με το στρες και την εξουθένωση. Επίσης, η ασάφεια ρόλου 

και το εξωτερικό κέντρο ελέγχου εξηγούν μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης του στρες 

και της εξουθένωσης γενικά, εκτός από την ένταση της εξουθένωσης και τη συναισθη-

ματική εξάντληση, που εξηγούνται καλύτερα από τα έτη διδακτικής πείρας. 

Αργότερα η Capel (1991) ερεύνησε διαχρονικά τα επίπεδα άγχους και εξουθένωσης 

που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του σχολικού έτους 

(κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Ιούνιο αντίστοιχα). Οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο, το στρες, την 

εξουθένωση, το κέντρο ελέγχου, τον τύπο προσωπικότητας και το σχολικό κλίμα. Σύμ-

φωνα με τα ευρήματα, η κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ανάπτυξη, εξέλιξη και 

έκβαση της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να εκφρασθεί με ένα κοινό πε-

ριγραφικό ή ερμηνευτικό μοντέλο. Με την πάροδο του χρόνου κάποιοι εκπαιδευτικοί 

βιώνουν μεγαλύτερα, άλλοι μικρότερα και κάποιοι άλλοι σταθερά επίπεδα άγχους και 

εξουθένωσης. Συνεπώς η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα καθαρά προσωπικό 

θέμα και γι’ αυτό η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να είναι εξατομικευμένη. 
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Οι Mazur & Lynch (1989) διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στο στυλ ηγεσίας του 

διευθυντή, τον οργανισμό του σχολείου και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των 

εκπαιδευτικών (ανεξάρτητες μεταβλητές) και στις τρεις διαστάσεις του MBI (εξαρτημέ-

νες μεταβλητές). Στην έρευνα συμμετείχαν 200 εκπαιδευτικοί από δημόσια σχολεία ΔΕ 

της Βοστόνης (ΗΠΑ). Σύμφωνα με τα ευρήματα, το διευθυντικό στυλ λήψης αποφά-

σεων δε συσχετίζεται με την εξουθένωση, ενώ η έλλειψη υποστήριξης από τον διευθυ-

ντή μπορεί να προβλέψει την εξουθένωση. Οι οργανωσιακοί παράγοντες (λήψη αποφά-

σεων, υπευθυνότητα, ασάφεια και σύγκρουση ρόλων, φόρτος εργασίας) συσχετίζονται 

όλοι με τις τρεις υποκλίμακες του MBI, με μοναδική εξαίρεση τον φόρτο εργασίας, που 

δε συνδέεται με την αποπροσωποποίηση. Από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας ση-

μαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες της εξουθένωσης είναι η αυτοεκτίμηση, το εξωτε-

ρικό κέντρο ελέγχου και η προσωπικότητα τύπου Α (φιλοδοξία, επιθετικότητα, ανταγω-

νιστικότητα, ανυπομονησία). 

Στο πλαίσιο έρευνας, όπου συμμετείχαν 2.961 εκπαιδευτικοί από δημόσια σχολεία 

του Houston (ΗΠΑ), οι Dworkin, Saha & Hill (2003) βρήκαν ότι το διευθυντικό στυλ 

ηγεσίας συσχετίζεται σημαντικά με την εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, 

σε ένα σχολείο όπου ο διευθυντής είναι υποστηρικτικός, ενισχύει τη συναδελφικότητα, 

προωθεί την ανοιχτή επικοινωνία και ευνοεί την ενεργό συμμετοχή των διδασκόντων 

και την εμπλοκή μαθητών και γονέων στη λήψη αποφάσεων (δημοκρατικό σχολείο) 

έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα εξουθένωσης σε σύγκριση με 

τους εκπαιδευτικούς που έχουν αυταρχικό επικεφαλής. 

 Οι Antoniou, Polychroni & Vlachakis (2006) μελέτησαν τις πηγές του εργασιακού 

στρες και την επαγγελματική εξουθένωση σε ένα δείγμα 493 Ελλήνων εκπαιδευτικών 

ΠΕ και ΔΕ. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το MBI-ES και ένα ερωτηματολόγιο για 

το στρες. Η παραγοντική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας εξήγαγε έξι παράγοντες 

στρες: α) προβλήματα μέσα στην τάξη και αναγνώριση από τους άλλους (προβλήματα 

πειθαρχίας μαθητών, δυσαναλογία διαθέσιμου χρόνου και αριθμού μαθητών, έλλειψη 

αναγνώρισης από γονείς κ.ά.), β) αλληλεπίδραση με μαθητές και συναδέλφους (ανεπαρ-

κής εκπαίδευση, δύσκολες σχέσεις με συναδέλφους κ.ά.), γ) φόρτος εργασίας (ανιαρά 

διοικητικά καθήκοντα, ανελαστική προσκόλληση στο πρόγραμμα κ.ά.), δ) πρόοδος μα-

θητών (περιορισμένο ενδιαφέρον, χαμηλή πρόοδος, έλλειψη χρόνου για εξατομικευ-

μένη διδασκαλία κ.ά.), ε) κυβερνητική στήριξη (έλλειψη υποστήριξης από την ηγεσία 

του αρμόδιου Υπουργείου) και στ) συνεχείς απαιτήσεις από τη διδασκαλία (διαρκής 

αξιολόγηση μαθητών, ευθύνη για τους μαθητές). Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι κυριότε-

ρες πηγές στρες των Ελλήνων εκπαιδευτικών σχετίζονται με τους μαθητές. Η διδασκα-
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λία σε πολυπληθή τμήματα, η έλλειψη ενδιαφέροντος και παρακίνησης των μαθητών, η 

χαμηλή επίδοση και τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών ενδέχεται να προξενή-

σουν στους εκπαιδευτικούς αισθήματα ανεπάρκειας και ματαίωσης. Τέλος, βρέθηκε ότι 

οι γυναίκες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες σε σχέση με τους άνδρες, ενώ οι νεό-

τεροι στην ηλικία και στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ευάλωτοι στην 

επαγγελματική εξουθένωση σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους και έμπειρους συναδέλ-

φους τους. 

Ο Kokkinos (2007), ακολουθώντας το συναλλακτικό μοντέλο για την ερμηνεία της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (αλληλεπίδραση μεταξύ ατομικών και οργανωσιακών πα-

ραγόντων), διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στην εξουθένωση, τους στρεσογόνους παρά-

γοντες και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Στην έρευνα συμμετείχαν 447 εκπαι-

δευτικοί ΠΕ από την Κύπρο, οι οποίοι συμπλήρωσαν το MBI-ES, ένα ερωτηματολόγιο 

για το στρες και ένα για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Από την 

έρευνα προέκυψε ότι ο νευρωτικός χαρακτήρας είναι κοινός προβλεπτικός παράγοντας 

των τριών διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης. Από τους στρεσογόνους πα-

ράγοντες που σχετίζονται με την εργασία, η αντιμετώπιση της κακής συμπεριφοράς των 

μαθητών και η διαχείριση του χρόνου είναι οι καλύτεροι προβλεπτικοί παράγοντες της 

εξουθένωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο. 

Οι Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos (2009) μελέτησαν τη σχέση της επαγ-

γελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (εξαρτημένη μεταβλητή) με την κατάθλι-

ψη και τη σύγκρουση-ασάφεια ρόλων (ανεξάρτητες μεταβλητές). Στην έρευνα πήραν 

μέρος 562 εκπαιδευτικοί ΠΕ από 79 δημοτικά σχολεία των νομών Αττικής, Κορίνθου 

και Αρκαδίας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το MBI-ES, ένα ερωτηματολόγιο για 

την κατάθλιψη και ένα για τη σύγκρουση και ασάφεια ρόλων. Σύμφωνα με τα ευρήμα-

τα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν χαμηλά έως μέτρια επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Η κατάθλιψη, η σύγκρουση ρόλων και η ασάφεια του ρόλου του εκπαι-

δευτικού συσχετίζονται σημαντικά με τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξου-

θένωσης. Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν 

επηρεάζουν σημαντικά τον βαθμό εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. 

Οι Πατσάλης & Παπουτσάκη (2010) διερεύνησαν το σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης σε 94 δασκάλους γενικής και 37 ειδικής αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ 

Αθήνας και σε 29 εκπαιδευτικούς δύο νοσοκομειακών σχολείων της Αττικής. Οι συμ-

μετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν το MBI-ES και να προσδιορίσουν τους παρά-

γοντες επαγγελματικής ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

της ποσοτικής έρευνας, τα υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης βίωναν οι δάσκαλοι γενι-
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κής αγωγής έναντι των άλλων δύο ομάδων εκπαιδευτικών, ενώ δε φάνηκε να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις τρεις υποκλίμακες του MBI και των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας 

κ.ά.). Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, οι κυριότεροι παράγοντες που 

συντελούν στην ικανοποίηση από την εργασία είναι η αναγνώριση των προσπαθειών 

τους από τους γονείς και από τους συναδέλφους, ενώ αιτίες της επαγγελματικής τους 

δυσαρέσκειας είναι, μεταξύ άλλων, η εργασιακή πίεση, η έλλειψη επικοινωνίας με τους 

συναδέλφους, η έλλειψη υποστήριξης από τον προϊστάμενο και οι συνθήκες εργασίας. 

Η Χαραλάμπους (2012) ασχολήθηκε με τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης 

και επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών ΔΕ, καθώς και με τις πηγές του στρες. Η 

έρευνα διεξήχθη το 2011 βάσει του MBI-ES σε ένα δείγμα 420 εκπαιδευτικών, από 

τους οποίους οι 305 υπηρετούσαν σε δημόσια και οι 115 σε ιδιωτικά σχολεία της Αττι-

κής. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μεσαία επίπεδα επαγγελμα-

τικής εξουθένωσης και μεσαία επίπεδα στρες. Κυριότερες πηγές στρες αποδείχθηκαν ο 

ανεπαρκής μισθός των εκπαιδευτικών, η μη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και 

η έλλειψη ενδιαφέροντος από τη μεριά των μαθητών. 

 

2.4.2.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτέλεσε το αντικείμενο χιλιάδων μελετών και 

ερευνών ανά τον κόσμο. Η Bogler (2005) τονίζει ότι κάθε χρόνο δημοσιεύονται πάνω 

από 300 ερευνητικές εργασίες και βιβλία γι’ αυτό το θέμα. Ανάλογα με τη στοχοθεσία 

κάθε ερευνητή, η επαγγελματική ικανοποίηση εμφανίζεται άλλοτε ως ανεξάρτητη και 

άλλοτε ως εξαρτημένη μεταβλητή. Στην πρώτη περίπτωση εκλαμβάνεται ως το αίτιο 

άλλων μεταβλητών (λ.χ. παραγωγικότητα και αποδοτικότητα εργαζομένων), ενώ στη 

δεύτερη θεωρείται το αποτέλεσμα κάποιων εργασιακών παραγόντων, όπως είναι ο 

μισθός, οι συνθήκες και το ωράριο εργασίας (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιλεκτικά ορισμένες από τις νεότερες έρευνες που 

αφορούν στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση αφενός με το 

σχολικό οργανωσιακό κλίμα και αφετέρου με το εργασιακό στρες και την επαγγελμα-

τική εξουθένωση. Έρευνες που έγιναν σε ξένες χώρες παρουσιάζονται ενδεικτικά (Ιν-

δία, Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Αυστραλία κ.ά.), αφού ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο. 

Οι Rodgers-Jenkinson & Chapman (1990) ασχολήθηκαν σε ερευνητικό επίπεδο με 

την επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων της Jamaica. Στην έρευνα συμμετείχαν 

290 εκπαιδευτικοί από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, οι οποίοι συμπλήρωσαν το Jamai-
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can Teacher Satisfaction Survey. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το γόητρο του σχολείου 

και οι εργασιακές συνθήκες ήταν οι καλύτεροι προβλεπτικοί παράγοντες της ικανοποίη-

σης των εκπαιδευτικών, ενώ επίσης οι σχέσεις με τους συναδέλφους, η αναγνώριση και 

υποστήριξη από τους γονείς, η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λειτουργία 

του σχολείου συνεισέφεραν σημαντικά στην πρόβλεψη του φαινομένου. 

Οι Abu-Saad & Isralowitz (1992) διερεύνησαν την επίδραση των δημογραφικών χα-

ρακτηριστικών στην επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων που υπηρετούσαν στα 

σχολεία της μειονοτικής κοινότητας των Βεδουΐνων Αράβων στο νότιο Ισραήλ. Ως με-

θοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε μία έκδοση του ερωτηματολογίου των Wanous 

& Lawler (1972) προσαρμοσμένη στα δεδομένα του τοπικού εκπαιδευτικού συστήμα-

τος. Στην έρευνα συμμετείχαν 373 δάσκαλοι (77% άνδρες, 23% γυναίκες) από τα 29 

δημοτικά σχολεία της κοινότητας. Η έρευνα ανέδειξε δύο παράγοντες επαγγελματικής 

ικανοποίησης: η ίδια η εργασία (δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης, βαθμός επίβλε-

ψης, σχέσεις με διευθυντή, αίσθημα ασφάλειας, αυτονομία, αμοιβή, κ.ά.) και κοινωνι-

κές ανάγκες (συναδελφικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, προσφορά 

στην κοινωνία κ.ά.). Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι η ικανοποίηση από την ίδια 

την εργασία είναι ανάλογη με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών. 

Οι Abu-Saad & Hendrix (1995) μελέτησαν στο ίδιο δείγμα εκπαιδευτικών τη σχέση 

ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και στο οργανωσιακό κλίμα των σχολείων. 

Εκτός από το εργαλείο των Wanous & Lawler (1972) οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μία 

έκδοση του OCDQ των Halpin & Croft, που ήταν προσαρμοσμένη στο εκπαιδευτικό 

σύστημα του Ισραήλ. Η ανάλυση των δεδομένων που συνελέγησαν μέσω του OCDQ 

ανέδειξε πέντε παράγοντες σχολικού οργανωσιακού κλίματος: στυλ ηγεσίας διευθυντή, 

συναδελφικότητα, φόρτος διδασκαλίας, αυτονομία, εξοπλισμός και υπηρεσίες. Από την 

επεξεργασία όλων των δεδομένων προέκυψε ότι η ίδια η εργασία είναι ο βασικότερος 

παράγοντας επαγγελματικής ικανοποίησης, ενώ το στυλ ηγεσίας διευθυντή είναι ο κυ-

ριότερος παράγοντας σχολικού κλίματος. Επίσης, το διευθυντικό στυλ και η αυτονομία 

των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους συσχετίζονται σημαντικά 

με την ικανοποίηση από την ίδια την εργασία, ενώ το διευθυντικό στυλ σε συνδυασμό 

με τη συναδελφικότητα συσχετίζονται και με τους δύο παράγοντες επαγγελματικής ικα-

νοποίησης (η ίδια η εργασία, κοινωνικές ανάγκες). Τη σημασία της σχέσης διευθυντή-

εκπαιδευτικών για την ικανοποίηση των τελευταίων ανέδειξαν οι Neumann, Reichel & 

Abu-Saad (1988), οι οποίοι διεξήγαγαν παρόμοια έρευνα στην ίδια περιοχή. 

Το Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Στατιστικής του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ 

διεξήγαγε την περίοδο 1993-94 μία μεγάλης κλίμακας έρευνα (Schools and Stuffing 
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Survey 1993-94) με αντικείμενο την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ. Σύμφωνα με τα πορίσματα, η ικα-

νοποίηση των εκπαιδευτικών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από παράγοντες που σχετίζο-

νται με τις συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα, η έμπρακτη υποστήριξη από τη σχολική 

ηγεσία, η καλή συμπεριφορά των μαθητών, η θετική ατμόσφαιρα του σχολείου και η 

αυτονομία που απολαμβάνουν οι διδάσκοντες επιδρούν θετικά και καταλυτικά στην ερ-

γασιακή τους ικανοποίηση. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (λ.χ. φύλο, 

ηλικία, χρόνια υπηρεσίας) και τα χαρακτηριστικά των σχολικών οργανισμών (λ.χ. βαθ-

μίδα, τύπος σχολείου, μέγεθος σχολείου) επιδρούν λίγο έως καθόλου στην εξαρτημένη 

μεταβλητή (NCES, 1997). 

Οι Zembylas & Papanastasiou διενήργησαν κατά τα έτη 2002-2004 μια εκτεταμένη 

έρευνα για την επαγγελματική κανοποίηση των εκπαιδευτικών της Κύπρου. Στην πρώ-

τη φάση οι ερευνητές διεξήγαγαν ποσοτική έρευνα μέσω του Teacher 2000 Project, για 

να μετρήσουν την επαγγελματική ικανοποίηση 461 εκπαιδευτικών από τις πέντε επαρ-

χίες της Κύπρου και να εντοπίσουν τυχόν διαφορές υπό την επίδραση των δημογραφι-

κών χαρακτηριστικών. Από την έρευνα προέκυψε ότι η ικανοποίηση των εκπαιδευτι-

κών αυξάνεται με την ηλικία (οι μεγαλύτεροι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι) και τη 

θέση μέσα στον σχολικό οργανισμό (οι διευθυντές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

σε σχέση με τους υποδιευθυντές και οι τελευταίοι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι σε 

σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς). Επίσης βρέθηκε ότι οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί εισέρ-

χονται στο επάγγελμα παρακινημένοι από εξωτερικά κίνητρα (όπως μισθός, ωράριο, 

διακοπές) παρά εσωτερικά (Zembylas & Papanastasiou, 2004). 

Τα ευρήματα της πρώτης φάσης εξετάστηκαν υπό το φως της ποιοτικής έρευνας 

που ακολούθησε, προκειμένου να διαπιστωθούν οι πηγές της επαγγελματικής ικανοποί-

ησης ή δυσαρέσκειας των Κύπριων εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις 52 εκπαι-

δευτικών και διευθυντών από 17 σχολεία, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους μέσω 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι παράγοντες ικανοποίησης είναι κυρίως η αλληλεπί-

δραση με τους μαθητές, οι σχέσεις με τους συναδέλφους και οι ευκαιρίες που δίνονται 

στους εκπαιδευτικούς να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και ευημερία των ατόμων και 

της κοινωνίας γενικότερα. Άλλοι παράγοντες, όπως η συναδελφικότητα, η επίτευξη 

προσωπικών στόχων, ο μισθός, το ωράριο και οι διακοπές, συμβάλλουν στην ικανοποί-

ηση των εκπαιδευτικών αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα θετικά συναισθήματα 

που προέρχονται από την εργασία με παιδιά και από την αίσθηση προσφοράς στην 

κοινωνία. Πηγές δυσαρέσκειας είναι η επίδραση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων 

(ρατσισμός, αύξηση ανεργίας κ.ά.) στο έργο των εκπαιδευτικών, η έλλειψη ενδιαφέρο-
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ντος και η κακή συμπεριφορά των μαθητών, ο συγκεντρωτισμός του εκπαιδευτικού συ-

στήματος, η έλλειψη επαγγελματικής αυτονομίας, η αξιολόγηση ων εκπαιδευτικών και 

οι φτωχές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης (Zembylas & Papanastasiou, 2006). 

Η Ζουρνατζή και οι συνεργάτες της (2006) διερεύνησαν τα επίπεδα επαγγελματικής 

ικανοποίησης των Ελλήνων καθηγητών φυσικής αγωγής της δημόσιας εκπαίδευσης, και 

τις διαφορές στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 437 καθηγητές (254 άνδρες και 187 γυναίκες) από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, από τους οποίους 209 υπηρετούσαν στην ΠΕ και 233 στη ΔΕ. Η επαγγελμα-

τική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκε με το ESI. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι καθηγητές φυσικής αγωγής είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιη-

μένοι από το επάγγελμά τους. Ειδικότερα, όμως, είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από 

τη φύση της ίδιας της εργασίας και τον άμεσο προϊστάμενο και λιγότερο ικανοποιημέ-

νοι από τις συνθήκες εργασίας, ενώ δεν είναι ικανοποιημένοι από τις οικονομικές απο-

δοχές του επαγγέλματος. Στις μεταβλητές ικανοποίησης που αφορούσαν στις συνθήκες 

εργασίας, τη φύση της εργασίας και τον άμεσο προϊστάμενο υψηλότερα σκορ σημείω-

σαν οι καθηγητές ΔΕ. 

Οι Παπαπαναγιώτου & Θεοφιλίδης (2008) διερεύνησαν τον βαθμό ικανοποίησης 

που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ της Κύπρου, τη διαφοροποίηση της ικανοποίησής 

τους ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και το φύλο, καθώς και τα κίνητρα που τους ώ-

θησαν να εισέλθουν στο επάγγελμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πε-

ρισσότεροι δάσκαλοι επέλεξαν το επάγγελμα ωθούμενοι από εσωτερικά κίνητρα, και 

κυρίως από το κίνητρο της επαφής τους με τα παιδιά. Άνδρες και γυναίκες, παλαιότεροι 

και νεότεροι δάσκαλοι δήλωσαν εξίσου ικανοποιημένοι, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, 

από το επάγγελμά τους. Μόνο στην αξιοκρατία σημειώθηκε διαφορά στον βαθμό ικα-

νοποίησης των παλαιότερων έναντι των νεότερων. Κυριότερες πηγές επαγγελματικής 

ικανοποίησης αναδείχθηκαν η αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών από γονείς 

και μαθητές, από προϊσταμένους και συναδέλφους.  

Η Γραμματικού (2010) διερεύνησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 

της επαγγελματικής ζωής των Ελλήνων εκπαιδευτικών ΠΕ (δασκάλων και καθηγητών 

ειδικοτήτων) και σχετίζονται με την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Η έρευνα βασί-

στηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο που συνέταξε η ίδια η ερευνήτρια και διεξήχθη 

κατά το σχολικό έτος 2009-2010 με τη συμμετοχή 208 εκπαιδευτικών από 21 δημοτικά 

σχολεία της Διεύθυνσης ΠΕ Δ΄ Αθήνας. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν 

δέκα παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών: 

σχέσεις με μαθητές, γονείς και κοινωνία, σχέσεις με συναδέλφους, διοικητική οργάνωση 
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και διεύθυνση σχολείου, σχολικό κλίμα, επαγγελματική ανάπτυξη, αύλειος χώρος σχο-

λείου, κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, εσωτερικός χώρος σχολείου, σχέσεις με προ-

ϊσταμένους, σχέσεις με άλλες βαθμίδες της ιεραρχίας. Στο μοντέλο της Γραμματικού το 

σχολικό κλίμα αντανακλά την ποιότητα των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους συνα-

δέλφους τους (διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία, ομαδικότητα, κοινή προσπάθεια 

για επίτευξη στόχων, συνεργασία, ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και υλοποίηση 

καινοτόμων δράσεων). 

Ο Δήμου (2011), σε έρευνα που διεξήγαγε την άνοιξη του σχολικού έτους 2009-

2010, ασχολήθηκε με τον ρόλο του διευθυντή στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών ΠΕ. Το ερωτηματολόγιο, που συνέταξε ο ίδιος για τους σκοπούς της 

έρευνας, συμπλήρωσαν 288 εκπαιδευτικοί από σχολεία της Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ Αθηνών. 

Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε επτά παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης 

των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τον ρόλο του διευθυντή: α) δημιουργία ευχάρι-

στου σχολικού κλίματος, β) συμβολή στην καταξίωση του λειτουργήματος του εκπαι-

δευτικού, γ) ενθάρρυνση για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, δ) υποστήριξη κτι-

ριακής υποδομής σχολείου, ε) ενίσχυση συναδελφικότητας, στ) επιτυχής άσκηση διοι-

κητικού έργου και ζ) αξιοποίηση ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.  

Οι Δημητριάδης, Μαντίκος & Παπαδόπουλος (2012) διερεύνησαν την επίδραση του 

φύλου πάνω στη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ΠΕ και 

καθόρισαν τους παράγοντες ικανοποίησης που επηρεάζουν τη συνολική ικανοποίηση 

κάθε φύλου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε βάσει του ερωτηματολογίου των Δημητριάδη 

και Παπαδόπουλου (2011) σε ένα δείγμα 146 δασκάλων (102 γυναίκες και 44 άνδρες) 

από σχολεία του νομού Καβάλας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες απολαμ-

βάνουν ίση συνολική επαγγελματική ικανοποίηση με τους άνδρες. Στους 17 παράγοντες 

της κλίμακας μέτρησης δε σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 

δύο δείγματα, ενώ μόνο στον παράγοντα εποπτεία, συνεργασία και υποστήριξη από τους 

προϊσταμένους οι γυναίκες ήταν περισσότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες. Ωστόσο 

από την ανάλυση παλινδρόμησης διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση ως προς 

τους παράγοντες που καθορίζουν τη συνολική ικανοποίηση ανδρών και γυναικών. Συ-

γκεκριμένα η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των γυναικών εξαρτάται από τους 

παράγοντες συνάδελφοι και συνεργασία, δημιουργικότητα, εποπτεία, συνεργασία και υπο-

στήριξη από προϊσταμένους. Στη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των ανδρών α-

σκούν θετική επίδραση οι παράγοντες επάγγελμα καθεαυτό, αυτονομία, συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λειτουργικότητα, περιβάλ-

λον και ασφάλεια σχολείου, ενώ οι οικονομικές απολαβές επιδρούν αρνητικά. 
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Πλήθος άλλων ερευνών αφορούν στη σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης με 

συγκεκριμένες διαστάσεις του σχολικού κλίματος και του διδασκαλικού επαγγέλματος, 

όπως είναι το διευθυντικό στυλ ηγεσίας (Bogler, 2001, 2002, 2005. Sancar, 2009), η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων (Belasco & Alutto, 1972. Taylor 

& Tashakkori, 1994, 1995. Bogler, 2001), η γραφειοκρατική δομή του σχολείου (Ben-

son, 1983), η αυτονομία (Koustelios, Karabatzaki & Kousteliou, 2004), η ενδυνάμωση 

(Zembylas & Papanastasiou, 2005), η παρακίνηση των εκπαιδευτικών (Zembylas & 

Papanastasiou, 2004), η σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων (Koustelios & Kousteliou, 

1998. Koustelios, Theodorakis & Goulimaris, 2004) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγαν οι Κουστέλιος & Κουστέ-

λιου (2001), ο βαθμός εξουθένωσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι 

χαμηλός, ενώ επίσης οι διάφορες πλευρές της επαγγελματικής ικανοποίησης δεν προ-

βλέπουν σε ικανοποιητικό βαθμό την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. 

Οι Koustelios & Tsigilis (2005) διαπίστωσαν ότι εσωτερικές -παρά εξωτερικές- όψεις 

της ικανοποίησης συσχετίζονται ισχυρότερα με την εξουθένωση των εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με έρευνα της Πετρίδου (2014), οι εκπαιδευτικοί είναι σε γενικές γραμμές 

ικανοποιημένοι από την εργασία τους και δεν αισθάνονται εξουθενωμένοι. Ωστόσο 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον βαθμό ικανοποίησης και εξουθένωσης 

ανάμεσα σε ομάδες εκπαιδευτικών ανάλογα με τα ατομικά και τα οργανωσιακά τους 

χαρακτηριστικά. 

Στη Νορβηγία οι Skaalvik & Skaalvik (2009) διερεύνησαν πάνω σε ένα δείγμα 563 

εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ τη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον του σχολείου, την επαγ-

γελματική εξουθένωση και την επαγγελματική ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η ικανοποίηση συσχετίζεται άμεσα με δύο διαστάσεις εξουθένωσης της κλίμακας 

MBI-ES (συναισθηματική εξάντληση, μειωμένη προσωπική επίτευξη) και έμμεσα με 

τις όψεις του σχολικού περιβάλλοντος (υποστήριξη από διευθυντή, πίεση χρόνου, σχέ-

σεις με γονείς, αυτονομία) μέσω των δύο διαστάσεων της εξουθένωσης. 

Στο σημερινό Ιράν οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και ανώτερο 

ακαδημαϊκό επίπεδο είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους σε σχέση 

με τους συναδέλφους τους (Kamali Cheshmeh Jalal, Ghanizadeh, & Akbari, 2017). 

 

2.4.2.3 Οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση 

Οι Tarter, Bliss & Hoy (1989) αξιοποίησαν κλίμακες του OCDQ-RS και του OHI 

που αναφέρονται στην εκπαιδευτική ηγεσία, για να εξετάσουν την επίδρασή τους στις 

διαστάσεις του OCQ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διευθυντές που επι-
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δεικνύουν υποστηρικτική συμπεριφορά απέναντι στους εκπαιδευτικούς επιφέρουν εποι-

κοδομητικές αλλαγές στο σχολείο, μεριμνούν για την προμήθεια των αναγκαίων πόρων, 

ασκούν θετική επιρροή στα μέλη του οργανισμού και εξασφαλίζουν τη δέσμευση των 

εκπαιδευτικών με το σχολείο. Αντίθετα, διευθυντές που ασκούν υπερβολικό έλεγχο επι-

δρούν αρνητικά στην οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών. Τελικά οι εκπαιδευ-

τικοί είναι δεσμευμένοι με το σχολείο τους όταν ο διευθυντής επιδεικνύει ειλικρινές 

ενδιαφέρον και στηρίζει με κάθε τρόπο το έργο τους χωρίς μεροληψία και ελεγκτική 

διάθεση. Σε άλλη έρευνα οι Hoy, Tarter & Bliss (1990) βρήκαν ότι σχολεία που έχουν 

υγεία και καλό κλίμα έχουν δεσμευμένους εκπαιδευτικούς 

Οι Rosenholtz & Simpson (1990) βρήκαν ότι στη δέσμευση του εκπαιδευτικού συμ-

βάλλει πρωτίστως η υψηλή απόδοση στη διδασκαλία. Επίσης, ο εκπαιδευτικός που 

λαμβάνει ηθικές αμοιβές και θετική ανατροφοδότηση απουσιάζει σπάνια από το σχο-

λείο, ενώ επίσης δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το επάγγελμα. Τρίτος παράγοντας της 

οργανωσιακής δέσμευσης είναι η αυτονομία που απολαμβάνει ο εκπαιδευτικός κατά 

την επιτέλεση των καθηκόντων του. Έπονται η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ανα-

λαμβάνει απαιτητικά καθήκοντα, η παροχή ευκαιριών για επιμόρφωση και επαγγελμα-

τική ανάπτυξη, η πολιτική του σχολείου σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών και η 

μη ανάθεση επαχθών εξωδιδακτικών καθηκόντων. 

Όσον αφορά στην επαγγελματική δέσμευση ο Coladarci (1992) διερεύνησε την 

προβλεπτική ικανότητα δύο διαστάσεων του σχολικού κλίματος, του διευθυντικού στυλ 

ηγεσίας και της συναδελφικότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συνα-

δελφικότητα δε μπορεί να προβλέψει την επαγγελματική δέσμευση των εκπαιδευτικών, 

ενώ το στυλ ηγεσίας που υιοθετεί ο προϊστάμενος του σχολείου αποτελεί ισχυρό προ-

βλεπτικό παράγοντα. Συγκεκριμένα, υψηλή επαγγελματική δέσμευση έχουν οι εκπαι-

δευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία όπου ο διευθυντής ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους 

στη λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την επιτέλεση του έρ-

γου τους, συζητά ανοιχτά και με ειλικρίνεια μαζί τους για θέματα του σχολείου. Παρό-

μοια, οι Firestone & Pennell (1993) βρήκαν ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη 

λήψη αποφάσεων συνδέεται στενά και αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της 

επαγγελματικής δέσμευσης.  

Οι Riehl & Sipple (1996) μελέτησαν την επαγγελματική και οργανωσιακή δέσμευ-

ση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις συνθήκες άσκησης των διδακτικών τους καθη-

κόντων και τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά του σχολείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η υποστήριξη από τον διευθυντή, η συναδελφικότητα, η συμμετοχή στη λήψη απο-

φάσεων και η συμπεριφορά των μαθητών είναι οι διαστάσεις του σχολικού κλίματος 
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που προβλέπουν τόσο την επαγγελματική δέσμευση όσο και τη δέσμευση των εκπαι-

δευτικών με τις αξίες και τους στόχους του σχολείου. 

Οι Singh & Billingsley (1998) εξέτασαν πώς επιδρά η υποστήριξη από τη διοίκηση 

του σχολείου και τους συναδέλφους στην οργανωσιακή δέσμευση του εκπαιδευτικού. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η υποστήριξη από τους συναδέλφους έχει τη μεγαλύτερη 

άμεση επίδραση στη δέσμευση του εκπαιδευτικού, ενώ επίσης άμεση επίδραση έχει η 

ηγεσία του σχολείου τόσο στη δέσμευση όσο και στην υποστήριξη από τους συναδέλ-

φους. Εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν υποστήριξη από τον διευθυντή του σχολείου είναι 

πιο πιθανό να δεσμευτούν με τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού. Το φύλο, η 

εκπαίδευση και η πείρα του εκπαιδευτικού φάνηκε ότι έχουν μικρή επίδραση στην 

επαγγελματική δέσμευση. 

Οι Sinden, Hoy & Sweetland (2004) μελέτησαν τη σχέση της συνεργατικής ηγεσίας 

και της οργανωσιακής δέσμευσης με την ενδυναμωμένη σχολική δομή (οργανωσιακή 

δομή που προωθεί την επίλυση προβλημάτων, τη συνεργασία, την ευελιξία και την 

επαγγελματική κρίση). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν το OCI και το OCQ σε ένα 

δείγμα 97 σχολείων ΔΕ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η συνεργατική ηγεσία 

συσχετίζεται θετικά με την ενδυναμωμένη σχολική δομή (r=0,68, p<0,01), ενώ θετική 

αποδείχθηκε και η συσχέτιση ανάμεσα στην οργανωσιακή δέσμευση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και την ενδυναμωμένη σχολική δομή (r=0,60, p<0,01). 

Οι Collie, Shapka & Perry (2011) διερεύνησαν τη δέσμευση των εκπαιδευτικών σε 

σχέση με το σχολικό κλίμα. Στην έρευνα συμμετείχαν 644 εκπαιδευτικοί από δημόσια 

σχολεία της βρετανικής Columbia και του Ontario (Καναδάς). Οι σχέσεις με τους μα-

θητές αποδείχθηκε ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη προβλεπτική αξία και για τις τρεις 

μορφές δέσμευσης των εκπαιδευτικών (γενική και μελλοντική επαγγελματική δέσμευ-

ση, οργανωσιακή δέσμευση). Εκτός από τη συμπεριφορά των μαθητών η συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να προβλέψει τη δέσμευσή τους με συγκεκριμένο 

σχολείο. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων δε φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

πρόβλεψη της δέσμευσης. Σχετικά με την επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών 

βρέθηκε ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη δέσμευση (επαγγελματική και οργα-

νωσιακή) από τους άνδρες. 

Οι Glisson & Durick (1988) μελέτησαν την επαγγελματική ικανοποίηση και την ορ-

γανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων από την άποψη των παραγόντων που προβλέ-

πουν τις στάσεις αυτές. Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα χαρακτηριστικά της εργασίας, και 

ιδίως η ασάφεια ρόλων και η ποικιλία των απαιτούμενων δεξιοτήτων, είναι άριστοι 

προβλεπτικοί παράγοντες για την επαγγελματική ικανοποίηση αλλά μέτριοι για την ορ-
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γανωσιακή δέσμευση. Επίσης, διαπίστωσαν ότι τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, 

προπάντων η εκπαίδευση και η ηλικία, είναι ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες για τη 

δέσμευση αλλά λιγότερο αποτελεσματικοί για την ικανοποίηση. Η επαγγελματική ικα-

νοποίηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευκαιρία που έχει ο εργαζόμενος να χρη-

σιμοποιήσει μια ποικιλία δεξιοτήτων κατά την άσκηση των καθηκόντων του και από τη 

σαφήνεια των απαιτήσεων και των υπευθυνοτήτων που έχει η εργασία. 

Οι Borg, Riding & Falzon (1991) μελέτησαν το εργασιακό στρες και τη σχέση του 

με την επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματική δέσμευση σε ένα δείγμα 710 

εκπαιδευτικών ΠΕ στα νησιά Malta και Gozo (Μεσόγειος). Πρότειναν 20 πηγές στρες, 

τις οποίες κατέταξαν σε τέσσερις παράγοντες: κακή συμπεριφορά μαθητών, δυσκολίες 

χρόνου και πόρων, ανάγκες επαγγελματικής αναγνώρισης και φτωχές σχέσεις. Από αυ-

τούς οι δύο πρώτοι αποδείχθηκαν οι πιο σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες του 

στρες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν υψηλά επίπεδα στρες ήταν λιγότερο 

ικανοποιημένοι και δεσμευμένοι με το επάγγελμά τους. Γενικά αποδείχθηκε ότι το 

στρες των εκπαιδευτικών έχει αρνητική συσχέτιση με την επαγγελματική τους ικανο-

ποίηση και δέσμευση. Πιο συγκεκριμένα, από τους οργανωσιακούς στρεσογόνους πα-

ράγοντες οι ανάγκες επαγγελματικής αναγνώρισης έχουν την ισχυρότερη στατιστικά 

σχέση με την ικανοποίηση και τη δέσμευση των εκπαιδευτικών με το επάγγελμά τους. 

Σύμφωνα με τους Reyes & Shin (1995), η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαι-

δευτικών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της δέσμευσης και γι’ αυτό προηγείται. 

Την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και οργανωσιακής και 

επαγγελματικής δέσμευσης υποστήριξε και ο Chen Weiqi (2007). Επίσης, οι Werang, 

Asmaningrum & Irianto (2015) βρήκαν σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελ-

ματική εξουθένωση και στην οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών σε μια περιο-

χή της Papua (Ινδονησία). 

Η Nagar (2012) ασχολήθηκε σε ερευνητικό επίπεδο με τη σχέση ανάμεσα στην 

επαγγελματική εξουθένωση, την επαγγελματική ικανοποίηση και την οργανωσιακή δε-

σμευση του διδακτικού προσωπικού ενός πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα αποτελέ-

σματα της έρευνας, η επαγγελματική ικανοποίηση είναι σημαντικός προβλεπτικός πα-

ράγοντας της οργανωσιακής δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Η συσχέτιση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών είναι θετική, που σημαίνει ότι η δέσμευση του εκπαιδευτικού με τον 

οργανισμό αυξάνεται καθώς αυξάνεται η επαγγελματική του ικανοποίηση. Από τη δι-

ερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις αντιλήψεις των εκ-

παιδευτικών προέκυψε ότι οι γυναίκες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί 

έχουν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση. 
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2.4.3 Επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών 

Η διεθνής έρευνα για την επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών, όπως οι ίδιοι 

την αντιλαμβάνονται και την αξιολογούν, υστερεί σε έκταση και βάθος σε σχέση με την 

έρευνα για τις λοιπές μεταβλητές της παρούσας εργασίας (σχολικό οργανωσιακό κλίμα, 

επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση, οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευ-

ση). Οι περισσότερες εργασίες, που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα, τοποθετούνται χρο-

νικά μέσα στην τελευταία δεκαετία, πράγμα που σημαίνει ότι η αντίληψη που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους επίδοση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

νεότερων ερευνητών.  

Ο Adeyemi (2008) μελέτησε τη σχέση μεταξύ σχολικού οργανωσιακού κλίματος 

και επίδοσης των εκπαιδευτικών σε ένα δείγμα 360 διευθυντών δημοτικών σχολείων 

της πολιτείας Ondo στη Νιγηρία. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας για το σχολικό κλίμα 

είχε επτά υποκλίμακες: συμπεριφορά διευθυντή, αποτελεσματική επίβλεψη, αποτελεσμα-

τική πειθαρχία, παρακίνηση προσωπικού, αποτελεσματική επικοινωνία, διαθεσιμότητα 

πόρων, γενικός τόνος σχολείου. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

επίδοσης των δασκάλων αφορούσε σε έντεκα διαστάσεις του έργου των εκπαιδευτικών: 

επίδοση στη διδασκαλία, προετοιμασία μαθήματος, παρουσίαση μαθήματος, αξιολόγηση 

διδασκαλίας, επαγγελματική δέσμευση, εξωδιδακτικές δράσεις, αποτελεσματική επίβλεψη, 

έλεγχος εργασίας μαθητών, αποτελεσματική ηγεσία, παρακίνηση, ικανότητα επιβολής πει-

θαρχίας. Το μειονέκτημα της έρευνας αυτής είναι ότι δε λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις 

των ίδιων των δασκάλων αλλά των προϊσταμένων τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε όλες τις μεταβλητές κλίματος 

και στη συνολική επαγγελματική επίδοση των δασκάλων. Ο γενικός τόνος του σχολείου 

αναδείχθηκε ως ο σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας της επίδοσης των εκπαι-

δευτικών, ενώ δεύτερος σε σημασία προβλεπτικός παράγοντας ήταν η συμπεριφορά του 

διευθυντή. 

Στη Μαλαισία οι Selamat, Samsu & Kamalu (2013) ασχολήθηκαν σε ερευνητικό 

επίπεδο με την επίδραση του σχολικού οργανωσιακού κλίματος στην επαγγελματική 

επίδοση των εκπαιδευτικών. Οι ερευνητές υιοθέτησαν την τυπολογία του Halpin για το 

σχολικό κλίμα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τον συνδυασμό των πιθανών μορφών 

διευθυντικής συμπεριφοράς και των πιθανών μορφών συμπεριφοράς των εκπαιδευτι-

κών. Η έρευνα έδειξε ότι η ώθηση (thrust) από τη μεριά του διευθυντή συσχετίζεται 

θετικά με την επίδοση των εκπαιδευτικών. Η αίσθηση της παρεμπόδισης (hindrance) 

που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί λόγω φόρτου εξωδιδακτικών καθηκόντων συσχετίζεται 

επίσης με την επίδοσή τους. 
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Οι Werang & Lena (2014), κατόπιν σχετικής έρευνας σε σχολεία μιας περιοχής της 

Papua (Ινδονησία), βρήκαν ότι η επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών έχει σημα-

ντική συσχέτιση με το διευθυντικό στυλ ηγεσίας και με το σχολικό οργανωσιακό κλίμα. 

Τη συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και στην επίδοση των εκπαιδευτικών επιβε-

βαίωσαν οι Lena, Werang & Betaubun (2015) σε μια παρόμοια έρευνα στην ίδια περιο-

χή. Οι Werang, Asmaningrum & Irianto (2015) βρήκαν ότι η επαγγελματική επίδοση 

των δασκάλων στην Papua συσχετίζεται σημαντικά με την επαγγελματική εξουθένωση 

και με την οργανωσιακή δέσμευση. 

 

2.5 Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια γενικά συμπε-

ράσματα. Από τη δεκαετία του 1960, οπότε ξεκίνησε η μελέτη του σχολικού οργανω-

σιακού κλίματος, είδαν το φως της δημοσιότητας χιλιάδες σχετικές μελέτες και έρευνες. 

Προτάθηκαν εκατοντάδες θεωρητικές κατασκευές και μεθοδολογικά εργαλεία για τη 

διερεύνηση του σχολικού περιβάλλοντος, κάποια από τα οποία γνώρισαν παγκόσμια 

αναγνώριση. Ωστόσο η έρευνα δε σταματά, καθώς το σχολικό κλίμα είναι μία δυναμική 

έννοια, που μεταβάλλεται στον χώρο και στον χρόνο. Η διερεύνηση του σχολικού κλί-

ματος επεκτάθηκε και σε άλλες μεταβλητές, που αφορούσαν σε άλλους μετόχους του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, όπως είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Το ενδιαφέρον 

των ερευνητών στράφηκε κυρίως στις στάσεις που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί 

μέσα στο δεδομένο ψυχο-κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου και στη συμπεριφορά 

που αναπτύσσουν ως απόρροια των στάσεων αυτών. Η στάση των εκπαιδευτικών που 

μελετήθηκε περισσότερο είναι η επαγγελματική εξουθένωση σε συνδυασμό με το στρες 

που την προκαλεί, ένα θέμα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Ελλήνων την τελευ-

ταία εικισαετία. Επίσης, μελετήθηκε σε έκταση και σε βάθος η επαγγελματική ικανο-

ποίηση των εκπαιδευτικών, ενώ αρκετά διερευνήθηκε η οργανωσιακή και επαγγελμα-

τική δέσμευση. Λιγότερο μελετήθηκε η επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών από 

την άποψη των αντιλήψεων των ίδιων. Ωστόσο όλο το θεωρητικό και εμπειρικό οικοδό-

μημα σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων και τις στάσεις και συμπεριφορές των 

ατόμων που εργάζονται σε αυτά δεν καλύπτουν παρά την κορυφή του παγόβουνου. 

Υπάρχουν πολλά ακόμα θέματα που πρέπει να διερευνηθούν προκειμένου να παραχθεί 

νέα γνώση, ενώ και η γνώση που παρήχθη στο παρελθόν χρειάζεται επικαιροποίηση και 

εκσυγχρονισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Μέσα από τη μελέτη της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας που προηγήθηκε 

προέκυψε το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Το υπόβαθρο 

της έρευνας έχει τις ρίζες του στις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα ερευνητικά εργαλεία 

που προτάθηκαν κατά καιρούς από ξένους και ημεδαπούς επιστήμονες για το κλίμα των 

οργανισμών και τις στάσεις και την επίδοση των εργαζομένων. Η μέχρι σήμερα γνωστή 

θεωρία και πράξη συνυφάνθηκαν δημιουργικά, για να συνθέσουν το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο θα διερευνηθούν το σχολικό οργανωσιακό κλίμα στην Ελλάδα, οι στάσεις των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών και η επίδοσή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τελικά το ερευνητικό πλαίσιο και οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας συνοψίζονται και 

αποτυπώνονται σχηματικά στο λειτουργικό υπόδειγμα, το οποίο θεμελιώθηκε και δομή-

θηκε πάνω στο υπόβαθρο της παρούσας μελέτης. 

 

3.2 Υπόβαθρο 

Σύμφωνα με τον Moos (1973), υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για τη μελέτη 

του ανθρώπινου περιβάλλοντος: 

α) Οι διαστάσεις της οργανωσιακής δομής (dimensions of organisational structure). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος καθορίζε-

ται από παράγοντες που σχετίζονται με τη δομή του οργανισμού (λ.χ. μέγεθος, υποδο-

μές, προσόντα προσωπικού), οι οποίοι παράγοντες επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 

β) Προσωπικά χαρακτηριστικά των μελών του περιβάλλοντος (personal characteri-

stics of milieu inhabitants). Οι ερευνητές που υιοθετούν τη θεώρηση αυτή αποδέχονται 

ότι ο χαρακτήρας του περιβάλλοντος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των μελών του 

(λ.χ. διανοητικό επίπεδο). 

γ) Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και οργανωσιακό κλίμα (psychological characteri-

stics and organisational climate). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι οι 

ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις του περιβάλλοντος, όπως αυτές γίνονται αντι-

ληπτές από άτομα εντός και εκτός του οργανισμού, διαμορφώνονται μέσα στο πλαίσιο 

της αλληλεπίδρασης ατόμου και περιβάλλοντος. Στην προσέγγιση αυτή βασίζεται το WES, 

το εργαλείο που σχεδίασε ο Moos για τη διερεύνηση κάθε εργασιακού περιβάλλοντος. 
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Οι θεωρίες των Halpin & Croft (1963), του Moos (1973), των Rentoul & Fraser 

(1983), του Hoy και των συνεργατών του (δεκαετία 1990), αλλά και λιγότερο γνωστές 

θεωρίες που προτάθηκαν για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα, αποτέλεσαν το πλαισίο 

της παρούσας εργασίας για το οργανωσιακό κλίμα των ελληνικών σχολείων. Συγκεκρι-

μένα, η δομή του ερωτηματολογίου της έρευνας για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα 

βασίστηκε στο μοντέλο τριών διαστάσεων που πρότεινε ο Moos για τη διερεύνηση 

κάθε ανθρώπινου περιβάλλοντος (διαστάσεις σχέσεων, προσωπικής ανάπτυξης, διατή-

ρησης και αλλαγής του συστήματος). Η ονομασία των κλιμάκων του ερωτηματολογίου 

προήλθε κυρίως από το SLEQ και τις παραλλαγές του, ενώ τα στοιχεία του προήλθαν 

από διάφορα σχετικά εργαλεία (WES, OCDQ, OCDQ-RS, School Organizational Cli-

mate Questionnaire, School Environment Survey κ.ά.). Τα στοιχεία αυτά προσαρμό-

στηκαν κατάλληλα, ώστε να ταιριάζουν στα δεδομένα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Το μοντέλο και το εργαλείο των Kyriacou & Sutcliffe (1978b), το TSI του Fimian 

(1984) και το ερωτηματολόγιο της Μούζουρα για το εργασιακό στρες, το μοντέλο της 

Maslach και των συνεργατών της (1996) και του Chang (2009) για την επαγγελματική 

εξουθένωση, παρείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες για να δημιουργηθεί το θεωρητικό 

υπόβαθρο για τη διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων εκπαιδευ-

τικών και των παραγόντων του σχολικού κλίματος που ευθύνονται για το στρες. Η δομή 

του ερωτηματολογίου της έρευνας για την επαγγελματική εξουθένωση βασίστηκε στην 

τριμερή διάκριση της Maslach (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, μειωμέ-

νη προσωπική επίτευξη), ενώ κάποια από τα στοιχεία του προέρχονται από το MBI-ES. 

Οι θεωρίες κινήτρων των εργαζομένων αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία στη-

ρίχθηκαν τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα και μεθοδολογικά εργαλεία για την επαγγελ-

ματική ικανοποίηση που ανέπτυξαν ξένοι (Wanous & Lawler, 1972. Bourke, 1984. 

Lester, 1987 κ.ά.) και Έλληνες επιστήμονες (Koustelios & Bagiatis, 1997. Μακρή, Μπό-

τσαρη & Ματσαγγούρας, 2003. Saiti, 2007. Παπαπαναγιώτου & Θεοφιλίδης, 2008. Δημη-

τριάδης & Παπαδόπουλος, 2011). Τα μοντέλα αυτά αποτέλεσαν τα θεμέλια πάνω στα 

οποία στηρίχθηκε το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας για την επαγγελματική 

ικανοποίηση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Το ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της 

στάσης αυτής των εργαζομένων βασίστηκε σε προϋπάρχονται εργαλεία, αλλά διαφορο-

ποιείται σημαντικά από αυτά, όπως θα αναπτυχθεί στο οικείο κεφάλαιο της εργασίας. 

Το μοντέλο των Porter, Steers et al. (1974, 1979) για την οργανωσιακή δέσμευση, η 

θεωρία των Allen & Meyer (1990) για τις τρεις διαστάσεις της αφοσίωσης του εργαζο-

μένου στον οργανισμό και η θεωρία των Collie, Shapka & Perry (2011) για την οργα-
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νωσιακή και επαγγελματική δέσμευση, μαζί με τα αντίστοιχα εργαλεία διερεύνησης, 

συνδυάστηκαν για να δημιουργηθεί το διμερές μοντέλο της δέσμευσης των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εξετάζεται η αφο-

σίωση του εκπαιδευτικού στο σχολείο και στο επάγγελμα, η οποία εκλαμβάνεται ως 

πρόθεση καταβολής κάθε προσπάθειας για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και 

για την καταξίωση της επαγγελματικής ιδιότητας του επαιδευτικού και ως πρόθεση 

παραμονής στο σχολείο και στο επάγγελμα. 

Οι παραπάνω στάσεις διαμορφώνουν τις συμπεριφορές των εργαζομένων, μία από 

τις οποίες είναι η επίδοσή τους κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκό-

ντων. Τα περισσότερα μοντέλα που αναπτύχθηκαν για την επίδοση των εκπαιδευτικών 

εξετάζουν κυρίως την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσα 

στην τάξη (επίδοση στη διδασκαλία), ενώ αγνοούν άλλες πτυχές του έργου των εκπαι-

δευτικών (Adeyemi, 2008. Raza, 2010). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η επί-δοση 

των Ελλήνων εκπαιδευτικών εξετάζεται ως συμπεριφορά και όχι ως αποτέλεσμα αυτής 

της συμπεριφοράς. Το ερωτηματολόγιο για την επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευ-

τικών βασίστηκε σε προϋπάρχοντα εργαλεία, αλλά διαφοροποιείται σημαντικά από αυτά, 

διότι εξετάζει την επίδοση όχι μόνο στα διδακτικά αλλά και στα εξωδιδακτικά καθήκοντα. 

Η εμπειρική έρευνα γύρω από τη ζωή του σχολείου δεν περιορίζεται στο σχολικό 

κλίμα. Πολλοί ερευνητές εξέτασαν τη σχέση του σχολικού οργανωσιακού κλίματος με 

διάφορες στάσεις των εργαζομένων, προκειμένου να προβλέψουν τις συμπεριφορές που 

αυτοί αναπτύσσουν στον χώρο εργασίας τους. Ξεκινώντας από τη παραδοχή ότι το κλί-

μα του οργανισμού συμβάλλει στη διαμόρφωση στάσεων, οι οποίες στάσεις οδηγούν σε 

συμπεριφορές, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της διαδρομής αυτής με 

σημείο αναφοράς τον Έλληνα εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, πρόκειται να διερευνηθεί 

ποιες διαστάσεις του σχολικού κλίματος οδηγούν σε συγκεκριμένες στάσεις και πώς οι 

στάσεις αυτές επηρεάζουν την επίδοση των εκπαιδευτικών στα καθήκοντά τους, διδα-

κτικά και μη. 

Ως μονάδα ανάλυσης στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται ο εκπαιδευτικός, του 

οποίου τις αντιλήψεις αναζητούμε. Αν και διάφορα ερευνητικά εργαλεία απευθύνονται 

σε διευθυντές, σε μαθητές ή ακόμα και σε γονείς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ως μονά-

δα ανάλυσης λαμβάνεται η σχολική μονάδα, θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος κατανό-

ησης των υπό πραγμάτευση θεμάτων είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Έτσι το ενδιαφέρον 

της παρούσας έρευνας δε στρέφεται στο τι πιστεύουν οι άλλοι -ως άτομα ή ως ομάδα-

για τον εκπαιδευτικό αλλά στο τι πιστεύει ο ίδιος για το ψυχο-κοινωνικό περιβάλλον 

στο οποίο εργάζεται και το οποίο επηρεάζει τις στάσεις και τις συμπεριφορές του.  
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3.3 Λειτουργικό υπόδειγμα 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας το σχολικό οργανωσιακό κλίμα εκλαμβάνεται 

ως ανεξάρτητη μεταβλητή, που επιδρά άμεσα ή έμμεσα σε μεταβλητές που σχετίζονται 

με την ιδιότητα και το έργο του εκπαιδευτικού. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, 

μολονότι θεωρείται λειτούργημα, δεν παύει να είναι επάγγελμα του τριτογενούς τομέα. 

Συνεπώς ο εκπαιδευτικός, όπως κάθε επαγγελματίας, εκφράζει άποψη για το εργασιακό 

του περιβάλλον και, με βάση την άποψη αυτή, διαμορφώνει στάσεις που επιδρούν στην 

επαγγελματική του επίδοση.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι αντιλήψεις 

του εκπαιδευτικού για το οργανωσιακό κλίμα του σχολείου στο οποίο υπηρετεί επι-

δρούν σε επαγγελματικές στάσεις, όπως είναι η εξουθένωση, η ικανοποίηση και η δε-

σμευσή του με συγκεκριμένο σχολείο και με το επάγγελμα γενικότερα, καθώς και στην 

επίδοση του εκπαιδευτικού κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ερευνητικό επίπεδο η σχέση μεταξύ επαγγελματικής 

εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης προσεγγίζεται με τρεις τρόπους: α) η 

επαγγελματική εξουθένωση οδηγεί στη μείωση της επαγγελματικής ικανοποίησης, β) η 

επαγγελματική δυσαρέσκεια προκαλεί επαγγελματική εξουθένωση και γ) αμφότερες 

μπορεί να οφείλονται σε μια τρίτη μεταβλητή, όπως οι άσχημες εργασιακές συνθήκες 

(Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). Έτσι η εξουθένωση εκλαμβάνεται άλλοτε ως αίτιο 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) και άλλοτε ως αιτιατό (εξαρτημένη μεταβλητή) σε σχέση με 

την ικανοποίηση, ενώ συμβαίνει και το αντίστροφο. Ενδέχεται, όμως, άλλη ανεξάρτητη 

μεταβλητή (όπως το σχολικό κλίμα) να σχετίζεται τόσο με την ικανοποίηση όσο και με 

την εξουθένωση (εξαρτημένες μεταβλητές). Εκτός από τις παραπάνω σχέσεις, η παρού-

σα έρευνα εξετάζει εάν και σε ποιο βαθμό επιδρούν η εξουθένωση και η ικανοποίηση 

του εκπαιδευτικού στην οργανωσιακή και επαγγελματική του δέσμευση.  

Περαιτέρω εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών και στην 

επαγγελματική τους επίδοση. Συγκεκριμένα διερευνάται η επίδραση που ασκεί κάθε 

επαγγελματική στάση χωριστά στον τρόπο που ο εκπαιδευτικός επιτελεί τα καθήκοντά 

του, καθώς και ποια από τις στάσεις επιδρά περισσότερο στην επαγγελματική επίδοση 

των εκπαιδευτικών. 

Η διερεύνηση των παραπάνω σχέσεων αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός γενικού 

λειτουργικού μοντέλου, το οποίο ενσωματώνει όλες τις μεταβλητές της παρούσας έρευ-

νας (ανεξάρτητες, εξαρτημένες, ελέγχου). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το σχολικό ορ-

γανωσιακό κλίμα ασκεί άμεση επίδραση τόσο στις στάσεις (Η2) όσο και στην επαγγελ-

ματική επίδοση των εκπαιδευτικών (Η1), αλλά και έμμεση μέσω των διαφόρων στα-
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σεων, αφού και αυτές επηρεάζουν την επίδοση (Η3). Οι διάφορες διαστάσεις του σχολι-

κού κλίματος αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας. Οι στάσεις των εκ-

παιδευτικών εξετάζονται αρχικά ως εξαρτημένες από το σχολικό κλίμα μεταβλητές και 

στη συνέχεια ως ανεξάρτητες μεταβλητές που επιδρούν στην επίδοση. Η επίδοση των 

εκπαιδευτικών χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση ως εξαρτημένη μεταβλητή. Τέλος, 

εξετάζεται η τυχούσα επίδραση διαφόρων μεταβλητών ελέγχου (οργανωσιακά και ατο-

μικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών) στις κύριες μεταβλητές της έρευνας και στις με-

ταξύ τους σχέσεις. 

 
Σχήμα 7. Αρχικό λειτουργικό υπόδειγμα της παρούσας έρευνας 

 

3.4 Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο σχολικό 

οργανωσιακό κλίμα, τις στάσεις των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους επίδο-

ση. Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αποτέλεσαν οι διάφορες θεωρητικές κατα-

σκευές που προτάθηκαν κατά καιρούς για τις βασικές αυτές έννοιες. Το πλαίσιο έρευ-

νας διαμορφώθηκε από την εμπειρική βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά. Ο σκοπός της 

εργασίας αποτυπώνεται στο αρχικό λειτουργικό υπόδειγμα, το οποίο δείχνει τη διαδρο-

μή των σχέσεων που πρόκειται να εξεταστούν. Ο έλεγχος του υποδείγματος πρόκειται 

να γίνει μέσω επεξεργασίας εμπειρικών δεδομένων, που θα συγκεντρωθούν από αντι-

προσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των Ελλήνων εκπαιδευτικών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Για τον έλεγχο του λειτουργικού υποδείγματος της παρούσας έρευνας συντάχθηκε 

ένα ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του σχολικού οργανωσιακού 

κλίματος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους επίδοσης. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από πέντε τμήματα: 1. Στοιχεία σχολικής μονάδας, 

2. Στοιχεία εκπαιδευτικού, 3. Σχολικό κλίμα, 4. Στάσεις των εκπαιδευτικών, 5. Επίδοση 

των εκπαιδευτικών. Στο κεφάλαιο αυτό δίδονται πληροφορίες για την πορεία σύνταξης 

του ερωτηματολογίου, την πιλοτική εφαρμογή του, τη μέθοδο δειγματοληψίας, τον 

έλεγχο των περιπτώσεων, των μεταβλητών και της αντιπροσωπευτικότητας του δείγμα-

τος, τις προϋποθέσεις για παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίου και για τον έλεγ-

χο αξιοπιστίας και εγκυρότητάς του. Η αναλυτική περιγραφή της διερευνητικής και της 

επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων με τη βοήθεια των στατιστικών πακέτων SPSS 

και AMOS βρίσκεται στο Παράρτημα της εργασίας.  

 

4.2 Ερωτηματολόγιο και πιλοτική έρευνα 

4.2.1 Στοιχεία σχολείου και εκπαιδευτικού 

Απαραίτητο συνοδευτικό των εργαλείων για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα, τις στάσεις και την επαγγελματική 

τους επίδοση είναι το ερωτηματολόγιο για τα οργανωσιακά και ατομικά χαρακτηρι-

στικά (βλ. Παράρτημα 1). 

Το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου (στοιχεία 1-5) αναφέρεται στη σχολική μο-

νάδα, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός που συμμετέχει στην έρευνα. Περιλαμβάνει 

ερωτήσεις για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο, τον τύπο του σχολείου, τη 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται, το φύλο του επικεφαλής και το μέγεθος 

του σχολείου από την άποψη του αριθμού των διδασκόντων. 

Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου (στοιχεία 6-15) αφορά στον εκπαιδευτικό 

που συμμετέχει στην έρευνα. Πρώτα ερωτάται το φύλο του εκπαιδευτικού, η ηλικία, το 

ακαδημαϊκό επίπεδο, η ειδικότητα, η συνολική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και η 

προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο σχολείο. Οι τελευταίες ερωτήσεις σχετίζονται με κά-

ποιες συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού, το ωράριο διδασκαλίας και τον τρόπο 

μετάβασης στο σχολείο. Συγκεκριμένα ερωτάται πόσες ώρες διδάσκει ο εκπαιδευτικός 

στη Γ΄ τάξη Λυκείου και ειδικότερα πόσες ώρες διδάσκει πανελλαδικώς εξεταζόμενα 
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μαθήματα. Ακόμη, ζητούνται πληροφορίες για τον τρόπο μετάβασης στο σχολείο και 

τον χρόνο που συνήθως απαιτείται για τη μετάβαση αυτή. Σημειώνεται ότι όλες οι ερω-

τήσεις επιδέχονται μιας απάντησης, πλην της ερώτησης 8 για τους τίτλους σπουδών, 

όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν ακόμα και όλες τις προτεινόμενες απα-

ντήσεις. 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σημαντικές, γιατί, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι 

αντιλήψεις που σχηματίζουν οι εκπαιδευτικοί για το σχολείο στο οποίο υπηρετούν επη-

ρεάζονται τόσο από ατομικά χαρακτηριστικά όσο και από χαρακτηριστικά της ίδιας της 

εργασίας. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός που διδάσκει πολλές ώρες στη Γ΄ τάξη του 

Λυκείου ενδέχεται να βιώνει υψηλή εργασιακή πίεση. Επίσης, η καθημερινή ταλαιπω-

ρία που υφίσταται ένας εκπαιδευτικός κατά τη μετάβασή του στο σχολείο μπορεί να 

συμβάλλει στην επαγγελματική του εξουθένωση. 

 

4.2.2 Σχολικό οργανωσιακό κλίμα 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε ένα εργαλείο για τη μέτρηση 

του σχολικού οργανωσιακού κλίματος (ΕρΣΟΚ), το οποίο έπρεπε να πληροί τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Συνέπεια με τη θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία. Οι διαστάσεις-κλίμακες 

του EρΣOK προέκυψαν μετά από εκτεταμένη και ενδελεχή μελέτη των βασικών θεωρη-

τικών μοντέλων και των αντίστοιχων εργαλείων τους για τη διερεύνηση του σχολικού 

οργανωσιακού κλίματος στις διάφορες μορφές και παραλλαγές τους (WES, OCDQ, SLEQ 

κ.ά.). Επίσης, έγινε προσπάθεια οι κλίμακες του ερωτηματολογίου να αντιστοιχούν στις 

τρεις γενικές κατηγορίες του Moos, που είναι αναγκαίες για την περιγραφή και κατα-

νόηση κάθε ανθρώπινου περιβάλλοντος. 

β) Καταλληλότητα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα στοιχεία του ΕρΣΟΚ 

προήλθαν ως επί το πλείστον από προϋπάρχοντα εργαλεία διερεύνησης του σχολικού 

κλίματος. Ωστόσο κάποια στοιχεία επαναδιατυπώθηκαν για να ταιριάζουν στα ελληνι-

κά δεδομένα, ενώ επίσης προστέθηκαν στοιχεία που θεωρήθηκαν αναγκαία για να δοθεί 

μια πληρέστερη εικόνα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

γ) Καταλληλότητα για τα δημόσια σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία εξαιρέθηκαν από την 

έρευνα, καθώς έχουν σημαντικές διαφορές από τα δημόσια λόγω του ιδιοκτησιακού 

τους καθεστώτος. 

δ) Σπουδαιότητα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες. Κρι-

τήριο για την τελική επιλογή των κλιμάκων και των στοιχείων του ΕρΣΟΚ ήταν η 

σπουδαιότητα που αποδίδουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριμένες πτυχές της 
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σχολικής ζωής. Συνεπώς το ερωτηματολόγιο δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς που υπη-

ρετούν σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς. 

ε) Αποφυγή επικάλυψης με άλλα εργαλεία της παρούσας έρευνας. Επειδή για τις ανά-

γκες της έρευνας το ΕρΣΟΚ συνδυάζεται με άλλα εργαλεία, έγινε προσπάθεια να απο-

φευχθούν ερωτήσεις με παρόμοιο περιεχόμενο. Ωστόσο κάποια κοινά στοιχεία ανάμεσα 

στα εργαλεία της έρευνας ήταν αναπόφευκτα. 

στ) Οικονομία χώρου και χρόνου συμπλήρωσης. Έγινε προσπάθεια να μειωθεί, όσο 

ήταν δυνατό, το πλήθος και η έκταση των στοιχείων, ώστε η συμπλήρωση του ΕρΣΟΚ 

να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά της ώρας. 

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου ακολούθησε την εξής πορεία. Αρχικά συλλέξαμε 

και μεταφράσαμε στην ελληνική γλώσσα στοιχεία από διάφορα εργαλεία για την έρευ-

να του σχολικού κλίματος. Έτσι δημιουργήθηκε μια δεξαμενή 300 και πλέον ερωτή-

σεων που σχετίζονταν με διάφορες διαστάσεις του οργανωσιακού κλίματος των σχο-

λείων. Στη συνέχεια απορρίψαμε ή συγχωνεύσαμε στοιχεία που είχαν παρόμοιο περιε-

χόμενο, επαναδιατυπώσαμε κάποια άλλα, ώστε να ταιριάζουν στα ελληνικά δεδομένα, 

ενώ προσθέσαμε όσα ήταν αναγκαία για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των 

ελληνικών σχολείων. 

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε ένα σύνολο 80 ερωτήσεων, οι οποίες 

ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες, ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα των διαστάσεων του 

σχολικού οργανωσιακού κλίματος. Σε αυτή τη μορφή το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 

δέκα εκπαιδευτικούς ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων, από τους οποίους ζητήθηκε να εκφρά-

σουν την άποψή τους για τα στοιχεία που έπρεπε να αφαιρεθούν ως πλεοναστικά. Οι 

παρατηρήσεις και υποδείξεις των εκπαιδευτικών συνέβαλαν στη μείωση των στοιχείων 

κατά 50%. Το ερωτηματολόγιο με τις 40 ερωτήσεις δόθηκε εκ νέου στους ίδιους εκπαι-

δευτικούς, για να εκφράσουν τη γνώμη τους αυτή τη φορά για την επάρκεια των στοι-

χείων που περιγράφουν κάθε διάσταση του σχολικού κλίματος και για τη σαφήνεια της 

διατύπωσής τους. Σύμφωνα με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, αφαιρέθηκαν άλλες 

πέντε ερωτήσεις, ενώ κάποιες άλλες επαναδιατυπώθηκαν, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί 

να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των ερωτήσεων με τον ίδιο τρόπο. 

Η τελική μορφή του ΕρΣΟΚ συνίσταται σε 35 δηλώσεις αυτο-αναφοράς, που κατα-

νέμονται σε εννέα κλίμακες-διαστάσεις του σχολικού οργανωσιακού κλίματος. Οι δη-

λώσεις είναι διατυπωμένες σε τρίτο ενικό πρόσωπο, διότι αφορούν σε πτυχές του σχολι-

κού κλίματος που κάθε εκπαιδευτικός καλείται να κρίνει ως παρατηρητής. Στον πίνακα 

που ακολουθεί δίνεται μια σύντομη περιγραφή για κάθε κλίμακα, καθώς και η αντιστοί-

χιση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου με τις γενικές κατηγορίες του Moos. 
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Πίνακας 8. Κλίμακες ΕρΣΟΚ και αντιστοίχιση με κατηγορίες Moos 

Ονομασία κλίμακας Περιγραφή κλίμακας Κατηγορίες Moos 

 Ο βαθμός που οι εκπαιδευτικοί… 

Σχέσεις 

Συμπεριφορά μαθητών έχουν αρμονική σχέση με τους μαθητές, οι οποίοι συ-

μπεριφέρονται με υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχία. 

Συναδελφικότητα λαμβάνουν στήριξη, ενθάρρυνση και αποδοχή από τους 

συναδέλφους τους. 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας απολαμβάνουν σεβασμό και υποστήριξη από τον/την 

διευθυντή/τρια του σχολείου. 

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων επικοινωνούν και συνεργάζονται με τους γονείς/κηδε-

μόνες των μαθητών. 

Προσωπική ανάπτυξη επιτυγχάνουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη και 

εξέλιξη. 

Προσωπική 

ανάπτυξη 

Ελευθερία και αυτονομία απολαμβάνουν ελευθερία και αυτονομία κατά την ά-

σκηση των καθηκόντων τους. 

Συντήρηση και 

αλλαγή του 

συστήματος 

Λήψη αποφάσεων συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων που αφο-

ρούν στην ομαλή  λειτουργία του σχολείου. 

Εργασιακή πίεση βιώνουν εργασιακή πίεση κατά την άσκηση των διδα-

κτικών και εξωδιδακτικών τους καθηκόντων. 

Επάρκεια πόρων έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς υλικούς, οικονομι-

κούς και ανθρώπινους πόρους. 

Πριν την οριστικοποίηση του ΕρΣΟΚ έγινε έλεγχος της εσωτερικής συνάφειας με 

ανάλυση αξιοπιστίας και εκτίμηση του δείκτη Cronbach’s alpha. Για τον λόγο αυτό 

συνελέγησαν δεδομένα από δείγμα 25 εκπαιδευτικών ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων από 

τον νομό Πιερίας, οι οποίοι δήλωσαν τις αντιλήψεις τους μέσω μιας 5βάθμιας κλίμακας 

τύπου Likert (από 1=διαφωνώ απόλυτα έως 5=συμφωνώ απόλυτα). Επειδή η ανάλυση 

αξιοπιστίας στην παρούσα φάση βασίστηκε σε μικρό δείγμα, ενώ επίσης κάποιες κλίμα-

κες είχαν λιγότερο από τρεις ερωτήσεις, οι δείκτες Cronbach’s alpha χρησιμοποιήθηκαν 

μόνο για την ανάδειξη μεγάλου βαθμού ασυνέπειας μεταξύ των ερωτήσεων και για τη 

βελτίωση του ερωτηματολογίου. 

Η ανάλυση αξιοπιστίας απέδωσε για το ΕρΣΟΚ συνολικό Cronbach’s alpha 0,950. 

Ειδικότερα, όμως, ο έλεγχος απέδωσε καλά αποτελέσματα μόνο για τις κλίμακες Συνα-

δελφικότητα (α=0,855), Προσωπική ανάπτυξη (α=939), Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 

(α=919) και Επάρκεια πόρων (α=0,951). Δεν ήταν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα στη 

Συμπεριφορά μαθητών (α=0,655), στη Λήψη αποφάσεων (α=0,532) και στην Εμπλοκή 

γονέων/κηδεμόνων (α=0,476), ενώ εξαιρετικά χαμηλοί ήταν οι δείκτες αξιοπιστίας για 

τις κλίμακες Εργασιακή πίεση (α=0,367) και Ελευθερία και αυτονομία (α=0,206). Συνε-

πώς οι τέσσερις πρώτες κλίμακες παρέμειναν ως είχαν, οι επόμενες τρεις υπέστησαν 

μικρές αλλαγές, ενώ ανασυγκροτήθηκαν οι δύο τελευταίες κλίμακες βάσει της βιβλιο-

γραφίας και με τη βοήθεια πέντε εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην αρχική φάση 

μείωσης των στοιχείων του ερωτηματολογίου. 



83 

Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται οι αριθμοί των μεταβλητών που αντιστοιχούν σε 

κάθε κλίμακα του τελικού ΕρΣΟΚ και παρατίθενται παραδείγματα δηλώσεων για κάθε 

κλίμακα. Ολόκληρο το ΕρΣΟΚ (στοιχεία 16-50) υπάρχει στο Παράρτημα 1. 

Πίνακας 9. Δομή ΕρΣΟΚ και παραδείγματα δηλώσεων 

Κλίμακα Μεταβλητές Παραδείγματα δηλώσεων 

  Σε αυτό το σχολείο… 

Συμπεριφορά μαθητών 16, 17, 18*,  

19, 20* 

16. οι μαθητές συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς. 

Συναδελφικότητα 21, 22, 23,  

24*, 25* 

23. οι εκπαιδευτικοί έχουν καλή επικοινωνία μεταξύ τους  

και συνεργάζονται αρμονικά. 

Προσωπική ανάπτυξη 26, 27 26. οι εκπαιδευτικοί έχουν ίσες ευκαιρίες για επιμόρφωση 

και απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

Ελευθερία και αυτονομία 28, 29 28. οι εκπαιδευτικοί έχουν απόλυτη ελευθερία όσον αφορά 

στην επιλογή διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. 

Λήψη αποφάσεων 30, 31 30. οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη από-

φάσεων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

Εργασιακή πίεση 32*, 33* 33*. οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλά εξωδιδακτικά καθήκο-

ντα, που αποβαίνουν εις βάρος του διδακτικού τους έργου. 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 34, 35, 36,  

37*, 38* 

37*. ο/η διευθυντής/ρια είναι δεσποτικός/ή και απόλυτος/η 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς. 

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 39, 40, 41, 42* 41. οι γονείς/κηδεμόνες είναι πρόθυμοι να συνδράμουν σε 

διάφορες σχολικές δράσεις, όποτε τους ζητηθεί. 

Επάρκεια πόρων 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50 

48. οπτικοακουστικά μέσα, φωτοτυπικά μηχανήματα και 

γραφικά είδη είναι επαρκή και άμεσα διαθέσιμα. 

Σημείωση: Οι αριθμοί με * αντιστοιχούν σε αρνητικές δηλώσεις. 

 

4.2.3 Στάσεις των εκπαιδευτικών 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν σε σχέση με το σχολικό κλίμα είναι 

η επαγγελματική εξουθένωση, η επαγγελματική ικανοποίηση και η οργανωσιακή και 

επαγγελματική δέσμευση. Η μέτρηση των στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών έγινε 

μέσω ερωτηματολογίων αυτο-αναφοράς, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο και για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας. Αυτά είναι το Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική 

Εξουθένωση (ΕρΕΕξ), το Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Ικανοποίηση (ΕρΕΙκ) 

και το Ερωτηματολόγιο για την Οργανωσιακή και Επαγγελματική Δέσμευση (ΕρΟΕΔ). 

Τα στοιχεία των εργαλείων αυτών είναι διατυπωμένα σε πρώτο ενικό πρόσωπο, καθώς 

ο εκπαιδευτικός καλείται δηλώσει το πώς βιώνει σε προσωπικό επίπεδο τις διάφορες 

πτυχές της σχολικής ζωής.  

 

4.2.3.1 Επαγγελματική εξουθένωση 

Βασική πηγή του ΕρΕΕξ αποτέλεσε το MBI-ES, που είναι το πλέον διαδεδομένο 

εργαλείο μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Η αρχική και 

τελική επιλογή των στοιχείων, η γλωσσική τους διατύπωση και η οριστικοποίηση του 
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ΕρΕΕξ έγιναν παράλληλα με τη δημιουργία του ΕρΣΟΚ και με τη βοήθεια των ίδιων 

εκπαιδευτικών. 

Το ΕρΕΕξ αποτελείται από δέκα δηλώσεις αυτο-αναφοράς και ακολουθεί την τρι-

μερή διάκριση και την ονομασία των υποκλιμάκων του MBI-ES. Η ανάλυση αξιοπι-

στίας πάνω στα δεδομένα της πιλοτικής έρευνας απέδωσε για το σύνολο του ΕρΕΕξ 

α=0,820, για τη Συναισθηματική εξάντληση 0,771, για την Αποπροσωποποίηση 0,898 

και για τη Μειωμένη προσωπική επίτευξη 0,781. Αν και οι δείκτες αυτοί έχουν τα μειο-

νεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελούν ένδειξη εσωτερικής συνέπειας. 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι αριθμοί των μεταβλητών που αντιστοιχούν σε κάθε 

υποκλίμακα του ΕρΕΕξ και δίνονται παραδείγματα δηλώσεων για κάθε κλίμακα. 

Ολόκληρο το ΕρΕΕξ (στοιχεία 51-60) υπάρχει στο Παράρτημα 1. 

Πίνακας 10. Δομή ΕρΕΕξ και παραδείγματα δηλώσεων 

Κλίμακα Μεταβλητές Παραδείγματα δηλώσεων 

  Σε αυτό το σχολείο… 

Συναισθηματική εξάντληση 51*, 52*, 53*, 

54*, 55*, 56* 

51. το καθημερινό μου πρόγραμμα διδασκαλίας είναι 

εξουθενωτικό. 

Αποπροσωποποίηση 57*, 58* 57. δε με ενδιαφέρουν τα προσωπικά ή οικογενειακά 

προβλήματα των μαθητών. 

Μειωμένη προσωπική επίτευξη  59*, 60* 60. νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω αξιόλογα πράγματα 

για τους μαθητές. 

Σημείωση: Όλες οι δηλώσεις του ερωτηματολογίου έχουν αρνητική διατύπωση. 

 

4.2.3.2 Επαγγελματική ικανοποίηση 

Το ΕρΕΙκ δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και γι’ αυτό δεν 

ακολουθεί τη διατύπωση και κλιμάκωση παρόμοιων ερευνητικών εργαλείων. Το ΕρΕΙκ 

περιέχει 20 δηλώσεις αυτο-αναφοράς που αντιστοιχούν στις υποκλίμακες του ΕρΣΟΚ. 

Η ανάλυση αξιοπιστίας στα δεδομένα της πιλοτικής έρευνας απέδωσε υψηλούς δείκτες 

Cronbach’s α για κάθε υποκλίμακα και 0,948 για όλο το ΕρΕΙκ. Και εδώ ισχύουν όσα 

αναφέρθηκαν για την αξιοπιστία των προηγούμενων εργαλείων. Στον επόμενο πίνακα 

εκτός από τη δομή του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται οι δείκτες αξιοπιστίας της 

πιλοτικής έρευνας. Ολόκληρο το ΕρΕΙκ (στοιχεία 61-80) υπάρχει στο Παράρτημα 1. 

Πίνακας 11. Δομή ΕρΕΙκ και παραδείγματα δηλώσεων 

Κλίμακα Μεταβλητές alpha Παραδείγματα δηλώσεων 

   Σε αυτό το σχολείο είμαι ικανοποιημένος/η από… 

Συμπεριφορά μαθητών 61, 62 0,819 61. το ενδιαφέρον και την επίδοση των μαθητών στα 

μαθήματά μου. 

Συναδελφικότητα 63, 64 0,929 64. την προθυμία των συναδέλφων να με βοηθήσουν, 

ακόμα και σε προσωπικά μου θέματα. 

Προσωπική ανάπτυξη 65, 66, 67 0,919 66. τις ευκαιρίες για επιμόρφωση και απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων. 
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Ελευθερία-Αυτονομία 68, 69 0,822 68. την ελευθερία και αυτονομία κατά την άσκηση 

των διδακτικών μου καθηκόντων. 

Λήψη αποφάσεων 70, 71, 72 0,860 72. τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής διευ-

θυντών σχολικών μονάδων. 

Εργασιακή πίεση 73, 74 0,813 73. τον αριθμό των μαθητών (μέγεθος τάξης) στα 

τμήματα που διδάσκω. 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 75, 76 0,900 75. την επαγγελματική υποστήριξη που λαμβάνω από 

τον/την διευθυντή/ρια, όποτε τη ζητήσω. 

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 77 ̶ 77. την επικοινωνία και τη συνεργασία μου με τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών. 

Επάρκεια πόρων 78, 79, 80 0,919 79. τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που 

μου παρέχονται, για να υλοποιήσω κάποια εκπαιδευ-

τική δράση. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στα στοιχεία του ΕρΣΟΚ και του 

ΕρΕΙκ, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δεν αναμένεται να είναι ίδια. Τα στοιχεία 

που αναφέρονται στις διαστάσεις του σχολικού κλίματος περιγράφουν τις συνθήκες του 

εργασιακού περιβάλλοντος από τη μεριά του εκπαιδευτικού ως παρατηρητή. Για τον 

λόγο αυτό οι δηλώσεις συντάσσονται σε τρίτο πρόσωπο και ξεκινούν με τη φράση "Σε 

αυτό το σχολείο…". Τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε διάφορες όψεις της επαγγελμα-

τικής ικανοποίησης είναι διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο ("Σε αυτό το σχολείο 

είμαι ικανοποιημένος/η από…") και εκφράζουν τις αντιλήψεις για το σχολικό κλίμα 

όπως αυτές έχουν δεχθεί φιλτράρισμα και επεξεργασία μέσα από το σύστημα αξιών του 

κάθε εκπαιδευτικού, τις προσδοκίες και τις ανάγκες του (Schneider & Snyder, 1975). 

Με άλλα λόγια το ΕρΣΟΚ έχει περιγραφικό χαρακτήρα, ενώ το ΕρΕΙκ ζητά από τον 

εκπαιδευτικό να προβεί σε μία αξιολογική κρίση για τις συνθήκες που βιώνει μέσα στον 

χώρο εργασίας του. 

 

4.2.3.3 Οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση 

Η δημιουργία του εργαλείου μέτρησης της δέσμευσης των εκπαιδευτικών με το 

σχολείο και με το επάγγελμά τους βασίστηκε στο OCQ των Mowday, Steers & Porter 

(1979). Η επίδραση του OCQ διαφαίνεται κυρίως στα στοιχεία του ΕρΟΕΔ που αφο-

ρούν στην οργανωσιακή δέσμευση. Το ΕρΟΕΔ αποτελείται από δέκα δηλώσεις σε πρώ-

το πρόσωπο, από τις οποίες οι έξι πρώτες αναφέρονται στη δέσμευση του εκπαιδευτι-

κού με το σχολείο στο οποίο υπηρετεί και οι τέσσερις τελευταίες σχετίζονται με την 

αφοσίωσή του στο επάγγελμα και την πρόθεση παραμονής του σε αυτό. 

 Από την επεξεργασία των δεδομένων της πιλοτικής έρευνας φάνηκε ότι το ΕρΟΕΔ 

έχει ικανοποιητική εσωτερική συνάφεια. Συγκεκριμένα η ανάλυση αξιοπιστίας έδειξε 

α=0,908 για την Οργανωσιακή δέσμευση, 0,796 για την Επαγγελματική δέσμευση και 

0,777 για το σύνολο του ερωτηματολογίου. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι 
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αριθμοί των μεταβλητών κάθε υποκλίμακας και παραδείγματα δηλώσεων. Ολόκληρο το 

ΕρΟΕΔ (στοιχεία 81-90) υπάρχει στο Παράρτημα 1.  

Πίνακας 12. Δομή ΕρΟΕΔ και παραδείγματα δηλώσεων 

Κλίμακα Μεταβλητές Παραδείγματα δηλώσεων 

Οργανωσιακή δέσμευση 81, 82, 83, 84, 85, 86* 85. Εύχομαι να ολοκληρώσω την 

καριέρα μου σε αυτό το σχολείο. 

Επαγγελματική δέσμευση 87, 88, 89*, 90* 89*. Σκέφτομαι ότι μάλλον δεν 

έπρεπε να γίνω εκπαιδευτικός. 

Σημείωση: Οι αριθμοί με * αντιστοιχούν σε αρνητικές δηλώσεις. 

 

4.2.4 Επίδοση των εκπαιδευτικών 

Το ΕρΕΕπ αποτελείται από δώδεκα δηλώσεις αυτο-αναφοράς, που προέκυψαν από 

την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και, κυρίως, από τις εκτενείς συζητήσεις 

με εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Τα έξι πρώτα στοιχεία του ΕρΕΕπ σχετίζο-

νται με τη διδασκαλία μέσα στη σχολική τάξη, όπως είναι η προετοιμασία και παρου-

σίαση του μαθήματος, η παρακίνηση και ενθάρρυνση των μαθητών. Τα επόμενα έξι 

στοιχεία αναφέρονται σε εξωδιδακτικά καθήκοντα, όπως είναι η συμμετοχή σε εκπαι-

δευτικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου, η επίβλεψη των μαθητών, τα διοικητικά 

καθήκοντα. 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής έρευνας η συνολική αξιοπιστία του ΕρΕΕπ βρέθηκε 

α=0,849, ενώ συγκεκριμένα τα Διδακτικά καθήκοντα είχαν δείκτη αξιοπιστίας 0,752 και 

τα Εξωδιδακτικά καθήκοντα 0,801. Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε πίνακα η δομή του 

ΕρΕΕπ, ενώ ολόκληρο (στοιχεία 91-102) υπάρχει στο Παράρτημα 1. 

Πίνακας 13. Δομή ΕρΕΕπ και παραδείγματα δηλώσεων 

Κλίμακα Μεταβλητές Παραδείγματα δηλώσεων 

  Σε αυτό το σχολείο… 

Διδακτικά καθήκοντα 91, 92*, 93, 94*, 

95, 96* 
91. προετοιμάζω το μάθημα με προσοχή και επιμέλεια, για να 

το προσαρμόζω κάθε φορά στις ανάγκες των μαθητών μου. 

Εξωδιδακτικά καθήκοντα 97, 98*, 99, 

100*, 101, 102* 
101. διεκπεραιώνω πρόθυμα τα διοικητικά καθήκοντα που 

μου ανατίθενται και, εάν χρειαστεί, παραμένω μετά τη λήξη 

των μαθημάτων, για να ολοκληρώσω μια εργασία. 

Σημείωση: Οι αριθμοί με * αντιστοιχούν σε αρνητικές δηλώσεις. 

Το τελικό ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε κατάλληλα μέσω του εργαλείου Google 

Forms, ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η συμπλήρωσή του από τους εκπαιδευτικούς. 

Στο τέλος της ηλεκτρονικής φόρμας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υπήρχε ένα 

κενό πεδίο, για να γράψουν οι συμμετέχοντες παρατηρήσεις, σκέψεις και προτάσεις, 

που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας.  
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4.3 Προώθηση ερωτηματολογίου και δειγματοληψία  

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας προωθήθηκε σε Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. των 

νομών Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Οι δύο νομοί επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικοί 

της ελληνικής επικράτειας, καθώς έχουν μεγάλο αρθμό σχολικών μονάδων με ποικίλα 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά. 

Το ερωτηματολόγιο απεστάλη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 352 σχολείων, από τα 

οποία τα 183 είναι Γυμνάσια (52%), τα 130 ΓΕ.Λ. (37%) και τα 39 ΕΠΑ.Λ. (11%). 

Επίσης, τα 129 σχολεία υπάγονται στη Διεύθυνση ΔΕ Α΄ Θεσσαλονίκης (37%), τα 141 

στη Διεύθυνση ΔΕ Β΄ Θεσσαλονίκης (40%) και τα 82 στη Διεύθυνση ΔΕ Λάρισας 

(23%). Ανάμεσα στα σχολεία υπάρχουν 4 διαπολιτισμικά (2 Γυμνάσια και 2 ΓΕ.Λ.) και 

6 πειραματικά (3 Γυμνάσια και 3 ΓΕ.Λ.).  

Πίνακας 14. Αριθμός σχολείων έρευνας ανά Διεύθυνση ΔΕ και τύπο σχολείου 

 

Γυμνάσια ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ. Σύνολο 

Διεύθυνση ΔΕ n1 n2 n3 N 

Α΄ Θεσσαλονίκης 64 53 12 129 

Β΄ Θεσσαλονίκης 76 48 17 141 

Λάρισας 43 29 10 82 

Σύνολο 183 130 39 352 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς που υπηρε-

τούν σε δημόσια Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. των νομών Θεσσαλονίκης και Λάρισας 

για τους παρακάτω λόγους: 

α) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πολλών ερευνών, οι διευθυντές έχουν την τάση να 

περιγράφουν με θετικά χρώματα το κλίμα του σχολείου, ενώ οι εκπαιδευτικοί δί-

νουν συνήθως μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τα πράγματα (Watkins, 1968. Cress-

well &  Fisher, 1999. Duff, 2013). Από την άλλη, οι διευθυντές τείνουν να αξιολο-

γούν με αυστηρά κριτήρια την επίδοση των εκπαιδευτικών στο έργο της διδασκα-

λίας και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, ενώ οι εκπαιδευτι-

κοί τείνουν να αξιολογούν θετικά τους εαυτούς τους, όταν ερωτώνται για την επαγ-

γελματική τους επίδοση. Με άλλα λόγια, οι αντιλήψεις τόσο των διευθυντών όσο 

και των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας. 

Ωστόσο η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς, καθώς αποσκοπεί 

στη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών διεργασιών που καθορίζουν τις αντιλήψεις, 

τις στάσεις και τη συμπεριφορά τους στον χώρο εργασίας τους. 

β) Υπάρχουν μοντέλα και εργαλεία που εξετάζουν το κλίμα και τον τρόπο λειτουργίας 

του σχολείου από την πλευρά των μαθητών. Η παρούσα έρευνα δεν αναζήτησε τις 

αντιλήψεις των μαθητών, διότι αυτοί αγνοούν σημαντικές πτυχές της σχολικής 
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ζωής, όπως είναι οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τον/την διευ-

θυντή/ρια, το στυλ ηγεσίας του/της διευθυντή/ριας, ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη 

λήψη αποφάσεων, οι δυνατότητες για επαγγελματική ανάπτυξη και πολλά άλλα. 

γ) Επιλέχθηκαν μόνο τα δημόσια σχολεία, γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ενώ τα 

ιδιωτικά σχολεία διαφοροποιούνται λόγω του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. 

δ) Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο μεγάλους νομούς, που έχουν ικανό αριθμό σχολικών 

μονάδων σε αστικές και μη αστικές περιοχές και, συνεπώς, μπορούν να παράσχουν 

ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του εκπαιδευτικού πληθυσμού της Ελλάδας.  

Στην ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου, που απεστάλη προς συμπλήρωση 

στους εκπαιδευτικούς, δεν εμφανίζονται οι ονομασίες των υποκλιμάκων για τους εξής 

λόγους: 

α) Οι εκπαιδευτικοί που συνέδραμαν στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου καθώς και 

αυτοί που συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα ανέφεραν ότι δεν είναι εξοικειωμένοι 

με τη χρησιμοποιούμενη ορολογία (λ.χ. οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση). 

β) Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι οι τίτλοι και οι υπότιτλοι του ερωτηματολογίου 

αποσπούν την προσοχή του συμμετέχοντος στην έρευνα, ενώ επίσης μειώνουν τον 

αυθορμητισμό με τον οποίο θα απαντούσε στις ερωτήσεις κάθε (υπο)κλίμακας. 

γ) Οι δημιουργοί του MBI προτείνουν στους ερευνητές να μη γνωστοποιούν στους 

αποδέκτες του ερωτηματολογίου τις ονομασίες των υποκλιμάκων του, για να μην 

προκαταλαμβάνονται αρνητικά οι συμμετέχοντες στην έρευνα (Maslach, Jackson & 

Leiter, 1996). 

δ) Τέλος, η ερευνήτρια έκρινε ότι, λόγω της έκτασης του ερωτηματολογίου, ήταν 

προτιμότερο να υιοθετήσει έναν απλό και αφαιρετικό τρόπο παρουσίασής του, ώστε 

να ελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε δεοντολογικούς και ηθικούς κανόνες, η διάχυση του 

ερωτηματολογίου ακολούθησε την εξής διαδρομή. Στις 13-3-2017 απεστάλη ηλεκτρο-

νικό μήνυμα στους/στις διευθυντές/ριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. των νομών 

Θεσσαλονίκης και Λάρισας, από τους οποίους ζητήθηκε, αφού ελέγξουν και εγκρίνουν 

το συνημμένο ερωτηματολόγιο, να προωθήσουν τη φόρμα συμπλήρωσής του σε όλα τα 

μέλη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου τους μαζί με τη συνημμένη επιστολή 

προς τους εκπαιδευτικούς. Στις επιστολές αυτές υπήρχε, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωση 

για την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων και τη χρήση τους αποκλειστικά για ερευνη-

τικούς σκοπούς (βλ. Παράρτημα 2.1 και 2.3). Μέσα σε τρεις εβδομάδες απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο 188 εκπαιδευτικοί. Στις 2-4-2017 απεστάλη δεύτερο ηλεκτρονικό μη-
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νυμα στους/στις διευθυντές/ριες των ίδιων σχολικών μονάδων με την παράκληση να 

προωθήσουν εκ νέου το ερωτηματολόγιο στα μέλη του διδακτικού προσωπικού (βλ. 

Παράρτημα 2.2). Στη δεύτερη πρόσκληση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ανταπο-

κρίθηκαν άλλα 106 άτομα μέχρι τις 25-4-2017. 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας (Ν=294) αποτελεί το 5% του πληθυσμού των 

εκπαιδευτικών ΔΕ που υπηρετούν στους νομούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Από τον 

έλεγχο αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος προέκυψε ότι αυτό καλύπτει όλο το φά-

σμα των ηλικιών των εκπαιδευτικών, του επιπέδου σπουδών, των ειδικοτήτων και της 

εκπαιδευτικής πείρας. Επίσης στο δείγμα εκπροσωπούνται ικανοποιητικά όλες οι κατη-

γορίες των μεταβλητών που αναφέρονται στην περιοχή και στον τύπο σχολείου, στη 

Διεύθυνση ΔΕ υπαγωγής και στο μέγεθος των σχολικών μονάδων. 

 

4.4 Έλεγχος περιπτώσεων, μεταβλητών και αντιπροσωπευτικότητας 

του δείγματος 

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη διεξαγωγή της έρευνας εισήχθησαν με 

την κατάλληλη κωδικοποίηση στο στατιστικό πακέτο SPSS 24 με σκοπό την επεξερ-

γασία τους. Καταγράφηκαν 294 περιπτώσεις, που αντιστοιχούν στις απαντήσεις που 

έδωσαν ισάριθμοι εκπαιδευτικοί στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. Οι περιπτώσεις 

εισήχθησαν κατά χρονολογική σειρά και έλαβαν αύξοντα αριθμό από 1 έως 294. Τα 

στοιχεία του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν τις αρχικές μεταβλητές του μοντέλου, οι 

οποίες κωδικοποιήθηκαν όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας. 

Πίνακας 15. Κωδικοποίηση μεταβλητών ερωτηματολογίου έρευνας 

Α/Α μεταβλητής Τμήματα ερωτηματολογίου 

1-5 Στοιχεία σχολικής μονάδας 

6-15 Στοιχεία εκπαιδευτικού 

16-50 Σχολικό οργανωσιακό κλίμα 

51-60 Επαγγελματική εξουθένωση 

61-80 Επαγγελματική ικανοποίηση 

81-86 Οργανωσιακή δέσμευση 

87-90 Επαγγελματική δέσμευση 

91-102 Επαγγελματική επίδοση 

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος και καθαρισμός των περιπτώσεων και των μεταβλητών, 

ώστε να εξαιρεθούν από την επεξεργασία δεδομένα που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν 

τα αποτελέσματα των αναλύσεων.  

Αρχικά έγινε έλεγχος ανά περίπτωση για ελλιπείς τιμές στις μεταβλητές 16-102, για 

να αποκαλυφθούν περιπτώσεις όπου η απουσία απάντησης σε κάποιες ερωτήσεις ήταν 
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συστηματική και όχι τυχαία. Ως τυχαία θεωρήθηκε η ύπαρξη κενών κελιών ανά γραμμή 

σε ποσοστό <5% των μεταβλητών (87*0,05=4,35). Έτσι εξαιρέθηκαν από την ανάλυση 

6 περιπτώσεις, από τις οποίες μία είχε 21 ελλιπείς τιμές, δύο είχαν από 8 ελλιπείς, μία 

είχε 6 ελλιπείς και δύο περιπτώσεις είχαν από 5 ελλιπείς τιμές. Οι περιπτώσεις που 

είχαν ελλιπείς τιμές στις μεταβλητές 1-15 δεν εξαιρέθηκαν, διότι δεν επηρεάζουν την 

ανάλυση. 

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος για ύπαρξη περιπτώσεων με πολύ χαμηλή διακύμανση 

(unengaged responses) στις μεταβλητές 16-102. Για τον σκοπό αυτό οι 288 περιπτώσεις 

έτυχαν επεξεργασίας στο Excel με τη βοήθεια της στατιστικής συνάρτησης STDEVP. 

Έτσι αποκαλύφθηκε μία περίπτωση με μηδενική τυπική απόκλιση, καθώς όλες οι μετα-

βλητές είχαν την ίδια τιμή (3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ). Η περίπτωση αυτή απο-

κλείστηκε από την ανάλυση. Ακολούθησε ο έλεγχος των έκτοπων τιμών με τη χρήση 

του κριτηρίου Mahalanobis distance, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν άλλες 7 περιπτώ-

σεις από την ανάλυση.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των περιπτώσεων έγινε έλεγχος των ελλιπών 

τιμών ανά μεταβλητή με τη χρήση της περιγραφικής ανάλυσης Frequencies. Έτσι διαπι-

στώθηκε ότι από τις 87 μεταβλητές (16-102) 29 είχαν από μία ελλιπή τιμή, 10 μετα-

βλητές είχαν από 2 ελλιπείς, 3 μεταβλητές (οι 54, 84 και 96) είχαν από 3 ελλιπείς και 

μία μεταβλητή (η 77) είχε 4 ελλιπείς τιμές. Συνεπώς καμία στήλη δεν είχε κενά κελιά 

σε ποσοστό >5% του συνολικού αριθμού των περιπτώσεων (280*0,05=14), πράγμα που 

σημαίνει ότι η απουσία τιμών σε κάποιες μεταβλητές οφείλεται στην τύχη. Έτσι ήταν 

δυνατή η συμπλήρωση των ελλιπών τιμών, η οποία έγινε με τη μέθοδο Median of 

nearby points. Οι ελλιπείς τιμές των δημογραφικών μεταβλητών (1-15) παρέμειναν ως 

είχαν. 

Ακολούθησε η αντίστροφη κωδικοποίηση των μεταβλητών με αρνητική διατύπωση, 

ώστε όλες να βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Από το ΕρΣΟΚ αντεστράφησαν οι 

μεταβλητές 18, 20, 24, 25, 32, 33, 37, 38 και 42. Από το ΕρΟΕΔ έγινε αντίστροφη 

κωδικοποίηση των μεταβλητών 86, 89 και 90, ενώ από το ΕρΕΕπ αντεστράφησαν οι 

ζυγές μεταβλητές της κλίμακας, δηλαδή οι 92, 94, 96, 98, 100 και 102. Τέλος, αντε-

στράφησαν όλες οι μεταβλητές του ΕρΕΕξ, καθώς κατά την εκτέλεση κάποιων αναλύ-

σεων έπρεπε να έχουν την ίδια φορά με τις μεταβλητές άλλων κλιμάκων του ερωτημα-

τολογίου, ενώ διατηρήθηκαν και οι αρχικές μεταβλητές. Διακριτικό των αντεστραμ-

μένων μεταβλητών είναι το γράμμα r (από το reverse), το οποίο τέθηκε δίπλα στον 

αριθμό της μεταβλητής, δηλαδή 18r, 51r, 86r, 92r κ.ο.κ. Η αντιστροφή των τιμών έγινε 

με τον ίδιο τρόπο για όλες τις μεταβλητές, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Παλιές τιμές  Νέες τιμές 

1 = Διαφωνώ απόλυτα  5 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ  4 = Διαφωνώ 

3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  3 = Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ  

4 = Συμφωνώ  2 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα  1 = Συμφωνώ απόλυτα 

Ο έλεγχος κανονικότητας των μεταβλητών 16-102 με τον μη παραμετρικό έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnov σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05 έδειξε ότι όλες οι 

μεταβλητές έχουν κατανομή διαφορετική από την κανονική. Επειδή το κριτήριο K-S 

είναι αυστηρό, η κατανομή των μεταβλητών αξιολογήθηκε με μια λιγότερο συντηρη-

τική μέθοδο, που βασίζεται στην ασυμμετρία και στην κύρτωση. Σύμφωνα με το κρι-

τήριο αυτό, μία μεταβλητή αποκλίνει από την κανονικότητα όταν ένας από τους λόγους 

ασυμμετρία/τυπικό λάθος και κυρτότητα/τυπικό λάθος βρίσκεται εκτός των ορίων των 

τιμών ±2 (Εμβαλωτής, Κατσής & Σιδερίδης, 2006). Εν προκειμένω από τον έλεγχο των 

λόγων διαπιστώθηκε ότι δεν αποκλίνουν από την κανονική κατανομή οι μεταβλητές 17, 

19, 39, 40, 41, 51, 61, 67 και 74 (βλ. Παράρτημα 4), όπως διαπιστώθηκε και από τα 

ιστογράμματα συχνοτήτων, τα φυλλογράμματα και τα Q-Q plots. Ωστόσο το 90% των 

μεταβλητών 16-102 αποκλίνουν από την κανονικότητα, άλλες σε μικρό και άλλες σε 

μεγάλο βαθμό, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη στατιστική ανάλυση. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μεταβλητές 16-102 (στη μορφή που 

όλες έχουν την ίδια κατεύθυνση), πλην των 46 και 50, έχουν αρνητική ασυμμετρία, που 

σημαίνει ότι οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών απέχουν συνήθως από την απόλυτη δια-

φωνία. Πάντως η θετική ασυμμετρία των μεταβλητών 46 και 50 βρίσκεται πολύ κοντά 

στο σημείο 0 (0,147 και 0,004 αντίστοιχα). Επίσης, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα 

κατά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων οι μεταβλητές 89r, 90r, 92r, 95 και 97 

λόγω πολύ μεγάλης κυρτότητας. 

Ο έλεγχος γραμμικότητας των μεταβλητών 16-102 έγινε με τη χρήση πολλαπλών 

διαγραμμάτων διασποράς. Από τα διαγράμματα φάνηκε ότι όλες οι μεταβλητές συνδέο-

νται γραμμικά τόσο με τις μεταβλητές της ίδιας κλίμακας όσο και με αυτές των άλλων 

κλιμάκων του ερωτηματολογίου. Επίσης έγινε έλεγχος πολυσυγγραμμικότητας με τη 

βοήθεια της ανάλυσης Bivariate Correlation και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν μετα-

βλητές με πολύ ισχυρό συντελεστή συσχέτισης στατιστικά σημαντικό, ώστε να παρα-

βιάζονται οι προϋποθέσεις της ανάλυσης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των περιπτώσεων και των μεταβλητών 16-102 

αξιολογήθηκε η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και η καταλληλότητά του για 

στατιστική ανάλυση. Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται η συχνότητα εμφάνισης 
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κάθε απάντησης (σε απόλυτες τιμές και ποσοστά) στις μεταβλητές που αφορούν στα 

χαρακτηριστικά των σχολείων στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. 

Πίνακας 16. Χαρακτηριστικά των σχολείων του δείγματος 

Χαρακτηριστικά σχολείων    Ν % 

Περιοχή σχολείου     

Αστική 194 69,3 

Ημιαστική 58 20,7 

Αγροτική 25 8,9 

Δεν απαντήθηκε 3 1,1 

Τύπος σχολείου 
  

Γυμνάσιο 129 46,1 

ΓΕ.Λ. 95 33,9 

ΕΠΑ.Λ. 53 18,9 

Δεν απαντήθηκε 3 1,1 

ΔΕ υπαγωγής σχολείου 
  

Β΄ Θεσσαλονίκης 126 45,0 

Α΄ Θεσσαλονίκης 74 26,4 

Λάρισας 64 22,9 

Δεν απαντήθηκε 16 5,7 

Φύλο επικεφαλής σχολείου 
  

Άνδρας 170 60,7 

Γυναίκα 107 38,2 

Δεν απαντήθηκε 3 1,1 

Αριθμός διδασκόντων σχολείου 
  

≤ 20 63 22,5 

21-30 112 40,0 

31-40 62 22,1 

41-50 18 6,4 

> 50 23 8,2 

Δεν απαντήθηκε 2 0,7 

Σύνολο 280 100,0 

Από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα 7 στους 10 υπηρετούν σε 

σχολεία αστικών περιοχών. Σε Γυμνάσια υπηρετεί το 46% των εκπαιδευτικών, ενώ για 

τα ΓΕ.Λ. και τα ΕΠΑ.Λ. τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 34% και 19%. Η περιοχή Β΄ 

Θεσσαλονίκης συνεισέφερε στην έρευνα κατά 45%, η Α΄ Θεσσαλονίκης κατά 26% και 

ο νομός Λάρισας κατά 23%. Στα 3/5 των σχολείων υπάρχει άνδρας επικεφαλής. Στα 

περισσότερα σχολεία υπηρετούν λιγότερο από 40 εκπαιδευτικοί, ενώ τα μεγάλα, σύμ-

φωνα με τα ελληνικά δεδομένα, σχολεία είναι μόλις 14%. 

Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα το φύλο, η ηλικία 

και οι τίτλοι σπουδών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 17. Ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος 

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών        Ν % 

Φύλο   

Γυναίκα 173 61,8 

Άνδρας 106 37,9 

Δεν απαντήθηκε 1 0,4 
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Ηλικία   

≤ 30 1 0,4 

31-40 31 11,1 

41-50 139 49,6 

51-60 106 37,9 

> 60 2 0,7 

Δεν απαντήθηκε 1 0,4 

Τίτλοι σπουδών   

Βασικός 120 42,9 

Μεταπτυχιακό 102 36,4 

Δεύτερο πτυχίο 26 9,3 

Μεταπτυχιακό και δεύτερο πτυχίο 15 5,4 

Διδακτορικό 11 3,9 

Μεταπτυχιακό και διδακτορικό 3 1,1 

Μεταπτ., διδακτορικό και β΄ πτυχίο 2 0,7 

Δεν απαντήθηκε 1 0,4 

Σύνολο 280 100,0 

Από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 6 στους 10 είναι γυναίκες. Η αναλογία είναι 

αντιπροσωπευτική του πληθυσμού της έρευνας, αφού στα δημόσια σχολεία υπηρετούν 

περισσότερες γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών βρίσκεται ηλι-

κιακά μεταξύ 41 και 60 ετών λόγω των ελάχιστων διορισμών και των πολλών συντα-

ξιοδοτήσεων της τελευταίας οκταετίας. Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης η 

πρώτη ηλικιακή ομάδα ενσωματώθηκε στη δεύτερη και η πέμπτη στην τέταρτη, ώστε 

να διαμορφωθούν τρεις κατηγορίες (≤40, 41-50 και >50 ετών). 

Το ακαδημαϊκό επίπεδο των συμμετεχόντων ποικίλλει. Είναι αξιοσημείωτο ότι 6 

στους 10 εκπαιδευτικούς του δείγματος κατέχουν τουλάχιστον ένα τίτλο σπουδών πλην 

του βασικού. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία πολλοί από-

φοιτοι καθηγητικών σχολών είχαν στραφεί στην απόκτηση τίτλων, προκειμένου να τα 

χρησιμοποιήσουν ως προσόντα διορισμού. Επίσης, την απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων 

επιδιώκουν και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που διεκδικούν θέση ευθύνης. Το υψηλό 

ακαδημαϊκό επίπεδο πολλών εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας μπορεί να αποδοθεί και στα αισθήματα αλληλεγγύης που διακρίνει τους ακα-

δημαϊκούς πολίτες. Για την εξυπηρέτηση της στατιστικής ανάλυσης η μεταβλητή αυτή 

επανακωδικοποιήθηκε, ώστε να περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες (120 κάτοχοι βασικού 

τίτλου, 128 κάτοχοι μεταπτυχιακού ή β΄ πτυχίου, 31 εκπαιδευτικοί με αυξημένα τυπικά 

προσόντα). 

Περίπου 45% των συμμετεχόντων είναι Φιλόλογοι, Μαθηματικοί και καθηγητές 

Θετικών Επιστημών, που είναι οι πολυπληθέστερες ειδικότητες της ΔΕ. Η χαμηλή αντι-

προσώπευση κάποιων ειδικοτήτων (λ.χ. Καλλιτεχνικών, Οικιακής Οικονομίας) αντανα-

κλά το μέγεθός τους. Δεκατρείς εκπαιδευτικοί δε δήλωσαν την ειδικότητά τους, ενώ 

δύο απάντησαν "Άλλο". 
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Πίνακας 18. Κλάδος-Ειδικότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος 

Κλάδος-Ειδικότητα      Ν % Κλάδος-Ειδικότητα      Ν % 

ΠΕ02  (Φιλόλογοι) 63 22,5 ΠΕ16  (Μουσικής) 8 2,9 

ΠΕ03  (Μαθηματικοί) 35 12,5 ΠΕ13  (Νομικών-Πολιτικών επιστημών) 7 2,5 

ΠΕ04  (Θετικών επιστημών) 31 11,1 ΠΕ09  (Οικονομολόγοι) 6 2,1 

ΠΕ19-20  (Πληροφορικής) 20 7,1 ΠΕ07  (Γερμανικής γλώσσας) 4 1,4 

ΠΕ18  (Τεχνικές ειδικότητες) 15 5,4 ΠΕ10  (Κοινωνιολόγοι) 2 0,7 

ΠΕ01  (Θεολόγοι) 14 5,0 ΠΕ14  (Τεχνικές ειδικότητες) 2 0,7 

ΠΕ06  (Αγγλικής γλώσσας) 14 5,0 Άλλο 2 0,7 

ΠΕ11  (Φυσικής Αγωγής) 12 4,3 ΠΕ08  (Καλλιτεχνικών) 1 0,4 

ΠΕ12  (Τεχνικές ειδικότητες) 11 3,9 ΠΕ15  (Οικιακής Οικονομίας) 1 0,4 

ΠΕ17  (Τεχνικές ειδικότητες) 11 3,9 Δεν απαντήθηκε 13 4,6 

ΠΕ05  (Γαλλικής γλώσσας) 8 2,9 Σύνολο 280 100,0 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εργασιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και 

συγκεκριμένα πληροφορίες που αφορούν στη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και στα 

έτη υπηρεσίας στο σχολείο που υπηρετούσαν οι συμμετέχοντες κατά το χρονικό διά-

στημα διεξαγωγής της έρευνας. 

Πίνακας 19. Εργασιακά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών (εκπαιδευτική υπηρεσία) 

Εκπαιδευτική υπηρεσία      Ν % 

Έτη συνολικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση   

< 2 5 1,8 

2-5 5 1,8 

6-10 26 9,3 

11-15 84 30,0 

16-20 61 21,8 

> 20 96 34,3 

Δεν απαντήθηκε 3 1,1 

Έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο   

< 1 49 17,5 

1-3 66 23,6 

4-6 43 15,4 

7-10 50 17,9 

11-15 33 11,8 

> 15 38 13,6 

Δεν απαντήθηκε 1 0,4 

Σύνολο 280 100,0 

Κατά συντριπτική πλειοψηφία οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν τουλάχιστον 

εξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, γεγονός που εξηγείται από τους ελάχιστους 

διορισμούς των τελευταίων ετών. Επίσης, 6 στους 10 εκπαιδευτικούς υπηρετούν στο 

ίδιο σχολείο τουλάχιστον επί τετραετία, που σημαίνει ότι βίωσαν μέσα στο ίδιο περι-

βάλλον τις τελευταίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη νομοθεσία για την 

επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία για τις ώρες διδασκαλίας στη Γ΄ Λυ-

κείου και τις ώρες διδασκαλίας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Τα στοιχεία 

αφορούν μόνο στους καθηγητές ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. (Ν=148). 
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Πίνακας 20. Εργασιακά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών (διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου) 

Διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου       Ν % 

Ώρες διδασκαλίας στη Γ΄ Λυκείου   

0 17 11,5 

1-3 31 20,9 

4-6 45 30,4 

7-9 23 15,5 

≥ 10 31 20,9 

Δεν απαντήθηκε 1 0,7 

Ώρες διδασκαλίας πανελλαδικώς εξετα-

ζόμενων μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου 

  

0 61 41,2 

1-3 31 20,9 

4-6 33 22,3 

7-9 12 8,1 

≥ 10 9 6,1 

Δεν απαντήθηκε 2 1,4 

Σύνολο 148 100,0 

Από τους καθηγητές των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετείχαν στην έρευνα οι 17 δε 

διδάσκουν στη Γ΄ Λυκείου, ενώ 31 διδάσκουν πάνω από 10 ώρες. Πανελλαδικώς εξε-

ταζόμενα μαθήματα παραδίδουν 6 στους 10 εκπαιδευτικούς Λυκείων, η συντριπτική 

πλειοψηφία των οποίων δεν υπερβαίνει τις 9 ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών. 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, από τις δύο αυτές μεταβλητές δημιουργήθηκε μια νέα, 

που ονομάστηκε "Απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου". Στην πρώτη ομάδα 

της νέας μεταβλητής συμπεριλήφθηκαν οι εκπαιδευτικοί των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που 

διδάσκουν από 0-6 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας, καθώς και όσοι διδάσκουν μέχρι 

και 3 ώρες πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (χαμηλές απαιτήσεις, n1=61). Στις άλ-

λες δύο ομάδες ανήκουν οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους οι επαγγελματικές απαιτή-

σεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου είναι μέτριες (n2=49) ή υψηλές (n3=36), όπως 

δηλώνει η χρωματική διαβάθμιση του διασταυρωμένου πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 21. Απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου 

 

Ώρες διδασκαλίας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 

 
0 1-3 4-6 7-9 ≥10 Σύνολο 

Ώ
ρ
ες

 δ
ιδ

α
σ

κ
α
λ
ία

ς 
σ

τη
 Γ

΄ 
τά

ξη
 

0 17 
    

17 

1-3 16 14 
   

30 

4-6 14 8 23 
  

45 

7-9 4 4 7 8 
 

23 

≥10 10 5 3 4 9 31 

Σύνολο 61 31 33 12 9 146 

Τέλος, παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο οι εκ-

παιδευτικοί μεταβαίνουν στο σχολείο και στον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση. 
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Πίνακας 22. Εργασιακά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών (μετάβαση στο σχολείο) 

Μετάβαση στο σχολείο      Ν % 

Συνήθης τρόπος μετάβασης   

Με αυτοκίνητο 204 72,9 

Πεζή ή με ποδήλατο 39 13,9 

Με αστικό λεωφορείο 31 11,1 

Με υπεραστικό λεωφορείο 3 1,1 

Με τρένο 2 0,7 

Δεν απαντήθηκε 1 0,4 

Απαιτούμενος χρόνος για τη μετάβαση   

≤ 15 λεπτά 145 51,8 

16-30 λεπτά 82 29,3 

31-45 λεπτά 32 11,4 

46-60 λεπτά 11 3,9 

> 1 ώρα 9 3,2 

Δεν απαντήθηκε 1 0,4 

Σύνολο 280 100,0 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών (73%) μεταβαίνει 

στο σχολείο με Ι.Χ., ενώ λιγότερο από 2% χρησιμοποιεί υπεραστικό λεωφορείο ή 

τρένο. Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς φτάνουν στο σχολείο σε λιγότερο 

από 15 λεπτά, ενώ 20 άτομα δήλωσαν ότι χρειάζονται πάνω από ¾ της ώρας για να 

φτάσουν στον προορισμό τους. Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης οι δύο αυτές 

μεταβλητές ενσωματώθηκαν σε μία με την ονομασία "Ταλαιπωρία από τη μετάβαση 

στο σχολείο". Στην πρώτη ομάδα της νέας μεταβλητής συμπεριλήφθηκαν οι εκπαιδευτι-

κοί που μεταβαίνουν στο σχολείο πεζή ή με ποδήλατο σε χρόνο ≤30 λεπτά της ώρας, 

καθώς και αυτοί που χρησιμοποιούν Ι.Χ. και χρειάζονται ≤15 λεπτά της ώρας για να 

φτάσουν στον προορισμό τους (μικρή ταλαιπωρία, n1=149). Στις άλλες δύο ομάδες 

ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που υφίστανται μέτρια (n2=96) ή μεγάλη (n3=34) ταλαιπωρία 

κατά τη μετάβαση στο σχολείο, όπως δείχνει η χρωματική διαβάθμιση του διασταυρω-

μένου πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 23. Μετάβαση στο σχολείο 

 

Απαιτούμενος χρόνος για τη μετάβαση στο σχολείο 

  1-15 16-30 31-45 46-60 > 60 Σύνολο 

Σ
υ
ν
ή
θ
η
ς
 τ

ρ
ό
π

ο
ς
 μ

ετ
ά

β
α

σ
η
ς
 

Πεζή ή με ποδήλατο 32 7 0 0 0 39 

Με αυτοκίνητο 110 64 19 6 5 204 

Με αστικό λεωφορείο 2 10 13 5 1 31 

Με υπεραστικό λεωφορείο 1 1 0 0 1 3 

Με τρένο 0 0 0 0 2 2 

Σύνολο 145 82 32 11 9 279 

 

 



97 

4.5 Έλεγχος του ερωτηματολογίου της έρευνας 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διασταυρωμένη εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 

της έρευνας, το δείγμα των 280 εκπαιδευτικών διαιρέθηκε με τυχαίο τρόπο σε δύο ίσα 

μέρη. Το δείγμα Ν1 χρησιμοποιήθηκε στη διερευνητική ανάλυση παραγόντων και το 

δείγμα Ν2 στην επιβεβαιωτική ανάλυση. Η παραγοντική δομή των εργαλείων της πα-

ρούσας έρευνας (ΕρΣΟΚ, ΕρΕΕξ, ΕρΕΙκ, ΕρΟΕΔ, ΕρΕΕπ) εξετάστηκε χωριστά. Παρα-

κάτω περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα κριτήρια που τέθηκαν για 

την εξαγωγή των παραγόντων και την επιβεβαίωση του παραγοντικού μοντέλου κάθε 

ερευνητικού εργαλείου. 

Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων στο δείγμα Ν1 έγινε με το SPSS (v. 24). Για 

την εξαγωγή των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας, 

που απαιτείται όταν πρόκειται να ακολουθήσει επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων 

στο AMOS. Ως μέθοδος περιστροφής των αξόνων επιλέχθηκε η Promax, που επιτρέπει 

τη συσχέτιση των παραγόντων. Για τον έλεγχο της συνολικής δειγματικής καταλληλό-

τητας χρησιμοποιήθηκε το μέτρο Kaiser-Mayer-Olkin (KMO). Επίσης, η καταλληλό-

τητα των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση αξιολογήθηκε με το τεστ σφαιρικότητας 

του Bartlett, ενώ η καταλληλότητα της κάθε μεταβλητής ελέγχθηκε με τους δείκτες 

Measures of Sampling Adequacy (MSA). Ο προσδιορισμός του πλήθους των παραγό-

ντων έγινε με το κριτήριο της ιδιοτιμής, η οποία έπρεπε να είναι >1, ενώ επίσης ελήφθη 

υπόψη το ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται από τους παράγοντες. Για τον 

έλεγχο της συνεισφοράς των μεταβλητών στον σχηματισμό των παραγόντων ελέγχθη-

καν οι φορτίσεις τους σε κάθε παράγοντα. Τέλος, κάθε μεταβλητή έπρεπε να έχει υψη-

λό βαθμό εταιρικότητας και να συσχετίζεται με ένα μόνο παράγοντα σε επίπεδο >0,30. 

Η επιβεβαίωση της δομής που προέκυψε από τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων 

έγινε στο δείγμα Ν2 με τη χρήση του προγράμματος AMOS (v. 24). Για να γίνει από-

δεκτό το μοντέλο έπρεπε να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: μη σημαντικό χ2 Goodness-

of-Fit Test (P>0,05), λόγος χ2 προς βαθμούς ελευθερίας (χ2/df) <2,5, Comparative Fit 

Index (CFI) >0,90, Goodness-of-Fit Index (GFI) >0,92, Adjusted Goodness-of-Fit Index 

(AGFI) >0,90, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <0,05 ή έστω 

<0,08, Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) <0,05. 

Μετά την επιβεβαίωση της δομής κάθε ερευνητικού εργαλείου έγινε διερευνητική 

παραγοντική ανάλυση στο συνολικό δείγμα (Ν=280), για να διαπιστωθεί το τελικό 

ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται από τους παράγοντες και να αξιολογηθεί η 

συγκλίνουσα και η διακρίνουσα εγκυρότητα. Στο τέλος ελέγχθηκε η αξιοπιστία της δο-

μής κάθε εργαλείου με τον συντελεστή alpha του Cronbach, που έπρεπε να είναι >0,7. 
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Από την επεξεργασία των δεδομένων του ΕρΣΟΚ στα στατιστικά προγράμματα 

SPSS και AMOS (αναλυτική παρουσίαση βλ. Παράρτημα 5.1) προέκυψε μία δομή με 

επτά παράγοντες, που μπορούν να ερμηνεύσουν το 68,73% της συνολικής διακύμαν-

σης. Οι παράγοντες με τη σειρά που εξήχθησαν είναι οι: Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, 

Συναδελφικότητα, Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς, Επάρκεια μέσων, Επάρ-

κεια εγκαταστάσεων, Προσωπική ανάπτυξη και Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων. Από τις 

μεταβλητές που δεν ταίριαξαν στο παραγοντικό μοντέλο επελέγησαν η Διδασκαλία σε 

μεγάλα τμήματα και ο Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων (μεταβλητές 32 και 33 της 

αρχικής κλίμακας του ΕρΣΟΚ Εργασιακή πίεση), για να χρησιμοποιηθούν στις επόμε-

νες αναλύσεις ως χωριστοί παράγοντες.  

Όλοι σχεδόν οι παράγοντες του σχολικού οργανωσιακού κλίματος συσχετίζονται 

σημαντικά μεταξύ τους αλλά σε μέτριο βαθμό. Σημειώνεται ότι το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας διορθώθηκε σύμφωνα με το κριτήριο Bonferroni λόγω του μεγάλου 

αριθμού των συσχετίσεων. Επίσης, ως δείκτης συσχέτισης χρησιμοποιήθηκε το ρ του 

Spearman λόγω έλλειψης κανονικότητας. Τη μεγαλύτερη ένταση έχει η συνάφεια των 

παραγόντων Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας και Προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Ακολουθούν οι σχέσεις των παραγόντων Διευθυντικό στυλ ηγεσίας-Συναδελφικότητα, 

Προσωπική ανάπτυξη-Συναδελφικότητα, Επάρκεια εγκαταστάσεων-Επάρκεια μέσων, Συ-

μπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς-Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων, Διδασκαλία σε 

μεγάλα τμήματα-Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων. 

Πίνακας 24. Συσχέτιση παραγόντων Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος 

Παράγοντες 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας         

2. Συναδελφικότητα ,483***         

3. Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,270***  ,316***       

4. Επάρκεια μέσων ,306*** ,302*** ,184      

5. Επάρκεια εγκαταστάσεων ,214*** ,168 ,165 ,426***     

6. Προσωπική ανάπτυξη ,528*** ,479*** ,183 ,294*** ,196***    

7. Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,291*** ,284*** ,424*** ,207*** ,271*** ,168   

8. Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* -,117 -,142 -,224*** -,137 -,162 -,090 -,137  

9. Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* -,224*** -,171 -,172 -,147 -,170 -,145 -,156 ,404*** 

***. p<0,001 (2-tailed). Σημείωση: Οι παράγοντες με * έχουν αρνητική διατύπωση. 

Η παραγοντική ανάλυση των δεδομένων του ΕρΕΕξ (βλ. Παράρτημα 5.2) εξήγαγε 

δύο παράγοντες, τη Συναισθηματική και τη Σωματική εξάντληση, που ερμηνεύουν το 

55,81% της συνολικής διακύμανσης. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση της επαγ-

γελματικής εξουθένωσης και της σχέσης της με άλλες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν 

στις επόμενες αναλύσεις ως χωριστοί παράγοντες οι αρχικές μεταβλητές του ΕρΕΕξ 53 

και 60, που περιγράφουν την Ψυχική εξάντληση από μαθητές και τη Μειωμένη προσω-
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πική επίτευξη των εκπαιδευτικών. Ο επόμενος πίνακας δείχνει ότι υπάρχει ασθενής συ-

σχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 25. Συσχέτιση παραγόντων Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Παράγοντες 1 2 3 

1. Συναισθηματική εξάντληση*    

2. Σωματική εξάντληση* ,250***   

3. Ψυχική εξάντληση από μαθητές* ,264*** ,357***  

4. Μειωμένη προσωπική επίτευξη* ,218*** ,006 ,249*** 

***. p<0,008 (2-tailed). Σημείωση: Οι παράγοντες με * έχουν αρνητική διατύπωση. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μπορεί να μετρηθεί βάσει έξι 

παραγόντων, που ερμηνεύουν το 72,11% της συνολικής διακύμανσης (βλ. Παράρτημα 

5.3), και του μονομεταβλητού παράγοντα Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 

(αρχική μεταβλητή του ΕρΕΙκ 77), διότι η εμπλοκή των γονέων στην καθημερινή ζωή 

και λειτουργία του σχολείου αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της επαγ-

γελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (El-Hilali & Al-Rashidi, 2015). Επίσης, 

κρίθηκε απαραίτητη η χρήση δύο ακόμη μεταβλητών, της Ικανοποίησης από το μέγεθος 

των τμημάτων και από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων (αρχικές μεταβλητές 73 

και 74), που αντιστοιχούν στις μεταβλητές του κλίματος Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα 

και Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων. Όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας, μεγαλύ-

τερο βαθμό συσχέτισης παρουσιάζει η Ικανοποίηση από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας με 

την Ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα, από τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας, από 

την προσωπική ανάπτυξη και από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. Αξιοση-

μείωτη είναι και η συσχέτιση ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα και 

από την προσωπική ανάπτυξη. 

Πίνακας 26. Συσχέτιση παραγόντων Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

Παράγοντες 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ικανοποίηση από..         

1. στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας         

2. επάρκεια πόρων ,406***        

3. συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας ,518*** ,264***       

4. προσωπική ανάπτυξη ,472*** ,337*** ,381***      

5. συναδελφικότητα ,570*** ,303*** ,444*** ,455***     

6. συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα ,107 ,181 ,068 ,144 ,202***    

7. εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,300*** ,354*** ,155*** ,392*** ,325*** ,338***   

8. μέγεθος τμημάτων ,217*** ,229*** ,127 ,221*** ,154 ,142 ,324***  

9. ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων ,473*** ,316*** ,308*** ,366*** ,327*** ,186 ,322*** ,471*** 

***. p<0,001 (2-tailed). 

Η Οργανωσιακή και Επαγγελματική δέσμευση των εκπαιδευτικών μπορούν να με-

τρηθούν από δύο ασθενώς συσχετιζόμενους παράγοντες (ρSpearman=0,226, p<0,01), που 

ερμηνεύουν το 71,27% της συνολικής διακύμανσης (βλ. Παράρτημα 5.4). 
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Τέλος, η επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών μπορεί να μετρηθεί με έναν 

παράγοντα που περιγράφει την Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα (βλ. Παράρτημα 5.5) 

και πέντε μονομεταβλητούς παράγοντες που αναφέρονται σε εξωδιδακτικά καθήκοντα. 

Σχεδόν όλοι οι παράγοντες συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους, ωστόσο ο βαθμός 

συσχέτισης είναι μέτριος έως πολύ χαμηλός. Μεγαλύτερη συνάφεια παρουσιάζουν η 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις και η Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ενώ 

ακολουθεί η συνάφεια μεταξύ Επίβλεψης μαθητών/εφημερίες και Επιτέλεσης διοικητι-

κών καθηκόντων. 

Πίνακας 27. Συσχέτιση παραγόντων Επαγγελματικής Επίδοσης 

Παράγοντες 1 2 3 4 5 

1. Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα      

2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις ,261***     

3. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ,257*** ,453***    

4. Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες ,235*** ,241*** ,312***   

5. Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων ,390*** ,149 ,259*** ,464***  

6. Διοργάνωση σχολικών εορτών ,248*** ,295*** ,213*** ,309*** ,329*** 

***. p<0,003 (2-tailed). 

Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται η ονομασία των τελικών κλιμάκων του ερωτη-

ματολογίου της έρευνας, η ονομασία και η συντόμευση των παραγόντων κάθε κλίμα-

κας, οι μεταβλητές που συνιστούν κάθε παράγοντα και ο δείκτης αξιοπιστίας του 

(Cronbach’s alpha). 

Πίνακας 28. Τελικές κλίμακες και παράγοντες ερωτηματολογίου έρευνας 

Ονομασία κλίμακας  Ονομασία παράγοντα Σύντμηση Μεταβλητές alpha 

Σχολικό οργανωσιακό 

κλίμα 

1. Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ΣΗΔ 30, 31, 34, 35, 36, 38r 0,915 

2. Συναδελφικότητα Συν 21, 22, 23, 24r 0,896 

3. Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ΣΜΕκ 16, 17, 18r 0,811 

4. Επάρκεια μέσων ΕπΜε 48, 49, 50 0,811 

5. Επάρκεια εγκαταστάσεων ΕπΕγκ 43, 44 0,879 

6. Προσωπική ανάπτυξη ΠΑ 26, 27 0,808 

7. Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ΕΓ 39, 40 0,763 

8. Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα ΕρΠ1* 32 − 

9. Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων ΕρΠ2* 33 − 

Επαγγελματική 

εξουθένωση 

10. Συναισθηματική εξάντληση ΣυνΕξ* 54, 55, 56 0,781 

11. Σωματική εξάντληση ΣωμΕξ* 51, 52 0,697 

12. Ψυχική εξάντληση από μαθητές ΨΕξΜ* 53 − 

13. Μειωμένη προσωπική επίτευξη ΜΠΕ* 60 − 

Επαγγελματική 

ικανοποίηση 

 Ικανοποίηση από…    

14. στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ΙΣΗΔ 70, 75, 76 0,867 

15. επάρκεια πόρων ΙΕΠ 78, 79, 80 0,832 

16. συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας ΙΣΕΗ 71, 72 0,929 

17. προσωπική ανάπτυξη ΙΠΑ 66, 67 0,871 

18. συναδελφικότητα ΙΣυν 63, 64 0,865 

19. συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα ΙΣΜΜα 61, 62 0,687 

20. εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ΙΕΓ 77 − 

21. μέγεθος τμημάτων ΙΕρΠ1 73 − 

22. ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων ΙΕρΠ2 74 − 

Οργανωσιακή-επαγ-

γελματική δέσμευση 

23. Οργανωσιακή δέσμευση ΟΔ 81, 82, 83, 84, 85 0,921 

24. Επαγγελματική δέσμευση ΕΔ 89r, 90r 0,821 
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Επαγγελματική 

επίδοση 

25. Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα ΕπΔΚ 91, 93, 95, 97 0,721 

26. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις ΕξΔΚ2 98r − 

27. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ΕξΔΚ3 99 − 

28. Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες ΕξΔΚ4 100r − 

29. Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων ΕξΔΚ5 101 − 

30. Διοργάνωση σχολικών εορτών ΕξΔΚ6 102r − 

Σημείωση: Οι συντμήσεις με * δηλώνουν παράγοντες με αρνητική διατύπωση. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το λειτουργικό υπόδειγμα της παρούσας έρευνας ανασυ-

στάθηκε όπως δείχνει το επόμενο σχήμα. 

 
Σχήμα 8. Τελικό λειτουργικό υπόδειγμα της παρούσας έρευνας 

 

4.6 Στατιστική μεθοδολογία 

Το λειτουργικό υπόδειγμα για τη σχέση μεταξύ του σχολικού οργανωσιακού κλίμα-

τος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους επίδοσης θα αξιολο-

γηθεί αρχικά με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής και με ανάλυση συσχέτισης, προ-

κειμένου να εξαχθούν κάποια πρώιμα συμπεράσματα. 

Η επίδραση που ασκούν στις μεταβλητές της έρευνας το φύλο του επικεφαλής του 

σχολείου, το φύλο του εκπαιδευτικού και η περιοχή του σχολείου θα διερευνηθεί με τον 

μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney U λόγω έλλειψης κανονικότητας των μεταβλη-

τών, ενώ η τυχούσα επίδραση των λοιπών οργανωσιακών και ατομικών χαρακτηριστι-

κών θα ελεγχθεί με τον μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis. 

Μια σειρά από αναλύσεις απλής παλινδρόμησης ανά ζεύγη μεταβλητών θα ανα-

δείξει την προβλεπτική ικανότητα μιας μεταβλητής σε σχέση με μια άλλη. Στη συνέχεια 

θα διερευνηθεί με τη μέθοδο της κατά βήματα πολλαπλής παλινδρόμησης η δυνατότητα 

πρόβλεψης μιας μεταβλητής από πολλές. Σε κάθε περίπτωση οι μεταβλητές του σχο-

λικού κλίματος χρησιμοποιηούνται ως ανεξάρτητες, ενώ οι μεταβλητές της επαγγελμα-

τικής επίδοσης ως εξαρτημένες. Οι μεταβλητές της εξουθένωσης, της ικανοποίησης και 
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της δέσμευσης χρησιμοποιούνται άλλοτε ως ανεξάρτητες και άλλοτε ως εξαρτημένες. 

Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίζεται η τιμή 0,05. 

 

4.7 Συμπεράσματα 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για τη 

μέτρηση του σχολικού οργανωσιακού κλίματος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και 

της επαγγελματικής τους επίδοσης, που προέκυψε από την ανασκόπηση της θεωρητικής 

και εμπειρικής βιβλιογραφίας και τις συζητήσεις της ερευνήτριας με εκπαιδευτικούς 

ΔΕ. Μετά την πιλοτική εφαρμογή το ερωτηματολόγιο απεστάλη ηλεκτρονικά σε 352 

σχολικές μονάδες ΔΕ των νομών Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Συγκεντρώθηκαν 294 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, από τα οποία έγκυρα και αξιοποιήσιμα ήταν τα 280. 

Μετά από κατάλληλη στατιστική επεξεργασία (διερευνητική και επιβεβαιωτική 

ανάλυση παραγόντων) των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα εξέπεσαν 

από το μοντέλο 35 από τις αρχικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου (δεκατρείς του 

ΕρΣΟΚ, πέντε του ΕρΕΕξ, έξι του ΕρΕΙκ, τρεις του ΕρΟΕΔ και οκτώ του ΕρΕΕπ). 

Τελικά από τις 87 μεταβλητές του ερωτηματολογίου οι 52 (60%) συνοψίστηκαν σε 18 

παράγοντες (επτά σχολικού κλίματος, δύο επαγγελματικής εξουθένωσης, έξι επαγγελ-

ματικής ικανοποίησης, δύο δέσμευσης και ένας επαγγελματικής επίδοσης). Από τις 

μεταβλητές που δεν ταίριαξαν σε κάποιο μοντέλο επιλέχθηκαν δώδεκα για να χρησιμο-

ποιηθούν στις επόμενες αναλύσεις ως ξεχωριστοί παράγοντες (δύο σχολικού κλίματος, 

δύο εξουθένωσης, τρεις ικανοποίησης και πέντε επίδοσης). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλίμακες Ελευθερία-Αυτονομία και Εργασιακή πίεση του 

ΕρΣΟΚ, καθώς και οι αντίστοιχες κλίμακες του ΕρΕΙκ δεν ταίριαξαν σε κανένα από τα 

παραγοντικά μοντέλα που δοκιμάστηκαν. Επίσης, η Λήψη αποφάσεων του ΕρΣΟΚ φόρ-

τισε στον παράγοντα Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, ενώ δύο στοιχεία που αφορούσαν 

στις σχέσεις μεταξύ μαθητών (19 και 20) και τρία στοιχεία της αρχικής κλίμακας Επάρ-

κεια πόρων (45, 46 και 47) δεν ενσωματώθηκαν σε κάποιον παράγοντα. Από τις αρχι-

κές κλίμακες του ΕρΕΕξ δεν κατάφεραν να ταιριάξουν στα δεδομένα η Αποπροσωπο-

ποίηση και η Μειωμένη προσωπική επίτευξη. Τέλος, η κλίμακα του ΕρΕΕπ Εξωδιδα-

κτικά καθήκοντα απέτυχε να ταιριάξει σε κάποιο μοντέλο. 

Τελικά η αξιολόγηση του λειτουργικού υποδείγματος της παρούσας εργασίας θα 

βασιστεί στη διερεύνηση 30 μεταβλητών, από τις οποίες οι 18 εξήχθησαν από την πα-

ραγοντική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και οι 12 προέρχονται από τις αρχικές 

μεταβλητές του ερωτηματολογίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αξιολόγηση του λειτουργικού υποδείγματος της παρού-

σας εργασίας, όπως αυτό ανασυστάθηκε μετά την παραγοντική ανάλυση των δεδομέ-

νων της έρευνας. Αρχικά γίνονται πρόδρομες εκτιμήσεις με τη χρήση μεθόδων περιγρα-

φικής στατιστικής και με ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων του 

σχολικού οργανωσιακού κλίματος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελ-

ματικής τους επίδοσης. Στη συνέχεια διενεργείται ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης 

για τον έλεγχο του μοντέλου και τη διαπίστωση των πραγματικών σχέσεων ανάμεσα 

στις διάφορες μεταβλητές της έρευνας. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση των οργανω-

σιακών και ατομικών χαρακτηριστικών στις μεταβλητές της έρευνας. 

 

5.2 Πρόδρομες εκτιμήσεις 

5.2.1 Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή που 

λαμβάνει κάθε μία από τις 30 μεταβλητές της έρευνας, ο μέσος όρος και η τυπική από-

κλιση, η ασυμμετρία) και το τυπικό λάθος της, η κύρτωση και το τυπικό λάθος της. Το 

μέγεθος του δείγματος σε όλες τις μεταβλητές είναι Ν=280. 

Πίνακας 29. Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών της έρευνας 

Μεταβλητή Ελάχ. Μέγ. Μ.Ο. Τ.Α. Ασυμμετρία Τ.Λ.Α. Κύρτωση Τ.Λ.Κ. 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 1 5 3,98 ,88 -,911 ,146 ,180 ,290 

Συναδελφικότητα 1 5 3,56 ,82 -,753 ,146 ,538 ,290 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς 1 5 3,49 ,72 -,291 ,146 -,178 ,290 

Επάρκεια μέσων 1 5 3,05 ,99 -,201 ,146 -,763 ,290 

Επάρκεια εγκαταστάσεων 1 5 3,25 1,05 -,384 ,146 -,480 ,290 

Προσωπική ανάπτυξη 1 5 3,73 ,92 -,488 ,146 -,213 ,290 

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 1 5 3,26 ,80 -,072 ,146 ,128 ,290 

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* 1 5 2,95 1,22 ,043 ,146 -,988 ,290 

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* 1 5 2,77 1,07 ,121 ,146 -,679 ,290 

Συναισθηματική εξάντληση* 1 4,05 1,67 ,69 1,115 ,146 1,094 ,290 

Σωματική εξάντληση* 1 5 2,78 ,85 ,155 ,146 -,321 ,290 

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* 1 5 2,34 1,06 ,319 ,146 -,917 ,290 

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* 1 5 2,08 1,01 ,801 ,146 ,045 ,290 

Ικανοποίηση από…         

στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 1 5 3,75 1,07 -,776 ,146 ,125 ,290 

επάρκεια πόρων 1 5 3,11 ,94 -,416 ,146 -,514 ,290 

συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας 1 5 3,85 ,89 -,753 ,146 ,309 ,290 

προσωπική ανάπτυξη 1 5 3,25 ,93 -,356 ,146 ,000 ,290 

συναδελφικότητα 1 5 3,60 ,88 -,729 ,146 ,548 ,290 

συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα 1 5 3,45 ,76 -,344 ,146 ,144 ,290 

εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 1 5 3,37 ,89 -,367 ,146 ,144 ,290 

μέγεθος τμημάτων 1 5 3,18 1,25 -,254 ,146 -,984 ,290 

ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων 1 5 3,41 ,95 -,287 ,146 -,190 ,290 
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Οργανωσιακή δέσμευση 1 5 3,59 ,95 -,450 ,146 -,366 ,290 

Επαγγελματική δέσμευση 1 5 4,57 ,75 -2,158 ,146 4,883 ,290 

Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα 2,6 5 4,34 ,51 -,436 ,146 -,124 ,290 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις 1 5 3,87 1,11 -,802 ,146 -,157 ,290 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές 1 5 3,30 1,34 -,319 ,146 -1,035 ,290 

Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες 1 5 3,73 1,17 -,650 ,146 -,415 ,290 

Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων 1 5 4,05 1,00 -1,192 ,146 1,192 ,290 

Διοργάνωση σχολικών εορτών 1 5 3,41 1,28 -,302 ,146 -,920 ,290 

Σημείωση: Με * επισημαίνονται οι μεταβλητές που έχουν αρνητική διατύπωση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, η ελάχιστη τιμή που λαμβάνουν οι μεταβλητές 

είναι 1 εκτός από την επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα, που έχει ελάχιστη τιμή 2,6. Η 

τιμή 5 είναι η μέγιστη τιμή που λαμβάνουν όλες οι μεταβλητές, ακόμα και αυτές που 

έχουν αρνητική γλωσσική διατύπωση, πλην της συναισθηματικής εξάντλησης, που  φτά-

νει μέχρι 4,05. 

Όλες οι θετικά διατυπωμένες μεταβλητές έχουν μέσο όρο πάνω από την τιμή 3, ενώ 

τους μεγαλύτερους μέσους έχουν η επαγγελματική δέσμευση (Μ.Ο.=4,57 Τ.Α.=0,75), η 

επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα (Μ.Ο.=4,34 Τ.Α.=0,51), η επιτέλεση διοικητικών καθη-

κόντων (Μ.Ο.=4,05 Τ.Α.=1) και το διευθυντικό στυλ ηγεσίας (Μ.Ο.=3,98 Τ.Α.=0,88). Όλες 

οι αρνητικά διατυπωμένες μεταβλητές έχουν μέσους κάτω από την τιμή 3, ενώ τους 

μικρότερους μέσους σημειώνουν η συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο.=1,67 Τ.Α.=0,69), η 

μειωμένη προσωπική επίτευξη (Μ.Ο.=2,08 Τ.Α.=1,01), και η ψυχική εξάντληση από μαθη-

τές (Μ.Ο.=2,34 Τ.Α.=1,06). 

Σύμφωνα με το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, όλες οι μεταβλητές αποκλίνουν από 

την κανονικότητα. Οι μεταβλητές με θετική διατύπωση έχουν αρνητική ασυμμετρία, 

ενώ οι μεταβλητές με αρνητική διατύπωση έχουν θετική ασυμμετρία. Τη μεγαλύτερη 

αρνητική ασυμμετρία παρουσιάζει η επαγγελματική δέσμευση (-2,158), ενώ ακολουθεί 

με μεγάλη διαφορά η επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων (-1,192). Τέλος, τη μεγαλύτε-

ρη θετική ασυμμετρία έχει η συναισθηματική εξάντληση (1,115). 

 

5.2.2 Ανάλυση συσχέτισης 

Το σχολικό οργανωσιακό κλίμα είναι αναμφίβολα ένας από τους παράγοντες που 

καθορίζουν τόσο τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε διάφορες όψεις του επαγ-

γέλματός τους όσο και την επίδοσή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διδα-

κτικών και μη. Συνεπώς αναμένεται το σχολικό κλίμα, οι στάσεις και η επίδοση των 

εκπαιδευτικών να συσχετίζονται μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι επειδή οι μεταβλητές 

της έρευνας δεν έχουν κανονική κατανομή, στην ανάλυση συσχέτισης χρησιμοποιήθηκε 

ο συντελεστής ρ του Spearman. Επίσης, στους πίνακες με μεγάλο αριθμό συσχετίσεων 

έγινε διόρθωση του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας σύμφωνα με το κριτήριο 
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Bonferroni. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας γίνεται δεκτό ότι οι μεταβλητές έχουν 

μικρή συσχέτιση όταν 0,21≤|ρ|≤0,40, μέτρια συσχέτιση όταν 0,41≤|ρ|≤0,60, δυνατή συ-

σχέτιση όταν 0,61≤|ρ|≤0,80 και εξαιρετικά δυνατή συσχέτιση όταν |ρ|≥0,81 (Εμβαλω-

τής, Κατσής και Σιδερίδης, 2006). 

Ανάμεσα σε διάφορες όψεις του σχολικού κλίματος και τους τρόπους εκδήλωσης 

της εξουθένωσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί λόγω του επαγγέλματός τους υπάρχουν 

12 στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (p<0,001). Όλες οι συσχετίσεις έχουν αρνητικό 

πρόσημο, εκτός από αυτές που αντιστοιχούν στις αρνητικά διατυπωμένες μεταβλητές 

κλίματος διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα και φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων. Έτσι 

επαληθεύεται η αρχική υπόθεση ότι το σχολικό οργανωσιακό κλίμα (ΣΟΚ) και η επαγ-

γελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών (ΕΕξ) έχουν αντίστροφη σχέση. Επίσης, 

υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής εξάντλησης και προσωπικής ανάπτυ-

ξης και μέτρια συσχέτιση μεταξύ σωματικής εξάντλησης και φόρτου εξωδιδακτικών κα-

θηκόντων και μεταξύ συναισθηματικής εξάντλησης και συναδελφικότητας. Δυνατή στα-

τιστικά συσχέτιση παρατηρείται μόνο ανάμεσα στη συναισθηματική εξάντληση και το 

στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας. 

Πίνακας 30. Συσχέτιση μεταβλητών ΣΟΚ και ΕΕξ 

Μεταβλητές ΣυνΕξ* ΣωμΕξ* ΨΕξΜ* ΜΠΕ* 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας -,692*** -,155 -,126 -,178 

Συναδελφικότητα -,471*** -,133 -,086 -,181 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς -,269*** -,104 -,259*** -,296*** 

Επάρκεια μέσων -,168 -,190 -,079 -,183 

Επάρκεια εγκαταστάσεων -,036 -,114 -,145 -,149 

Προσωπική ανάπτυξη -,354*** -,109 -,126 -,199*** 

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων -,227*** -,099 -,108 -,173 

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* ,135 ,267*** ,098 ,065 

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* ,267*** ,494*** ,238*** ,037 

***. p<0,001 (2-tailed). ΣυνΕξ*: Συναισθηματική εξάντληση, ΣωμΕξ*: Σωματική εξάντληση, 
ΨΕξΜ*: Ψυχική εξάντληση από μαθητές, ΜΠΕ*: Μειωμένη προσωπική επίτευξη. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (ΕΙκ) συσχετίζεται σημαντικά με το ΣΟΚ. Στον πίνακα 

9Χ9 μεταβλητών του ΣΟΚ και της ΕΙκ υπάρχουν πάνω από 50 σημαντικές συσχετίσεις 

(p<0,0006). Όλες οι συσχετίσεις έχουν θετικό πρόσημο, εκτός από αυτές που αφορούν 

στη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα και στον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων λόγω 

της αρνητικής διατύπωσης των μεταβλητών αυτών. Έτσι επαληθεύεται η αρχική υπό-

θεση ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαι-

δευτικοί από το επάγγελμά τους και στο κλίμα του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν. 

Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα σε κάποιες μεταβλητές κλίμα-

τος και ικανοποίησης, όπως είναι το διευθυντικό στυλ ηγεσίας και η ικανοποίηση από το 
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στυλ ηγεσίας, η επάρκεια μέσων και η ικανοποίηση από επάρκεια πόρων, η διδασκαλία 

σε μεγάλα τμήματα και η ικανοποίηση από το μέγεθος των τμημάτων. Αξίζει να σημειω-

θεί η μέτρια συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στη συμπεριφορά των μαθητών προς τους 

εκπαιδευτικούς και στην ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα, 

ανάμεσα στο διευθυντικό στυλ ηγεσίας και στην ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα, 

από τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας και από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκό-

ντων, ανάμεσα στην ικανοποίηση από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας και στις μεταβλητές 

κλίματος συναδελφικότητα και προσωπική ανάπτυξη. 

Πίνακας 31. Συσχέτιση μεταβλητών ΣΟΚ και ΕΙκ 

Μεταβλητές   ΙΣΗΔ    ΙΕΠ   ΙΣΕΗ    ΙΠΑ    ΙΣυν ΙΣΜΜα    ΙΕΓ ΙΕρΠ1 ΙΕρΠ2 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,832*** ,378*** ,479*** ,392*** ,535*** ,037 ,220*** ,225*** ,428*** 

Συναδελφικότητα ,476*** ,347*** ,327*** ,414*** ,625*** ,102 ,330*** ,217*** ,318*** 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,300*** ,264*** ,173 ,261*** ,316*** ,543*** ,401*** ,272*** ,216*** 

Επάρκεια μέσων ,308*** ,728*** ,211*** ,230*** ,185 ,141 ,183 ,236*** ,296*** 

Επάρκεια εγκαταστάσεων ,169 ,548*** ,152 ,210*** ,086 ,157 ,292*** ,200 ,180 

Προσωπική ανάπτυξη ,477*** ,313*** ,423** ,481*** ,453*** ,071 ,186 ,156 ,276*** 

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,318*** ,298*** ,163 ,354*** ,326*** ,295*** ,587*** ,194 ,264*** 

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* -,105 -,120 -,004 -,127 -,025 -,044 -,246*** -,701*** -,262*** 

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* -,132 -,112 -,050 -,077 -,051 -,135 -,184 -,319*** -,353*** 

***. p<0,0006 (2-tailed). ΙΣΗΔ: Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, ΙΕΠ: …επάρκεια πόρων, ΙΣΕΗ: …συμμετοχή στην επιλογή 
ηγεσίας, ΙΣυν: …συναδελφικότητα, ΙΠΑ: …προσωπική ανάπτυξη, ΙΣΜΜα: …συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα, ΙΕΓ: …εμπλοκή 
γονέων/κηδεμόνων, ΙΕρΠ1: …μέγεθος τμημάτων, ΙΕρΠ2: …ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. 

Η δέσμευση του εκπαιδευτικού με συγκεκριμένο σχολείο συσχετίζεται σημαντικά 

και θετικά με το σχολικό κλίμα. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στην οργανωσιακή δέσμευση 

(ΟΔ) και στις μεταβλητές ΣΟΚ υπάρχουν 7 σημαντικές συσχετίσεις. Ξεχωρίζει το διευ-

θυντικό στυλ ηγεσίας, που συσχετίζεται ισχυρά με την οργανωσιακή δέσμευση. Η συνα-

δελφικότητα, η προσωπική ανάπτυξη και η συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς 

συσχετίζονται μέτρια με την οργανωσιακή δέσμευση. Η δέσμευση του εκπαιδευτικού με 

το επάγγελμα (ΕΔ) συσχετίζεται θετικά αλλά ασθενώς με τη συμπεριφορά των μαθητών. 

Πίνακας 32. Συσχέτιση μεταβλητών ΣΟΚ και ΟΕΔ 

Μεταβλητές ΟΔ ΕΔ 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,637*** ,163 

Συναδελφικότητα ,564*** ,075 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,413*** ,233*** 

Επάρκεια μέσων ,368*** ,118 

Επάρκεια εγκαταστάσεων ,276*** ,160 

Προσωπική ανάπτυξη ,440*** ,165 

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,376*** ,075 

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* -,053 -,076 

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* -,130 -,109 

***. p<0,0027 (2-tailed). ΟΔ: Οργανωσιακή δέσμευση, ΕΔ: Επαγγελματική 
δέσμευση. 

Θετική αλλά ασθενής είναι η συσχέτιση ανάμεσα σε διάφορες διαστάσεις του ΣΟΚ 

και στην επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών (ΕΕπ). Στον πίνακα 9Χ6 μεταβλη-

τών του ΣΟΚ και της ΕΕπ οι μισές συσχετίσεις είναι σημαντικές (p<0,009). Ωστόσο η 
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μεγαλύτερη τιμή του συντελεστή ρ του Spearman είναι 0,298 και εκφράζει τη συνάφεια 

ανάμεσα στη συμπεριφορά των μαθητών και στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχο-

λικές εκδρομές.  

Πίνακας 33. Συσχέτιση μεταβλητών ΣΟΚ και ΕΕπ 

Μεταβλητές ΕπΔΚ ΕξΔΚ2 ΕξΔΚ3 ΕξΔΚ4 ΕξΔΚ5 ΕξΔΚ6 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,169*** ,106 ,178*** ,199*** ,194*** ,111 

Συναδελφικότητα ,163*** ,068 ,134 ,168*** ,163*** ,158*** 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,213*** ,161*** ,298*** ,101 ,161*** ,131 

Επάρκεια μέσων ,052 ,001 ,072 ,195*** ,171*** ,107 

Επάρκεια εγκαταστάσεων ,062 -,029 ,077 ,120 ,228*** ,030 

Προσωπική ανάπτυξη ,184*** ,068 ,141 ,158*** ,187*** ,090 

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,183*** ,111 ,243*** ,133 ,181*** ,157*** 

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* ,024 -,037 -,182*** -,078 -,032 -,078 

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* -,054 ,045 -,075 -,204*** -,150 -,178*** 

***. p<0,009 (2-tailed). ΕπΔΚ: Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα, ΕξΔΚ2: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις, 
ΕξΔΚ3: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ΕξΔΚ4: Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες, ΕξΔΚ5: Επιτέλεση διοικη-
τικών καθηκόντων, ΕξΔΚ6: Διοργάνωση σχολικών εορτών. 

Όπως είχε υποτεθεί αρχικά, η συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση 

(ΕΕξ) και στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (ΕΙκ) είναι αρνητική. 

Στον πίνακα 9Χ4 μεταβλητών της ΕΙκ και της ΕΕξ περισσότερες από τις μισές συσχε-

τίσεις είναι στατιστικά σημαντικές, αλλά οι συντελεστές του Spearman είναι χαμηλοί. 

Δυνατή συσχέτιση υπάρχει μόνο ανάμεσα στη συναισθηματική εξάντληση και στην 

ικανοποίηση από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, ενώ μέτρια είναι η συσχέτιση της πρώτης 

μεταβλητής με την ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα. 

Πίνακας 34. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΕξ και ΕΙκ 

Μεταβλητές ΣυνΕξ* ΣωμΕξ* ΨΕξΜ* ΜΠΕ* 

Ικανοποίηση από…     

στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας -,643*** -,103 -,122 -,197*** 

επάρκεια πόρων -,209*** -,164 -,193*** -,224*** 

συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας -,344*** -,020 -,047 -,071 

προσωπική ανάπτυξη -,297*** -,063 -,174 -,253*** 

συναδελφικότητα -,495*** -,061 -,130 -,259*** 

συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα -,055 -,059 -,343*** -,389*** 

εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων -,213*** -,149 -,233*** -,290*** 

μέγεθος τμημάτων -,175 -,228*** -,107 -,219*** 

ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων -,334*** -,251*** -,176 -,180 

***. p<0,001 (2-tailed). ΣυνΕξ*: Συναισθηματική εξάντληση, ΣωμΕξ*: Σωματική εξάντληση, 
ΨΕξΜ*: Ψυχική εξάντληση από μαθητές, ΜΠΕ*: Μειωμένη προσωπική επίτευξη. 

Μία από τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας που επαληθεύεται από την ανάλυση 

συσχέτισης είναι ότι η ΕΕξ και η οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση των εκπαι-

δευτικών (ΟΕΔ) έχουν αρνητική συσχέτιση. Στον πίνακα 4Χ2 μεταβλητών της ΕΕξ και 

της ΟΕΔ υπάρχουν 6 σημαντικές συσχετίσεις (p<0,006). Η συνάφεια ανάμεσα στην 

οργανωσιακή δέσμευση και τη συναισθηματική εξάντληση είναι μέτρια, ενώ η συνάφεια 

της επαγγελματικής δέσμευσης με την ψυχική εξάντληση από τους μαθητές και τη μειω-

μένη προσωπική επίτευξη είναι μικρή. 
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Πίνακας 35. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΕξ και ΟΕΔ 

Μεταβλητές ΣυνΕξ* ΣωμΕξ* ΨΕξΜ* ΜΠΕ* 

Οργανωσιακή δέσμευση -,511*** -,091 -,184*** -,276*** 

Eπαγγελματική δέσμευση -,201*** -,146 -,354*** -,346*** 

**. p<0,006 (2-tailed). ΣυνΕξ*: Συναισθηματική εξάντληση, ΣωμΕξ*: Σωματική 
εξάντληση, ΨΕξΜ*: Ψυχική εξάντληση από μαθητές, ΜΠΕ*: Μειωμένη προσω-
πική επίτευξη. 

Η ΕΕξ και η επαγγελματική επίδοση (ΕΕπ) των εκπαιδευτικών έχουν αρνητική και 

εξαιρετικά ασθενή συσχέτιση. Ο μεγαλύτερος συντελεστής συσχέτισης είναι ρ=-0,332 

(p<0,002) και εκφράζει τη συνάφεια ανάμεσα στη μειωμένη προσωπική επίτευξη και 

στην επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα. 

Πίνακας 36. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΕξ και ΕΕπ 

Μεταβλητές ΕπΔΚ ΕξΔΚ2 ΕξΔΚ3 ΕξΔΚ4 ΕξΔΚ5 ΕξΔΚ6 

Συναισθηματική εξάντληση* -,219*** -,147 -,203*** -,254*** -,143 -,111 

Σωματική εξάντληση* ,003 ,095 -,046 -,087 ,017 -,124 

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* -,232*** -,147 -,196*** -,209*** -,143 -,215*** 

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,332*** -,187*** -,245*** -,223*** -,149 -,183*** 

***. p<0,002 (2-tailed). ΕπΔΚ: Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα, ΕξΔΚ2: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές 
δράσεις, ΕξΔΚ3: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ΕξΔΚ4: Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες, ΕξΔΚ5: 
Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων, ΕξΔΚ6: Διοργάνωση σχολικών εορτών. 

Η ανάλυση συσχέτισης στα δεδομένα της παρούσας έρευνας επαλήθευσε την υπό-

θεση ότι η συσχέτιση μεταξύ ΕΙκ και ΟΕΔ είναι θετική. Στον πίνακα 9Χ2 μεταβλητών 

της ΕΙκ και της ΟΕΔ υπάρχουν 13 σημαντικές συσχετίσεις (p<0,0027). Σε γενικές 

γραμμές ο βαθμός συνάφειας μεταξύ ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν μεταξύ ικανοποίησης και επαγγελματικής δέσμευσης. Ισχυρή 

συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα στην οργανωσιακή δέσμευση και στην ικανοποίηση 

από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας και από τη συναδελφικότητα, ενώ μέτρια συσχέτιση 

υπάρχει ανάμεσα στην οργανωσιακή δέσμευση και στην ικανοποίηση από τη συμμετοχή 

στην επιλογή ηγεσίας, από την επάρκεια πόρων και από την προσωπική ανάπτυξη. 

Πίνακας 37. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΙκ και ΟΕΔ 

Μεταβλητές   ΙΣΗΔ    ΙΕΠ   ΙΣΕΗ    ΙΠΑ    ΙΣυν    ΙΕΓ ΙΣΜΜα ΙΕρΠ1 ΙΕρΠ2 

Οργανωσιακή δέσμευση ,696*** ,464*** ,513*** ,459*** ,622*** ,376*** ,339*** ,216*** ,372*** 

Eπαγγελματική δέσμευση ,142 ,194*** ,141 ,122 ,151 ,216*** ,317*** ,152 ,225*** 

***. p<0,0027 (2-tailed). ΙΣΗΔ: Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, ΙΕΠ: …επάρκεια πόρων, ΙΣΕΗ: …συμμετοχή 
στην επιλογή ηγεσίας, ΙΣυν: …συναδελφικότητα, ΙΠΑ: …προσωπική ανάπτυξη, ΙΣΜΜα: …συμμετοχή μαθητών στα μαθή-
ματα, ΙΕΓ: …εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων, ΙΕρΠ1: …μέγεθος τμημάτων, ΙΕρΠ2: …ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. 

Η ΕΕπ συσχετίζεται θετικά με διάφορες πτυχές της ΕΙκ. Στον πίνακα 9Χ6 μεταβλη-

τών της ΕΙκ και της ΕΕπ τα 3/5 των συσχετίσεων είναι στατιστικά σημαντικές. Ωστόσο 

η ένταση των συσχετίσεων δεν υπερβαίνει την τιμή ρ=0,341 (p<0,009), που περιγράφει 

τη συνάφεια ανάμεσα στην επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα και στην ικανοποίηση από 

τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα. Ακολουθεί η συσχέτιση μεταξύ επίβλεψης 

μαθητών/εφημερίες και ικανοποίησης από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων και 
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μεταξύ συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκδρομές και ικανοποίησης από τη συμμετοχή των 

μαθητών στα μαθήματα. 

Πίνακας 38. Συσχέτιση μεταβλητών ΕΙκ και ΕΕπ 

Μεταβλητές ΕπΔΚ ΕξΔΚ2 ΕξΔΚ3 ΕξΔΚ4 ΕξΔΚ5 ΕξΔΚ6 

Ικανοποίηση από…       

στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,254*** ,139 ,233*** ,194*** ,213*** ,098 

επάρκεια πόρων ,103 ,044 ,111 ,196*** ,206*** ,099 

συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας ,131 ,111 ,198*** ,251*** ,178*** ,049 

προσωπική ανάπτυξη ,176*** ,247*** ,248*** ,223*** ,180*** ,129 

συναδελφικότητα ,247*** ,087 ,164*** ,178*** ,207*** ,064 

συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα ,341*** ,209*** ,300*** ,138 ,148 ,151 

εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,272*** ,148 ,279*** ,235*** ,233*** ,149 

μέγεθος τμημάτων ,093 ,047 ,160*** ,177*** ,104 ,107 

ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων ,227*** ,093 ,154 ,312*** ,276*** ,159*** 

***. p<0,009 (2-tailed). ΕπΔΚ: Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα, ΕξΔΚ2: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δρά-
σεις, ΕξΔΚ3: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ΕξΔΚ4: Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες, ΕξΔΚ5: Επιτέ-
λεση διοικητικών καθηκόντων, ΕξΔΚ6: Διοργάνωση σχολικών εορτών. 

Τέλος, η δέσμευση του εκπαιδευτικού με το σχολείο και με το επάγγελμα συσχετί-

ζονται θετικά με την ΕΕπ, αλλά σε ασθενή βαθμό. Ο υψηλότερος συντελεστής είναι 

ρ=0,317 και εκφράζει τη συνάφεια της επαγγελματικής δέσμευσης με την επίδοση στα δι-

δακτικά καθήκοντα. Έπεται η τιμή του ρ=0,288, που περιγράφει τη συνάφεια της οργα-

νωσιακής δέσμευσης του εκπαιδευτικού με την επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων. 

Πίνακας 39. Συσχέτιση μεταβλητών ΟΕΔ και ΕΕπ 

Μεταβλητές ΕπΔΚ ΕξΔΚ2 ΕξΔΚ3 ΕξΔΚ4 ΕξΔΚ5 ΕξΔΚ6 

Οργανωσιακή δέσμευση ,216*** ,127 ,195*** ,203*** ,288*** ,131 

Eπαγγελματική δέσμευση ,317*** ,165 ,200*** ,210*** ,131 ,143 

***. p<0,004 (2-tailed). ΕπΔΚ: Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα, ΕξΔΚ2: Συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικές δράσεις, ΕξΔΚ3: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ΕξΔΚ4: Επίβλεψη 
μαθητών/εφημερίες, ΕξΔΚ5: Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων, ΕξΔΚ6: Διοργάνωση σχολι-
κών εορτών. 

 

 

5.3 Εκτιμήσεις υποδείγματος 

5.3.1 Έλεγχος ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων 

Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις μεταβλητές της έρευνας δι-

ερευνήθηκε με τη μέθοδο της σύγκρισης των ανεξάρτητων δειγμάτων. Συγκεκριμένα 

εξετάστηκε η επίδραση των οργανωσιακών χαρακτηριστικών περιοχή σχολείου, τύπος 

σχολείου, φύλο επικεφαλής και αριθμός διδασκόντων, και των ατομικών χαρακτηριστι-

κών φύλο εκπαιδευτικού, ηλικία, τίτλοι σπουδών, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, έτη 

υπηρεσίας στο σχολείο, απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου και ταλαιπωρία 

από τη μετάβαση στο σχολείο. 

Μία πρώτη εκτίμηση για την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στις ομάδες των υποκειμέ-

νων της έρευνας σε κάθε μεταβλητή μπορεί να γίνει από τη σύγκριση των μέσων όρων 

και των τυπικών αποκλίσεων (βλ. Παράρτημα 6). Ωστόσο ο έλεγχος κανονικότητας με 
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το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov σε κάθε δείγμα χωριστά έδειξε ότι όλες οι μεταβλη-

τές έχουν μη κανονική κατανομή. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η μη παραμε-

τρική μέθοδος Mann-Whitney U στις περιπτώσεις δύο ανεξάρτητων δειγμάτων με 

ομοιογένεια διακυμάνσεων. Στις περιπτώσεις που τα δείγματα ήταν περισσότερα από 

δύο χρησιμοποιήθηκε αρχικά η μη παραμετρική μέθοδος Kruskal-Wallis, προκειμένου 

να αναδειχθούν οι μεταβλητές που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανά-

μεσα στα δείγματα, ενώ στη συνέχεια εκτελέστηκαν post hoc έλεγχοι Mann-Whitney 

στα δείγματα ανά δύο, για να διαπιστωθεί ανάμεσα σε ποια δείγματα βρίσκεται η 

διαφορά. Κατά τους post hoc ελέγχους έγινε προσαρμογή του τιμής του p, ώστε να εκ-

φράζει το πραγματικό επίπεδο σημαντικότητας. Στους ελέγχους Mann-Whitney η τιμή 

η2 υπολογίστηκε με τον τύπο Ζ2/Ν-1, ενώ στους ελέγχους Kruskal-Wallis ο βαθμός 

επίδρασης υπολογίστηκε με τον τύπο χ2/Ν-1. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, 194 

σχολεία βρίσκονται σε αστική περιοχή, 58 σε ημιαστική και 25 σε αγροτική. Για τις 

ανάγκες της ανάλυσης οι δύο τελευταίες κατηγορίες συγχωνεύτηκαν σε μία (μη αστικά 

σχολεία). Η σύγκριση των δύο ομάδων με τη μέθοδο Mann-Whitney έδειξε ότι οι εκ-

παιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία μη αστικών περιοχών έχουν καλύτερη άποψη -

σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των αστικών σχολείων- για το διευθυντικό στυλ ηγε-

σίας, το μέγεθος των τμημάτων και τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων, και δηλώ-

νουν χαμηλότερη συναισθηματική και σωματική εξάντληση. Αν και στατιστικά σημαντι-

κή, η επίδραση της περιοχής του σχολείου στις παραπάνω μεταβλητές είναι πολύ μικρή, 

όπως δείχνει το η2, που παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή 0,034 στη σωματική εξάντληση (βλ. 

Παράρτημα 7, Πίνακας 52). 

Ο έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε ότι σε κάποιες μεταβλητές της έρευνας υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους καθηγητές των Γυμνασίων (n1=129), 

των ΓΕ.Λ. (n2=95) και των ΕΠΑ.Λ. (n3=53). Συγκεκριμένα, οι καθηγητές των ΓΕ.Λ. 

σημειώνουν υψηλό σκορ στις μεταβλητές συναδελφικότητα και συμπεριφορά μαθητών 

προς εκπαιδευτικούς. Οι καθηγητές των Γυμνασίων έχουν υψηλό σκορ στην ικανοποίη-

ση από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων και από το μέγεθος των τμημάτων, ενώ ταυτό-

χρονα δηλώνουν υψηλή -σε σχέση με τους καθηγητές των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.- συναι-

σθηματική εξάντληση και ψυχική εξάντληση από μαθητές. Ως προς το μέγεθος των τμη-

μάτων, στα οποία διδάσκουν, οι καθηγητές των ΕΠΑ.Λ. είναι περισσότερο ικανοποιη-

μένοι σε σχέση με τους καθηγητές των ΓΕ.Λ. Ωστόσο η επίδραση του τύπου του σχο-

λείου στις μεταβλητές είναι πολύ μικρή. Η μέγιστη τιμή του η2 είναι 0,058 και αναφέ-
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ρεται στη διαφορά ανάμεσα στα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. ως προς τη συμπεριφορά των μαθη-

τών προς τους εκπαιδευτικούς (βλ. Παράρτημα 7, Πίνακες 53α-β). 

Το συνολικό δείγμα της έρευνας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες με κριτήριο το φύλο 

του επικεφαλής των σχολείων: 170 σχολεία έχουν διευθυντή και 107 διευθύντρια. Η 

σύγκριση των δύο ομάδων με τη μέθοδο Mann-Whitney έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

(άνδρες και γυναίκες) που προέρχονται από σχολείο με άνδρα διευθυντή εκφράζονται 

με πιο θετικό τρόπο -σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν γυναίκα διευθύντρια- 

για την επάρκεια μέσων του σχολείου, ενώ επίσης δήλωσαν περισσότερο ικανοποιη-

μένοι από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, τη συναδελφικότητα, τη συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας και την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. Επιπλέον, υψηλότερη είναι η ορ-

γανωσιακή τους δέσμευση, καθώς και η προθυμία τους στην επιτέλεση διοικητικών καθη-

κόντων. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδραση του φύλου του επικεφαλής στις 

παραπάνω μεταβλητές είναι εξαιρετικά μικρή, καθώς η μέγιστη τιμή του η2 είναι 0,034 

και αφορά στην ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων (βλ. Παράρ-

τημα 7, Πίνακας 54). 

Με κριτήριο τον αριθμό των διδασκόντων, που χρησιμοποιείται εν προκειμένω ως 

μέτρο σύγκρισης του μεγέθους των σχολείων, διακρίνονται τρεις ομάδες. Για τις ανά-

γκες της ανάλυσης τα σχολεία που έχουν μέχρι 20 διδάσκοντες χαρακτηρίζονται μικρά 

(n1=63), όσα έχουν 21-30 διδάσκοντες θεωρούνται μεσαία (n2=112) και όσα έχουν 

πάνω από 30 διδάσκοντες ονομάζονται μεγάλα (n3=103). Οι καθηγητές των μικρών 

σχολείων εκφράζονται πιο θετικά -σε σχέση με αυτούς που υπηρετούν σε μεσαία και 

μεγάλα σχολεία- για τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς, ενώ επί-

σης δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από το μέγεθος των τμημάτων στα οποία 

διδάσκουν. Στα μεγάλα σχολεία ο φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων είναι μεγαλύτε-

ρος σε σχέση με τα μικρά σχολεία, ενώ ταυτόχρονα στα μεγάλα σχολεία οι καθηγητές 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια πόρων σε σχέση με τα μεσαία 

σχολεία. Πάντως η επίδραση του μεγέθους του σχολείου στις μεταβλητές της έρευνας 

είναι μικρή. Ο μέγιστος βαθμός επίδρασης παρατηρείται στην αντίληψη που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί των μικρών και των μεγάλων σχολείων για τη διδασκαλία στα μεγάλα 

τμήματα, όπου η2=0,200 (βλ. Παράρτημα 7, Πίνακες 55α-β). 

Οι απόψεις των 106 ανδρών και των 173 γυναικών, που συμμετείχαν στην έρευνα, 

κατανέμονται με παρόμοιο τρόπο και προς την ίδια κατεύθυνση. Ωστόσο εξαιρέθηκαν 

από την ανάλυση τρεις μεταβλητές (επάρκεια εγκαταστάσεων, σωματική εξάντληση και 

μειωμένη προσωπική επίτευξη) λόγω ανισότητας διακυμάνσεων ανάμεσα στα δείγματα. 

Ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι οι άνδρες αξιολογούν πιο θετικά το διευθυντικό 
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στυλ ηγεσίας, την επάρκεια μέσων του σχολείου και τις δυνατότητες για προσωπική ανά-

πτυξη, ενώ επίσης δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι -σε σχέση με τις γυναίκες- 

από τη συμμετοχή τους στην επιλογή ηγεσίας, από τη γενικότερη επάρκεια πόρων, από το 

μέγεθος των τμημάτων στα οποία διδάσκουν και από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθη-

κόντων. Ταυτόχρονα έχουν υψηλότερη οργανωσιακή δέσμευση και επιδεικνύουν μεγα-

λύτερη προθυμία στην επίβλεψη των μαθητών. Ωστόσο και η επίδραση του φύλου των 

εκπαιδευτικών αποδεικνύεται ασθενής, αφού το η2 φτάνει μέχρι 0,057 στην επάρκεια 

μέσων (βλ. Παράρτημα 7, Πίνακας 56). 

Με κριτήριο την ηλικία οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα χωρίστηκαν 

σε τρεις ομάδες, που είναι αναπόφευκτα ανισομεγέθεις. Για τις ανάγκες της ανάλυσης 

οι εκπαιδευτικοί μέχρι 40 ετών χαρακτηρίζονται νεότεροι (n1=32), όσοι είναι μέχρι 50 

ετών θεωρούνται μέσης ηλικίας (n2=139), ενώ οι υπόλοιποι ονομάζονται μεγαλύτεροι 

σε ηλικία (n3=108). Η συνολική επίδραση της ηλικίας είναι στατιστικά σημαντική σε 

κάποιες μεταβλητές της έρευνας αλλά μικρή. Σημειώνεται ότι εξαιρέθηκε από την ανά-

λυση η επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων λόγω ανισότητας των διακυμάνσεων ανά-

μεσα στα δείγματα. Οι post hoc έλεγχοι έδειξαν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευ-

τικοί σημειώνουν υψηλότερο σκορ -σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες- στη συναδελφι-

κότητα, στην ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων και στην οργα-

νωσιακή δέσμευση. Επίσης, οι μεγαλύτεροι δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων και από το μέγεθος των τμημάτων σε σύγκριση με την 

ομάδα 41-50 ετών. Τη μικρότερη προθυμία στην επίβλεψη των μαθητών έχουν οι νεό-

τεροι σε σύγκριση με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς. Η ηλικία των εκπαιδευτικών 

έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στις δηλώσεις των δύο ακραίων ομάδων για την οργανω-

σιακή δέσμευση και την επίβλεψη των μαθητών με τιμές η2=0,094 και 0,131 αντίστοιχα 

(βλ. Παράρτημα 7, Πίνακες 57α-β). 

Από τον έλεγχο Kruskal-Wallis προέκυψε ότι η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 

επιδρά σημαντικά, αλλά σε μικρό βαθμό, σε κάποιες μεταβλητές της έρευνας. Για τις 

ανάγκες της ανάλυσης διαμορφώθηκαν τρεις ομάδες ελέγχου, που είναι άνισες ως προς 

το μέγεθος κατ’ αναλογία με τις ηλικιακές ομάδες. Όσοι υπηρετούν στην εκπαίδευση 

μέχρι 10 έτη θεωρείται ότι έχουν μικρή προϋπηρεσία (n1=36), όσοι δεν υπερβαίνουν τα 

20 έτη έχουν μεσαία (n2=145) και οι υπόλοιποι έχουν μεγάλη προϋπηρεσία (n3=96). Οι 

εκπαιδευτικοί με μικρή προϋπηρεσία έχουν χαμηλότερο σκορ -σε σχέση με όλους τους 

άλλους- στις μεταβλητές συμπεριφορά μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς, οργανωσιακή 

δέσμευση, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις και εκδρομές. Οι πλέον έμπειροι καθηγη-

τές αξιολογούν πιο θετικά την επάρκεια μέσων του σχολείου, δηλώνουν περισσότερο 
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ικανοποιημένοι από το μέγεθος των τμημάτων, ενώ νιώθουν μεγαλύτερη προσωπική 

επίτευξη και οργανωσιακή δέσμευση σε σχέση με όσους έχουν μεσαία προϋπηρεσία. Τη 

μεγαλύτερη επιρροή (η2=0,097) ασκεί η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στις απόψεις 

των δύο ακραίων ομάδων για τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς 

(βλ. Παράρτημα 7, Πίνακες 58α-β). 

Με κριτήριο τα έτη υπηρεσίας στο σχολείο που βρίσκονταν οι εκπαιδευτικοί όταν 

έλαβαν μέρος στην έρευνα διαμορφώθηκαν τρεις ομάδες ελέγχου: η υπηρεσία στο σχο-

λείο από 3 έτη και κάτω θεωρείται μικρή (n1=115), η υπηρεσία μεταξύ 4-10 ετών είναι 

μεσαία (n2=93), ενώ από 11 έτη και πάνω είναι μεγάλη (n3=71). Ο έλεγχος Kruskal-

Wallis έδειξε ότι η επίδραση της υπηρεσίας στο σχολείο είναι σημαντική σε κάποιες 

μεταβλητές, αλλά δεν υπερβαίνει την τιμή 0,095, που αναφέρεται στην οργανωσιακή 

δέσμευση. Οι post hoc έλεγχοι έδειξαν ότι οι παλαιότεροι στο σχολείο καθηγητές είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι -σε σχέση με όλους τους άλλους- από τη συναδελφικότητα, 

το διευθυντικό στυλ και τη συμμετοχή στην ανάδειξη ηγεσίας του σχολείου, και περισ-

σότερο ικανοποιημένοι -σε σχέση με όσους έχουν μικρή υπηρεσία- από τη συμπεριφορά 

των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. 

Επίσης, οι παλαιότεροι αξιολογούν πιο θετικά την επάρκεια μέσων και έχουν μεγαλύ-

τερη οργανωσιακή δέσμευση σε σχέση με αυτούς που έχουν μεσαία υπηρεσία στο ίδιο 

σχολείο. Τέλος, σε σύγκριση με τους νεότερους από υπηρεσιακή άποψη στο σχολείο, οι 

καθηγητές με μεσαία υπηρεσία αξιολογούν πιο θετικά τη συμπεριφορά των μαθητών 

προς τους εκπαιδευτικούς, δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή 

των μαθητών στα μαθήματα και έχουν μεγαλύτερη οργανωσιακή δέσμευση. Η μεγαλύ-

τερη επίδραση της υπηρεσίας στο σχολείο (η2=0,131) εντοπίζεται ανάμεσα στις ακραίες 

ομάδες και αφορά στην οργανωσιακή δέσμευση (βλ. Παράρτημα 7, Πίνακες 59α-β). 

Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου δεν ασκούν επιρ-

ροή στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Σχεδόν μηδενική είναι η επίδραση των τίτλων 

σπουδών των εκπαιδευτικών και της ταλαιπωρίας κατά τη μετάβαση στο σχολείο. Ειδι-

κότερα, όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο νιώθουν μικρότερη οργανωσιακή δέσμευση 

σε σχέση με αυτούς που κατέχουν μόνο βασικό τίτλο σπουδών. Ο βαθμός της επίδρα-

σης των ακαδημαϊκών τίτλων στην οργανωσιακή δέσμευση των δύο ομάδων είναι μόλις 

0,029 (βλ. Παράρτημα 7, Πίνακες 60α-β). Όσοι υφίστανται μέτρια ταλαιπωρία κατά τη 

μετάβασή τους στο σχολείο είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή των μαθη-

τών στα μαθήματα σε σχέση με αυτούς που υφίστανται μικρή ταλαιπωρία. Ο βαθμός της 

επίδρασης της ταλαιπωρίας στην παραπάνω μεταβλητή είναι 0,037 (βλ. Παράρτημα 7, 

Πίνακας 61α-β). 
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5.3.2 Ανάλυση παλινδρόμησης 

Σκοπός της ανάλυσης παλινδρόμησης, που πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα της 

παρούσας έρευνας, ήταν να διαπιστωθεί η ύπαρξη σχέσης ανάμεσα σε μία μεταβλητή 

(εξαρτημένη) και σε μία ή περισσότεες μεταβλητές (ερμηνευτικές) και η δυνατότητα 

πρόβλεψης της εξαρτημένης από μία ή περισσότερες ανεξάρτητες. Για την εκτίμηση 

των συντελεστών παλινδρόμησης απαιτείται κανονικότητα και ομοσκεδαστικότητα των 

σφαλμάτων και απουσία πολυσυγγραμμικότητας ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλη-

τές. Σημειώνεται ότι στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης χρησιμοποι-

είται ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού, που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τις 

διάφορες παλινδρομήσεις μεταξύ τους (Κάτου, 2007). 

Η συναισθηματική εξάντληση του εκπαιδευτικού είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο. 

Το 53% της μεταβλητότητας του φαινομένου οφείλεται στις μεταβλητές του σχολικού 

κλίματος στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, συναδελφικότητα και φόρτος εξωδιδακτικών κα-

θηκόντων σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου. Οι αντί-

στοιχες μεταβλητές επαγγελματικής ικανοποίησης μαζί με την ικανοποίηση από την 

επάρκεια πόρων και υπό την επίδραση των τίτλων σπουδών που κατέχει ο εκπαιδευτι-

κός μπορούν να προβλέψουν το 47,5% της μεταβλητότητας (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 

62). Το βέλτιστο μοντέλο παλινδρόμησης, που συνδυάζει τις παραπάνω ερμηνευτικές 

μεταβλητές και μεγιστοποιεί τον ͞R2 (=0,549), φανερώνει ότι το διευθυντικό στυλ και η 

συναδελφικότητα ευθύνονται κατά κύριο λόγο για τη συναισθηματική εξάντληση του 

εκπαιδευτικού με τη μεσολάβηση της ικανοποίησης από το διευθυντικό στυλ (Σχήμα 9). 

 

Σχήμα 9. Μοντέλο παλινδρόμησης για τη Συναισθηματική εξάντληση 

Οι μεταβλητές σχολικού κλίματος φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων, διδασκαλία 

σε μεγάλα τμήματα και επάρκεια μέσων σε συνδυασμό με τον τύπο του σχολείου και τα 

έτη υπηρεσίας στο σχολείο μπορούν να ερμηνεύσουν το 29,3% της διακύμανσης της 

σωματικής εξάντλησης του εκπαιδευτικού. Οι μεταβλητές ικανοποίηση από την ανάθεση 

εξωδιδακτικών καθηκόντων και από το μέγεθος των τμημάτων σε συνδυασμό με τα έτη 
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υπηρεσίας στο σχολείο μπορούν να ερμηνεύσουν μόλις το 12,1% της διακύμανσης (βλ. 

Παράρτημα 8, Πίνακας 63). Ένα μοντέλο παλινδρόμησης (͞R
2=0,278), που συνδυάζει τις 

παραπάνω μεταβλητές, αναδεικνύει τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων ως τη σημα-

ντικότερη αιτία της σωματικής εξάντλησης του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με τα έτη 

υπηρεσίας στο σχολείο και με τη μερική μεσολάβηση της ικανοποίησης από την ανάθεση 

εξωδιδακτικών καθηκόντων (Σχήμα 10). 

 

Σχήμα 10. Μοντέλο παλινδρόμησης για τη Σωματική εξάντληση 

Η ψυχική εξάντληση από μαθητές εξαρτάται από τη συμπεριφορά των μαθητών προς 

τους εκπαιδευτικούς και από τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων, ενώ κάποιο ρόλο 

παίζουν η ηλικία του εκπαιδευτικού και ο τύπος του σχολείου στο οποίο υπηρετεί. Ο 

συντελεστής ͞R2 (=0,169) του μοντέλου αυτού βελτιώνεται ελάχιστα (͞R
2=0,180) στο 

μοντέλο που συνδυάζει την ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα 

και από την επάρκεια πόρων με τα εργασιακά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συνο-

λική εκπαιδευτική υπηρεσία και απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου (βλ. Πα-

ράρτημα 8, Πίνακας 64). Το βέλτιστο μοντέλο (͞R
2=0,216) αναδεικνύει τον φόρτο εξω-

διδακτικών καθηκόντων ως τον παράγοντα του σχολικού κλίματος που επιδρά στην 

εξάντληση των εκπαιδευτικών από τους μαθητές με τη μεσολάβηση της ικανοποίησης 

από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα. Το μοντέλο συμπληρώνεται με την επί-

δραση της ηλικίας του εκπαιδευτικού και των απαιτήσεων της Γ΄ Λυκείου (Σχήμα 11). 

 

Σχήμα 11. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ψυχική εξάντληση από μαθητές 

Η διακύμανση της μειωμένης προσωπικής επίτευξης των εκπαιδευτικών ερμηνεύεται 

μόνο κατά 8,9% από μεταβλητές κλίματος (συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς, 

επάρκεια μέσων). Το 19,2% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής μπορεί να 

ερμηνευτεί από μεταβλητές επαγγελματικής ικανοποίησης που αναφέρονται στη συμμε-

τοχή των μαθητών στα μαθήματα, στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
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στην εμπλοκή των γονέων/κηδεμόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία (βλ. Παράρτημα 8, 

Πίνακας 65). Το ίδιο ποσοστό μεταβλητότητας (͞R
2=0,191) ερμηνεύεται από ένα νέο 

μοντέλο, που συνδυάζει μεταβλητές κλίματος και ικανοποίησης. Το μοντέλο αυτό ανα-

δεικνύει τη σπουδαιότητα που έχει για τον εκπαιδευτικό η γενικότερη συμπεριφορά των 

μαθητών και η συμμετοχή τους στα μαθήματα (Σχήμα 12). 

 

Σχήμα 12. Μοντέλο παλινδρόμησης για τη Μειωμένη προσωπική επίτευξη 

Εκτός από την αντίληψη που έχει ο εκπαιδευτικός για το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, η 

αντίληψή του για το επίπεδο συναδελφικότητας που υπάρχει στο σχολείο αλλά και το 

φύλο του επικεφαλής συμβάλλουν σημαντικά, αν και σε μικρό βαθμό, σε ένα μοντέλο 

που μπορεί να ερμηνεύσει το 73,1% της διακύμανσης της ικανοποίησης από το στυλ 

ηγεσίας διευθυντή/ριας. Ο συνδυασμός της συναισθηματικής εξάντλησης με τα έτη υπη-

ρεσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο και με το φύλο του επικεφαλής διαμορφώνουν ένα 

μοντέλο που ερμηνεύει το 45,6% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής (βλ. 

Παράρτημα 8, Πίνακας 66). Ένα τρίτο μοντέλο, που ενσωματώνει μεταβλητές των δύο 

πρώτων μοντέλων που έχουν υψηλή ερμηνευτική αξία, μπορεί να ερμηνεύσει το 72,5% 

της διακύμανσης της ικανοποίησης από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας. Στο μοντέλο αυτό 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση δημογραφικών μεταβλητών (Σχήμα 13). 

 

Σχήμα 13. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 

Η επάρκεια μέσων και εγκαταστάσεων του σχολείου, το στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 

και η συναδελφικότητα μπορούν να προβλέψουν το 63,8% της μεταβλητότητας της 

ικανοποίησης από επάρκεια πόρων. Στατιστικά σημαντική αλλά μικρή προβλεπτική ικα-

νότητα (͞R
2=0,078) έχουν η μειωμένη προσωπική επίτευξη και η σωματική εξάντληση υπό 

την επίδραση του αριθμού διδασκόντων του σχολείου (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 67). 
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Ένα μοντέλο που συνδυάζει μία μεταβλητή κλίματος και μία επαγγελματικής εξουθέ-

νωσης προβλέπει το 54,7% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής (Σχήμα 14). 

 

Σχήμα 14. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, τις δυνατότητες 

προσωπικής ανάπτυξης που παρέχει το σχολείο και για το κλίμα συναδελφικότητας μπο-

ρούν να προβλέψουν ένα μικρό ποσοστό της διακύμανσης της ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας (͞R
2=0,264). Η συναισθηματική εξάντληση και η ηλικία 

του εκπαιδευτικού συγκροτούν ένα μοντέλο με μικρή προβλεπτική (͞R
2=0,126) αλλά με-

γάλη πληροφοριακή αξία (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 68). Σε άλλο μοντέλο (͞R
2=0,235) 

η συναισθηματική εξάντληση του εκπαιδευτικού μεσολαβεί μερικώς ανάμεσα στην προ-

σωπική ανάπτυξη και την εξαρτημένη μεταβλητή, στην οποία επιδρά και ένα εργασιακό 

χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών, τα έτη υπηρεσίας στο σχολείο (Σχήμα 15). 

 

Σχήμα 15. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας 

Η ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη εξαρτάται πρωτίστως από τις αντιλήψεις 

του εκπαιδευτικού για τις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης που υπάρχουν στο σχο-

λείο του, αλλά και για την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων στο εκπαιδευτικό έργο και για 

τον βαθμό συναδελφικότητας. Το μοντέλο παλινδρόμησης που συνδυάζει τις παραπάνω 

μεταβλητές κλίματος μπορεί να ερμηνεύσει το 31,4% της διακύμανσης της εξαρτημέ-

νης μεταβλητής. Μικρότερη επίδραση φαίνεται πως έχουν η συναισθηματική εξάντληση 

και η μειωμένη προσωπική επίτευξη του εκπαιδευτικού (͞R
2=0,125) σε αυτή τη μορφή 

επαγγελματικής ικανοποίησης (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 69). Το βέλτιστο μοντέλο 

(͞R
2=0,330) προκύπτει από την επέκταση του πρώτου με την ενσωμάτωση της μειωμένης 

προσωπικής επίτευξης, που μεσολαβεί μερικώς μεταξύ των μεταβλητών του σχολικού 

κλίματος και της ικανοποίησης από προσωπική ανάπτυξη (Σχήμα 16). 
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Σχήμα 16. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη 

Η μεταβλητότητα της ικανοποίησης από τη συναδελφικότητα ερμηνεύεται κατά 52% 

από ένα μοντέλο που συνδυάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συναδελφικότητα, 

το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, την προσωπική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των μαθη-

τών. Η συναισθηματική εξάντληση και η μειωμένη προσωπική επίτευξη υπό την επίδρα-

ση της ηλικίας του εκπαιδευτικού μπορούν να ερμηνεύσουν το 27,1% της διακύμανσης 

της εξαρτημένης μεταβλητής (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 70). Ένα απλό μοντέλο, που 

συνδυάζει παράγοντες κλίματος και εξουθένωσης, μπορεί να ερμηνεύσει το 46,8% της 

μεταβλητότητας της ικανοποίησης από τη συναδελφικότητα (Σχήμα 17). 

 

Σχήμα 17. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από συναδελφικότητα 

Η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο από τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς αλλά και από το διευ-

θυντικό στυλ ηγεσίας, τα οποία υπό την επίδραση του τύπου του σχολείου και των απαι-

τήσεων της Γ΄ Λυκείου προβλέπουν το 35,6% της διακύμανσης της εξαρτημένης μετα-

βλητής. Σε ένα άλλο μοντέλο (͞R
2=0,211) διαφαίνεται η σχέση αυτής της μορφής ικανο-

ποίησης με την ψυχική εξάντληση από μαθητές και τη μειωμένη προσωπική επίτευξη του 

εκπαιδευτικού (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 71). Το μοντέλο με την καλύτερη προσαρ-

μογή στα δεδομένα συνδυάζει παράγοντες σχολικού κλίματος και εξουθένωσης των 

εκπαιδευτικών. Η συμπεριφορά των μαθητών, με τη μερική μεσολάβηση της ψυχικής 

εξάντλησης από μαθητές και της μειωμένης προσωπικής επίτευξης υπό την επίδραση των 

απαιτήσεων της Γ΄ Λυκείου, μπορεί να ερμηνεύσει το 42% της διακύμανσης της ικανο-

ποίησης από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα (Σχήμα 18). 
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Σχήμα 18. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα 
μαθήματα 

Η προσωπική ικανοποίηση από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων στο έργο του εκπαι-

δευτικού εξαρτάται πρωτίστως από την αντίληψη που έχει ο ίδιος για την εμπλοκή 

γονέων/κηδεμόνων που παρατηρεί στο σχολείο και δευτερευόντως από τη συμπεριφορά 

των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα. Το μο-

ντέλο αυτό, που εμπεριέχει μόνο μεταβλητές σχολικού κλίματος, μπορεί να προβλέψει 

το 38,4% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. Ο συνδυασμός δύο μεταβλη-

τών εξουθένωσης (μειωμένη προσωπική επίτευξη, ψυχική εξάντληση από μαθητές) με 

ένα οργανωσιακό και ένα ατομικό χαρακτηριστικό (τύπος σχολείου, ηλικία εκπαιδευτι-

κού) ερμηνεύει μόλις το 16% της διακύμανσης, αλλά αναδεικνύει τη συνεισφορά των 

δημογραφικών μεταβλητών στην ερμηνεία της επαγγελματικής ικανοποίησης (βλ. Πα-

ράρτημα 8, Πίνακας 72). Η σημασία που έχει η συμπεριφορά των μαθητών προς τους 

εκπαιδευτικούς για την ικανοποίηση από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων διαφαίνεται σε 

ένα μοντέλο παλινδρόμησης (͞R
2=0,181), όπου ανάμεσα στις παραπάνω μεταβλητές με-

σολαβεί μερικώς η ψυχική εξάντληση από μαθητές (Σχήμα 19).  

 

Σχήμα 19. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 

Οι μεταβλητές σχολικού κλίματος που αναφέρονται στη διδασκαλία σε μεγάλα τμή-

ματα, στην επάρκεια μέσων του σχολείου και στο διευθυντικό στυλ ηγεσίας ερμηνεύουν 

το 52,1% της διακύμανσης της ικανοποίησης από το μέγεθος των τμημάτων στα οποία 

διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί. Ένα άλλο μοντέλο, που συνδυάζει μεταβλητές επαγγελμα-

τικής εξουθένωσης (σωματική εξάντληση, μειωμένη προσωπική επίτευξη) και δημογρα-

φικές μεταβλητές (αριθμός διδασκόντων, ηλικία εκπαιδευτικού), έχει μικρή ερμηνευτική 

ικανότητα (͞R
2=0,182), αλλά παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, καθώς εισάγει στην εξί-
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σωση παλινδρόμησης μία οργανωσιακή και μία ατομική μεταβλητή (βλ. Παράρτημα 8, 

Πίνακας 73). Ένα τρίτο μοντέλο, που συνδυάζει μεταβλητές κλίματος και εξουθένω-

σης, μπορεί να ερμηνεύσει το 17,8% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Έχει, όμως, πληροφοριακή αξία καθώς εισάγει στην εξίσωση τη συμπεριφορά των μα-

θητών και αναδεικνύει τη σημασία ενός οργανωσιακού χαρακτηριστικού (αριθμός διδα-

σκόντων), που ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή (Σχήμα 20). 

 

Σχήμα 20. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων 

Από τις μεταβλητές σχολικού κλίματος τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην ερμηνεία 

της ικανοποίησης από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων έχει το διευθυντικό στυλ 

ηγεσίας. Ακολουθούν σε ερμηνευτική αξία ο φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων, η 

επάρκεια μέσων, η διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα και η ηλικία του εκπαιδευτικού. Το 

μοντέλο αυτό μπορεί να προβλέψει το 27,2% της διακύμανσης της εξαρτημένης μετα-

βλητής. Η συναισθηματική και η σωματική εξάντληση, υπό την επίδραση της ηλικίας του 

εκπαιδευτικού και του φύλου του επικεφαλής του σχολείου, έχουν μικρή ερμηνευτική 

δύναμη (͞R
2=0,187). Ωστόσο το μοντέλο αυτό αναδεικνύει τη σημασία των δημογραφι-

κών μεταβλητών στην ερμηνεία και πρόβλεψη της επαγγελματικής ικανοποίησης (βλ. 

Παράρτημα 8, Πίνακας 74). Σε ένα άλλο μοντέλο η σωματική εξάντληση μεσολαβεί με-

ρικώς ανάμεσα στην αντίληψη του εκπαιδευτικού για τον φόρτο εξωδιδακτικών καθη-

κόντων που υπάρχει στο σχολείο και στην προσωπική του ικανοποίηση από την ανάθε-

ση εξωδιδακτικών καθηκόντων. Το μοντέλο μπορεί να ερμηνεύσει το 16,6% της διακύ-

μανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ επιβεβαιώνει τη σημασία της ηλικίας του εκ-

παιδευτικού, που υπάρχει και στα τρία μοντέλα που περιγράφηκαν (Σχήμα 21). 

 

Σχήμα 21. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών 
καθηκόντων 
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Η δέσμευση του εκπαιδευτικού με το σχολείο στο οποίο υπηρετεί μπορεί να ερμη-

νευτεί εξίσου καλά από διάφορα μοντέλα παλινδρόμησης. Το πρώτο μοντέλο (͞R
2=0,576) 

αποτελείται από τέσσερις μεταβλητές κλίματος και ένα ατομικό χαρακτηριστικό. Το 

διευθυντικό στυλ ηγεσίας και η συναδελφικότητα έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην 

εξίσωση παλινδρόμησης, ενώ έπονται η συμπεριφορά μαθητών, η επάρκεια μέσων και 

τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο. Το δεύτερο μοντέλο μπορεί να ερμη-

νεύσει το 36,7% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής μέσω δύο μεταβλητών 

εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, μειωμένη προσωπική επίτευξη) και δύο ατομι-

κών χαρακτηριστικών (έτη υπηρεσίας στο σχολείο, ηλικία εκπαιδευτικού). Ο συντελε-

στής καλής προσαρμογής μεγιστοποιείται στο τρίτο μοντέλο (͞R
2=0,644), που συνδυάζει 

μεταβλητές επαγγελματικής ικανοποίησης. Στο μοντέλο αυτό τη μεγαλύτερη συνεισφο-

ρά στην εξίσωση παλινδρόμησης έχουν η ικανοποίηση από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας 

και τη συναδελφικότητα. Ακολουθούν η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών 

στα μαθήματα, από την επάρκεια πόρων και από τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας, 

καθώς και η μεταβλητή έτη υπηρεσίας στο σχολείο (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 75). Το 

τέταρτο μοντέλο (͞R
2=0,520) δείχνει τη μερική μεσολάβηση της συναισθηματικής εξά-

ντλησης ανάμεσα σε τρεις μεταβλητές κλίματος και στην οργανωσιακή δέσμευση (Σχήμα 

22α). Το πέμπτο μοντέλο (͞R
2=0,626) ενσωματώνει τρεις μεταβλητές ικανοποίησης, που 

μεσολαβούν μερικώς ανάμεσα σε δύο μεταβλητές κλίματος και την εξαρτημένη μετα-

βλητή (Σχήμα 22β). Είναι αξιοσημείωτο ότι η μεταβλητή έτη υπηρεσίας στο σχολείο ται-

ριάζει σε όλα τα μοντέλα. 

 

 

 
Σχήματα 22α-β. Μοντέλα παλινδρόμησης για την Οργανωσιακή δέσμευση 
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Δοκιμάστηκαν διάφορα μοντέλα παλινδρόμησης για την επαγγελματική δέσμευση 

των εκπαιδευτικών. Κάποια μοντέλα είχαν στατιστικά σημαντικό συντελεστή προσδιο-

ρισμού, αλλά ήταν ακατάλληλα για την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής λόγω 

σοβαρής παραβίασης των προϋποθέσεων της παλινδρόμησης (μη κανονική κατανομή 

και ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων). Το πρόβλημα παρέμεινε ακόμα και μετά τη 

λογαρίθμηση των μεταβλητών. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη αρνητική ασυμμετρία και 

στην έντονη κυρτότητα της επαγγελματικής δέσμευσης. Από τους εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν στην έρευνα 181 δήλωσαν απόλυτη δέσμευση με το επάγγελμά τους, 61 

δήλωσαν μεγάλη δέσμευση, 31 ήταν ουδέτεροι, ενώ μόνο 7 ήταν πρόθυμοι να εγκατα-

λείψουν. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι ορισμένες μεταβλητές εμφανίζονταν συχνά 

στα μοντέλα που δοκιμάστηκαν. Φαίνεται, λοιπόν, πως ασκούν κάποια επίδραση στην 

επαγγελματική δέσμευση των εκπαιδευτικών η μεταβλητή κλίματος συμπεριφορά μαθη-

τών προς εκπαιδευτικούς, οι μεταβλητές της επαγγελματικής εξουθένωσης (πλην της 

σωματικής εξάντλησης), η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα, 

καθώς και η δημογραφική μεταβλητή ταλαιπωρία από τη μετάβαση. 

Χαμηλή προβλεπτική ικανότητα έχουν τα μοντέλα παλινδρόμησης για την επίδοση 

στα διδακτικά καθήκοντα. Η εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων μαζί με τη συμπεριφορά των 

μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς μπορούν να ερμηνεύσουν το 5,2% της διακύμανσης 

της εξαρτημένης μεταβλητής. Η μειωμένη προσωπική επίτευξη και η ψυχική εξάντληση 

από μαθητές ερμηνεύουν το 10,8% της διακύμανσης, ενώ η ικανοποίηση από τη συμμε-

τοχή των μαθητών στα μαθήματα και από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων ερ-

μηνεύουν το 14% της διακύμανσης της επίδοσης στα διδακτικά καθήκοντα (βλ. Παράρ-

τημα 8, Πίνακας 76). Δύο μοντέλα, στα οποία συμμετέχουν ενδιάμεσες μεταβλητές, 

έχουν επίσης μικρή προβλεπτική ικανότητα (Σχήματα 23α-β). 

 

 

 

Σχήματα 23α-β. Μοντέλα παλινδρόμησης για την Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα 
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Το μοναδικό μοντέλο παλινδρόμησης που μπορεί να ερμηνεύσει μόλις το 16,2% της 

μεταβλητότητας της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις συνδυάζει τρεις μεταβλητές 

επαγγελματικής ικανοποίησης και τρία ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Τη 

μεγαλύτερη επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή ασκεί η ικανοποίηση από προσωπι-

κή ανάπτυξη. Ακολουθούν η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα 

και από τη συναφελφικότητα. Η συνολική υπηρεσία στην εκπαίδευση, το φύλο του εκπαι-

δευτικού και οι απαιτήσεις της Γ΄ Λυκείου είναι οι δημογραφικές μεταβλητές που επηρε-

άζουν, σύμφωνα με το μοντέλο, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διάφορες δράσεις 

του σχολείου (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 77). 

Η απόφαση των εκπαιδευτικών να συνοδεύσουν μαθητές σε μία πολυήμερη εκδρο-

μή δε μπορεί να ερμηνευτεί ικανοποιητικά από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. Η 

συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και η διδασκαλία σε μεγάλα τμή-

ματα μπορούν να ερμηνεύσουν μόλις το 9,8% της διακύμανσης της εξαρτημένης μετα-

βλητής. Οι μεταβλητές της επαγγελματικής εξουθένωσης (πλην της σωματικής εξάντλη-

σης) ερμηνεύουν το 8,6% της διακύμανσης, ενώ η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των 

μαθητών στα μαθήματα, από την προσωπική ανάπτυξη και από την εμπλοκή γονέων/κη-

δεμόνων ερμηνεύουν το 14,4% της διακύμανσης (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 78). Ίση 

προβλεπτική αξία (͞R
2=0,111) έχουν δύο άλλα μοντέλα, στα οποία η μειωμένη προσω-

πική επίτευξη και η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα μεσολα-

βούν ανάμεσα στη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και στην εξαρ-

τημένη μεταβλητή (Σχήματα 24α-β). 

 

 

 

Σχήματα 24α-β. Μοντέλα παλινδρόμησης για τη Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές 

Τα μοντέλα παλινδρόμησης για την επίβλεψη μαθητών/εφημερίες δεν έχουν ικανο-

ποιητική προβλεπτική ικανότητα. Οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού για τον φόρτο εξω-

διδακτικών καθηκόντων και για το διευθυντικό στυλ ηγεσίας υπό την επίδραση της ηλι-

κίας του ερμηνεύουν το 9% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. Η συναι-
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σθηματική εξάντληση και η ψυχική εξάντληση από μαθητές υπό την επίδραση της ηλικίας 

του εκπαιδευτικού προβλέπουν το 13,8% της διακύμανσης, ενώ η ικανοποίηση από την 

ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων και από την προσωπική ανάπτυξη ερμηνεύουν το 

14,7% της διακύμανσης (βλ. Παράρτημα 8, Πίνακας 79). Η επαγγελματική δέσμευση 

μεσολαβεί μερικώς ανάμεσα στις μεταβλητές κλίματος που προαναφέρθηκαν και στην 

εξαρτημένη μεταβλητή σε ένα μοντέλο (͞R
2=0,103) όπου συμμετέχει και πάλι η ηλικία 

του εκπαιδευτικού (Σχήμα 25). 

 

Σχήμα 25. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες 

Η επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων δεν ερμηνεύεται αρκούντως από τα δεδομένα 

της παρούσας έρευνας. Η επάρκεια εγκαταστάσεων, η συναδελφικότητα και το φύλο του 

επικεφαλής του σχολείου ως σύνολο μπορούν να ερμηνεύσουν το 10% της διακύμανσης 

της εξαρτημένης μεταβλητής. Η ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκό-

ντων και από την επάρκεια πόρων ερμηνεύουν το 7,6% της διακύμανσης (βλ. Παράρ-

τημα 8, Πίνακας 80). Επίσης μικρή είναι η ερμηνευτική ικανότητα ενός μοντέλου 

(͞R
2=0,110), όπου μία μεταβλητή ικανοποίησης μεσολαβεί μερικώς ανάμεσα σε δύο 

μεταβλητές κλίματος και την εξαρτημένη μεταβλητή (Σχήμα 26). 

 

Σχήμα 26. Μοντέλο παλινδρόμησης για την Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων 

Τέλος, το μοναδικό μοντέλο παλινδρόμησης, που μπορεί να ερμηνεύσει ένα μικρό 

ποσοστό (6,9%) της μεταβλητότητας της διοργάνωσης σχολικών εορτών, συνδυάζει τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων και για τη συ-

μπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς (ανεξάρτητες μεταβλητές) με την ψυ-

χική εξάντληση από μαθητές και τη μειωμένη προσωπική επίτευξη, οι οποίες λειτουρ-

γούν ως ενδιάμεσες μεταβλητές (Σχήμα 27). 
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Σχήμα 27. Μοντέλο παλινδρόμησης για τη Διοργάνωση σχολικών εορτών 

 

 

5.4 Ευρήματα 

Ευρήματα από την περιγραφική στατιστική 

Τα ευρήματα από την περιγραφή στατιστική μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 Η ελάχιστη τιμή που λαμβάνουν όλες οι μεταβλητές είναι 1, εκτός από την επίδοση 

στα διδακτικά καθήκοντα, που έχει ελάχιστη τιμή 2,6.  

 Η μέγιστη τιμή που λαμβάνουν όλες οι μεταβλητές είναι 5, εκτός από τη συναισθη-

ματική εξάντληση, που έχει μέγιστη τιμή 4,05. 

 Όλες οι θετικά διατυπωμένες μεταβλητές έχουν μέσο όρο πάνω από την τιμή 3, ενώ 

όλες οι αρνητικά διατυπωμένες μεταβλητές έχουν μέσο όρο κάτω από 3. 

 Τους μεγαλύτερους μέσους έχουν οι μεταβλητές στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, επαγ-

γελματική δέσμευση, επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα και επιτέλεση διοικητικών 

καθηκόντων. 

 Τους μικρότερους μέσους έχουν η συναισθηματική εξάντληση, η ψυχική εξάντληση 

από μαθητές και η μειωμένη προσωπική επίτευξη. 

 Σύμφωνα με το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, όλες οι μεταβλητές αποκλίνουν από 

την κανονικότητα. 

 Οι μεταβλητές με θετική γλωσσική διατύπωση έχουν αρνητική ασυμμετρία, ενώ οι 

μεταβλητές με αρνητική διατύπωση έχουν θετική ασυμμετρία. 

 Τη μεγαλύτερη αρνητική ασυμμετρία παρουσιάζουν η επαγγελματική δέσμευση και 

η επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων. 

 Τη μεγαλύτερη θετική ασυμμετρία έχει η συναισθηματική εξάντληση. 

 

Ευρήματα από την ανάλυση συσχέτισης 

 Υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλίμα και στην 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Δυνατή συσχέτιση παρατηρείται 
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ανάμεσα στη συναισθηματική εξάντληση και στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 

το στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας. 

 Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλίμα και στην 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Μέτρια συσχέτιση υπάρχει ανάμε-

σα στη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και στην ικανοποίηση 

από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα, καθώς και ανάμεσα στο διευθυντικό 

στυλ ηγεσίας και στην ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα. 

 Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλίμα και στη δε-

σμευση των εκπαιδευτικών με το σχολείο στο οποίο υπηρετούν. Δυνατή συσχέτιση 

παρατηρείται ανάμεσα στην οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών και στην 

αντίληψή τους για το διευθυντικό στυλ ηγεσίας. 

 Υπάρχει θετική χαμηλή συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλίμα και 

στην επαγγελματική δέσμευση των εκπαιδευτικών. 

 Υπάρχει θετική ασθενής συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλίμα και 

στην επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών. 

 Υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και στην 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Δυνατή συσχέτιση παρατηρείται 

ανάμεσα στη συναισθηματική εξάντληση και στην ικανοποίηση από το διευθυντικό 

στυλ ηγεσίας και μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στην πρώτη και στην κανοποίηση από 

τη συναδελφικότητα. 

 Υπάρχει μικρή έως μέτρια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική εξου-

θένωση και στην οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση των εκπαιδευτικών. 

 Υπάρχει αρνητική ασθενής συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση 

και στην επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών. 

 Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και στην ορ-

γανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών. Ισχυρή συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα 

στην οργανωσιακή δέσμευση και στις διαστάσεις της ικανοποίησης από το διευθυ-

ντικό στυλ ηγεσίας και από τη συναδελφικότητα. 

 Υπάρχει θετική ασθενής συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και 

στην επαγγελματική δέσμευση των εκπαιδευτικών. 

 Υπάρχει θετική χαμηλή συσχέτιση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και 

στην επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών. 

 Υπάρχει θετική ασθενής συσχέτιση ανάμεσα στην οργανωσιακή και επαγγελματική 

δέσμευση και στην επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών. 
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Ευρήματα από τον έλεγχο ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων 

Διαφορές στις μεταβλητές του σχολικού οργανωσιακού κλίματος 

 Το στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας αξιολογούν πιο θετικά: α) οι εκπαιδευτικοί που υπη-

ρετούν σε μη αστικές περιοχές (η2=0,020), β) οι άνδρες εκπαιδευτικοί σε σύγκριση 

με τις γυναίκες συναδέλφους τους (η2=0,043), γ) όσοι υπηρετούν στο ίδιο σχολείο 

>10 έτη σε σύγκριση με όσους υπηρετούν 4-10 έτη και με τους νεότερους στο 

σχολείο (η2=0,079 και 0,059 αντίστοιχα). 

 Τη συναδελφικότητα αξιολογούν πιο θετικά: α) οι καθηγητές των ΓΕ.Λ. σε σύγκριση 

με τους καθηγητές των ΕΠΑ.Λ. (η2=0,042), β) οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (>50 ετών) 

σε σύγκριση με τους όσους είναι ≤40 ή 41-50 ετών (η2=0,047 και 0,023 αντίστοιχα). 

 Τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς αξιολογούν πιο θετικά: α) 

οι καθηγητές των ΓΕ.Λ. σε σχέση με όσους υπηρετούν σε Γυμνάσια ή σε ΕΠΑ.Λ. 

(η2=0,039 και 0,058 αντίστοιχα), β) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε μικρά σχο-

λεία σε σύγκριση με όσους υπηρετούν σε μεσαία ή σε μεγάλα σχολεία (η2=0,043 

και 0,037 αντίστοιχα), γ) οι εκπαιδευτικοί με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 11-

20 ή >20 έτη σε σύγκριση με αυτούς που έχουν προϋπηρεσία ≤10 έτη (η2=0,032 και 

0,097 αντίστοιχα) δ) οι εκπαιδευτικοί με 4-10 έτη ή >10 έτη υπηρεσίας στο ίδιο 

σχολείο έναντι όσων έχουν ≤3 έτη (η2=0,043 και 0,034 αντίστοιχα). 

 Την επάρκεια μέσων αξιολογούν πιο θετικά: α) όσοι υπηρετούν σε σχολεία με αν-

δρα διευθυντή (η2=0,027), β) οι άνδρες παρά οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (η2=0,057), 

γ) όσοι έχουν μεγάλη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία (>20 έτη) έναντι αυτών που 

υπηρετούν στην εκπαίδευση 11-20 έτη (η2=0,026), δ) όσοι υπηρετούν στο ίδιο σχο-

λείο >10 έτη σε σύγκριση με αυτούς που υπηρετούν 4-10 έτη (η2=0,036). 

 Την προσωπική ανάπτυξη αξιολογούν πιο θετικά οι άνδρες εκπαιδευτικοί σε σύγκρι-

ση με τις γυναίκες συναδέλφους τους (η2=0,018). 

 Την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων αξιολογούν πιο θετικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί (>50 ετών) σε σύγκριση με όσους είναι 41-50 ετών (η2=0,023). 

 Μικρότερη εργασιακή πίεση από τη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα αισθάνονται: α) 

όσοι υπηρετούν σε σχολεία μη αστικών περιοχών (η2=0,024), β) οι καθηγητές των 

Γυμνασίων παρά των ΓΕ.Λ. (η2=0,029), γ) οι καθηγητές των μικρών σχολείων σε 

σύγκριση με αυτούς που διδάσκουν σε μεσαία και σε μεγάλα σχολεία (η2=0,142 και 

0,200 αντίστοιχα). 

 Μικρότερη εργασιακή πίεση λόγω φόρτου εξωδιδακτικών καθηκόντων βιώνουν: α) 

οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε μη αστικά σχολεία (η2=0,030), β) οι καθηγητές 

των μεσαίων σχολείων παρά των μεγάλων (η2=0,045). 
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Διαφορές στις μεταβλητές της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 Μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση νιώθουν: α) οι καθηγητές των αστικών σχο-

λείων (η2=0,015), β) οι καθηγητές των Γυμνασίων παρά των ΓΕ.Λ. (η2=0,045). 

 Μεγαλύτερη σωματική εξάντληση βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στα αστικά σχολεία 

(η2=0,034). 

 Μεγαλύτερη ψυχική εξάντληση από μαθητές νιώθουν οι καθηγητές των Γυμνασίων 

παρά οι διδάσκοντες σε ΓΕ.Λ. ή σε ΕΠΑ.Λ. (η2=0,031 και 0,047 αντίστοιχα). 

 Μικρότερη προσωπική επίτευξη αισθάνονται όσοι υπηρετούν στην εκπαίδευση 11-

20 έτη σε σύγκριση με αυτούς που έχουν συνολική υπηρεσία > 20 έτη (η2=0,030). 

Διαφορές στις μεταβλητές της επαγγελματικής ικανοποίησης 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από το στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας δηλώνουν: α) όσοι 

υπηρετούν σε σχολείο με άνδρα επικεφαλής (η2=0,031), β) οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

(η2=0,032), γ) οι καθηγητές που υπηρετούν >10 έτη στο ίδιο σχολείο σε σύγκριση 

με αυτούς που υπηρετούν ≤3 ή 4-10 έτη (η2=0,074 και 0,051 αντίστοιχα). 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την επάρκεια πόρων έχουν: α) οι καθηγητές των με-

γάλων παρά οι καθηγητές των μεσαίων σε μέγεθος σχολείων (η2=0,044), β) οι αν-

δρες εκπαιδευτικοί (η2=0,030). 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας δηλώνουν: α) οι 

υπηρετούντες σε σχολείο με άνδρα επικεφαλής (η2=0,014), β) οι άνδρες εκπαιδευ-

τικοί (η2=0,025), γ) οι καθηγητές που υπηρετούν >10 έτη στο ίδιο σχολείο σε 

σύγκριση με όσους υπηρετούν ≤3 ή 4-10 έτη (η2=0,062 και 0,037 αντίστοιχα). 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα έχουν: α) όσοι υπηρετούν σε 

σχολείο με άνδρα επικεφαλής (η2=0,018), β) όσοι υπηρετούν >10 έτη στο ίδιο σχο-

λείο σε σύγκριση με αυτούς που υπηρετούν ≤3 ή 4-10 έτη (η2=0,035 και 0,044 

αντίστοιχα). 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα δηλώνουν: 

α) όσοι διδάσκουν στο ίδιο σχολείο 4-10 έτη σε σύγκριση με όσους διδάσκουν ≤3 

έτη (η2=0,027), β) όσοι υφίστανται μικρή ταλαιπωρία κατά τη μετάβασή τους στο 

σχολείο σε σύγκριση με όσους ταλαιπωρούνται σε μέτριο βαθμό (η2=0,037). 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων έχουν: α) οι καθηγη-

τές των Γυμνασίων παρά των ΕΠΑ.Λ. (η2=0,035), β) οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκ-

παιδευτικοί παρά όσοι είναι 41-50 ετών (η2=0,051). 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από το μέγεθος των τμημάτων έχουν: α) όσοι υπηρετούν 

σε σχολεία μη αστικών περιοχών (η2=0,017), β) οι καθηγητές των Γυμνασίων και 
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των ΕΠΑ.Λ. σε σύγκριση με τους καθηγητές των ΓΕ.Λ. (η2=0,034 και 0,047 αντί-

στοιχα), γ) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε μικρά σχολεία σε σύγκριση με όσους 

υπηρετούν σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σχολεία (η2=0,109 και 0,140 αντίστοι-

χα), δ) οι άνδρες εκπαιδευτικοί (η2=0,015), ε) οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (>50 ετών) 

σε σύγκριση με όσους είναι 41-50 ετών (η2=0,024), στ) οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

>20 έτη συνολική υπηρεσία παρά αυτοί που έχουν 11-20 έτη (η2=0,035). 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων έχουν: α) 

όσοι υπηρετούν σε σχολείο με άνδρα επικεφαλής (η2=0,034), β) οι άνδρες εκπαιδευ-

τικοί (η2=0,038), γ) οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σε σύγκριση με όσους είναι ≤40 ή 41-

50 ετών (η2=0,042 και 0,054 αντίστοιχα), δ) όσοι βρίσκονται >10 έτη στο ίδιο σχο-

λείο έναντι αυτών που βρίσκονται ≤3 έτη (η2=0,036). 

Διαφορές στην οργανωσιακή δέσμευση 

 Μεγαλύτερη δέσμευση με το σχολείο στο οποίο διδάσκουν σήμερα νιώθουν: α) 

όσοι έχουν άνδρα διευθυντή (η2=0,023), β) οι άνδρες εκπαιδευτικοί (η2=0,029), γ) 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σε σύγκριση με όσους είναι ≤40 ή 41-50 ετών (η2=0,094 

και 0,035 αντίστοιχα), δ) όσοι κατέχουν μόνο βασικό τίτλο σπουδών σε σύγκριση 

με όσους έχουν μεταπτυχιακό (η2=0,029), ε) οι υπηρετούντες στην εκπαίδευση >20 

έτη σε σύγκριση με όσους υπηρετούν ≤10 ή 11-20 έτη (η2=0,057 και 0,046 αντί-

στοιχα), στ) όσοι βρίσκονται στο σχολείο >10 έτη σε σύγκριση με όσους έχουν ≤3 ή 

4-10 έτη στο ίδιο σχολείο (η2=0,131 και 0,037 αντίστοιχα) και οι τελευταίοι σε 

σύγκριση με τους νεότερους στο σχολείο (η2=0,043). 

Διαφορές στις μεταβλητές της επαγγελματικής επίδοσης 

 Μεγαλύτερη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις έχουν οι υπηρετούντες στην εκπαί-

δευση 11-20 ή >20 έτη παρά οι νεότεροι στο επάγγελμα (η2=0,055 και 0,080 αντί-

στοιχα). 

 Μεγαλύτερη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές έχουν οι υπηρετούντες στην εκ-

παίδευση 11-20 ή >20 έτη παρά οι νεότεροι στο επάγγελμα (η2=0,035 και 0,049 

αντίστοιχα). 

 Μεγαλύτερη προθυμία στην επίβλεψη μαθητών/εφημερίες δηλώνουν: α) οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί (η2=0,016), β) οι καθηγητές που είναι 41-50 ή >50 ετών σε σύγκριση 

με τους νεότερους ηλικιακά (η2=0,081 και 0,131 αντίστοιχα). 

 Μεγαλύτερη προθυμία στην επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων δηλώνουν οι εκπαι-

δευτικοί που έχουν άνδρα προϊστάμεμο (η2=0,019). 
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Ευρήματα από την ανάλυση παλινδρόμησης 

Προβλεπτικοί παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης 

 Συναισθηματική εξάντληση: Επηρεάζεται κυρίως από το στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 

και τη συναδελφικότητα με τη μεσολάβηση της ικανοποίησης από το διευθυντικό 

στυλ ηγεσίας. 

 Σωματική εξάντληση: Μπορεί να προβλεφθεί από τον φόρτο εξωδιδακτικών καθη-

κόντων σε συνδυασμό με τα έτη υπηρεσίας στο σχολείο και με τη μεσολάβηση της 

ικανοποίησης από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. 

 Ψυχική εξάντληση από μαθητές: Οφείλεται στον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων 

σε συνδυασμό με τον βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή των μαθητών στα μα-

θήματα. Στη στάση αυτή επιδρούν επίσης η ηλικία του εκπαιδευτικού και οι απαι-

τήσεις της Γ΄ Λυκείου. 

 Μειωμένη προσωπική επίτευξη: Έχει ως κύριους προβλεπτικούς παράγοντες τη συ-

μπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς, την επάρκεια μέσων και τις μετα-

βλητές επαγγελματικής ικανοποίησης που αναφέρονται στη συμμετοχή των μαθητών 

στα μαθήματα, στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στο μέγεθος των 

τμημάτων. 

Προβλεπτικοί παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης 

 Ικανοποίηση από το στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας: Μπορεί να ερμηνευτεί το 72,5% 

της διακύμανσης από την αντίληψη που έχει ο εκπαιδευτικός για το διευθυντικό 

στυλ ηγεσίας με τη μεσολάβηση της συναισθηματικής εξάντλησης. 

 Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων: Μπορεί να προβλεφθεί το 63,8% της διακύ-

μανσης από την επάρκεια μέσων και εγκαταστάσεων του σχολείου, το στυλ ηγεσίας 

διευθυντή/ριας και τη συναδελφικότητα.  

 Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας: Εξαρτάται κυρίως από τις 

αντιλήψεις του εκπαιδευτικού για το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, τις δυνατότητες προ-

σωπικής ανάπτυξης που παρέχει το σχολείο και το κλίμα συναδελφικότητας. 

 Ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη: Είναι απόρροια των αντιλήψεων του εκπαι-

δευτικού για τις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης που υπάρχουν στο σχολείο 

του, για την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων στο εκπαιδευτικό έργο και για τον βαθμό 

συναδελφικότητας. Η μεσολάβηση της μειωμένης προσωπικής επίτευξης μεγιστο-

ποιεί την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου. 

 Ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα: Διαμορφώνεται από τις αντιλήψεις του εκ-

παιδευτικού για τη συναδελφικότητα, το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, την προσωπική 
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ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς. 

 Ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα: Ερμηνεύεται καλύτε-

ρα από τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς με τη μεσολάβηση 

της ψυχικής εξάντλησης από μαθητές και της μειωμένης προσωπικής επίτευξης, υπό 

την επίδραση των απαιτήσεων από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου. 

 Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων: Εξαρτάται από την αντίληψη που 

έχει ο εκπαιδευτικός για την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο, για τη συμπε-

ριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και για τη διδασκαλία σε μεγάλα 

τμήματα.  

 Ικανοποίηση από το μέγεθος των τμημάτων: Εξηγείται καλύτερα από τις μεταβλη-

τές κλίματος που αναφέρονται στη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα, στην επάρκεια 

μέσων του σχολείου και στο διευθυντικό στυλ ηγεσίας.  

 Ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων: Ερμηνεύεται από το 

στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων, την επάρκεια 

μέσων, τη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα αλλά και την ηλικία του εκπαιδευτικού.  

Προβλεπτικοί παράγοντες οργανωσιακής και επαγγελματικής δέσμευσης 

 Οργανωσιακή δέσμευση: Μπορεί να ερμηνευτεί από πολλούς παράγοντες, οι κυριό-

τεροι από τους οποίους είναι: διευθυντικό στυλ ηγεσίας, συναδελφικότητα, συμπερι-

φορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς, συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα, επάρκεια 

μέσων, συμμετοχή εκπαιδευτικών στην επιλογή ηγεσίας, συναισθηματική εξάντληση, 

έτη υπηρεσίας στο σχολείο. 

 Επαγγελματική δέσμευση: Δεν μπορεί να προβλεφθεί από τα δεδομένα της παρού-

σας έρευνας.  

Προβλεπτικοί παράγοντες επαγγελματικής επίδοσης 

 Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα: Επηρεάζεται, αλλά σε μικρό βαθμό, από τη συ-

μπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς, τον φόρτο εξωδιδακτικών καθη-

κόντων και την ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα. 

 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις: Μπορεί να ερμηνευθεί μόνο το 16,2% της 

διακύμανσης από την ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη, από τη συμμετοχή των 

μαθητών στα μαθήματα και από τη συναφελφικότητα. Επίσης, η συνολική υπηρεσία 

στην εκπαίδευση, το φύλο του εκπαιδευτικού και οι απαιτήσεις της Γ΄ Λυκείου ασκούν 

μικρή επιρροή στην εξαρτημένη μεταβλητή. 
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 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές: Δεν μπορεί να ερμηνευτεί ικανοποιητικά 

από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. Ωστόσο η συμπεριφορά των μαθητών προς 

τους εκπαιδευτικούς, η συναισθηματική εξάντληση, η ψυχική εξάντληση από μαθητές, 

η μειωμένη προσωπική επίτευξη και η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών 

στα μαθήματα φαίνεται πως επιδρούν στην απόφαση του εκπαιδευτικού να συνοδεύ-

σει τους μαθητές σε μια πολυήμερη εκδρομή. 

 Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες: Δεν προβλέπεται ικανοποιητικά από τα δεδομένα 

της παρούσας έρευνας. Ο φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων, το διευθυντικό στυλ 

ηγεσίας, η συναισθηματική εξάντληση, η ψυχική εξάντληση από μαθητές, η ικανοποί-

ηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων και από την προσωπική ανάπτυξη, 

αλλά και η ηλικία του εκπαιδευτικού συμμετέχουν σε διάφορα μοντέλα παλινδρόμη-

σης με χαμηλή προβλεπτική ικανότητα.  

 Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων: Δεν ερμηνεύεται αρκούντως από τα δεδομένα 

της παρούσας έρευνας. Η επάρκεια εγκαταστάσεων, η συναδελφικότητα, η ικανο-

ποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων και από την επάρκεια πόρων 

ασκούν σημαντική, αλλά μικρή, επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

 Διοργάνωση σχολικών εορτών: Επηρεάζεται σε μικρό βαθμό από τον φόρτο εξω-

διδακτικών καθηκόντων και τη συμπεριφορά των μαθητών με τη μεσολάβηση της 

ψυχικής εξάντλησης από μαθητές και της μειωμένης προσωπικής επίτευξης. 

 

5.5 Συμπεράσματα 

Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας εξήχθησαν πολλά και 

σημαντικά αποτέλεσματα. Βρέθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δε 

βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης, έχουν άνω του μετρίου, 

αλλά όχι μεγάλη, επαγγελματική ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση, έχουν πολύ 

μεγάλη επαγγελματική δέσμευση, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η επαγγελματική 

τους επίδοση. Η ανάλυση συσχέτισης επαλήθευσε όλες τις αρχικές υποθέσεις σχετικά 

με το πρόσημο της συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές της έρευνας. Ωστόσο η έντα-

ση της συνάφειας ανάμεσα σε κάποιες μεταβλητές ήταν μικρότερη από την αναμενό-

μενη. Για παράδειγμα, ενώ θα περίμενε κανείς να υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα 

στην επαγγελματική εξουθένωση και στην επίδοση των εκπαιδευτικών, η ανάλυση έδει-

ξε πολύ μικρή συσχέτιση. Από τον έλεγχο ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων βρέθη-

καν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 25 από τις 30 μεταβλητές της έρευνας, αλλά 

ο βαθμός επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών ήταν πολύ μικρός. Τη μεγα-
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λύτερη επίδραση έχει το μέγεθος της σχολικής μονάδας στην αντίληψη των εκπαιδευ-

τικών για τη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα (η2
max=0,200). Δε βρέθηκαν διαφορές στις 

μεταβλητές επάρκεια εγκαταστάσεων, ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη, επαγγελ-

ματική δέσμευση, επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα και διοργάνωση σχολικών εορτών. 

Από τα μοντέλα παλινδρόμησης που δοκιμάστηκαν για την πρόβλεψη των στάσεων και 

της επίδοσης των εκπαιδευτικών άλλα είχαν υψηλή προβλεπτική ικανότητα (λ.χ. ικανο-

ποίηση από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας), ενώ άλλα δεν ταίριαζαν καλά στα δεδομένα 

(λ.χ. διοργάνωση σχολικών εορτών). Επίσης, ορισμένες μεταβλητές μπορούσαν να ερ-

μηνευτούν εξίσου καλά από διάφορα μοντέλα (λ.χ. οργανωσιακή δέσμευση), ενώ άλλες 

δε μπορούσαν να ερμηνευτούν από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας (λ.χ. επαγγελ-

ματική δέσμευση). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα πορίσματα της έρευνας και γίνε-

ται προσπάθεια ερμηνείας τους στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ταυτόχρονα γίνεται αξιολόγηση και σύγκριση των πορισμάτων με τα αποτελέσματα 

παρόμοιων ερευνών που διεξήγαγαν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες από όλο τον κό-

σμο. Εκτός από τις θεωρητικές επιπτώσεις η παρούσα έρευνα έχει και πρακτικές επι-

πτώσεις για τους εκπαιδευτικούς, τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, την ηγε-

σία του Υπουργείου Παιδείας και για όλη την κοινωνία.  

 

6.2 Θεωρητικές επιπτώσεις 

Από τα ευρήματα της περιγραφικής στατιστικής στα δεδομένα της έρευνας μπορούν 

να γίνουν κάποιες σημαντικές επισημάνσεις.  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δε νιώθουν συναισθηματική εξά-

ντληση (Μ.Ο.: 1,67 Τ.Α.: 0,69) ούτε ψυχική εξάντληση από μαθητές (Μ.Ο.: 2,34 Τ.Α.: 

1,06), ενώ χαμηλό σκορ σημειώνουν και στη μειωμένη προσωπική επίτευξη (Μ.Ο.: 2,08 

Τ.Α.: 1,01). Κάτω του μετρίου είναι η σωματική εξάντληση (Μ.Ο.: 2,78 Τ.Α.: 0,85) που 

μπορεί να αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δεδομένα της παρού-

σας έρευνας οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δε βιώνουν μεγάλο βαθμό επαγγελματικής εξου-

θένωσης, εύρημα που συμφωνεί με αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθησαν στον ελ-

λαδικό χώρο (Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos, 2009. Χαραλάμπους, 2012. 

Κεπενού, 2015). 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι από το διευθυντικό 

στυλ ηγεσίας (Μ.Ο.: 3,75 Τ.Α.: 1,07) και τη συμμετοχή τους στην επιλογή ηγεσίας του σχο-

λείου (Μ.Ο.: 3,85 Τ.Α.: 0,89). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το 2015 οι εκπαιδευ-

τικοί συμμετείχαν ενεργά στην επιλογή διεθυντών σχολικών μονάδων, δηλαδή επέλε-

ξαν οι ίδιοι τον διευθυντή τους. Μόλις δύο χρόνια μετά η ηγεσία του Υπουργείου Παι-

δείας άλλαξε το σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων επαναφέροντας την 

παλιά τυπική διαδικασία, η οποία βασίζεται στην αξιολόγηση των τυπικών προσόντων 

και της προσωπικότητας των υποψηφίων μέσω συνέντευξης. Η επίδραση της θεσμικής 

αυτής αλλαγής στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον προϊστάμενο της σχολικής 

μονάδας πρέπει να διερευνηθεί. 
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Ενώ είναι γενικά ευχαριστημένοι από τη διεύθυνση του σχολείου, μέτρια ικανοποι-

ημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από την επάρκεια πόρων (Μ.Ο.: 3,11 Τ.Α.: 0,94), το μέγε-

θος των τμημάτων (Μ.Ο.: 3,18 Τ.Α.: 1,25), τις ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη (Μ.Ο.: 

3,25 Τ.Α.: 0,93) και την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων (Μ.Ο.: 3,41 Τ.Α.: 0,95). 

Προφανώς για τις συνθήκες αυτές που επικρατούν στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί δεν 

επιρρίπτουν ευθύνη στον διευθυντή αλλά στην ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Τα 

τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχει γίνει επιτακτικό το αίτημα για μείωση του αριθμού των 

τμημάτων, για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων και για απαλλαγή 

των εκπαιδευτικών από καθήκοντα που δε σχετίζονται με το διδακτικό και παιδαγωγικό 

τους έργο. Καθηγήτρια από Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης με πάνω από 20 χρόνια εκπαι-

δευτική υπηρεσία και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, μετά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου έκανε της εξής παρατήρηση: «Ως προς την επαγγελματική εξέλιξη το 

ερωτηματολόγιο είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Οι δυνατότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης είναι στην Ελλάδα συστημικό θέμα και όχι προσωπικό». 

Θα περιμέναμε οι εκπαιδευτικοί της ΔΕ να είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις μέσα στον σύλλογο διδασκόντων. Ωστόσο η ικανοποίηση 

από τη συναδελφικότητα είναι μέτρια (Μ.Ο.: 3,60 Τ.Α.: 0,88). Αυτό μπορεί να αποδοθεί 

στη γενικότερη κρίση που παρατηρείται σήμερα στις ανθρώπινες σχέσεις ως απόρροια 

της οικονομικής ύφεσης και της κρίσης αξιών που αυτή συνεπάγεται. Επίσης μέτρια 

ικανοποιημένοι είναι οι καθηγητές από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα (Μ.Ο.: 

3,45 Τ.Α.: 0,76) και από την εμπλοκή των γονέων/κηδεμόνων (Μ.Ο.: 3,37 Τ.Α.: 0,89). 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην απαξίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας. Πολλοί μαθητές της Γ΄ Λυκείου, που 

πρόκειται να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν αισθάνονται αρκετά παρακινημένοι, καθώς αντιλαμβάνο-

νται την έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα. 

Ο υψηλός μέσος της επαγγελματικής δέσμευσης (Μ.Ο.: 4,57 Τ.Α.: 0,75) δεν μπορεί να 

εξηγηθεί επαρκώς από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. Η πρόθεση των εκπαιδευτι-

κών να παραμείνουν στο επάγγελμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απουσία ευκαι-

ριών στην αγορά εργασίας. Επίσης, το υπάρχον εργασιακό καθεστώς παρέχει στον Έλ-

ληνα εκπαιδευτικό εργασιακή και μισθολογική ασφάλεια, έστω και αν αυτός δεν είναι 

ευχαριστημένος από τις οικονομικές απολαβές. Βέβαια δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η 

ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις ευ-

νοϊκές εργασιακές συνθήκες (ωράριο, διακοπές). Πάντως η υψηλή επαγγελματική δε-
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σμευση των εκπαιδευτικών της έρευνας ενδέχεται να οφείλεται και σε εσωτερικά κίνη-

τρα, τα οποία όμως δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσας έρευνας. 

Η δέσμευση των εκπαιδευτικών με το επάγγελμα δε συνεπάγεται και δέσμευση με 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Η οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών του δείγ-

ματος είναι άνω του μετρίου (Μ.Ο.: 3,59 Τ.Α.: 0,95), αλλά δείχνει σαφώς την απροθυμία 

τους να παραμείνουν σε ένα περιβάλλον που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. 

Υψηλούς μέσους παρατηρούμε στην επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα (Μ.Ο.: 4,34 

Τ.Α.: 0,51) και στην επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων (Μ.Ο.: 4,05 Τ.Α.: 1,00). Φαίνε-

ται ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν πολύ θετικά τον εαυτό τους όσον αφορά στην προ-

θυμία τους να επιτελέσουν τα διοικητικά τους καθήκοντα και στην επίδοσή τους στη 

διδασκαλία, που περιλαμβάνει την προσεκτική και επιμελή προετοιμασία του μαθήμα-

τος και την προσαρμογή του στις ανάγκες των μαθητών, τη διαρκή βελτίωση των διδα-

κτικών μεθόδων και τεχνικών με σκοπό τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελε-

σμάτων, την παρακίνηση και ενθάρρυνση των μαθητών και την παροχή επιπλέον διδα-

κτικής στήριξης εκτός σχολικής τάξης. Επίσης πολύ άνω του μετρίου είναι το σκορ που 

σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις (Μ.Ο.: 3,87 Τ.Α.: 

1,11) και στην επίβλεψη μαθητών/εφημερίες (Μ.Ο.: 3,73 Τ.Α.: 1,17). Ταυτόχρονα δεν 

αρνούνται ότι αποφεύγουν τη διοργάνωση σχολικών εορτών (Μ.Ο.: 3,41 Τ.Α.: 1,28) και 

τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές εκδρομές (Μ.Ο.: 3,30 Τ.Α.: 1,34). Από τα παραπάνω 

ευρήματα κρίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αξιολογούν θετικά τους εαυτούς 

τους, όταν ερωτώνται για την επίδοση τους στα κύρια επαγγελματικά τους καθήκοντα. 

Η ανάλυση συσχέτισης επαλήθευσε όλες τις αρχικές υποθέσεις σχετικά με το πρό-

σημο της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας. Τα ευρήματα αυτά συμφω-

νούν με τους ερευνητές που βρήκαν ότι υπάρχει: α) αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο 

σχολικό οργανωσιακό κλίμα και στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 

(Dorma, 2003. Grayson & Alvarez, 2008), β) θετική συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό 

κλίμα και στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Firestone & Pennell, 

1993. Riehl & Sipple, 1996. Collie, Shapka & Perry, 2011), γ) θετική συσχέτιση ανά-

μεσα στο σχολικό κλίμα και στην οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση των 

εκπαιδευτικών (Rosenholtz & Simpson, 1990. Sinden, Hoy & Sweetland, 2004. Smith, 

2009. Douglas, 2010), δ) θετική συσχέτιση ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και στην 

επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών (Adeyemi, 2008. Werang & Lena, 2014. 

Lena, Werang & Betaubun, 2015), ε) αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην εξουθένωση 

και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Burke & Greenglass, 1995. Van Der Doef & 

Maes, 2002. Koustelios & Tsigilis, 2005. Tsigilis, Zachopoulou & Grammatikopoulos, 
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2006). Skaalvik & Skaalvik, 2010. Kamali et al., 2017), στ) αρνητική συσχέτιση ανά-

μεσα στην εξουθένωση και στην οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση των 

εκπαιδευτικών (Borg, Riding & Falzon, 1991. Nagar, 2012. Werang, Asmaningrum & 

Irianto, 2015), ζ) θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση και στην οργανωσιακή 

δέσμευση (Glisson & Durick, 1988. Reyes & Shin, 1995. Chen Weiqi, 2007. Hulpia, 

Devos & Rossel, 2009. Nagar, 2012), η) αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην εξουθέ-

νωση και στην επίδοση των εκπαιδευτικών (Ostroff, 1992), θ) θετική συσχέτιση ανά-

μεσα στην ικανοποίηση και στην οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση (Reyes & 

Shin, 1995. Chen Weiqi, 2007. Nagar, 2012), ι) θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικα-

νοποίηση και στην επίδοση των εκπαιδευτικών (Ostroff, 1992), ια) θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση και στην επίδοση των εκπαι-

δευτικών (Ostroff, 1992). 

Η δυνατή συνάφεια της συναισθηματικής εξάντλησης με το στυλ ηγεσίας διευθυ-

ντή/ριας (ρ=-0,692 p<0,001) και την ικανοποίηση από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας (ρ=-

0,643 p<0,001) ήταν αναμενόμενη, αφού δύο από τις τρεις μεταβλητές που αποτέλεσαν 

τον παράγοντα της συναισθηματικής εξάντλησης αναφέρονται στον προϊστάμενο της 

σχολικής μονάδας (μεταβλητές 55 και 56). 

Η μέτρια συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στη συμπεριφορά των μαθητών προς τους 

εκπαιδευτικούς και στην ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα 

(ρ=0,543 p<0,0006) δείχνει ότι η γενικότερη κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών 

συμβαδίζει με την επίδοσή τους στα μαθήματα και τη συμπεριφορά τους μέσα στην 

τάξη. Επίσης, η μέτρια συσχέτιση του διευθυντικού στυλ ηγεσίας με την ικανοποίηση 

από τη συναδελφικότητα (ρ=0,535 p<0,0006) φανερώνει ότι ο προϊστάμενος της σχο-

λικής μονάδας ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και 

αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη δυνατής συσχέτισης ανάμεσα στην οργανωσιακή 

δέσμευση και στο διευθυντικό στυλ ηγεσίας (ρ=0,637 p<0,0027), την ικανοποίηση από το 

διευθυντικό στυλ ηγεσίας (ρ=0,696 p<0,0027) και από τη συναδελφικότητα (ρ=0,622 

p<0,0027). Αξιοσημείωτη είναι και η συνάφεια της οργανωσιακής δέσμευσης με την 

ικανοποίηση από τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας (ρ=0,513 p<0,0027) και από την 

επάρκεια πόρων του σχολείου (ρ=0,464 p<0,0027). Οι παραπάνω συσχετίσεις εξηγού-

νται καταρχάς από το γεγονός ότι ο προϊστάμενος της σχολικής μονάδας είναι αυτός 

που διαμορφώνει τις συνθήκες του κοινωνικού και υλικού περιβάλλοντος που μπορούν 

να προσελκύσουν και να κρατήσουν έναν εκπαιδευτικό στο σχολείο. Επίσης, οι διαπρο-

σωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στον σύλλογο διδασκόντων δημιουργούν την 
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αίσθηση του "εμείς", της ομάδας ή, ακόμα, της οικογένειας. Η συσχέτιση ανάμεσα στην 

οργανωσιακή δέσμευση και στη συναισθηματική εξάντληση (ρ=-0,511 p<0,006) εξηγεί-

ται από το ότι η τελευταία δηλώνει την επίδραση που έχουν οι στάσεις και οι συμπε-

ριφορές του προϊσταμένου και των συναδέλφων στην ψυχολογία του εκπαιδευτικού. 

Η επαγγελματική δέσμευση των εκπαιδευτικών έχει θετική αλλά εξαιρετικά χαμηλή 

συσχέτιση με κάποιες διαστάσεις του σχολικού κλίματος. Ο μεγαλύτερος συντελεστής 

συνάφειας είναι ρ=0,233 (p<0,0027) και αφορά στη συμπεριφορά των μαθητών προς 

τους εκπαιδευτικούς. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό της διακύμανσης της 

επαγγελματικής δέσμευσης μπορεί να αποδοθεί στην αποδοχή και εκτίμηση που λαμβά-

νουν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές στους. Μικρή επίσης συσχέτιση έχει η επαγγελ-

ματική δέσμευση με την ψυχική εξάντληση από μαθητές (ρ=-0,354 p<0,006), τη μειω-

μένη προσωπική επίτευξη (ρ=-0,346 p<0,006) και την ικανοποίηση από την εμπλοκή 

γονέων (ρ=0,216 p<0,0027), παράγοντες που σχετίζονται με την ανάγκη του εκπαιδευ-

τικού για αναγνώριση, αυτο-εκτίμηση και αυτο-πραγμάτωση μέσα από τον επαγγελμα-

τικό του ρόλο. Ωστόσο η μικρή συσχέτιση με τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν 

δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διακύμανσης της επαγγελματικής δέσμευ-

σης που δε μπορεί να ερμηνευτεί από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. 

Μη αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα της ανάλυσης συσχέτισης όσον αφορά στην 

επίδοση των εκπαιδευτικών, καθώς εξήχθησαν πολλές σημαντικές αλλά ασθενείς συ-

σχετίσεις. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις συσχετίσεις με τους μεγαλύτερους συντε-

λεστές. Η επίδοση στη διδασκαλία έχει μικρή συνάφεια με την ικανοποίηση από τη συμ-

μετοχή των μαθητών στα μαθήματα (ρ=0,341 p<0,009) και τη μειωμένη προσωπική επί-

τευξη (ρ=-0,332 p<0,002). Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις έχει μικρή συσχέτιση 

με την ικανοποίηση από τις ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη (ρ=0,247 p<0,009). Η 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές έχει μικρή συσχέτιση με τη συμπεριφορά των μα-

θητών προς τους εκπαιδευτικούς (ρ=0,298 p<0,009) και την ικανοποίηση από τη συμ-

μετοχή των μαθητών στα μαθήματα (ρ=0,300 p<0,009). Η επίβλεψη μαθητών/εφημερίες 

έχει μικρή συνάφεια με την ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων 

(ρ=0,312 p<0,009). Η επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων συσχετίζεται ασθενώς με την 

ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων (ρ=0,276 p<0,009) και την 

οργανωσιακή δέσμευση (ρ=0,288 p<0,004). Τέλος, η διοργάνωση σχολικών εορτών έχει 

χαμηλή συσχέτιση με την ψυχική εξάντληση από μαθητές (ρ=-0,215 p<0,002). Από τα 

παραπάνω γίνεται φανερό ότι πολύ μεγάλο ποσοστό της επαγγελματικής επίδοσης δεν 

μπορεί να ερμηνευτεί από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων, 

οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία μη αστικών περιοχών έχουν ελαφρώς καλύ-

τερη άποψη -σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των αστικών σχολείων- για το διευθυντι-

κό στυλ ηγεσίας, το μέγεθος των τμημάτων και τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων. 

Επίσης δηλώνουν χαμηλότερη σωματική και συναισθηματική εξάντληση. Τα σχολεία μη 

αστικών περιοχών είναι συνήθως μικρά, έχουν μικρό αριθμό μαθητών ανά τμήμα και 

περιορισμένη γραφειοκρατική εργασία, ώστε να δικαιολογείται η χαμηλότερη σωματι-

κή εξάντληση των εκπαιδευτικών. Στα σχολεία αυτά συνήθως επικρατεί οικογενειακό 

κλίμα, οι καθηγητές έχουν καλή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές και τους 

γονείς, ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή δεν 

έχουν αυστηρά τυπικό χαρακτήρα. Έτσι εξηγείται η χαμηλότερη συναισθηματική εξά-

ντληση των καθηγητών των μη αστικών σχολείων. Ωστόσο οι Λεονταρή, Κυρίδης & 

Γιαλαμάς (2000) βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αγροτικές περιοχές 

έχουν υψηλότερο άγχος από αυτούς που υπηρετούν σε ημιαστικές ή αστικές περιοχές. 

Την ίδια εποχή στις ΗΠΑ οι Abel & Sewell (1999) βρήκαν ότι δεν επηρεάζει την εξου-

θένωση των εκπαιδευτικών η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Σχετικά με το 

μέγεθος των τμημάτων στα σχολεία των αστικών περιοχών γράφει μία εκπαιδευτικός 

από ΓΕ.Λ. της Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού με >20 έτη συνολική εκπαιδευ-

τική υπηρεσία: «Βασικός παράγοντας δυσκολίας είναι ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά 

τμήμα και το γεγονός ότι οι φιλόλογοι συγκεκριμένα έχουμε μεγάλο φόρτο δουλειάς εκτός 

σχολείου και μεγάλο αριθμό αντικειμένων». 

Η συναδελφικότητα είναι μεγαλύτερη στα ΓΕ.Λ., αφού οι καθημερινές δυσκολίες 

που απορρέουν κυρίως από τις ανάγκες των μαθητών της Γ΄ τάξης μπορούν να αντιμε-

τωπιστούν μόνο εάν υπάρχει ομαδικότητα και συνεργασία. Το εύρημα αυτό συμφωνεί 

με την υψηλή συναισθηματική εξάντληση των καθηγητών στα Γυμνάσια. Επίσης οι κα-

θηγητές των ΓΕ.Λ. σημειώνουν υψηλό σκορ στη συμπεριφορά μαθητών προς τους εκ-

παιδευτικούς. Αντίθετα, οι καθηγητές των Γυμνασίων βιώνουν μεγαλύτερη ψυχική εξά-

ντληση από μαθητές σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε ΓΕ.Λ. και 

ΕΠΑ.Λ., προφανώς επειδή οι μαθητές των Γυμνασίων είναι συνήθως ζωηροί λόγω του 

νεαρού της ηλικίας τους Επίσης, οι καθηγητές των Γυμνασίων έχουν υψηλό σκορ στην 

ικανοποίηση από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων, καθώς οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον 

για τη συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών τους όσο αυτά είναι στις μικρές 

τάξεις. Αντίθετα, οι επισκέψεις των γονέων στα ΓΕ.Λ. είναι αραιές, ενώ στα ΕΠΑ.Λ. 

σπάνιες. Ως προς το μέγεθος των τμημάτων οι καθηγητές των ΕΠΑ.Λ. είναι περισσό-

τερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους καθηγητές των ΓΕ.Λ., αφού στα ΕΠΑ.Λ. τα πε-
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ρισσότερα μαθήματα είναι εργαστηριακά και διδάσκονται σε τμήματα με μικρό αριθμό 

μαθητών. 

Η επίδραση του φύλου του επικεφαλής του σχολείου στις μεταβλητές της έρευνας 

είναι εξαιρετικά μικρή (η2
max=0,034). Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 

(άνδρες και γυναίκες) που είχαν άνδρα προϊστάμενο εκφράστηκαν με πιο θετικό τρόπο 

-σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που είχαν γυναίκα προϊσταμένη- για την επάρκεια 

μέσων του σχολείου και ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη συναδελφικότητα, το 

διευθυντικό στυλ ηγεσίας, τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας και την ανάθεση εξωδιδα-

κτικών καθηκόντων. Ακόμη, δήλωσαν υψηλότερη οργανωσιακή δέσμευση και προθυμία 

στην επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων. Τα παραπάνω ευρήματα μπορούν να ερμηνευ-

τούν από το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερη πείρα στην εκπαιδευτική ηγεσία, 

αφού μέχρι πρόσφατα οι θέσεις ευθύνης καταλαμβάνονταν κατά πλειοψηφία από αν-

δρες. Αυτό συνέβαινε είτε λόγω στερεοτύπων που υπήρχαν για τις γυναίκες είτε γιατί οι 

ίδιες δεν επιδίωκαν θέση ευθύνης λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Αν και η επίδραση του μεγέθους του σχολείου στις μεταβλητές της έρευνας είναι 

μικρή (η2
max=0,200), αξίζει να αναφερθούν κάποια ευρήματα. Στα μικρά σχολεία οι 

εκπαιδευτικοί εκφράζονται πιο θετικά -σε σχέση με αυτούς που υπηρετούν σε μεσαία 

και μεγάλα σχολεία- για τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς, ενώ 

επίσης δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από το μέγεθος των τμημάτων. Η καλύ-

τερη συμπεριφορά των μαθητών οφείλεται στο οικογενειακό κλίμα που επικρατεί συνή-

θως στα σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών. Είναι ευνόητο ότι στα μεγάλα σχολεία ο 

φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα μικρά σχολεία. 

Στα μεγάλα σχολεία οι καθηγητές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια 

πόρων σε σχέση με τα μεσαία σχολεία. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα μεγάλα 

σχολεία διεκδικούν και λαμβάνουν περισσότερους οικονομικούς πόρους από τις οικείες 

Σχολικές Επιτροπές. 

Οι άνδρες αξιολογούν πιο θετικά το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, τις δυνατότητες για 

προσωπική ανάπτυξη και την επάρκεια μέσων του σχολείου, ενώ επίσης δηλώνουν πε-

ρισσότερο ικανοποιημένοι -σε σύγκριση με τις γυναίκες- από τη συμμετοχή τους στην 

επιλογή ηγεσίας, τη γενικότερη επάρκεια πόρων, το μέγεθος των τμημάτων, στα οποία 

διδάσκουν, και την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. Ταυτόχρονα έχουν υψηλότερη 

οργανωσιακή δέσμευση και επιδεικνύουν μεγαλύτερη προθυμία στις εφημερίες.  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το φύλο δεν ασκεί επίδραση στην επαγγελμα-

τική εξουθένωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Οι ερευνητές που μελέτησαν την επί-

δραση του φύλου στο στρες των εκπαιδευτικών κατέληξαν σε αντιφατικά συμπερά-
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σματα. Κάποιοι, ανάμεσα στους οποίους πολλοί Έλληνες, υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες 

βιώνουν μεγαλύτερο άγχος σε σχέση με τους άνδρες (Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 

2000, Ελλάδα. Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006, Ελλάδα. Yang, Ge, Hu, Chi & 

Wang, 2009, Κίνα. Kourmousi et al., 2015, Ελλάδα), ενώ άλλοι ισχυρίζονται το αντί-

θετο (Lens & de Jesus, 1999, Μ.Βρετανία). Ωστόσο υπάρχουν και ερευνητές που 

βρήκαν ότι το φύλο δεν επηρεάζει τα επίπεδα άγχους των εκπαιδευτικών (Kyriacou & 

Sutcliffe, 1978b, Μ.Βρετανία. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011, Ελλάδα). Στον 

Καναδά ο Byrne (1991a) βρήκε ότι οι γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερη εξουθένωση, ενώ 

λίγο αργότερα οι Burke, Greenglass & Schwarzer (1996) κατέληξαν σε αντίθετο συμπέ-

ρασμα. Την εξουθένωση των ανδρών υποστήριξαν και οι van Horn & Schaufeli (1998, 

Δανία). Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που βρήκαν ότι το φύλο δε σχετίζεται με την 

εξουθένωση των εκπαιδευτικών (Maslach & Jackson, 1985, ΗΠΑ. Pierce & Molloy, 

1990, Αυστραλία. Cano-García et al., 2005, Ισπανία. Papastylianou, Kaila & Polychro-

nopoulos, 2009, Ελλάδα. Βασιλόπουλος, 2012, Ελλάδα). 

Η συνολική επίδραση της ηλικίας στις μεταβλητές της έρευνας είναι μικρή. Ωστόσο 

θα γίνει αναφορά σε κάποια σημαντικά ευρήματα. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαι-

δευτικοί σημειώνουν υψηλό σκορ -σε σχέση με τους μεσαίας και μικρής ηλικίας- στη 

συναδελφικότητα, στην ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων και 

στην οργανωσιακή δέσμευση. Τη μικρότερη προθυμία στην επίβλεψη των μαθητών 

έχουν οι νεότεροι σε σύγκριση με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς. Οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία εκπαιδευτικοί βρίσκονται συνήθως πολλά χρόνια στο ίδιο σχολείο και έχουν 

αναπτύξει σταθερές σχέσεις με τους συναδέλφους τους και την τοπική κοινωνία, και για 

τον λόγο αυτό έχουν ισχυρό δεσμό με το σχολείο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

νεότεροι εκπαιδευτικοί λόγω έλλειψης πείρας εξηγούν την απροθυμία τους στην επί-

βλεψη των μαθητών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, δε βρέθηκε στατιστικά ση-

μαντική διαφορά στον βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι διάφορες 

ηλικιακές ομάδες εκπαιδευτικών. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με αποτελέσματα πα-

λαιότερων ερευνών για την απουσία σχέσης μεταξύ ηλικίας και στρες (Kyriacou & Sut-

cliffe, 1978b, Μ.Βρετανία. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000, Ελλάδα. Παπαδό-

πουλος & Σταμόπουλος, 2011, Ελλάδα) και μεταξύ ηλικίας και επαγγελματικής εξουθέ-

νωσης (Pierce & Molloy, 1990, Αυστραλία. Padilla-Muñoz & Carrasco-Ortiz, 2005, 

Ισπανία. Kokkinos, 2006, Κύπρος. Grayson & Alvarez, 2008, ΗΠΑ). Ωστόσο οι Yang, 

Ge et al. (2009, Κίνα) βρήκαν ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί βιώνουν μεγαλύτερο άγχος 

σε σχέση με τους συναδέλφους τους, ενώ οι Lens & de Jesus (1999, Μ.Βρετανία) 
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υποστήριξαν ότι οι μεγαλύτεροι βιώνουν περισσότερο άγχος. Παρόμοια, άλλοι υποστή-

ριξαν ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί βιώνουν μεγαλύτερη εξουθένωση (Kantas & Vas-

silaki, 1997, Ελλάδα. Byrne, 1991a, Καναδάς. Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006, 

Ελλάδα), ενώ αντίθετο ήταν το εύρημα των van Horn & Schaufeli (1998, Δανία). 

Οι εκπαιδευτικοί με μικρή συνολική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (<10 έτη) ση-

μειώνουν χαμηλότερο σκορ -σε σχέση με όλους τους άλλους- στη συμπεριφορά των 

μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς (η2
max=0,097), στην οργανωσιακή δέσμευση και στη 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις και εκδρομές. Οι άπειροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

μάθει ακόμη να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τους απείθαρχους μαθητές, δεν έχουν 

χρόνο να ασχοληθούν με εκπαιδευτικές δράσεις, φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη 

των μαθητών σε μια πολυήμερη εκδρομή, ενώ επίσης δεν έχουν προλάβει να αναπτύ-

ξουν δεσμούς με τους συναδέλφους και τους μαθητές. Οι πλέον έμπειροι καθηγητές 

(>20 έτη υπηρεσίας) αξιολογούν πιο θετικά την επάρκεια μέσων του σχολείου, δηλώ-

νουν περισσότερο ικανοποιημένοι από το μέγεθος των τμημάτων, ενώ νιώθουν μεγαλύ-

τερη προσωπική επίτευξη από αυτούς που έχουν μεσαία προϋπηρεσία (10-20 έτη). Οι 

έμπειροι εκπαιδευτικοί έχουν βρει τρόπους να αντεπεξέρχονται ακόμα και στα πιο 

δύσκολα καθήκοντα, ενώ επίσης νιώθουν σίγουροι για τις διδακτικές και παιδαγωγικές 

τους ικανότητες. Τα παραπάνω εξηγούν και το υψηλό σκορ που σημειώνουν οι εκπαι-

δευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία στο ίδιο σχολείο στις μεταβλητές που σχετίζονται με 

τη συναδελφικότητα, το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, τη συμπεριφορά των μαθητών, την επάρ-

κεια μέσων, την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων και την οργανωσιακή δέσμευση. 

Είναι ενδιαφέρον ότι τα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας δεν επηρεάζουν την επαγ-

γελματική εξουθένωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Ωστόσο τα πορίσματα των διε-

θνών ερευνών είναι αντιφατικά. Οι Laughlin (1984, Αυστραλία), Payne & Furnham 

(1987, Ινδία), υποστήριξαν ότι οι νεότεροι στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύ-

τερο άγχος, ενώ οι Borg, Riding & Falzon (1991, Μάλτα) υποστήριξαν το αντίθετο. 

Ωστόσο υπάρχουν και ερευνητές που βρήκαν ότι η εκπαιδευτική πείρα δε σχετίζεται με 

το άγχος (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b, Μ.Βρετανία. Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 

2000, Ελλάδα. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011, Ελλάδα). Παράλληλα, ενώ κά-

ποιοι ερευνητές βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί με μικρότερη πείρα βιώνουν μεγαλύτερη 

εξουθένωση (Pierce & Molloy, 1990, Αυστραλία. Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 

2006, Ελλάδα), κάποιοι άλλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκπαιδευτική πείρα δεν 

ασκεί επίδραση στην επαγγελματική εξουθένωση (van Horn & Schaufeli, 1998, Δανία. 

Padilla-Muñoz & Carrasco-Ortiz, 2005, Ισπανία. Kokkinos, 2006, Κύπρος. Grayson & 

Alvarez, 2008, ΗΠΑ). 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τη διδασκαλία στη Γ΄ 

Λυκείου δεν ασκούν επιρροή στις αντιλήψεις, στις στάσεις και στην επίδοση των εκπαι-

δευτικών. Θα περίμενε κανείς ότι ο φόρτος διδακτικών καθηκόντων, που συνεπάγεται η 

διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, και το άγχος των μαθητών για τις 

εξετάσεις επηρεάζουν, αν μη τι άλλο, τη συναισθηματική κατάσταση των εκπαιδευτι-

κών. Αυτό, όμως, δε συμβαίνει διότι συνήθως οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τη 

διδασκαλία τέτοιων μαθημάτων έχουν μεγάλη διδακτική πείρα και γνωρίζουν να αντι-

μετωπίζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις στρεσογόνες καταστάσεις που συνεπάγεται 

η διδασκαλία σε μαθητές Γ΄ Λυκείου. 

Η παρούσα έρευνα δε βρήκε διαφορές στις αντιλήψεις, στις στάσεις και στην επί-

δοση των εκπαιδευτικών που έχουν διαφορετικό ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύ μικρή δια-

φορά (η2=0,029) υπάρχει στην οργανωσιακή δέσμευση αυτών που κατέχουν μεταπτυ-

χιακό τίτλο σε σχέση με αυτούς που έχουν μόνο βασικό τίτλο σπουδών. Συγκεκριμένα, 

όσοι έχουν μεταπτυχιακό νιώθουν μικρότερη οργανωσιακή δέσμευση είτε γιατί έχουν 

κάποιες απαιτήσεις και ανάγκες που δεν ικανοποιούνται στο συγκεκριμένο σχολείο είτε 

γιατί επιδιώκουν να καταλάβουν θέση ευθύνης σε άλλο σχολείο. Στην Ελλάδα σχετικές 

έρευνες έδειξαν ότι το επίπεδο σπουδών δε σχετίζεται με το άγχος των εκπαιδευτικών 

(Λεονταρή, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 2000. Παπαδόπουλος & Σταμόπουλος, 2011). Επί-

σης, σύμφωνα με τα πορίσματα άλλων ερευνών, το ακαδημαϊκό επίπεδο δεν επηρεάζει 

την εξουθένωση των εκπαιδευτικών (Pierce & Molloy, 1990, Αυστραλία. Padilla-

Muñoz & Carrasco-Ortiz, 2005, Ισπανία. Grayson & Alvarez, 2008, ΗΠΑ).  

Τέλος, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ταλαιπωρία που υφίστανται οι εκ-

παιδευτικοί κατά τη μετάβασή τους στο σχολείο δεν επηρεάζει τις αντιλήψεις τους για 

το σχολικό κλίμα, τις στάσεις και την επίδοσή τους. Μικρή διαφορά παρατηρείται μόνο 

στην ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα, η οποία είναι λίγο με-

γαλύτερη στους εκπαιδευτικούς που υφίστανται μικρή ταλαιπωρία σε σχέση με αυτούς 

που υφίστανται μέτρια ταλαιπωρία (η2=0,037). 

Η πολλαπλή κατά βήματα ανάλυση παλινδρόμησης στα δεδομένα της έρευνας εξή-

γαγε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα, κάποια από τα οποία επιβεβαίωσαν τις αρχικές 

υποθέσεις της παρούσας έρευνας. 

Η πρόβλεψη της συναισθηματικής εξάντλησης βασίζεται κυρίως στις απόψεις και 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον επικεφαλής του σχολείου και τους συναδέλ-

φους. Στην εξίσωση παλινδρόμησης που συμμετέχουν παράγοντες σχολικού κλίματος 

(͞R
2=0,530) τη μεγαλύτερη συμβολή έχει το στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας (β=-0,592 

p<0,001), ενώ ακολουθεί με διαφορά η συναδελφικότητα (β=-0,147 p<0,003). Στην 
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εξίσωση παλινδρόμησης που συμμετέχουν παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης 

(͞R
2=0,475), τη μεγαλύτερη συμβολή έχει η ικανοποίηση από το στυλ ηγεσίας διευθυ-

ντή/ριας (β=-0,603 p<0,001), ενώ πάλι ακολουθεί η ικανοποίηση από συναδελφικότητα 

(β=-0,163 p<0,003). Ένα άλλο μοντέλο, που συνδυάζει παράγοντες κλίματος και ικα-

νοποίησης και το οποίο ερμηνεύει 55% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, 

επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας για την πρόβλεψη της 

συναισθηματικής εξάντλησης. Στα δύο πρώτα μοντέλα συμμετέχει και η δημογραφική 

μεταβλητή Απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου (β1=0,112 β2=0,102 p<0,05). 

Το θετικό πρόσημο δηλώνει ότι όσο πιο μεγάλες είναι οι απαιτήσεις αυτές τόσο μεγα-

λύτερη είναι η συναισθηματική εξάντληση του εκπαιδευτικού. Αυτό εξηγείται από το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη Γ΄ Λυκείου πανελλαδικώς εξεταζόμενα 

μαθήματα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες μαθησιακές ανάγκες των μαθη-

τών μόνο με τη βοήθεια του/της διευθυντή/ριας του σχολείου και των συναδέλφων. Για 

παράδειγμα, προκειμένου να ολοκληρώσουν την ύλη των Πανελληνίων εξετάσεων οι 

εκπαιδευτικοί δανείζονται διδακτικό χρόνο από συναδέλφους τους, με την άδεια πάντο-

τε του προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Η έλλειψη συνεργασίας υποσκάπτει τη 

συναδελφικότητα και την εμπιστοσύνη που έχει ο εκπαιδευτικός στον επικεφαλής του 

σχολείου, ενώ επίσης δυσχεραίνει το έργο του. 

Στο μοντέλο που συμμετέχουν παράγοντες σχολικού κλίματος (͞R
2=0,293), ο κυριό-

τερος προβλεπτικός παράγοντας της σωματικής εξάντλησης είναι ο φόρτος εξωδιδακτι-

κών καθηκόντων (β=0,438 p<0,001), ενώ μικρή αλλά στατιστικά σημαντική είναι και η 

συμβολή της διδασκαλίας σε μεγάλα τμήματα (β=0,114 p=0,05). Αντίστοιχα, στο μοντέ-

λο που συμμετέχουν παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης, τη μεγαλύτερη συμβο-

λή στην εξίσωση παλινδρόμησης έχει η ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών 

καθηκόντων (β=-0,239 p<0,001), ενώ ακολουθεί η ικανοποίηση από το μέγεθος των 

τμημάτων (β=-0,160 p=0,05). Σε ένα άλλο μοντέλο ο φόρτος εξωδιδακτικών καθηκό-

ντων ερμηνεύει το 27,8% της διακύμανσης της σωματικής εξάντλησης με τη μεσολάβη-

ση της ικανοποίησης από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. Και στα τρία μο-

ντέλα συμμετέχει η δημογραφική μεταβλητή έτη υπηρεσίας στο σχολείο (β1=0,194 

β2=0,188 β3= 0,178 p<0,01). Το θετικό πρόσημο των συντελεστών β σημαίνει ότι όσο 

περισσότερα χρόνια υπηρετεί στο ίδιο σχολείο ο εκπαιδευτικός τόσο μεγαλύτερη σωμα-

τική εξάντληση βιώνει. Όμως είναι πιθανό η επιβάρυνση των εκπαιδευτικών με εξωδι-

δακτικά καθήκοντα και η διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα να συμβάλλουν στην αύξηση 

της κόπωσης που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο σχο-

λείο, οι οποίοι είναι συνήθως μεγαλύτεροι σε ηλικία. Τέλος, επισημαίνεται ότι υπάρχει 
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ένα μεγάλο ποσοστό διακύμανσης της σωματικής εξάντλησης που δεν ερμηνεύεται από 

τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. 

Τα μοντέλα παλινδρόμησης που δοκιμάστηκαν ερμηνεύουν μικρό ποσοστό της δια-

κύμανσης της ψυχικής εξάντλησης από μαθητές. Στο μοντέλο που συνδυάζει παράγο-

ντες κλίματος (͞R
2=0,169) τη μεγαλύτερη συμβολή στην εξίσωση παλινδρόμησης έχει ο 

φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων (β=0,248 p<0,001), ενώ ακολουθούν με μικρή δια-

φορά η συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς (β=-0,242 p<0,001), ο τύ-

πος του σχολείου (β=-0,201 p<0,001) και η ηλικία του εκπαιδευτικού (β=0,130 p<0,05). 

Η συμμετοχή του φόρτου εξωδιδακτικών καθηκόντων στην πρόβλεψη της ψυχικής εξά-

ντλησης από μαθητές οφείλεται στη συσχέτιση της τελευταίας με τη σωματική εξάντλη-

ση (ρ=0,357 p<0,008). Το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή β του τύπου του σχολείου 

δηλώνει ότι οι καθηγητές των Γυμνασίων είναι περισσότερο εξαντλημένοι από τους 

μαθητές, εύρημα που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ομοιογένειας ανε-

ξάρτητων δειγμάτων. Το θετικό πρόσημο του συντελεστή β της ηλικίας του εκπαιδευ-

τικού σημαίνει ότι η ψυχική εξάντληση συμβαδίζει με την ηλικία. Στο μοντέλο παλιν-

δρόμησης που περιέχει παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης (͞R
2=0,180) συμμετέ-

χουν η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα (β=-0,352 p<0,001), 

η ικανοποίηση από επάρκεια πόρων (β=-0,124 p<0,05) και οι δημογραφικές μεταβλητές 

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου (β=0,221 p<0,001) και συνολική υπηρεσία στην εκπαίδευση 

(β=0,116 p<0,05). Το θετικό πρόσημο των συντελεστών β των δημογραφικών μετα-

βλητών δηλώνει ότι οι υψηλές απαιτήσεις από τη διδασκαλία στη Γ΄ Λυκείου και η με-

γάλη εκπαιδευτική υπηρεσία επιτείνουν την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευ-

τικών. Τα δημογραφικά αυτά χαρακτηριστικά συμμετέχουν σε ένα άλλο μοντέλο, όπου 

η ψυχική εξάντληση από μαθητές προβλέπεται από τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκό-

ντων με τη μερική μεσολάβηση της ικανοποίησης από τη συμμετοχή των μαθητών στα 

μαθήματα (͞R
2=0,216). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα διεθνών 

ερευνών που βρήκαν ότι οργανωσιακοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν τους 

εκπαιδευτικούς σε εξουθένωση είναι η συμπεριφορά των μαθητών (Burke, Greenglass 

& Schwarzer, 1996, Καναδάς) και ο φόρτος γραφικής εργασίας (Mazur & Lynch, 1989, 

ΗΠΑ. Burke et al., 1996, Καναδάς). 

Από τους παράγοντες σχολικού κλίματος η συμπεριφορά των μαθητών προς τους 

εκπαιδευτικούς (β=-0,258 p<0,001) και η επάρκεια μέσων (β=-0,129 p<0,05) μπορούν 

να προβλέψουν ένα μικρό ποσοστό της διακύμανσης της μειωμένης προσωπικής επίτευ-

ξης (͞R
2=0,089). Η παρουσία της επάρκειας μέσων στην εξίσωση παλινδρόμησης δεν 

προκαλεί έκπληξη, αφού η επιτυχία του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται 
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σε μεγάλο βαθμό από τα υλικοτεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός. 

Σε ένα άλλο μοντέλο με καλύτερη προβλεπτική ικανότητα (͞R
2=0,192) συμμετέχουν η 

ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα (β=-0,305 p<0,001), από την 

προσωπική ανάπτυξη (β=-0,160 p<0,01) και από την εμπλοκή γονέων (β=-0,142 p<0,05). 

Η παρουσία του τελευταίου παράγοντα στο μοντέλο παλινδρόμησης εξηγείται από το 

γεγονός ότι η καλή συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς επιδρά θετικά στην 

επίδοση των μαθητών, η οποία με τη σειρά της ενδυναμώνει το αίσθημα προσωπικής 

επίτευξης του εκπαιδευτικού. Σε ένα άλλο μοντέλο, που συνδυάζει όλους τους παραπά-

νω παράγοντες και ερμηνεύει το 19% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, 

συμμετέχει ως μεσολαβούσα μεταβλητή και η ικανοποίηση από το μέγεθος των τμημά-

των. Αυτό εξηγείται από το ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν περισσότερο αποτελεσματικοί 

και αποδοτικοί όταν διδάσκουν σε ολιγομελή τμήματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρ-

χει ένα μεγάλο ποσοστό (πάνω από 80%) της διακύμανσης που δε μπορεί να εξηγηθεί. 

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προβλέπουν μεγάλο ποσοστό της ικανοποίησης 

από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας (͞R
2

max=0,731). Στο μοντέλο παλινδρόμησης που περιέ-

χει παράγοντες κλίματος, εκτός από το στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας (β=0,795 p<0,001) 

στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής συμβάλλει λίγο και η συναδελφικότητα 

(β=0,089 p<0,05), ενώ κάποιο ρόλο παίζει και το φύλο του επικεφαλής του σχολείου 

(β=-0,077 p<0,05). Το αρνητικό πρόσημο της δημογραφικής μεταβλητής δηλώνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι περισσότερο ικανοποιημένοι όταν έχουν άνδρα προϊ-

στάμενο, εύρημα που συμφωνεί με τα αποτελέσματα από την ανάλυση ομοιογένειας 

ανεξάρτητων δειγμάτων. Το φύλο του επικεφαλής του σχολείου συμμετέχει με το ίδιο 

πρόσημο (β=-0,125 p<0,01) σε ένα άλλο μοντέλο (͞R
2=0,456), που ενσωματώνει τη 

συναισθηματική εξάντληση (β=-0,640 p<0,001) και τα έτη υπηρεσίας στο σχολείο 

(β=0,125 p<0,01). Το θετικό πρόσημο της τελευταίας μεταβλητής σημαίνει ότι όσο πιο 

πολλά χρόνια βρίσκεται ο εκπαιδευτικός στο σχολείο τόσο περισσότερο ικανοποιημέ-

νος είναι από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας. Η παρουσία της συναισθηματικής εξάντλησης 

στο μοντέλο εξηγείται από το ότι δύο από τα στοιχεία του παράγοντα αυτού αναφέρο-

νται στον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.  

Η ικανοποίηση από επάρκεια πόρων προβλέπεται ικανοποιητικά από τα δεδομένα 

της παρούσας έρευνας (͞R
2

max=0,638). Τη μεγαλύτερη συμβολή στην εξίσωση παλινδρό-

μησης έχει η επάρκεια μέσων (β=0,542 p<0,001), ενώ ακολουθεί η επάρκεια εγκατα-

στάσεων (β=0,298 p<0,001). Μικρή αλλά στατιστικά σημαντική είναι και η συμβολή 

του διευθυντικού στυλ ηγεσίας (β=0,106 p<0,05) και της συναδελφικότητας (β=0,094 

p<0,05). Η παρουσία των δύο τελευταίων παραγόντων εξηγείται από το ότι ο διευθυ-
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ντής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων στο σχολείο, οι οποίοι 

πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών. Λόγω έλλειψης πόρων η συνερ-

γασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λει-

τουργία του σχολείου και την επαγγελματική ικανοποίηση όλων των εκπαιδευτικών. Σε 

ένα άλλο μοντέλο παλινδρόμησης (͞R
2=0,078), όπου συμμετέχουν η μειωμένη προσωπι-

κή επίτευξη (β=-0,229 p<0,001) και η σωματική εξάντληση (β=-0,143 p<0,05), εμφανί-

ζεται ως προβλεπτικός παράγοντας και ο αριθμός διδασκόντων (β=0,119 p<0,05). Η 

παρουσία της μειωμένης προσωπικής επίτευξης στο μοντέλο εξηγείται από το ότι η απο-

τελεσματικότητα του παρεχόμενου έργου, διδακτικού και μη, μεγιστοποιείται όταν ο 

εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκπλήρωση του 

έργου του. Εξάλλου, σύμφωνα με το μοντέλο παλινδρόμησης για τη σωματική εξάντλη-

ση, αυτή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων και την 

έλλειψη πόρων. Το θετικό πρόσημο της δημογραφικής μεταβλητής σημαίνει ότι στα 

μεγάλα σχολεία η ικανοποίηση από την επάρκεια πόρων είναι μεγαλύτερη, για λόγους 

που αναφέρθηκαν ήδη στον έλεγχο ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων. Σε ένα τρίτο 

μοντέλο, που ερμηνεύει το 55% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, συμ-

μετέχει μόνο η επάρκεια μέσων με τη μερική μεσολάβηση της μειωμένης προσωπικής 

επίτευξης. Αυτό σημαίνει ότι για τους εκπαιδευτικούς είναι περισσότερο σημαντική για 

την επιτέλεση του έργου τους η ύπαρξη στο σχολείο οπτικοακουστικών μέσων, φωτο-

τυπικών μηχανημάτων, γραφικών ειδών και οικονομικών πόρων και λιγότερο τα κτίρια 

και οι εγκαταστάσεις. 

Τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν για την ικανοποίηση από τη συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας έχουν μέτρια προβλεπτική ικανότητα (͞R
2

max=0,264). Στο μοντέλο παλινδρόμη-

σης που ενσωματώνει παράγοντες σχολικού κλίματος συμμετέχουν το διευθυντικό στυλ 

ηγεσίας (β=0,286 p<0,001), η προσωπική ανάπτυξη (β=0,216 p<0,01) και η συναδελφι-

κότητα (β=0,126 p<0,05). Η παρουσία της προσωπικής ανάπτυξης στο μοντέλο εξηγεί-

ται από το ότι ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στην ισότητα ευκαιριών που παρέχει ο 

διευθυντής για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ανάληψη 

σημαντικών καθηκόντων και ευθυνών. Η συμμετοχή της συναδελφικότητας στο μοντέ-

λο εξηγείται από την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών του δείγματος στην επιλογή 

διευθυντών σχολικών μονάδων τον Μάιο του 2015. Επίσης, ένα μικρό ποσοστό (12,6%) 

της διακύμανσης της ικανοποίησης από τη συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας του σχολείου 

μπορεί να ερμηνεύσει η συναισθηματική εξάντληση (β=-0,317 p<0,001) σε συνδυασμό 

με την ηλικία του εκπαιδευτικού (β=0,148 p<0,01). Το θετικό πρόσημο της δημογραφι-

κής μεταβλητής δηλώνει ότι η ικανοποίηση αυτής της μορφής συμβαδίζει με την ηλικία 
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του εκπαιδευτικού. Παρόμοια εξηγείται η συμμετοχή της μεταβλητής έτη υπηρεσίας στο 

σχολείο σε ένα μοντέλο όπου η προσωπική ανάπτυξη προβλέπει την ικανοποίηση από τη 

συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας με τη μερική μεσολάβηση της συναισθηματικής εξά-

ντλησης (͞R
2=0,235). Πάντως υπάρχει μεγάλο ποσοστό της εξαρτημένης μεταβλητής που 

δεν ερμηνεύεται από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. 

Στην πρόβλεψη του 31,4% της διακύμανσης της ικανοποίησης από προσωπική ανά-

πτυξη συμβάλλουν οι παράγοντες σχολικού κλίματος προσωπική ανάπτυξη (β=0,389 

p<0,001), εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων (β=0,198 p<0,001) και συναδελφικότητα (β=0,155 

p<0,01). Ο εκπαιδευτικός που επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς των μαθη-

τών του επιδιώκει τη μέγιστη αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του κατά την 

επιτέλεση του διδακτικού του έργου. Από την άλλη, η επιμόρφωση και απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη που λαμβάνει ο εκπαιδευ-

τικός από τους συναδέλφους του. Ένα μικρό ποσοστό της διακύμανσης της ικανοποίη-

σης αυτής της μορφής (͞R
2=0,125) μπορεί να προβλέψει η συναισθηματική εξάντληση 

(β=-0,258 p<0,001) μαζί με τη μειωμένη προσωπική επίτευξη (β=-0,215 p<0,001). Η 

παρουσία της συναισθηματικής εξάντλησης στο μοντέλο εξηγείται από το γεγονός ότι ο 

παράγοντας αυτός αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. Ένα άλλο μοντέλο με 

καλή προβλεπτική ικανότητα (͞R
2=0,330) αναδεικνύει τη σημασία της μειωμένης προ-

σωπικής επίτευξης, η οποία μεσολαβεί ανάμεσα στους τρεις παράγοντες κλίματος που 

προαναφέρθηκαν και στην ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη. Τελικά, ένα μεγάλο 

ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής μένει ανεξήγητο. 

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προβλέπουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ικα-

νοποίηση από τη συναδελφικότητα (͞R
2

max=0,520). Σε ένα μοντέλο παλινδρόμησης που 

περιέχει παράγοντες κλίματος συμμετέχουν η συναδελφικότητα (β=0,477 p<0,001), το 

στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας (β=0,227 p<0,001), η προσωπική ανάπτυξη (β=0,110 p<0,05) 

και η συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς (β=0,087 p<0,05). Η προτί-

μηση που δείχνουν μερικές φορές οι μαθητές σε κάποιον καθηγητή μπορεί να προκα-

λέσει αισθήματα ζήλειας στους άλλους. Επίσης, δεν αποκλείεται να διαρραγούν οι 

συναδελφικοί δεσμοί, εάν κάποιος εκπαιδευτικός δε λαμβάνει υποστήριξη από τους 

συναδέλφους του όταν αντιμετωπίζει θέματα πειθαρχίας των μαθητών. Σε ένα άλλο μο-

ντέλο με μέτρια προβλεπτική ικανότητα (͞R
2=0,271) συμμετέχουν η συναισθηματική 

εξάντληση (β=-0,452 p<0,001), η μειωμένη προσωπική επίτευξη (β=-0,161 p<0,01) και η 

ηλικία του εκπαιδευτικού (β=0,106 p<0,05). Το πρόσημο της δημογραφικής μεταβλη-

τής δηλώνει ότι η ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα αυξάνεται με την ηλικία. Ένα 

άλλο μοντέλο, που ερμηνεύει το 47% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής 
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αναδεικνύει την προβλεπτική αξία της μειωμένης προσωπικής επίτευξης, η οποία μεσο-

λαβεί μερικώς ανάμεσα στη συναδελφικότητα και στην ικανοποίηση από αυτή. 

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προβλέπουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ικα-

νοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα. Το 36% περίπου της διακύμαν-

σης της εξαρτημένης μεταβλητής μπορεί να ερμηνευτεί από ένα μοντέλο που συνδυάζει 

τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς (β=0,634 p<0,001), τις απαιτή-

σεις της Γ΄ Λυκείου (β=0,335 p<0,01), τον τύπο του σχολείου (β=0,253 p<0,05) και το 

διευθυντικό στυλ ηγεσίας (β=-0,122 p<0,05). Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν πανελλα-

δικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους μαθητές, που 

επιδιώκουν τη μέγιστη απόδοση στα συγκεκριμένα μαθήματα εν όψει των εξετάσεων 

για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόσημο του τύπου του σχο-

λείου δείχνει ότι οι καθηγητές των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. είναι περισσότερο ικανοποιη-

μένοι από την επίδοση των μαθητών σε σύγκριση με τους καθηγητές των Γυμνασίων, οι 

οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα την ανωριμότητα και τη ζωηράδα των 

μαθητών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρνητικό πρόσημο του διευθυντικού στυλ ηγεσίας, 

το οποίο δυσκολευόμαστε να εξηγήσουμε. Η μειωμένη προσωπική επίτευξη (β=-0,312 

p<0,001) και η ψυχική εξάντληση από μαθητές (β=-0,280 p<0,001) μπορούν μαζί να 

προβλέψουν 21% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. Είναι ευνόητο ότι η 

προσωπική επίτευξη του εκπαιδευτικού συνδέεται και εξαρτάται άμεσα από το ενδιαφέ-

ρον και τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα. Η προβλεπτική αξία των δύο μετα-

βλητών της επαγγελματικής εξουθένωσης που προαναφέρθηκαν αναδεικνύεται σε ένα 

τρίτο μοντέλο (͞R
2=0,421), όπου αυτές μεσολαβούν μερικώς ανάμεσα στη συμπεριφορά 

των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και στην ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στα 

μαθήματα. Στο μοντέλο αυτό συμμετέχει και η μεταβλητή Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου. 

Η διακύμανσης της ικανοποίησης από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ερμηνεύεται 

κατά 38% από ένα μοντέλο που συνδυάζει την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων (β=0,449 

p<0,001), τη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς (β=0,155 p<0,01) και 

τη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα (β=-0,150 p<0,01). Είναι ευνόητο ότι η δυσαρέσκεια 

που μπορεί να προκαλέσει η διδασκαλία σε πολυπληθή τμήματα επιτείνεται από την 

παρέμβαση των γονέων στο έργο του εκπαιδευτικού. Η ικανοποίηση της μορφής αυτής 

μπορεί να προβλεφθεί (͞R
2=0,160) από τη μειωμένη προσωπική επίτευξη (β=-0,262 

p<0,001) και την ψυχική εξάντληση από μαθητές (β=-0,187 p<0,01) σε συνδυασμό με 

τον τύπο του σχολείου (β=-0,169 p<0,01) και την ηλικία του εκπαιδευτικού (β=0,151 

p<0,01). Το πρόσημο του τύπου του σχολείου επιβεβαιώνει το εύρημα από τον έλεγχο 

ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων ότι οι καθηγητές των Γυμνασίων είναι περισσό-
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τερο ικανοποιημένοι από την επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των μαθητών. 

Το πρόσημο της ηλικίας του εκπαιδευτικού δείχνει ότι η ικανοποίηση του εκπαιδευτικού 

από τις σχέσεις με τους γονείς αυξάνεται με την ηλικία. Η δημογραφική αυτή μεταβλη-

τή συμμετέχει σε ένα τρίτο μοντέλο (͞R
2=0,181), όπου η ψυχική εξάντληση από μαθητές 

μεσολαβεί μερικώς ανάμεσα στη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς 

και στην ικανοποίηση από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων. 

Η ικανοποίηση από το μέγεθος των τμημάτων μπορεί να προβλεφθεί σε ικανό βαθμό 

(͞R
2=0,521) από τη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα (β=-0,684 p<0,001), την επάρκεια με-

σων (β=0,115 p<0,01) και το διευθυντικό στυλ ηγεσίας (β=0,087 p<0,05). Η παρουσία 

του τελευταίου παράγοντα στο μοντέλο εξηγείται από το ότι ο προϊστάμενος της σχο-

λικής μονάδας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων στο σχολείο, 

ενώ επίσης θεωρείται υπεύθυνος για τη δημιουργία πολυπληθών τμημάτων. Ωστόσο η 

τελευταία αντίληψη δεν είναι ορθή, αφού ο διευθυντής καθορίζει το μέγεθος των τμη-

μάτων βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σε άλλο μοντέλο (͞R
2=0,182) η ικανοποίηση από 

το μέγεθος των τμημάτων προβλέπεται από τον αριθμό των διδασκόντων (β=-0,265 

p<0,001), τη σωματική εξάντληση (β=-0,221 p<0,001), τη μειωμένη προσωπική επίτευξη 

(β=-0,193, p<0,001) και την ηλικία του εκπαιδευτικού (β=0,157, p<0,01). Η παρουσία 

του αριθμού των διδασκόντων στο μοντέλο παλινδρόμησης εξηγείται εύκολα από το ότι 

τα μεγάλα σχολεία έχουν συνήθως πολυπληθή τμήματα. Το πρόσημο της ηλικίας του 

εκπαιδευτικού δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, καθώς έχουν μεγάλη εκπαιδευτική 

πείρα, έχουν βρει τρόπους να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις των μεγάλων τμημάτων. 

Η συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς μαζί με την επάρκεια μέσων, τον 

αριθμό των διδασκόντων και τη μεσολάβηση της μειωμένης προσωπικής επίτευξης μπο-

ρούν να ερμηνεύσουν το 18% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. Η αξία 

του μοντέλο αυτού έγκειται στο ότι ενσωματώνει τη συμπεριφορά των μαθητών. 

Η ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων προβλέπεται σε μέτριο 

βαθμό από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. Καλύτερη πρόβλεψη (͞R
2=0,272) επιτυγ-

χάνει ένα μοντέλο που συνδυάζει το διευθυντικό στυλ ηγεσίας (β=0,273 p<0,001), τον 

φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων (β=-0,227 p<0,001), την επάρκεια μέσων (β=0,140 

p<0,05), τη διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα (β=-0,127 p<0,05) και την ηλικία του εκ-

παιδευτικού (β=0,104 p<0,05). Είναι ενδιαφέρον ότι το διευθυντικό στυλ ηγεσίας έχει 

μεγαλύτερο συντελεστή β από τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων. Αυτό, όμως, εξη-

γείται εύκολα από το ότι ο διευθυντής είναι αυτός που αναθέτει τα εξωδιδακτικά καθή-

κοντα στους εκπαιδευτικούς. Επίσης, είναι ευνόητο ότι η διεκπεραίωση των εξωδιδα-

κτικών εργασιών προϋποθέτει την ύπαρξη των απαραίτητων υλικών μέσων. Η διδασκα-
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λία σε μεγάλα τμήματα επιτείνει τη σωματική κόπωση όταν συνδυάζεται με τα εξωδι-

δακτικά καθήκοντα. Η ικανοποίηση των μεγαλύτερων σε ηλικία εκπαιδευτικών από την 

ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων μπορεί να οφείλεται στο ότι οι διευθυντές αναθέ-

τουν περισσότερα καθήκοντα στους νεότερους στην ηλικία και στο επάγγελμα. Η ικα-

νοποίηση αυτής της μορφής μπορεί να προβλεφθεί και από παράγοντες επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Η συναισθηματική εξάντληση (β=-0,233 p<0,001), η σωματική εξάντληση 

(β=-0,209 p<0,001), η ηλικία του εκπαιδευτικού (β=0,184 p<0,01) και το φύλο του 

επικεφαλής του σχολείου (β=-0,146 p<0,01) μπορούν να ερμηνεύσουν το 19% της δια-

κύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. Το αρνητικό πρόσημο της τελευταίας μεταβλη-

τής δηλώνει ότι η ικανοποίηση από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων είναι μι-

κρότερη σε σχολεία που έχουν γυναίκα επικεφαλής. Η ηλικία του εκπαιδευτικού συμμε-

τέχει σε ένα τρίτο μοντέλο (͞R
2=0,166), όπου η σωματική εξάντληση μεσολαβεί μερικώς 

ανάμεσα στον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων και στην ικανοποίηση από την ανάθε-

ση των καθηκόντων αυτών. Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας αφήνουν ανερμήνευτο 

μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Τα μοντέλα παλινδρόμησης που δοκιμάστηκαν δε μπόρεσαν να ερμηνεύσουν την 

επαγγελματική δέσμευση λόγω σοβαρής παραβίασης των προϋποθέσεων της ανάλυσης 

και για λόγους που ήδη ανεφέρθηκαν. Αντίθετα, τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν για την 

οργανωσιακή δέσμευση δείχνουν ότι τα δεδομένα της παρούσας έρευνας μπορούν να 

προβλέψουν με επιτυχία την αφοσίωση που αισθάνεται ένα εκπαιδευτικός σε συγκεκρι-

μένο σχολείο. Σε ένα μοντέλο που μπορεί να ερμηνεύσει το 58% της διακύμανσης της 

εξαρτημένης μεταβλητής τη μεγαλύτερη συμβολή στην εξίσωση παλινδρόμησης έχουν 

το διευθυντικό στυλ ηγεσίας (β=0,372 p<0,001) και η συναδελφικότητα (β=0,300 p<0,001), 

ενώ ακολουθούν η συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς (β=0,178 

p<0,001), τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο σχολείο (β=0,171 

p<0,001) και η επάρκεια μέσων (β=0,114 p<0,01). Η συναισθηματική εξάντληση (β=-

0,457 p<0,001) και η μειωμένη προσωπική επίτευξη (β=-0,155 p<0,01) σε συνδυασμό 

με τα έτη υπηρεσίας στο σχολείο (β=0,226 p<0,001) και την ηλικία του εκπαιδευτικού 

(β=0,123 p<0,05) ερμηνεύουν το 37% της διακύμανσης της αφοσίωσης στο σχολείο. 

Ένα άλλο μοντέλο, που συνδυάζει πέντε παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης (από 

διευθυντικό στυλ ηγεσίας, συναδελφικότητα, συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα, επάρκεια 

πόρων, συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας) και τα έτη υπηρεσίας στο σχολείο, ερμηνεύει το 

64% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. Όλοι οι παράγοντες του μοντέλου 

έχουν θετικό πρόσημο. Ένα άλλο μοντέλο, που συνδυάζει μεταβλητές σχολικού κλίμα-

τος και επαγγελματικής ικανοποίησης (ως μεσολαβούσες) ερμηνεύει το 63% της διακύ-
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μανσης. Ένα τελευταίο μοντέλο (͞R
2=0,520), που συνδυάζει μεταβλητές σχολικού κλί-

ματος και επαγγελματικής εξουθένωσης, εισάγει στην εξίσωση παλινδρόμησης την 

προσωπική ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω μοντέλα συμμετέχει 

με θετικό πρόσημο η δημογραφική μεταβλητή έτη υπηρεσίας στο σχολείο, που σημαίνει 

ότι όσο πιο πολλά χρόνια υπηρετεί ένας εκπαιδευτικός σε συγκεκριμένο σχολείο τόσο 

μεγαλύτερη δέσμευση έχει με αυτό (αντίθετο είναι το εύρημα των Hulpia, Devos & 

Rossel, 2009). Όλοι οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν αποδεικνύουν ότι η οργανω-

σιακή δέσμευση είναι πολυπαραγοντική και ότι μπορεί να προβλεφθεί εξίσου καλά από 

παράγοντες σχολικού κλίματος μόνο ή σε συνδυασμό με παράγοντες επαγγελματικής 

ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Τα μοντέλα παλινδρόμησης για την επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα δεν έχουν 

μεγάλη προβλεπτική αξία (͞R
2

max=0,140). Οι μοναδικοί παράγοντες κλίματος, που ερμη-

νεύουν μόλις το 5,2% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, είναι η εμπλοκή 

γονέων/κηδεμόνων (β=0,157 p<0,05) και η συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαι-

δευτικούς (β=0,132 p<0,05). Από τους παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης δύο 

ασκούν επίδραση στην επίδοση των καθηγητών στη διδασκαλία, η μειωμένη προσωπική 

επίτευξη (β=-0,266 p<0,001) και η ψυχική εξάντληση από μαθητές (β=-0,156 p<0,01). Η 

ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα (β=0,306 p<0,001) και από 

την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων (β=0,183 p<0,01) μπορούν να προβλέψουν το 

14% της διακύμανσης της επίδοσης στη διδασκαλία. Δύο άλλα μοντέλα, που συνδυάζουν 

τις παραπάνω μεταβλητές κλίματος και στάσεων, έχουν εξίσου χαμηλό συντελεστή 

προσδιορισμού. Η παρουσία του φόρτου εξωδιδακτικών καθηκόντων στα μοντέλα αυτά 

δεν προκαλεί έκπληξη, αφού, σύμφωνα με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, η επιβάρ-

υνσή τους με γραφειοκρατικές εργασίες αποβαίνουν εις βάρος του διδακτικού τους έργου. 

Το 16% της διακύμανσης της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις μπορεί να ερμη-

νευθεί κυρίως από δύο παράγοντες ικανοποίησης: από προσωπική ανάπτυξη (β=0,302, 

p<0,001) και από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα (β=0,197 p<0,01). Στο μο-

ντέλο συμμετέχει και η ικανοποίηση από τη συναδελφικότητα (β=-0,157 p<0,05), το αρ-

νητικό πρόσημο της οποίας δεν είναι εύκολο να εξηγήσουμε. Θεωρούμε ότι οι καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων ενισχύουν την ομαδικότητα και τη συνερ-

γασία με σκοπό την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Το αρνητικό πρόσημο της 

μεταβλητής μπορεί να σημαίνει ότι όταν οι καθηγητές απολαμβάνουν τις μεταξύ τους 

κοινωνικές σχέσεις, δεν προτίθενται να αναλώσουν χρόνο σε εκπαιδευτικές δράσεις εις 

βάρος της κοινωνικής συναναστροφής. Επίσης, το φύλο του εκπαιδευτικού (β=0,159 

p<0,01), η συνολική υπηρεσία στην εκπαίδευση (β=0,154 p<0,01), και οι απαιτήσεις της 
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Γ΄ Λυκείου (β=-0,136 p<0,05) ασκούν μικρή επιρροή στην εξαρτημένη μεταβλητή. Το 

πρόσημο του φύλου του εκπαιδευτικού δηλώνει ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο πρό-

θυμες στην ανάληψη εκπαιδευτικών δράσεων. Επίσης, εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια 

εκπαιδευτικής πείρας τείνουν να αποφεύγουν την ανάληψη τέτοιων καθηκόντων, όχι 

επειδή στερούνται ικανοτήτων -μάλλον το αντίθετο συμβαίνει- αλλά επειδή τα πρώτα 

χρόνια της καριέρας τους εστιάζουν στην απόκτηση των ουσιαστικών προσόντων που 

απαιτούνται για την επιτέλεση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου. Το αρνη-

τικό πρόσημο της μεταβλητής απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου δεν προκαλεί έκπληξη. Είναι ευνό-

ητο ότι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν έχουν 

χρόνο για άλλες ενασχολήσεις, αφού πολλές φορές ακόμα και στον ελεύθερό τους χρό-

νο ασχολούνται με τις αυξημένες μαθησιακές ανάγκες των υποψηφίων. 

Όλα τα μοντέλα παλινδρόμησης που δοκιμάστηκαν για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτι-

κές εκδρομές έχουν χαμηλή προβλεπτική ικανότητα. Η συμπεριφορά των μαθητών προς 

τους εκπαιδευτικούς (β=0,275 p<0,001) και η διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα (β=-0,119 

p<0,05) ερμηνεύουν το 10% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής. Το θετικό 

πρόσημο του πρώτου προβλεπτικού παράγοντα υποδηλώνει ότι η απόφαση του εκπαι-

δευτικού να συνοδεύσει μαθητές σε πολυήμερη εκδρομή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τη συμπεριφορά των μαθητών. Το αρνητικό πρόσημο της διδασκαλίας σε μεγάλα 

τμήματα μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε μια 

πολυήμερη εκδρομή τον βοηθά να ξεφύγει από την κουραστική καθημερινότητα ενός 

μεγάλου σχολείου. Ένα μοντέλο που συνδυάζει τρεις διαστάσεις επαγγελματικής εξου-

θένωσης -πλην της σωματικής εξάντλησης- ερμηνεύει λιγότερο από 9% της εξαρτημέ-

νης μεταβλητής. Εντύπωση προκαλεί ότι η ψυχική, και όχι η σωματική, κόπωση είναι 

αυτή που αποτρέπει τον εκπαιδευτικό να αναλάβει την ευθύνη των μαθητών σε μια 

πολυήμερη δράση εκτός σχολείου. Η αίσθηση που έχει ο εκπαιδευτικός ότι δεν έχει να 

προσφέρει κάτι στους μαθητές, η μη αποδοχή και αναγνώρισή του από τους συναδέλ-

φους του και η ψυχική εξάντληση λόγω της επαφής του με εφήβους λειτουργούν ως 

αντικίνητρα για τον εκπαιδευτικό όταν οι μαθητές τού ζητούν να τους συνοδεύσει σε 

μία εκδρομή. Παρόλο που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η σωματική 

εξάντληση δεν επηρεάζει την απόφαση του εκπαιδευτικού να συμμετάσχει σε μια πολύ-

ήμερη εκδρομή, καθηγήτρια φιλόλογος από ΓΕ.Λ. της Θεσσαλονίκης με πάνω από 20 

χρόνια υπηρεσίας σχολίασε: «Διαφωνώ με το πνεύμα των πολυήμερων εκδρομών. Είναι 

εξουθενωτικές για τους εκπαιδευτικούς σωματικά (ατελείωτα ξενύχτια) και ψυχικά (η 

ευθύνη...)». Ένα μοντέλο που συνδυάζει παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης έχει 

τη μεγαλύτερη προβλεπτική αξία (͞R
2=0,144). Στο μοντέλο αυτό συμμετέχουν η ικανο-
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ποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα (β=0,233 p<0,001), από την προ-

σωπική ανάπτυξη (β=0,169 p<0,01) και από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων (β=0,137 

p<0,05). Η ικανοποίηση από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα λειτουργεί ως 

ενδιάμεση μεταβλητή ανάμεσα στη συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτι-

κούς και στην εξαρτημένη μεταβλητή (͞R
2=0,111). Το μοντέλο αυτό δείχνει ότι η συμπε-

ριφορά των μαθητών εντός και εκτός τάξης είναι ο κυριότερος προσδιοριστικός παρά-

γοντας της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκδρομές. 

Η επίβλεψη μαθητών/εφημερίες εξαρτάται μέχρι ένα βαθμό (͞R
2=0,091) από την ηλι-

κία του εκπαιδευτικού (β=0,187 p<0,01), τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων (β=-0,148 

p<0,05) και το διευθυντικό στυλ ηγεσίας (β=0,144 p<0,05). Το πρόσημο της δημογρα-

φικής μεταβλητής σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί αντεπεξέρχο-

νται καλύτερα στις απαιτήσεις του καθήκοντος λόγω της πείρας, που συνδυάζεται 

συνήθως με την ηλικία. Η παρουσία του διευθυντικού στυλ ηγεσίας στο μοντέλο εξηγεί-

ται από το γεγονός ότι ο/η διευθυντής/ρια ορίζει τις εφημερίες καθώς και όλα τα εξωδι-

δακτικά καθήκοντα. Η συναισθηματική εξάντληση (β=-0,213 p<0,001) και η ψυχική 

εξάντληση από μαθητές (β=-0,177 p<0,01) σε συνδυασμό με την ηλικία του εκπαιδευτι-

κού (β=0,218 p<0,001) ερμηνεύουν το 14% της διακύμανσης της εξαρτημένης μετα-

βλητής. Ένα άλλο μοντέλο παλινδρόμησης (͞R
2=0,147) συνδυάζει την ικανοποίηση από 

ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων (β=0,256 p<0,001) και από προσωπική ανάπτυξη 

(β=0,138 p<0,05) με την ηλικία του εκπαιδευτικού (β=0,155 p<0,01). Η δημογραφική 

μεταβλητή συμμετέχει σε ένα τελευταίο μοντέλο, όπου η επαγγελματική δέσμευση μεσο-

λαβεί ανάμεσα σε δύο μεταβλητές κλίματος (διευθυντικό στυλ ηγεσίας και φόρτος εξω-

διδακτικών καθηκόντων) και στην επίβλεψη των μαθητών (͞R
2=0,103). 

Μικρό μόνο ποσοστό της διακύμανσης της επιτέλεσης διοικητικών καθηκόντων 

μπορεί να ερμηνευτεί από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. Η επάρκεια εγκαταστά-

σεων (β=0,237, p<0,001), η συναδελφικότητα (β=0,157 p<0,01) και το φύλο του επικε-

φαλής του σχολείου (β=-0,121 p<0,05) ερμηνεύουν το 10% της διακύμανσης της εξαρ-

τημένης μεταβλητής. Το αρνητικό πρόσημο της δημογραφικής μεταβλητής σημαίνει ότι 

οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν μικρότερη προθυμία στην επιτέλεση διοικητικών καθη-

κόντων όταν έχουν γυναίκα προϊσταμένη. Ένα άλλο μοντέλο με μικρή προβλεπτική 

αξία (͞R
2=0,076) συνδυάζει δύο παράγοντες ικανοποίησης: από την ανάθεση εξωδιδα-

κτικών καθηκόντων (β=0,191 p<0,01) και από την επάρκεια πόρων (β=0,167 p<0,01). 

Ένα τρίτο μοντέλο, που μπορεί να προβλέψει το 11% της διακύμανσης, αποτελείται 

από την επάρκεια εγκαταστάσεων, τη συναδελφικότητα και την ικανοποίηση από την 

ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων ως μεσολαβούσα μεταβλητή. 
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Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας απέτυχαν να ερμηνεύσουν τη διοργάνωση σχο-

λικών εορτών. Σε ένα μοντέλο, που μπορεί να ερμηνεύσει μόνο το 7% της διακύμανσης 

της εξαρτημένης μεταβλητής, η ψυχική εξάντληση από μαθητές και η μειωμένη προσω-

πική επίτευξη μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο μεταβλητές κλίματος (φόρτος εξωδιδακτι-

κών καθηκόντων και συμπεριφορά μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς) και στη διοργά-

νωση σχολικών εορτών. 

 

6.3 Πρακτικές επιπτώσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και η ερμηνεία που προηγήθηκε οδηγούν 

σε κάποιες πρακτικές επιπτώσεις για τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολικών 

μονάδων και την πολιτική ηγεσία. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται να γίνουν δραστικές 

αλλαγές στη νοοτροπία και στη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος τόσο σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. 

Ένα από τα βασικά ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι ότι η εκπαιδευτική ηγε-

σία του σχολείου αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα διαμόρφωσης του σχολικού οργα-

νωσιακού κλίματος. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τον θεσμικό ρόλο του 

διευθυντή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 της με αριθμό Φ.353.1/324/105657/ 

Δ1/2002 Υπουργικής Απόφασης: «ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην 

κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδα-

γωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό». Ειδικότερα: «α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα 

ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή 

τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. β) Καθοδηγεί και βοηθεί 

τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτο-

βουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-

κών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. δ) Προΐσταται των εκπαιδευτι-

κών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγ-

γύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέ-

σεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνη-

τρα σ’ αυτούς…».  Η παρ. 1 του άρθρου 28 ορίζει ότι ο διευθυντής «συνεργάζεται με τους 

σχολικούς συμβούλους, τα στελέχη της διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους 

μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρ-

ρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη 

διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών». 



156 

Πράγματι, ο διευθυντής καθορίζει τον τόνο και το κλίμα του σχολείου και ευθύνε-

ται σε μεγάλο βαθμό για την επιτυχία του. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαμόρ-

φωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να πετυχαίνουν τους προσω-

πικούς τους στόχους κατευθύνοντας τις προσπάθειές τους στην επιτυχία του σχολείου. 

Για τον λόγο αυτό ο/η διευθυντής/ρια με τη συνδρομή του συλλόγου διδασκόντων μπο-

ρεί και πρέπει να αναλάβει τις εξής δράσεις: 

 Κατάλληλες παρεμβάσεις σε θέματα συμπεριφοράς των μαθητών. Γυναίκα εκπαι-

δευτικός από Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης με >20 έτη υπηρεσίας γράφει: «Προσω-

πικά, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα 

είναι η ολοένα αυξανόμενη έλλειψη αγωγής των παιδιών από την οικογένειά τους 

καθώς και η στείρα παρεμβατικότητα των γονέων/κηδεμόνων πάντα προς δικαιολό-

γηση της παραπάνω έλλειψης». Άλλη εκπαιδευτικός από Γυμνάσιο της Θεσσαλο-

νίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού και με 20 περίπου χρόνια υπηρεσία στην εκπαίδευση 

γράφει: «Μεγάλη η κούραση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Τα νευρικά μας απο-

θέματα εξαντλούνται, ειδικά με τις διαρκείς αλλαγές σε συστήματα, μεθοδολογία, προ-

γράμματα, ευθύνες κ.λπ., όπου φτάνουμε σε παραζάλη και α ν α ί τ ι α πραγματικά 

υπερεξάντληση. Επίσης, η κακή συμπεριφορά των μαθητών παραμένει κάτι που δεν 

επιχειρείται δυστυχώς απο το σύστημα να διορθωθεί (χρειάζεται αυστηροποίηση των 

τεχνικών αντιμετώπισης των ταραξιών της τάξης γιατί η κατάσταση περιποιεί προ-

σβολή στην προσωπικότητά μας, χλευασμό του μόχθου μας και πολλαπλασιασμό της 

νευρικής μας δαπάνης)». 

 Ενθάρρυνση συνεργατικών σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Καθηγήτρια αγγλικών σε ΓΕ.Λ., κάτοχος μεταπτυχιακού γράφει: «Η συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών στη βάση της διαθεματικότητας και σε θέματα διδακτικής 

και παιδαγωγικά θέματα είναι μία καλή αρχή για την πρόοδο του σχολείου και για την 

ενίσχυση της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών». 

 Διαμόρφωση ενός ιδανικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν 

αρμονική σχέση με τους μαθητές, απολαμβάνουν αποδοχής, εκτίμησης και αναγνώ-

ρισης από τους συναδέλφους τους, τον διευθυντή του σχολείου και τους γονείς/κη-

δεμόνες των μαθητών, λαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βοήθεια 

και υποστήριξη από όλα τα μέλη του σχολικού οργανισμού, συμμετέχουν ενεργά 

στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του σχολείου, έχουν πρόσβαση σε υλικούς 

και οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την επιτέλεση του έργου τους, 

ενώ επίσης είναι ελεύθεροι από ασφυκτικούς κανόνες, στενή επίβλεψη και εργα-

σιακή πίεση. 
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 Στενότερη συνεργασία με σχολικούς συμβούλους, συμβούλους επαγγελματικού 

προσανατολισμού, κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς ψυχικής υγείας. 

 Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αντιμετώπισης κρίσιμων 

καταστάσεων στον χώρο του σχολείου. 

Από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να αναληφθούν ουσιαστικές δράσεις 

για τη βελτίωση της σχολικής ζωής, αντί να γίνονται βεβιασμένες και άσκοπες, πολλές 

φορές, μεταρρυθμίσεις, που τελικά αποβαίνουν εις βάρος των μαθητών. Είναι ανα-

γκαίο, λοιπόν, να γίνουν αλλαγές στους εξής τομείς: 

 Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού και αναγνώριση του έργου του 

από την πολιτεία και από την κοινωνία. Γυναίκα εκπαιδευτικός από ΓΕ.Λ. της Θεσ-

σαλονίκης, με >20 έτη εκπαιδευτική υπηρεσία γράφει: «Μετά απο 25 και χρόνια 

στην εκπαίδευση διαπιστώνω ότι είναι πραγματικά μοναχική η δουλειά μου, ότι θα 

ήθελα πολλά παραπάνω να είχα κατορθώσει, ότι εν τέλει η πολιτεία δεν έχει αντιλη-

φθεί την πραγματική μου αγάπη γι’ αυτή τη δουλειά και γι’ αυτό δεν με έχει υποστη-

ρίξει... Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα... Πρέπει να αντέξω!». 

 Ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εκαπιδευτικός από Γυμνάσιο της Θεσσαλο-

νίκης γράφει: «Οι καθηγητές πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης σε ένα μόνο 

σχολείο. Πρέπει να νοιώθουν ότι αυτό είναι το σχολείο τους, για να είναι περισσότερο 

δημιουργικοί και να βελτιώνουν τις λειτουργικές ανάγκες, τα υλικά και τις υποδομές 

γενικότερα». 

 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να προσαρ-

μοστεί στις νέες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες. Εκαπιδευτικός από Γυμνάσιο της 

θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού γράφει: «Το δημόσιο σχολείο και τα στελέχη 

της χρήζουν αλλαγών. Το δημόσιο σχολείο και ποσοστό καθηγητών δεν έχουν όραμα 

αλλά διεκπεραιώνουν απλά τη δουλειά τους με παλιές και ξεπερασμένες αντιλήψεις 

εκπαίδευσης». 

 Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των λεγόμενων "καθηγητικών" σχολών, 

ώστε να παρέχει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς την κατάλληλη ψυχο-παιδα-

γωγική κατάρτιση, που είναι αναγκαία για την επιτυχία του παρεχόμενου εκπαιδευ-

τικού έργου και για την ευημερία όλων των μελών του σχολικού οργανισμού και 

της κοινωνίας ολόκληρης. Εκπαιδευτικός από Γυμνάσιο της Λάρισας με >20 έτη 

εκπαιδετική υπηρεσία γράφει: «Εύχομαι να υπάρξει κάποια στιγμή στο ελληνικό σχο-

λειό ο εκπαιδευτικός (και αντίστοιχα ο Διευθυντής, ο Σχολικός Σύμβουλος, ο Προϊ-
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στάμενος κ.λπ.) που θα έχει σπουδάσει το δασκαλίκι του και θα έχει εξασκηθεί για να 

ασκήσει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης. Η δυνατότητα κάποιου να γίνει εκπαιδευτικός-δημόσιος υπάλληλος έχει 

υποβαθμίσει εκείνον που προσπαθεί να είναι λειτουργός!». 

 Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και αποφόρτιση των εκπαιδευτικών 

από εξωδιδακτικά καθήκοντα που αποβαίνουν εις βάρος του διδακτικού και παιδα-

γωγικού τους έργου. 

 Ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της εκπαι-

δευτικής πολιτικής και στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων. 

Από τις σκέψεις, απόψεις και προτάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα διαφαίνεται η αγωνία τους για το μέλλον του ελληνικού σχολείου και για τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα σε αυτό και στην κοινωνία γενικότερα. Ωστόσο, αυτό 

που κάνει εντύπωση είναι η πραγματική αγάπη και η αφοσίωση του Έλληνα εκπαιδευ-

τικού στο λειτούργημά του, όπως φαίνεται από τις παρακάτω δηλώσεις δύο έμπειρων 

παιδαγωγών. 

Γυναίκα εκπαιδευτικός από Γυμνάσιο, κάτοχος διδακτορικού, γράφει: 

«Έχω την εντύπωση ότι η απόδοση στο σχολείο δεν έχει να κάνει ΠΙΑ ούτε με τη 

μεθοδολογία, ούτε με τη διοίκηση, ούτε με το κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλ-

φους, ούτε με τις υποδομές. Κάτι έχουμε χάσει από τα παιδιά. Κάπου αλλού βρίσκο-

νται, κάτι άλλο ζητούν. Αυτό που θεωρούμε εμείς (όλοι οι φορείς) σημαντικό να 

αποκτήσουν, δεν είναι σημαντικό και για αυτά. Σε αυτό το σημείο απαξιώνονται όλα 

όσα γίνονται στο σχολείο και από όλους τους εξωσχολικούς. Με κάποιον τρόπο 

πρέπει να μπούμε στην καρδιά τους και να αφουγκραστούμε πού έχει προσκολληθεί 

αυτή. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε, ζούμε σε παράλληλους κόσμους…». 

Άνδρας εκπαιδευτικός σε Γυμνάσιο, κάτοχος διδακτορικού γράφει: 

«Η καθημερινή τριβή με το σχολείο είναι ένα "πολυώδυνο" θέμα που απαιτεί 

υπομονή και αίσθηση συνεχούς "μαθητείας". Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων (καθηγητών, μαθητών, διεύθυνσης) δεν είναι πάντα αγαστή. Συχνά απογοη-

τευόμαστε και αισθανόμαστε τη θλίψη ότι η σχολική πραγματικότητα που ζούμε δεν 

μας ικανοποιεί, ότι δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε να είναι. Παρ’ όλα αυτά, η διευθέ-

τηση και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων βοηθούν να αποφεύγουμε έριδες, ασυ-

νέπειες, φοβίες, ανησυχίες, απογοητεύσεις, εγωισμούς. Η τήρηση των καθηκόντων 

μας, η διάθεση καλής συνεργασίας με όλους, η ομαδοσυνεργατικότητα, ο αγώνας για 

βελτίωση τεχνικών και διδακτικών μεθόδων είναι μια αρχή, μια βάση πάνω στην 

οποία κάτι καλύτερο μπορεί να οικοδομηθεί. Η αισιοδοξία για κάτι ομορφότερο σε 

συνδυασμό με το προσωπικό μας χάρισμα (κλίση-κλήση) για προσφορά και μοίρα-

σμα γνώσεων, είναι αυτό που μας δίνει θάρρος να συνεχίζουμε παρά τα εμπόδια και 

τις αντιξοότητες. Όσο αγαπάμε το λειτούργημά μας, άλλο τόσο οφείλουμε να σεβόμα-

στε τον "ευαίσθητο" χώρο της εργασίας μας. Εργασία με πάθος, όχι με εμπάθεια!». 
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6.4 Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας εξήχθη-

σαν σημαντικά συμπεράσματα, κάποια από τα οποία επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις της 

έρευνας. Όλες οι υποθέσεις για το πρόσημο των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών 

επαληθεύτηκαν. Ωστόσο η ένταση κάποιων συσχετίσεων δεν ήταν η αναμενόμενη. Ενώ 

περιμέναμε ότι η επίδοση των εκπαιδευτικών θα έχει δυνατή συσχέτιση με μεταβλητές 

σχολικού κλίματος και στάσεων των εκπαιδευτικών, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι 

όλες οι συσχετίσεις είναι χαμηλές. Παρόμοια, η ανάλυση παλινδρόμησης δεν κατάφερε 

να δώσει μοντέλα πρόβλεψης της επίδοσης με καλή προσαρμογή στα δεδομένα. Συνε-

πώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης της επίδοσης των εκπαιδευτι-

κών που δεν μπορεί να ερμηνευτεί από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας και συνεπώς 

χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και στις 

στάσεις βρέθηκαν από μικρές έως δυνατές συσχετίσεις, ενώ επίσης πολλά μοντέλα 

παλινδρόμησης είχαν υψηλή προβλεπτική ικανότητα. Εξαίρεση αποτελεί η επαγγελμα-

τική δέσμευση, η οποία δε μπορεί να ερμηνευτεί από τα δεδομένα της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

7.1 Εισαγωγή 

Το τελευταίο αυτό κεφάλαιο συνοψίζει και κατακλείει την παρούσα εργασία. Αρχι-

κά παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο τα βασικά ευρήματα της εργασίας και προβάλ-

λεται η συμβολή της στην έρευνα της συμπεριφοράς των μελών ενός οργανισμού και 

ειδικότερα της συμπεριφοράς του διδακτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων ΔΕ. 

Στη συνέχεια εκτίθενται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας. Τέλος, γίνονται προτά-

σεις για περαιτέρω έρευνα σε θέματα που αφορούν στο οργανωσιακό κλίμα των ελλη-

νικών σχολείων, στις στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική τους 

επίδοση, αφού η διερεύνηση των θεμάτων αυτών στη χώρα μας έχει μικρό παρελθόν 

αλλά μεγάλο μέλλον. 

 

7.2 Βασικά ευρήματα και συμβολή της έρευνας 

Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας εξήγαγε πολλά συμπεράσματα 

σχετικά με τις μεταβλητές της έρευνας. Τα βασικότερα ευρήματα είναι: 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δε βιώνουν μεγάλο βαθμό επαγγελματικής εξουθέ-

νωσης. Την ίδια στιγμή είναι μέτρια έως πολύ ικανοποιημένοι από διάφορες διαστάσεις 

του σχολικού κλίματος. Επίσης, έχουν μέτρια οργανωσιακή δέσμευση, ενώ η δέσμευσή 

τους με το επάγγελμα είναι πολύ υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η επίδοση των 

εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα, στην ανάληψη εκπαιδευτικών δράσεων 

και στην επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων, ενώ άνω του μετρίου, αλλά όχι υψηλή, 

είναι η επίδοσή τους σε κάποια εξωδιδακτικά καθήκοντα (όπως διοργάνωση σχολικών 

εορτών). 

Η ανάλυση συσχέτισης επαλήθευσε όλες τις υποθέσεις σχετικά με το πρόσημο της 

συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές της έρευνας. Συγκεκριμένα, το σχολικό οργανω-

σιακό κλίμα έχει αρνητική συνάφεια με την επαγγελματική εξουθένωση και θετική με 

την επαγγελματική ικανοποίηση, την οργανωσιακή και επαγγελματική δέσμευση και 

την επίδοση των εκπαιδευτικών. Η επαγγελματική εξουθένωση έχει αρνητική συσχέτι-

ση με όλες τις μεταβλητές της έρευνας. Η επαγγελματική ικανοποίηση, η δέσμευση και 

η επίδοση των εκπαιδευτικών συσχετίζονται όλες θετικά μεταξύ τους. Ο βαθμός συσχέ-

τισης ποικίλλει σημαντικά. Υπάρχουν πάρα πολλές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, 

αλλά οι περισσότερες έχουν χαμηλή ένταση. Η επαγγελματική επίδοση έχει χαμηλή συ-

σχέτιση με όλες τις μεταβλητές της έρευνας. Ο υψηλότερος συντελεστής συσχέτισης 
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του Spearman είναι 0,341 και εκφράζει τη συνάφεια ανάμεσα στην επίδοση στα διδα-

κτικά καθήκοντα και στη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα. Πολύ υψηλή συσχέ-

τιση υπάρχει ανάμεσα στις μεταβλητές στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας-συναισθηματική 

εξάντληση, στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας-οργανωσιακή δέσμευση, ικανοποίηση από συνα-

δελφικότητα-οργανωσιακή δέσμευση. 

Ο έλεγχος ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων ανέδειξε πολλές διαφορές ανάμεσα 

στις ομάδες των υποκειμένων της έρευνας. Τα ατομικά και οργανωσιακά χαρακτηρι-

στικά ασκούν στατιστικά σημαντική επίδραση στις μεταβλητές της έρευνας αλλά η επί-

δραση αυτή είναι πολύ μικρή. Τη μεγαλύτερη επίδραση ασκεί ο αριθμός διδασκόντων 

του σχολείου (μέγεθος σχολείου) στην αντίληψη των εκπαιδευτικών των μικρών και 

μεγάλων σχολείων για τον φόρτο εξωδιδακτικών καθηκόντων (η2=0,200) και για το με-

γεθος των τμημάτων (η2=0,142). 

Δοκιμάστηκαν πολλά μοντέλα παλινδρόμησης για την πρόβλεψη των εξαρτημένων 

μεταβλητών της έρευνας. Οι μεταβλητές που μπορούν να ερμηνευτούν πολύ ικανοποιη-

τικά από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας είναι η συναισθηματική εξάντληση, η ικα-

νοποίηση από το διευθυντικό στυλ ηγεσίας, από την επάρκεια πόρων, από τη συναδελφι-

κότητα, από τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα, από το μέγεθος των τμημάτων 

και η οργανωσιακή δέσμευση. Μέτρια προβλεπτική ικανότητα έχουν τα μοντέλα παλιν-

δρόμησης για τη σωματική εξάντληση, την ικανοποίηση από τη συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας, από την προσωπική ανάπτυξη, από την εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων και από την 

ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. Μικρή προβλεπτική ικανότητα έχουν τα μοντέλα 

παλινδρόμησης για την ψυχική εξάντληση από μαθητές και τη μειωμένη προσωπική επί-

τευξη. Πολύ μικρή προβλεπττική ικανότητα έχουν τα μοντέλα παλινδρόμησης για όλες 

τις διαστάσεις της επαγγελματικής επίδοσης των εκπαιδευτικών. Τέλος, η επαγγελμα-

τική δέσμευση δε μπορεί να προβλεφθεί από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας λόγω 

σοβαρής παραβίασης των προϋποθέσεων της ανάλυσης παλινδρόμησης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δημιουργήθηκε ένα νέο εργαλείο για τη μέτρη-

ση των μεταβλητών της έρευνας. Από την παραγοντική ανάλυση των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν βάσει του ερωτηματολογίου προέκυψε μία δομή σχολικού οργνανω-

σιακού κλίματος αποτελούμενη από επτά παράγοντες. Μία συμβολή της παρούσας έ-

ρευνας έγκειται στην ανάδειξη του ρόλου του/της διευθυντή/ριας στη διαμόρφωση του 

σχολικού οργανωσιακού κλίματος και των στάσεων των εκπαιδευτικών. Οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για το διευθυντικό στυλ ηγεσίας είναι ο πρώτος και κυριότερος πα-

ράγοντας της δομής του σχολικού οργανωσιακού κλίματος (33,6% της συνολικής δια-

κύμανσης), ενώ επίσης ευθύνονται για τη διαμόρφωση και των στάσεων των εκπαιδευ-



162 

τικών. Συγεκριμένα, το διευθυντικό στυλ ηγεσίας είναι ο κυριότερος προβλεπτικός πα-

ράγοντας της συναισθηματικής εξάντλησης και της οργανωσιακής δέσμευσης. Επίσης 

από την παραγοντική ανάλυση των δεδομένων για την επαγγελματική ικανοποίηση το 

διευθυντικό στυλ ηγεσίας αναδείχθηκε ο πρώτος και βασικότερος παράγοντας, που ερ-

μηνεύει το μεγαλύτερο ποσοστό (38,5%) της συνολικής διακύμανσης. Ωστόσο σχεδόν 

μηδενική είναι η επίδραση του διευθυντικού στυλ ηγεσίας στην επαγγελματική επίδοση 

των εκπαιδευτικών. 

Δεύτερος σε σημασία παράγοντας από την παραγοντική ανάλυση των δεδομένων 

για το σχολικό οργανωσιακό κλίμα αναδείχθηκε η συναδελφικότητα (10,1% της συνο-

λικής διακύνσης). Η συναδελφικότητα αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της 

συναισθηματικής εξάντλησης και της οργανωσιακής δέσμευσης, αλλά δεν ασκεί επιρ-

ροή στην επαγγελματική επίδοση των εκπαιδευτικών. 

Τρίτος σε σημασία παράγοντας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος έρχεται η 

συμπεριφορά των μαθητών (8,2% της συνολικής διακύμανσης). Η συμπεριφορά των 

μαθητών επηρεάζει σημαντικά την προσωπική επίτευξη των εκπαιδευτικών, την οργα-

νωσιακή τους δέσμευση και την επαγγελματική τους επίδοση. 

Μία άλλη συμβολή της παρούσας έρευνας είναι ότι τα οργανωσιακά και ατομικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ασκούν πολύ μικρή επίδραση στις μεταβλητές της 

έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι πολύ μικρό ποσοστό της διακύμανσης των μεταβλητών 

μπορεί να αποδοθεί στα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

 

7.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει με έγκυρα και αξιόπιστα μέσα 

τη σχέση ανάμεσα στο σχολικό οργανωσιακό κλίμα, τις στάσεις των εκπαιδευτικών και 

την επίδοσή τους στα σχολεία ΔΕ. Αν και έγινε προσπάθεια να τηρηθούν οι βασικές 

αρχές της στατιστικής μεθοδολογίας, τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας πρέπει 

να ερμηνευτούν με προσοχή στον γενικό πληθυσμό εξαιτίας κάποιων περιορισμών. 

Συγκεκριμένα: 

 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απευθύνθηκε μόνο σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ΔΕ 

της δημόσιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συνεπώς δε συμμετείχαν 

στην έρευνα αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιδιωτικά 

σχολεία, σε μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Σχολεία Δεύτερης Ευ-

καιρίας. Επίσης, το ερωτηματολόγιο δεν αφορούσε διευθυντές/ριες σχολικών μονά-

δων και Εργαστηριακών Κέντρων, συμβούλους ειδικοτήτων και παιδαγωγικής ευ-
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θύνης. Επιπλέον, στην έρευνα κλήθηκαν να συμμετάσχουν μόνο εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των νομών Θεσσαλονίκης και Λάρισας. 

 Η εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς, 

αφού αυτό δημιουργήθηκε, δοκιμάστηκε και ελέγχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας. 

 Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι δηλώσεις αυτο-αναφοράς, που σημαίνει ότι 

είναι αναμενόμενο να υπάρχει κάποιος βαθμός μεροληψίας και ανειλικρίνειας των 

συμμετεχόντων. 

 Το δείγμα της έρευνας δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας συστηματικής δειγματολη-

ψίας, αν και όλες οι ειδικότητες των καθηγητών είχαν ικανοποιητική αντιπροσώ-

πευση.  

 Η διάχυση του ερωτηματολογίου έγινε μέσω διαδικτύου και δεν υπήρξε προσωπική 

επαφή της ερευνήτριας με τους συμμετέχοντες, προκειμένου να δοθούν περαιτέρω 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις. Βέβαια στις συνοδευτικές επιστολές προς τους/τις 

διευθυντές/ριες και τους εκπαιδευτικούς υπήρχαν πληροφορίες για τον τρόπο που 

μπορούσε να έλθει κάποιος σε επαφή με την ερευνήτρια, αλλά ουδείς επικοινώνησε. 

Συνεπώς δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν ορθά το νόημα 

και τον σκοπό των ερωτήσεων. 

 Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τον αριθμό των παραληπτών της φόρμας συμπλήρω-

σης του ερωτηματολογίου, αφού η αποστολή της στους εκπαιδευτικούς αφέθηκε 

στη διακριτική ευχέρεια των σχολικών διευθυντών/ριών, στους οποίους απεστάλη 

προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το δείγμα ευκολίας, που αποτελούνταν από  

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα εθελοντικά, δεν είχαν κανονική κατα-

νομή. Επίσης σε κάποιες δηλώσεις παρατηρήθηκε μεγάλη ασυμμετρία (λ.χ. επίδοση 

στα διδακτικά καθήκοντα). Στην έλλειψη κανονικότητας οφείλονται κάποιοι περιο-

ρισμοί και προβλήματα που ήλθαν στον φως κατά τη στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων. 

 

7.4 Προτάσεις για παραπέρα έρευνα  

Η παρούσα έρευνα είχε κάποιους τοπικούς, χρονικούς αλλά και μεθοδολογικούς 

περιορισμούς και γι’ αυτό δεν ήταν δυνατό να εξαντλήσει τα υπό πραγμάτευση θέματα. 

Εξάλλου από τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας προκύπτουν κάποιοι προβλη-

ματισμοί, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παραπέρα έρευνας. Ακολουθούν, 
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λοιπόν, κάποιες προτάσεις, που μπορούν να δώσουν το έναυσμα σε άλλους ερευνητές 

να μελετήσουν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ του σχολικού οργανωσιακού κλίματος, των 

στάσεων των εκπαιδευτικών και της επίδοσής τους. 

 Προτείνεται να διεξαχθεί έρευνα σε μεγαλύτερο και ευρύτερο δείγμα, ώστε να 

περιλαμβάνει και διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, 

σχολικούς συμβούλους, καθηγητές που υπηρετούν σε μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, καθώς 

και αναπληρωτές και ωρομισθίους. 

 Σε επόμενες έρευνες πρέπει να γίνει προσπάθεια για λήψη τυχαίου δείγματος, το 

οποίο θα προέρχεται όχι μόνο από δύο νομούς αλλά από όλη την Ελλάδα. Επίσης η 

έρευνα μπορεί να επεκταθεί και στην ΠΕ. 

 Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το 

σχολικό κλίμα, τις στάσεις και την επίδοση των εκπαιδευτικών, όπως είναι τα χαρα-

κτηριστικά προσωπικότητας των εκπαιδευτικών και το κοινωνικο-οικονομικό status 

των σχολείων. 

 Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας και η επίδραση 

των διαφόρων μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα, στις στάσεις και στην επίδοσή τους. 

 Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας καλό είναι 

αυτή να συνδυαστεί με ποιοτικές μεθόδους (λ.χ. συνεντεύξεις, μελέτες περίπτωσης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ερωτηματολόγιο έρευνας 
 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Ερωτηματολόγιο για τη σχέση μεταξύ του σχολικού κλίματος,  

των στάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους επίδοσης 

 

Τμήμα 1. Στοιχεία σχολικής μονάδας 

(Σημείωση: Αναφερθείτε στο σχολείο όπου έχετε οργανική θέση ή είστε λειτουργικά τοποθετη-

μένοι) 

1. Περιοχή σχολείου 

 Αστική 

 Ημιαστική 

 Αγροτική 

 

2. Τύπος σχολείου  

 Γυμνάσιο 

 ΓΕ.Λ. 

 ΕΠΑ.Λ. 

 

3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο 

 Α΄ Θεσσαλονίκης 

 Β΄ Θεσσαλονίκης 

 Λάρισας 

 

4. Φύλο επικεφαλής σχολείου 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

5. Αριθμός διδασκόντων σχολείου 

 ≤ 20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 > 50 

 

Τμήμα 2. Στοιχεία εκπαιδευτικού 

6. Φύλο 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 
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7. Ηλικία 

 ≤ 30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 > 60 
 

8. Τίτλοι σπουδών (πλην του βασικού) 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 Δεύτερο πτυχίο 

 

9. Κλάδος-Ειδικότητα 

 

10. Έτη συνολικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση  

 < 2 

 2-5 

 6-10 

 11-15 

 16-20 

 > 20 
 

11. Έτη υπηρεσίας στο σχολείο που υπηρετείτε σήμερα 

 < 1 

 1-3 

 4-6 

 7-10 

 11-15 

 > 15 
 

12. Ώρες διδασκαλίας στη Γ΄ Λυκείου 

 0 

 1-3 

 4-6 

 7-9 

 ≥ 10 
 

13. Ώρες διδασκαλίας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου 

 0 

 1-3 

 4-6 

 7-9 

 ≥ 10 

 

14. Συνήθης τρόπος μετάβασης στο σχολείο 

 Πεζή ή με ποδήλατο 

 Με αυτοκίνητο 

 Με αστικό λεωφορείο 

 Με υπεραστικό λεωφορείο 

 Με τρένο 

Επιλογή από λίστα 
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15. Απαιτούμενος χρόνος για τη μετάβαση στο σχολείο 

 ≤ 15 λεπτά 

 16-30 λεπτά 

 31-45 λεπτά 

 46-60 λεπτά 

 > 1 ώρα  

 

Σημείωση: Στην ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου, που απεστάλη στα σχολεία, μετά 

από κάθε ερώτηση υπήρχε η παρακάτω φόρμα συμπλήρωσης: 

 1 2 3 4 5  

Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα 

 

Τμήμα 3. Σχολικό Κλίμα 

Η γραμμική κλίμακα των απαντήσεων έχει ως εξής: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

Σε αυτό το σχολείο οι μαθητές… 

16. συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό απέναντι στους εκπαιδευτικούς. 

17. βοηθούν και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα. 

18. είναι αρκετά θορυβώδεις και έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά. 

19. αναγνωρίζουν και σέβονται ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου. 

20. κοροϊδεύουν τους συμμαθητές τους που παίρνουν καλούς βαθμούς ή κερδίζουν βραβεία σε 

σχολικούς διαγωνισμούς. 

Σε αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί… 

21. βοηθούν και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. 

22. έχουν συνοχή και ενότητα. 

23. έχουν καλή επικοινωνία μεταξύ τους και συνεργάζονται αρμονικά. 

24. συχνά διαφωνούν έντονα για ασήμαντα πράγματα και συγκρούονται μεταξύ τους. 

25. ζηλεύουν και ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. 

26. έχουν ίσες ευκαιρίες για επιμόρφωση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

27. έχουν ίσες ευκαιρίες για ανάληψη σημαντικών καθηκόντων και ευθυνών και για επαγγελματική 

εξέλιξη. 

28. έχουν απόλυτη ελευθερία όσον αφορά στην επιλογή διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. 

29. μπορούν να παρεκκλίνουν από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, εάν το κρίνουν αναγκαίο. 

30. συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

31. μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, ακόμα και για θέματα που ανήκουν στην 

αποφασιστική αρμοδιότητα του/της διευθυντή/ριας. 

32. διδάσκουν σε τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, γεγονός που δυσκολεύει το διδακτικό 

τους έργο. 

33. έχουν πολλά εξωδιδακτικά καθήκοντα, που αποβαίνουν εις βάρος του διδακτικού τους έργου. 
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Σε αυτό το σχολείο ο/η διευθυντής/ρια… 

34. είναι προσιτός/ή και φιλικός/ή απέναντι στους εκπαιδευτικούς. 

35. ενθαρρύνει την κριτική και τον διάλογο στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. 

36. προσφέρει στους εκπαιδευτικούς κάθε απαραίτητη υποστήριξη, υλική και ηθική, για την 

εφαρμογή πρωτότυπων ιδεών και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 

37. είναι δεσποτικός/ή και απόλυτος/η απέναντι στους εκπαιδευτικούς. 

38. κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 

Σε αυτό το σχολείο οι γονείς/κηδεμόνες… 

39. αναγνωρίζουν την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινότητα και στην κοινωνία γενι-

κότερα. 

40. συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και συ-

μπεριφοράς των τέκνων τους. 

41. είναι πρόθυμοι να συνδράμουν σε διάφορες σχολικές δράσεις, όποτε τους ζητηθεί. 

42. ασκούν συχνά αρνητική κριτική στον/στην διευθυντή/ρια και στους εκπαιδευτικούς για θέ-

ματα πειθαρχίας των τέκνων τους. 

Σε αυτό το σχολείο… 

43. τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και αισθητικής. 

44. οι αίθουσες διδασκαλίας είναι άνετες, όμορφες και λειτουργικές.  

45. τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής είναι άρτια εξοπλισμένα και ασφαλή. 

46. η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται συχνά για διδακτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

47. το γραφείο των καθηγητών είναι άνετο, καλαίσθητο και ευχάριστο.    

48. οπτικοακουστικά μέσα, φωτοτυπικά μηχανήματα και γραφικά είδη είναι επαρκή και άμεσα 

διαθέσιμα. 

49. οι Η/Υ του γραφείου των καθηγητών είναι λειτουργικοί, επαρκείς και άμεσα διαθέσιμοι. 

50. οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από τη Σχολική Επιτροπή επαρκούν για την κάλυψη 

των αναγκών του σχολείου. 

 

Τμήμα 4. Στάσεις των Εκπαιδευτικών 

Η γραμμική κλίμακα των απαντήσεων έχει ως εξής: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

Σε αυτό το σχολείο…  

51. το καθημερινό μου πρόγραμμα διδασκαλίας είναι εξουθενωτικό. 

52. δεν έχω χρόνο να χαλαρώσω στα διαλείμματα λόγω των εξωδιδακτικών μου καθηκόντων. 

53. νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από την καθημερινή μου επαφή με εφήβους. 

54. οι συνάδελφοί μου δε με υπολογίζουν. 

55. νιώθω πιεσμένος/η από τις υπερβολικές απαιτήσεις του διευθυντή/ριας. 

56. ο/η διευθυντής/ρια δεν εμπιστεύεται απόλυτα τις ικανότητές μου και μου ασκεί συχνά αυ-

στηρή κριτική. 

57. δε με ενδιαφέρουν τα προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα των μαθητών. 

58. δεν ασχολούμαι με τα επαγγελματικά ή προσωπικά προβλήματα του/της διευθυντή/ριας ή 

των συναδέλφων μου. 
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59. οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών δεν αναγνωρίζουν το έργο και την αξία μου ως εκπαιδευτικού. 

60. νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω αξιόλογα πράγματα για τους μαθητές. 

Σε αυτό το σχολείο είμαι ικανοποιημένος/η από… 

61. το ενδιαφέρον και την επίδοση των μαθητών στα μαθήματά μου. 

62. τη συμπεριφορά των μαθητών στα μαθήματά μου. 

63. την επαγγελματική υποστήριξη που λαμβάνω από τους συναδέλφους, όποτε τη ζητήσω. 

64. την προθυμία των συναδέλφων να με βοηθήσουν, ακόμα και σε προσωπικά μου θέματα. 

65. τις ευκαιρίες για αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων μου. 

66. τις ευκαιρίες για επιμόρφωση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

67. τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. 

68. την ελευθερία και αυτονομία κατά την άσκηση των διδακτικών μου καθηκόντων. 

69. τη δυνατότητα να επιβάλλω μόνος/η την πειθαρχία των μαθητών μέσα στην τάξη, χωρίς 

εξωτερικές παρεμβάσεις. 

70. τη συμμετοχή μου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου. 

71. τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών ή αναπληρωτών διευθυντών 

σχολικών μονάδων. 

72. τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. 

73. τον αριθμό των μαθητών (μέγεθος τάξης) στα τμήματα που διδάσκω. 

74. την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων.  

75. την επαγγελματική υποστήριξη που λαμβάνω από τον/την διευθυντή/ρια, όποτε τη ζητήσω. 

76. την προθυμία του/της διευθυντή/ριας να με βοηθήσει, ακόμα και σε προσωπικά μου θέματα. 

77. την επικοινωνία και τη συνεργασία μου με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών. 

78. τα υλικοτεχνικά μέσα που μου παρέχονται, για να επιτελέσω το έργο μου. 

79. τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που μου παρέχονται, για να υλοποιήσω κάποια 

εκπαιδευτική δράση. 

80. την υγιεινή, ασφάλεια και αισθητική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Νιώθω ότι… 

81. ανήκω σε αυτό το σχολείο. 

82. ταυτίζομαι απόλυτα με τις αξίες και τους στόχους αυτού του σχολείου. 

83. αυτό το σχολείο με εμπνέει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό κατά την επιτέλεση των κα-

θηκόντων μου. 

84. σε αυτό το σχολείο καταξιώνομαι ως εκπαιδευτικός. 

Εύχομαι να… 

85. ολοκληρώσω την καριέρα μου σε αυτό το σχολείο. 

86. μπορέσω να αλλάξω σχολείο την επόμενη χρονιά. 

Πιστεύω ότι… 

87. το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες για προσωπικά επι-

τεύγματα και αυτο-πραγμάτωση. 

88. ως εκπαιδευτικός έχω να προσφέρω πολλά ακόμα στους μαθητές και στην κοινωνία γενικότερα. 

Σκέφτομαι ότι… 

89. μάλλον δεν έπρεπε να γίνω εκπαιδευτικός. 

90. ίσως θα ήταν προτιμότερο να εγκαταλείψω τη διδασκαλία και να μεταταγώ σε κάποια διοι-

κητική υπηρεσία του δημοσίου. 
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Τμήμα 5. Επίδοση των Εκπαιδευτικών 

Η γραμμική κλίμακα των απαντήσεων έχει ως εξής: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

Σε αυτό το σχολείο… 

91. προετοιμάζω το μάθημα με προσοχή και επιμέλεια, για να το προσαρμόζω κάθε φορά στις 

ανάγκες των μαθητών μου. 

92. είναι απώλεια χρόνου να ετοιμάζω επιπρόσθετο υλικό για το μάθημα. 

93. προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνω τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές μου, για να μεγιστο-

ποιήσω τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

94. δεν αξίζει να αναλώνομαι προσπαθώντας να προσελκύσω και να διατηρήσω το ενδιαφέρον 

των μαθητών που δε συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. 

95. επιβραβεύω τους μαθητές για την προσπάθειά τους και τους ενθαρρύνω να θέτουν υψηλότε-

ρους μαθησιακούς στόχους. 

96. εργάζομαι με λίγους καλούς μαθητές μέσα στην τάξη και δεν ασχολούμαι με όσους έχουν 

χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο ή αργό ρυθμό μάθησης. 

97. είμαι πάντα πρόθυμος/η να αφιερώσω χρόνο (στο διάλειμμα ή στο κενό μου) για να παρέχω 

επιπλέον διδακτική στήριξη σε κάποιον μαθητή που την έχει ανάγκη. 

98. δεν προτίθεμαι να αναλώσω χρόνο και ενέργεια συμμετέχοντας σε κάποια εκπαιδευτική 

δράση (Βουλή των Εφήβων, e-twinning κ.ά.). 

99. ευχαρίστως θα συνόδευα τους μαθητές σε μια πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή. 

100. η επίβλεψη των μαθητών στα διαλείμματα (εφημερίες) ή στους περιπάτους είναι για μένα 

αγγαρεία. 

101. διεκπεραιώνω πρόθυμα τα διοικητικά καθήκοντα που μου ανατίθενται και, εάν χρειαστεί, 

παραμένω μετά τη λήξη των μαθημάτων, για να ολοκληρώσω μια εργασία. 

102. προσπαθώ να αποφύγω τη διοργάνωση σχολικών εορτών (28ης Οκτωβρίου, 17ης Νοέμβρη κ.ά.). 

 
Στο παρακάτω πλαίσιο μπορείτε να γράψετε παρατηρήσεις, σκέψεις, προτάσεις. 

 

 

Ευχαριστώ θερμά. Η συνεργασία σας είναι πολύτιμη!  
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2. Επιστολές προς διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικούς 

 

Πρώτη επιστολή προς διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων 

Αξιότιμε/η κ. Διευθυντά/ρια, 

Ονομάζομαι Κερασία Γαλιγαλίδου και είμαι μόνιμη εκπαιδευτικός (ΠΥΣΔΕ Λάρισας), 

αποσπασμένη για το σχολικό έτος 2016-2017 στο νομό Πιερίας. Στο πλαίσιο εκπόνησης μετα-

πτυχιακής εργασίας για τη λήψη διπλώματος ειδίκευσης στη "Δημόσια Διοίκηση" (Τμήμα Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) συνέταξα ερωτηματολόγιο 

που αναφέρεται στη σχέση μεταξύ του σχολικού κλίματος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και 

της επαγγελματικής τους επίδοσης. 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δημόσια 

Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. των νομών Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Για το λόγο αυτό παρα-

καλώ να συνδράμετε στην έρευνα προωθώντας στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας την πα-

ρακάτω συνοδευτική επιστολή και τη φόρμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου της έρευνας. 

Σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα θα ήθελα να επισημάνω ότι το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις απολύτως εμπιστευτικές. Τα δεδομένα που 

θα προκύψουν θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητι-

κούς σκοπούς. 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου 

στο τηλέφωνο: 69…….. ή στο e-mail: mpm16006@uom.edu.gr 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Με τιμή 

Κερασία Γαλιγαλίδου 

Εκπαιδευτικός ΠΕ13 

 

Δεύτερη επιστολή προς διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων 

Αξιότιμε/η κ. Διευθυντά/ρια, 

Σε συνέχεια του από 13-3-2017 μηνύματός μου, σας παρακαλώ να προωθήσετε εκ νέου 

στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας την παρακάτω συνοδευτική επιστολή μαζί με τον σύν-

δεσμο, που παραπέμπει σε φόρμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. 

Σας υπενθυμίζω ότι το ερωτηματολόγιο αναφέρεται στη σχέση μεταξύ του σχολικού κλί-

ματος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους επίδοσης και συντάχθηκε 

στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας για τη λήψη διπλώματος ειδίκευσης στη 

"Δημόσια Διοίκηση" (Τμήμα ΟΔΕ, ΠΑΜΑΚ).  

Σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα θα ήθελα να επισημάνω και πάλι 

ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις απολύτως εμπιστευτικές. Τα δεδομένα 

που θα προκύψουν θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευ-

νητικούς σκοπούς. 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου 

στο τηλέφωνο: 69…….. ή στο e-mail: mpm16006@uom.edu.gr 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Με τιμή 

Κερασία Γαλιγαλίδου 

Εκπαιδευτικός ΠΕ13 
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Επιστολή προς εκπαιδευτικούς 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας παρακαλώ να συνδράμετε στην έρευνα που διεξάγω για τη σχέση μεταξύ του σχολικού 

κλίματος, των στάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους επίδοσης συμπληρώ-

νοντας το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. 

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας για τη 

λήψη διπλώματος ειδίκευσης στη "Δημόσια Διοίκηση" και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαι-

δευτικούς που υπηρετούν σε δημόσια Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. των νομών Θεσσαλονίκης 

και Λάρισας. 

Σχετικά με τη συμμετοχή σας στην έρευνα θα ήθελα να επισημάνω ότι το ερωτηματολόγιο 

είναι ανώνυμο και ότι οι απαντήσεις σας θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.  

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά της ώρας. Κατα-

νοώ ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, αλλά σας βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που θα προ-

κύψουν από τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεών σας θα συμβάλουν στην έρευνα για 

την επίδραση του σχολικού κλίματος στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των εκπαιδευ-

τικών. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου 

στο τηλέφωνο: 69…….. ή στο e-mail: mpm16006@uom.edu.gr 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίμηση 

Κερασία Γαλιγαλίδου 

Εκπαιδευτικός ΠΕ13 

 

 

URL Ερωτηματολογίου:  

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/e/1FAIpQLSehiatm22H9lpWnRYx3K29mMsV

D4huY1n7YmTPcuaViLKBH3w/viewform 

  

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/e/1FAIpQLSehiatm22H9lpWnRYx3K29mMsVD4huY1n7YmTPcuaViLKBH3w/viewform
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/e/1FAIpQLSehiatm22H9lpWnRYx3K29mMsVD4huY1n7YmTPcuaViLKBH3w/viewform
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3. Κατανομή συχνοτήτων μεταβλητών ερωτηματολογίου 
 

Στους επόμενους πίνακες καταγράφονται οι παρατηρούμενες συχνότητες σε απόλυτες τιμές 

(ni) και ποσοστά (%) για κάθε βαθμό της κλίμακας Likert (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 

3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα) στα εργαλεία της έρευ-

νας (Ν=280). Με (*) επισημαίνονται οι μεταβλητές που έχουν αρνητική διατύπωση. 

Πίνακας 40. Κατανομή συχνοτήτων μεταβλητών ΕρΣΟΚ 

  1  2  3  4  5  

  n1 % n2 % n3 % n4 % n5 % 

 
Σε αυτό το σχολείο οι μαθητές… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16 συμπεριφέρονται με ευγένεια και σεβασμό απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς. 

1 0,4 24 8,6 87 31,1 147 52,5 21 7,5 

17 βοηθούν και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς σε 

ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα. 

1 0,4 16 5,7 103 36,8 138 49,3 22 7,9 

18* είναι αρκετά θορυβώδεις και έχουν ανάρμοστη συμπερι-

φορά. 

30 10,7 98 35,0 76 27,1 71 25,4 5 1,8 

19 αναγνωρίζουν και σέβονται ο ένας τη διαφορετικότητα του 

άλλου. 

5 1,8 48 17,1 118 42,1 97 34,6 12 4,3 

20* κοροϊδεύουν τους συμμαθητές τους που παίρνουν κα-

λούς βαθμούς ή κερδίζουν βραβεία σε σχολικούς διαγω-

νισμούς. 

81 28,9 121 43,2 58 20,7 17 6,1 3 1,1 

 
Σε αυτό το σχολείο οι εκπαιδευτικοί… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21 βοηθούν και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. 5 1,8 23 8,2 74 26,4 148 52,9 30 10,7 

22 έχουν συνοχή και ενότητα. 11 3,9 31 11,1 95 33,9 121 43,2 22 7,9 

23 έχουν καλή επικοινωνία μεταξύ τους και συνεργάζονται 

αρμονικά. 

8 2,9 20 7,1 72 25,7 155 55,4 25 8,9 

24* συχνά διαφωνούν έντονα για ασήμαντα πράγματα και 

συγκρούονται μεταξύ τους. 

62 22,1 120 42,9 41 14,6 48 17,1 9 3,2 

25* ζηλεύουν και ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. 72 25,7 113 40,4 59 21,1 29 10,4 7 2,5 

26 έχουν ίσες ευκαιρίες για επιμόρφωση και απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων. 

6 2,1 21 7,5 62 22,1 120 42,9 71 25,4 

27 έχουν ίσες ευκαιρίες για ανάληψη σημαντικών καθηκό-

ντων και ευθυνών και για επαγγελματική εξέλιξη. 

9 3,2 32 11,4 71 25,4 108 38,6 60 21,4 

28 έχουν απόλυτη ελευθερία όσον αφορά στην επιλογή 

διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. 

9 3,2 12 4,3 37 13,2 120 42,9 102 36,4 

29 μπορούν να παρεκκλίνουν από το αναλυτικό πρόγραμ-μα 

σπουδών, εάν το κρίνουν αναγκαίο. 

7 2,5 21 7,5 68 24,3 136 48,6 48 17,1 

30 συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων που αφο-

ρούν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

12 4,3 24 8,6 55 19,6 119 42,5 70 25,0 

31 μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, ακό-

μα και για θέματα που ανήκουν στην αποφασιστική αρ-

μοδιότητα του/της διευθυντή/ριας. 

8 2,9 26 9,3 34 12,1 133 47,5 79 28,2 

32* διδάσκουν σε τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, γεγο-

νός που δυσκολεύει το διδακτικό τους έργο. 

37 13,2 73 26,1 70 25,0 68 24,3 32 11,4 

33* έχουν πολλά εξωδιδακτικά καθήκοντα, που αποβαίνουν 

εις βάρος του διδακτικού τους έργου. 

34 12,1 84 30,0 89 31,8 59 21,1 14 5,0 

 
Σε αυτό το σχολείο ο/η διευθυντής/ρια… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

34 είναι προσιτός/ή και φιλικός/ή απέναντι στους εκπαι-

δευτικούς. 

3 1,1 9 3,2 31 11,1 107 38,2 130 46,4 

35 ενθαρρύνει την κριτική και τον διάλογο στις συνεδριάσεις 

του συλλόγου διδασκόντων. 

11 3,9 21 7,5 38 13,6 100 35,7 110 39,3 

36 προσφέρει στους εκπαιδευτικούς κάθε απαραίτητη υπο-

στήριξη, υλική και ηθική, για την εφαρμογή πρωτότυπων 

ιδεών και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 

4 1,4 22 7,9 47 16,8 95 33,9 112 40,0 
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37* είναι δεσποτικός/ή και απόλυτος/η απέναντι στους εκ-

παιδευτικούς. 

142 50,7 86 30,7 29 10,4 22 7,9 1 0,4 

38* κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 111 39,6 79 28,2 41 14,6 33 11,8 16 5,7 

 Σε αυτό το σχολείο οι γονείς/κηδεμόνες…           

39 αναγνωρίζουν την προσφορά του σχολείου στην τοπική 

κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα. 

3 1,1 25 8,9 110 39,3 111 39,6 31 11,1 

40 συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη 

βελτίωση της επίδοσης και συμπεριφοράς των τέ-κνων 

τους. 

11 3,9 54 19,3 130 46,4 69 24,6 16 5,7 

41 είναι πρόθυμοι να συνδράμουν σε διάφορες σχολικές 

δράσεις, όποτε τους ζητηθεί. 

6 2,1 43 15,4 97 34,6 104 37,1 30 10,7 

42* ασκούν συχνά αρνητική κριτική στον/στην διευθυντή/ρια 

και στους εκπαιδευτικούς για θέματα πειθαρχίας των 

τέκνων τους. 

42 15,0 109 38,9 82 29,3 42 15,0 5 1,8 

 
Σε αυτό το σχολείο… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

43 τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προδιαγρα-φές 

υγιεινής, ασφάλειας και αισθητικής. 

20 7,1 46 16,4 74 26,4 107 38,2 33 11,8 

44 οι αίθουσες διδασκαλίας είναι άνετες, όμορφες και λει-

τουργικές.  

22 7,9 56 20,0 79 28,2 93 33,2 30 10,7 

45 τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής 

είναι άρτια εξοπλισμένα και ασφαλή. 

23 8,2 38 13,6 95 33,9 92 32,9 32 11,4 

46 η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται συχνά για διδακτικούς και 

ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

63 22,5 67 23,9 67 23,9 63 22,5 20 7,1 

47 το γραφείο των καθηγητών είναι άνετο, καλαίσθητο και 

ευχάριστο.    

35 12,5 51 18,2 62 22,1 96 34,3 36 12,9 

48 οπτικοακουστικά μέσα, φωτοτυπικά μηχανήματα και 

γραφικά είδη είναι επαρκή και άμεσα διαθέσιμα. 

15 5,4 53 18,9 53 18,9 114 40,7 45 16,1 

49 οι Η/Υ του γραφείου των καθηγητών είναι λειτουργικοί, 

επαρκείς και άμεσα διαθέσιμοι. 

35 12,5 60 21,4 69 24,6 77 27,5 39 13,9 

50 οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται από τη Σχολική 

Επιτροπή επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του 

σχολείου. 

58 20,7 71 25,4 94 33,6 53 18,9 4 1,4 

 

 

Πίνακας 41. Κατανομή συχνοτήτων μεταβλητών ΕρΕΕξ, ΕρΕΙκ και ΕρΟΕΔ 

  1  2  3  4  5  

  n1 % n2 % n3 % n4 % n5 % 

 Σε αυτό το σχολείο…           

51* το καθημερινό μου πρόγραμμα διδασκαλίας είναι εξου-

θενωτικό. 

20 7,1 99 35,4 116 41,4 40 14,3 5 1,8 

52* δεν έχω χρόνο να χαλαρώσω στα διαλείμματα λόγω των 

εξωδιδακτικών μου καθηκόντων. 

23 8,2 89 31,8 83 29,6 67 23,9 18 6,4 

53* νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από την καθημερινή μου 

επαφή με εφήβους. 

73 26,1 91 32,5 68 24,3 45 16,1 3 1,1 

54* οι συνάδελφοί μου δε με υπολογίζουν. 136 48,6 104 37,1 32 11,4 8 2,9 0 0,0 

55* νιώθω πιεσμένος/η από τις υπερβολικές απαιτήσεις του/ 

της διευθυντή/ριας. 

125 44,6 111 39,6 28 10,0 13 4,6 3 1,1 

56* ο/η διευθυντής/ρια δεν εμπιστεύεται απόλυτα τις ικανό-

τητές μου και μου ασκεί συχνά αυστηρή κριτική. 

168 60,0 82 29,3 17 6,1 13 4,6 0 0,0 

57* δε με ενδιαφέρουν τα προσωπικά ή οικογενειακά προ-

βλήματα των μαθητών. 

146 52,1 91 32,5 32 11,4 8 2,9 3 1,1 

58* δεν ασχολούμαι με τα επαγγελματικά ή προσωπικά προ-

βλήματα του/της διευθυντή/ριας ή των συναδέλφων μου. 

43 15,4 96 34,3 91 32,5 35 12,5 15 5,4 

59* οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών δεν αναγνωρίζουν το 

έργο και την αξία μου ως εκπαιδευτικού.  

87 31,1 115 41,1 60 21,4 14 5,0 4 1,4 

60* νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω αξιόλογα πράγματα για 

τους μαθητές. 

92 32,9 110 39,3 48 17,1 25 8,9 5 1,8 
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 Σε αυτό το σχολείο είμαι ικανοποιημένος/η από…            

61 το ενδιαφέρον και την επίδοση των μαθητών στα μαθή-

ματά μου. 

5 1,8 42 15,0 113 40,4 104 37,1 16 5,7 

62 τη συμπεριφορά των μαθητών στα μαθήματά μου. 3 1,1 29 10,4 77 27,5 130 46,4 41 14,6 

63 την επαγγελματική υποστήριξη που λαμβάνω από τους 

συναδέλφους, όποτε τη ζητήσω. 

6 2,1 21 7,5 77 27,5 134 47,9 42 15,0 

64 την προθυμία των συναδέλφων να με βοηθήσουν, ακό-

μα και σε προσωπικά μου θέματα. 

12 4,3 26 9,3 73 26,1 133 47,5 36 12,9 

65 τις ευκαιρίες για αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτή-

των μου. 

7 2,5 41 14,6 96 34,3 109 38,9 27 9,6 

66 τις ευκαιρίες για επιμόρφωση και απόκτηση νέων δεξιο-

τήτων. 

13 4,6 38 13,6 100 35,7 105 37,5 24 8,6 

67 τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. 17 6,1 46 16,4 108 38,6 88 31,4 21 7,5 

68 την ελευθερία και αυτονομία κατά την άσκηση των διδα-

κτικών μου καθηκόντων. 

0 0,0 25 8,9 28 10,0 151 53,9 76 27,1 

69 τη δυνατότητα να επιβάλλω μόνος/η την πειθαρχία των 

μαθητών μέσα στην τάξη, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. 

2 0,7 11 3,9 30 10,7 138 49,3 99 35,4 

70 τη συμμετοχή μου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 

λειτουργία του σχολείου. 

7 2,5 34 12,1 62 22,1 121 43,2 56 20,0 

71 τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής υποδιευθυ-

ντών ή αναπληρωτών διευθυντών σχολικών μονάδων. 

14 5,0 19 6,8 65 23,2 104 37,1 78 27,9 

72 τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής διευθυντών 

σχολικών μονάδων. 

16 5,7 22 7,9 65 23,2 95 33,9 82 29,3 

73 τον αριθμό των μαθητών (μέγεθος τάξης) στα τμήματα 

που διδάσκω. 

34 12,1 54 19,3 62 22,1 88 31,4 42 15,0 

74 την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων.  8 2,9 36 12,9 102 36,4 102 36,4 32 11,4 

75 την επαγγελματική υποστήριξη που λαμβάνω από τον/ 

την διευθυντή/ρια, όποτε τη ζητήσω. 

6 2,1 11 3,9 64 22,9 115 41,1 84 30,0 

76 την προθυμία του/της διευθυντή/ριας να με βοηθήσει, 

ακόμα και σε προσωπικά μου θέματα. 

9 3,2 19 6,8 53 18,9 108 38,6 91 32,5 

77 την επικοινωνία και τη συνεργασία μου με τους γονείς/ 

κηδεμόνες των μαθητών. 

8 2,9 31 11,1 112 40,0 107 38,2 22 7,9 

78 τα υλικοτεχνικά μέσα που μου παρέχονται, για να επι-

τελέσω το έργο μου. 

25 8,9 54 19,3 77 27,5 96 34,3 28 10,0 

79 τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που μου 

παρέχονται, για να υλοποιήσω κάποια εκπαιδευτική δράση. 

26 9,3 63 22,5 96 34,3 86 30,7 9 3,2 

80 την υγιεινή, ασφάλεια και αισθητική των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων. 

19 6,8 55 19,6 80 28,6 106 37,9 20 7,1 

 Νιώθω ότι…           

81 ανήκω σε αυτό το σχολείο. 8 2,9 19 6,8 58 20,7 111 39,6 84 30,0 

82 ταυτίζομαι απόλυτα με τις αξίες και τους στόχους αυτού 

του σχολείου. 

13 4,6 34 12,1 78 27,9 97 34,6 58 20,7 

83 αυτό το σχολείο με εμπνέει να δώσω τον καλύτερό μου 

εαυτό κατά την επιτέλεση των καθηκόντων μου. 

6 2,1 31 11,1 69 24,6 117 41,8 57 20,4 

84 σε αυτό το σχολείο καταξιώνομαι ως εκπαιδευτικός. 13 4,6 33 11,8 83 29,6 106 37,9 45 16,1 

 Εύχομαι να…           

85 ολοκληρώσω την καριέρα μου σε αυτό το σχολείο. 34 12,1 38 13,6 62 22,1 81 28,9 65 23,2 

86* μπορέσω να αλλάξω σχολείο την επόμενη χρονιά. 103 36,8 54 19,3 66 23,6 36 12,9 21 7,5 

 Πιστεύω ότι…           

87 το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι γεμάτο προκλή-

σεις και ευκαιρίες για προσωπικά επιτεύγματα και αυτο-

πραγμάτωση. 

2 0,7 16 5,7 45 16,1 114 40,7 103 36,8 

88 ως εκπαιδευτικός έχω να προσφέρω πολλά ακόμα 

στους μαθητές και στην κοινωνία γενικότερα. 

0 0,0 8 2,9 28 10,0 125 44,6 119 42,5 

 Σκέφτομαι ότι…           

89* μάλλον δεν έπρεπε να γίνω εκπαιδευτικός. 200 71,4 58 20,7 13 4,6 8 2,9 1 0,4 

90* ίσως θα ήταν προτιμότερο να εγκαταλείψω τη διδασκα-

λία και να μεταταγώ σε κάποια διοικητική υπηρεσία του 

δημοσίου. 

203 72,5 43 15,4 21 7,5 9 3,2 4 1,4 
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Πίνακας 42. Κατανομή συχνοτήτων μεταβλητών ΕρΕΕπ 

  1  2  3  4  5  

  n1 % n2 % n3 % n4 % n5 % 

 Σε αυτό το σχολείο…           

91 προετοιμάζω το μάθημα με προσοχή και επιμέλεια, για 

να το προσαρμόζω κάθε φορά στις ανάγκες των μαθητών 

μου. 

0 0,0 3 1,1 33 11,8 148 52,9 96 34,3 

92* είναι απώλεια χρόνου να ετοιμάζω επιπρόσθετο υλικό 

για το μάθημα. 

148 52,9 96 34,3 21 7,5 10 3,6 5 1,8 

93 προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνω τις διδακτικές μεθό-

δους και τεχνικές μου, για να μεγιστοποιήσω τα μαθη-

σιακά αποτελέσματα. 

0 0,0 4 1,4 21 7,5 138 49,3 117 41,8 

94* δεν αξίζει να αναλώνομαι προσπαθώντας να προσελ-

κύσω και να διατηρήσω το ενδιαφέρον των μαθητών 

που δε συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. 

125 44,6 112 40,0 32 11,4 9 3,2 2 0,7 

95 επιβραβεύω τους μαθητές για την προσπάθειά τους και 

τους ενθαρρύνω να θέτουν υψηλότερους μαθησιακούς 

στόχους. 

1 0,4 1 0,4 15 5,4 118 42,1 145 51,8 

96* εργάζομαι με λίγους καλούς μαθητές μέσα στην τάξη και 

δεν ασχολούμαι με όσους έχουν χαμηλό μορφωτικό 

υπόβαθρο ή αργό ρυθμό μάθησης. 

133 47,5 109 38,9 30 10,7 7 2,5 1 0,4 

97 είμαι πάντα πρόθυμος/η να αφιερώσω χρόνο (στο διά-

λειμμα ή στο κενό μου) για να παρέχω διδακτική στήριξη 

σε κάποιον μαθητή που την έχει ανάγκη. 

1 0,4 6 2,1 12 4,3 113 40,4 148 52,9 

98* δεν προτίθεμαι να αναλώσω χρόνο και ενέργεια συμ-

μετέχοντας σε κάποια εκπαιδευτική δράση (Βουλή των 

Εφήβων, e-twinning κ.ά.). 

99 35,4 93 33,2 50 17,9 28 10,0 10 3,6 

99 ευχαρίστως θα συνόδευα τους μαθητές σε μια πολυήμε-

ρη εκπαιδευτική εκδρομή. 

39 13,9 39 13,9 67 23,9 69 24,6 66 23,6 

100* η επίβλεψη των μαθητών στα διαλείμματα (εφημερίες) ή 

στους περιπάτους είναι για μένα αγγαρεία. 

90 32,1 82 29,3 65 23,2 28 10,0 15 5,4 

101 διεκπεραιώνω πρόθυμα τα διοικητικά καθήκοντα που 

μου ανατίθενται και, εάν χρειαστεί, παραμένω μετά τη 

λήξη των μαθημάτων, για να ολοκληρώσω μια εργασία. 

9 3,2 15 5,4 35 12,5 115 41,1 106 37,9 

102* προσπαθώ να αποφύγω τη διοργάνωση σχολικών εορ-

τών (28ης Οκτωβρίου, 17ης Νοέμβρη κ.ά.). 

75 26,8 57 20,4 82 29,3 39 13,9 27 9,6 
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4. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ερωτηματολογίου 
 

Πίνακας 43. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΣΟΚ 

Στοιχεία Ασυμμετρία Τ.Λ.Α. 
Ασυμμετρία/ 

Τ.Λ.Α. Κύρτωση Τ.Λ.Κ. 
Κύρτωση/ 

Τ.Λ.Κ. 

16. ΣΜ1 -0,471 0,146 -3,234  0,081 0,290  0,280 

17. ΣΜ2 -0,272 0,146 -1,871  0,138 0,290  0,476 

18r. ΣΜ3 -0,056 0,146 -0,385 -0,917 0,290 -3,161 

19. ΣΜ4 -0,194 0,146 -1,335 -0,256 0,290 -0,882 

20r. ΣΜ5 -0,683 0,146 -4,693  0,160 0,290  0,550 

21. Συν1 -0,713 0,146 -4,900  0,608 0,290  2,097 

22. Συν2 -0,577 0,146 -3,965  0,188 0,290  0,647 

23. Συν3 -0,927 0,146 -6,368  1,094 0,290  3,769 

24r. Συν4 -0,599 0,146 -4,115 -0,546 0,290 -1,881 

25r. Συν5 -0,653 0,146 -4,485 -0,145 0,290 -0,501 

26. ΠΑ1 -0,701 0,146 -4,811  0,189 0,290  0,653 

27. ΠΑ2 -0,528 0,146 -3,628 -0,282 0,290 -0,973 

28. ΕΑ1 -1,209 0,146 -8,305  1,431 0,290  4,932 

29. ΕΑ2 -0,721 0,146 -4,950  0,499 0,290  1,721 

30. ΛΑ1 -0,813 0,146 -5,580  0,200 0,290  0,690 

31. ΛΑ2 -0,989 0,146 -6,794  0,569 0,290  1,961 

32r. ΕρΠ1 -0,043 0,146 -0,298 -0,988 0,290 -3,403 

33r. ΕρΠ2 -0,121 0,146 -0,834 -0,679 0,290 -2,338 

34. ΣΗΔ1 -1,241 0,146 -8,523  1,617 0,290  5,573 

35. ΣΗΔ2 -1,068 0,146 -7,337  0,503 0,290  1,732 

36. ΣΗΔ3 -0,872 0,146 -5,986  0,052 0,290  0,180 

37r. ΣΗΔ4 -1,142 0,146 -7,840  0,437 0,290  1,505 

38r. ΣΗΔ5 -0,830 0,146 -5,702 -0,387 0,290 -1,334 

39. ΕΓ1 -0,183 0,146 -1,258 -0,072 0,290 -0,249 

40. ΕΓ2 -0,031 0,146 -0,216 -0,057 0,290 -0,195 

41. ΕΓ3 -0,231 0,146 -1,586 -0,383 0,290 -1,318 

42r. ΕΓ4 -0,298 0,146 -2,044 -0,518 0,290 -1,784 

43. ΕΠ1 -0,429 0,146 -2,946 -0,538 0,290 -1,854 

44. ΕΠ2 -0,255 0,146 -1,751 -0,712 0,290 -2,452 

45. ΕΠ3 -0,375 0,146 -2,574 -0,398 0,290 -1,371 

46. ΕΠ4  0,147 0,146  1,012 -1,075 0,290 -3,704 

47. ΕΠ5 -0,312 0,146 -2,143 -0,931 0,290 -3,209 

48. ΕΠ6 -0,457 0,146 -3,138 -0,691 0,290 -2,381 

49. ΕΠ7 -0,125 0,146 -0,860 -0,998 0,290 -3,440 

50. ΕΠ8  0,004 0,146  0,024 -0,958 0,290 -3,300 

N=280 

 

Πίνακας 44. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΕΕξ 

Στοιχεία Ασυμμετρία Τ.Λ.Α. 
Ασυμμετρία/ 

Τ.Λ.Α. Κύρτωση Τ.Λ.Κ. 
Κύρτωση/ 

Τ.Λ.Κ. 

51r. ΣΕ1 -0,170 0,146   -1,168 -0,158 0,290 -0,544 

52r. ΣΕ2 -0,140 0,146   -0,963 -0,729 0,290 -2,513 

53r. ΣΕ3 -0,319 0,146   -2,190 -0,917 0,290 -3,159 

54r. ΣΕ4 -0,975 0,146   -6,699  0,385 0,290  1,325 

55r. ΣΕ5 -1,231 0,146   -8,457  1,444 0,290  4,976 

56r. ΣΕ6 -1,521 0,146 -10,449  1,822 0,290  6,278 

57r. ΑΠ1 -1,334 0,146   -9,159  1,702 0,290  5,866 

58r. ΑΠ2 -0,390 0,146   -2,681 -0,324 0,290 -1,118 

59r. ΜΠΕ1 -0,730 0,146   -5,015  0,289 0,290  0,996 

60r. ΜΠΕ2 -0,801 0,146   -5,499  0,045 0,290  0,156 

N=280 
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Πίνακας 45. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΕIκ 

Στοιχεία Ασυμμετρία Τ.Λ.Α. 
Ασυμμετρία/ 

Τ.Λ.Α. Κύρτωση Τ.Λ.Κ. 
Κύρτωση/ 

Τ.Λ.Κ. 

61. ΙΣΜ1 -0,240 0,146 -1,651 -0,182 0,290 -0,628 

62. ΙΣΜ2 -0,448 0,146 -3,080 -0,123 0,290 -0,425 

63. ΙΣυν1 -0,625 0,146 -4,296  0,421 0,290  1,450 

64. ΙΣυν2 -0,736 0,146 -5,054  0,337 0,290  1,163 

65. ΙΠΑ1 -0,312 0,146 -2,142 -0,268 0,290 -0,925 

66. ΙΠΑ2 -0,413 0,146 -2,836 -0,117 0,290 -0,405 

67. ΙΠΑ3 -0,277 0,146 -1,905 -0,274 0,290 -0,942 

68. ΙΕΑ1 -0,852 0,146 -5,855  0,391 0,290  1,347 

69. ΙΕΑ2 -1,037 0,146 -7,124  1,415 0,290  4,876 

70. ΙΛΑ1 -0,582 0,146 -3,996 -0,210 0,290 -0,722 

71. ΙΛΑ2 -0,781 0,146 -5,364  0,133 0,290  0,460 

72. ΙΛΑ3 -0,735 0,146 -5,050 -0,110 0,290 -0,379 

73. ΙΕρΠ1 -0,254 0,146 -1,742 -0,984 0,290 -3,392 

74. ΙΕρΠ2 -0,287 0,146 -1,974 -0,190 0,290 -0,655 

75. ΙΣΗΔ1 -0,781 0,146 -5,362  0,550 0,290  1,896 

76. ΙΣΗΔ2 -0,883 0,146 -6,062  0,348 0,290  1,200 

77. ΙΕΓ1 -0,367 0,146 -2,517  0,144 0,290  0,496 

78. ΙΕΠ1 -0,297 0,146 -2,038 -0,719 0,290 -2,477 

79. ΙΕΠ2 -0,271 0,146 -1,861 -0,657 0,290 -2,264 

80. ΙΕΠ3 -0,367 0,146 -2,518 -0,590 0,290 -2,033 

N=280 
 

Πίνακας 46. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΟΕΔ 

Στοιχεία Ασυμμετρία Τ.Λ.Α. 
Ασυμμετρία/ 

Τ.Λ.Α. Κύρτωση Τ.Λ.Κ. 
Κύρτωση/ 

Τ.Λ.Κ. 

       81. ΟΔ1 -0,807 0,146   -5,544  0,281 0,290   0,969 

82. ΟΔ2 -0,463 0,146   -3,178 -0,408 0,290  -1,407 

83. ΟΔ3 -0,528 0,146   -3,627 -0,216 0,290  -0,745 

84. ΟΔ4 -0,476 0,146   -3,270 -0,232 0,290  -0,798 

85. ΟΔ5 -0,420 0,146   -2,883 -0,910 0,290  -3,135 

86r. ΟΔ6 -0,524 0,146   -3,597 -0,873 0,290  -3,008 

87. ΕΔ1 -0,843 0,146   -5,787  0,287 0,290   0,990 

88. ΕΔ2 -0,891 0,146   -6,118  0,566 0,290   1,951 

89r. ΕΔ3 -2,131 0,146 -14,638  4,636 0,290 15,975 

90r. ΕΔ4 -2,106 0,146 -14,463  4,086 0,290 14,079 

N=280 
 

Πίνακας 47. Ασυμμετρία και κυρτότητα μεταβλητών ΕρΕΕπ 

Στοιχεία Ασυμμετρία Τ.Λ.Α. 
Ασυμμετρία/ 

Τ.Λ.Α. Κύρτωση Τ.Λ.Κ. 
Κύρτωση/ 

Τ.Λ.Κ. 

91. ΔΚ1 -0,484 0,146   -3,327  0,013 0,290   0,044 

92r. ΔΚ2 -1,601 0,146 -10,994  2,685 0,290   9,253 

93. ΔΚ3 -0,756 0,146   -5,192  0,622 0,290   2,142 

94r. ΔΚ4 -1,125 0,146   -7,723  1,280 0,290   4,410 

95. ΔΚ5 -1,152 0,146   -7,911  2,382 0,290   8,207 

96r. ΔΚ6 -1,089 0,146   -7,480  1,103 0,290   3,801 

97. ΕξΔΚ1 -1,452 0,146   -9,969  2,993 0,290 10,314 

98r. ΕξΔΚ2 -0,802 0,146   -5,511 -0,157 0,290  -0,542 

99. ΕξΔΚ3 -0,319 0,146   -2,194 -1,035 0,290  -3,568 

100r. ΕξΔΚ4 -0,650 0,146   -4,466 -0,415 0,290  -1,431 

101. ΕξΔΚ5 -1,192 0,146   -8,185  1,192 0,290   4,107 

102r. ΕξΔΚ6 -0,302 0,146   -2,075 -0,920 0,290  -3,171 

N=280  
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5. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας ερωτηματολογίου 

 

5.1 Ερωτηματολόγιο για το Σχολικό Οργανωσιακό Κλίμα 

Λόγω του μικρού μεγέθους των δειγμάτων, που προέκυψαν από τη διχοτόμηση του συνο-

λικού δείγματος, τα 35 στοιχεία του ΕρΣΟΚ χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ώστε να διασφαλιστεί 

η εγκυρότητα των αναλύσεων. Το ΕρΣΟΚ1 περιλαμβάνει τις μεταβλητές των κλιμάκων Συμπε-

ριφορά μαθητών (ΣΜ: 16-20r), Συναδελφικότητα (Συν: 21-25r), Λήψη αποφάσεων (ΛΑ: 30-31), 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας (ΣΗΔ: 34-38r), Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων (ΕΓ: 39-42r), ενώ το 

ΕρΣΟΚ2 περιλαμβάνει τις μεταβλητές των κλιμάκων Προσωπική ανάπτυξη (ΠΑ: 26-27), Ελευ-

θερία-Αυτονομία (ΕΑ: 28-29), Εργασιακή πίεση (ΕρΠ: 32r-33r), Επάρκεια πόρων (ΕΠ: 43-50). 

Η παραγοντική ανάλυση του ΕρΣΟΚ έγινε σε τρεις φάσεις. Αρχικά διενεργήθηκε διερευνη-

τική παραγοντική ανάλυση του ΕρΣΟΚ1 στο δείγμα Ν1 (=140), επιβεβαιωτική ανάλυση στο 

δείγμα Ν2 (=140) και νέα διερευνητική σε όλο το δείγμα της έρευνας Ν (=280). Η ίδια μεθοδο-

λογία εφαρμόστηκε και στο ΕρΣΟΚ2. Τα μοντέλα που προέκυψαν από τις δύο προηγούμενες 

φάσεις ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μοντέλο, το οποίο ελέγχθηκε με επιβεβαιωτική ανάλυση παρα-

γόντων στο δείγμα Ν (=280). Μετά την οριστικοποίηση της δομής του ΕρΣΟΚ διενεργήθηκε 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση, προκειμένου να εξακριβωθεί η συγκλίνουσα και διακρί-

νουσα εγκυρότητα του μοντέλου. 

Α΄ φάση ελέγχου ΕρΣΟΚ 

Η διερευνητική ανάλυση του ΕρΣΟΚ1 στο δείγμα Ν1 ανέδειξε 4 παράγοντες, που μπορού-

σαν να ερμηνεύσουν το 62,375% της διακύμανσης. Οι δείκτες επάρκειας του δείγματος ήταν 

καλοί (KMO=0,887, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 0,753 έως 

0,949), αλλά οι μεταβλητές 19, 20r και 42r είχαν χαμηλές εταιρικότητες, η 20r δε φόρτισε για 

>0,3 και τα κατάλοιπα ήταν >5%. 

Σε επόμενες αναλύσεις αφαιρέθηκαν σταδιακά οι προβληματικές μεταβλητές, μέχρι να προ-

κύψει μία δομή με 4 παράγοντες (βλ. Pattern Matrix), που μπορούσαν να ερμηνεύσουν το 

68,753% της συνολικής διακύμανσης. Στον 1ο παράγοντα (42,347% της διακύμανσης) φόρτι-

σαν μεταβλητές των κλιμάκων ΣΗΔ και ΛΑ. Ο 2ος παράγοντας (9,564% της διακύμανσης) συ-

μπεριέλαβε όλες τις μεταβλητές της κλίμακας Συν. Οι 3ος και 4ος παράγοντες (11,845% και 

4,997% της διακύμανσης αντίστοιχα) σχηματίστηκαν από μεταβλητές των κλιμάκων ΣΜ και 

ΕΓ. Οι παράγοντες συσχετίζονταν μεταξύ τους, αλλά όχι σε βαθμό που να θίγεται η διακριτική 

εγκυρότητα του μοντέλου (βλ. Factor Correlation Matrix). Οι δείκτες επάρκειας του δείγματος 

(KMO=0,892, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 0,747 έως 0,947) και 

οι εταιρικότητες των μεταβλητών ήταν ικανοποιητικοί (βλ. Communalities), ενώ τα κατάλοιπα 

ήταν 6%. 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

16. ΣΜ1 ,626 ,650 

17. ΣΜ2 ,659 ,818 

18r. ΣΜ3 ,488 ,516 

21. Συν1 ,795 ,830 

22. Συν2 ,827 ,844 

23. Συν3 ,863 ,913 

24r. Συν4 ,565 ,454 

25r. Συν5 ,667 ,560 

30. ΛΑ1 ,699 ,613 

Pattern Matrix 

 

  Factor 

1 2 3 4 

37r. ΣΗΔ4 ,977    

35. ΣΗΔ2 ,918    

34. ΣΗΔ1 ,861    

38r. ΣΗΔ5 ,787    

31. ΛΑ2 ,759    

36. ΣΗΔ3 ,658    

30. ΛΑ1 ,610    

21. Συν1  ,969   

23. Συν3  ,944   
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31. ΛΑ2 ,635 ,589 

34. ΣΗΔ1 ,742 ,728 

35. ΣΗΔ2 ,839 ,832 

36. ΣΗΔ3 ,700 ,673 

37r. ΣΗΔ4 ,757 ,793 

38r. ΣΗΔ5 ,745 ,748 

39. ΕΓ1 ,524 ,590 

40. ΕΓ2 ,505 ,660 

41. ΕΓ3 ,517 ,565 
 

22. Συν2  ,877   

25r. Συν5  ,668   

24r. Συν4  ,621   

17. ΣΜ2   ,926  

16. ΣΜ1   ,797  

18r. ΣΜ3   ,676  

40. ΕΓ2    ,863 

41. ΕΓ3    ,712 

39. ΕΓ1    ,702 
 

 
 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 

1 1,000    

2 ,605 1,000   

3 ,324 ,283 1,000  

4 ,326 ,336 ,532 1,000 
 

Η αρχική παραγοντική δομή, που προέκυψε από τη διερευνητική ανάλυση στο δείγμα Ν1, 

ελέγχθηκε με την επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων στο δείγμα Ν2. Ο έλεγχος επιβεβαίωσε 

την αδυναμία των μεταβλητών 19, 20r και 42r να συμμετέχουν στο μοντέλο, ενώ επίσης φανέ-

ρωσε κάποιες άλλες μεταβλητές που αποδυνάμωναν την εγκυρότητά του. Δοκιμάστηκαν διά-

φορα μοντέλα με τη σταδιακή εξαίρεση από την ανάλυση των προβληματικών μεταβλητών, 

μέχρι να προκύψει ένα μοντέλο που να ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα και να είναι ανθεκτικό 

στον έλεγχο σταθερότητας (invariance test) σε δύο ομάδες (ανδρών και γυναικών), στην Com-

mon method bias και στον έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Έτσι αφαιρέθηκαν από το 

αρχικό μοντέλο οι μεταβλητές 20r (1o μοντέλο, αρχικό), 19 (2ο μοντέλο), 42r (3ο μοντέλο), 25r 

(4ο μοντέλο), 37r (5ο μοντέλο) και 41 (6ο μοντέλο, τελικό). Στους επόμενους πίνακες παρουσιά-

ζονται οι βασικοί δείκτες προσαρμογής για κάθε μοντέλο και οι δείκτες καλής προσαρμογής 

από την ανάλυση εγκυρότητας και αξιοπιστίας, ενώ στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα του 

τελικού μοντέλου.  

Συγκριτικά αποτελέσματα επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων του ΕρΣΟΚ1 (Ν2=140) 

Δείκτες Μοντέλα  

προσαρμογής Αρχικό 2ο  3ο  4ο  5ο  Τελικό 

χ2 379,655 335,974 288,321 211,802 145,170 115,398 

DF 164 146 129 113 98 84 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,013 

CMIN/DF 2,315 2,301 2,235 1,874 1,481 1,374 

SRMR ,0767 ,0721 ,0679 ,0616 ,0574 ,0482 

GFI ,792 ,802 ,823 ,859 ,892 ,908 

AGFI ,733 ,742 ,766 ,809 ,850 ,868 

CFI ,863 ,877 ,893 ,927 ,962 ,974 

RMSEA ,097 ,097 ,094 ,079 ,059 ,052 

PCLOSE ,000 ,000 ,000 ,003 ,229 ,430 

 

Διάγραμμα τελικού μοντέλου του ΕρΣΟΚ1 (Ν2=140) 
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Αποτελέσματα ανάλυσης εγκυρότητας και αξιοπιστίας τελικού μοντέλου του ΕρΣΟΚ1 (Ν2=140) 

Παράγοντες CR AVE MSV MaxR(H) ΕΓ ΣΗΔ Συν ΣΜ 

ΕΓ 0,767 0,623 0,281 0,784 0,790 
   

ΣΗΔ 0,909 0,626 0,235 0,940 0,416 0,791 
  

Συν 0,900 0,698 0,235 0,966 0,401 0,485 0,835 
 

ΣΜ 0,805 0,586 0,281 0,972 0,530 0,217 0,340 0,765 

CR=Composite Reliability, AVE=Average Variance Extracted, MSV=Maximum Shared Variance, 
MaxR(H)=Maximum Reliability. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

του ΕρΣΟΚ1 σε όλο το δείγμα της έρευνας (Ν=280). Για την εξαγωγή των παραγόντων χρησι-

μοποιήθηκε η μέθοδος Principal Axis Factoring και μέθοδος περιστροφής αξόνων η Promax. Η 

ορίζουσα του δειγματικού πίνακα ήταν >0,00001, οι τιμές MSA κινούνταν μεταξύ 0,776 και 

0,943 και τα κατάλοιπα ήταν 1%. Οι συντελεστές alpha του Cronbach φαίνονται στο τέλος του 

Pattern Matrix. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,882 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2741,850 

df 105 

Sig. ,000 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

16. ΣΜ1 ,580 ,705 

17. ΣΜ2 ,573 ,698 

18r. ΣΜ3 ,410 ,482 

21. Συν1 ,757 ,812 

22. Συν2 ,785 ,826 

23. Συν3 ,797 ,874 

24r. Συν4 ,429 ,411 

30. ΛΑ1 ,603 ,574 

31. ΛΑ2 ,621 ,621 

34. ΣΗΔ1 ,653 ,668 

35. ΣΗΔ2 ,782 ,837 

36. ΣΗΔ3 ,634 ,658 

38r. ΣΗΔ5 ,603 ,619 

39. ΕΓ1 ,467 ,636 

40. ΕΓ2 ,413 ,621 
 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 6,378 42,522 42,522 6,078 40,522 40,522 5,194 

2 2,253 15,020 57,542 1,900 12,665 53,186 4,568 

3 1,651 11,004 68,546 1,379 9,193 62,379 2,799 

4 1,067 7,113 75,659 ,685 4,563 66,942 2,798 

 ⁞        

15 ,139 ,925 100,000     
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Pattern Matrix 

 

     Factor 

1 2 3 4 

35. ΣΗΔ2 ,950    

31. ΛΑ2 ,838    

34. ΣΗΔ1 ,826    

36. ΣΗΔ3 ,751    

38r. ΣΗΔ5 ,745    

30. ΛΑ1 ,687    

23. Συν3  ,923   

21. Συν1  ,910   

22. Συν2  ,882   

24r. Συν4  ,645   

17. ΣΜ2   ,829  

16. ΣΜ1   ,800  

18r. ΣΜ3   ,724  

40. ΕΓ2    ,822 

39. ΕΓ1    ,754 

alpha 0,915 0,896 0,811 0,763 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 

1 1,000    

2 ,559 1,000   

3 ,264 ,312 1,000  

4 ,384 ,383 ,514 1,000 
 

Β΄ φάση ελέγχου ΕρΣΟΚ 

Στη δεύτερη φάση διενεργήθηκε στο δείγμα Ν1 διερευνητική ανάλυση παραγόντων του 

ΕρΣΟΚ2, ενώ συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση και οι μεταβλητές 19, 20r, 25r, 37r, 41 και 42r, 

που εξέπεσαν από το μοντέλο του ΕρΣΟΚ1. Η ανάλυση ανέδειξε 6 παράγοντες που μπορούσαν 

να ερμηνεύσουν μόλις το 51,496% της διακύμανσης. Οι δείκτες επάρκειας του δείγματος ήταν 

ικανοποιητικοί (KMO=0,792, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 0,585 

έως 0,894), αλλά οι μεταβλητές 20r, 29, 32r και 41 είχαν χαμηλές εταιρικότητες, η 46 δε 

φόρτισε σε κάποιον παράγοντα για >0,3 και τα κατάλοιπα ήταν 12%. 

Σε επόμενες αναλύσεις αφαιρέθηκαν σταδιακά οι μεταβλητές που δεν ταίριαζαν στο μοντέ-

λο (19, 20r, 29, 32r, 33r, 41 και 46). Έτσι προέκυψε μία δομή με 4 παράγοντες (βλ. Pattern 

Matrix), που ερμήνευαν το 54,741% της συνολικής διακύμανσης. Οι 1ος και 3ος παράγοντες 

(31,881% και 7,179% της διακύμανσης αντίστοιχα) συμπεριέλαβαν μεταβλητές από την κλίμα-

κα ΕΠ. Στον 2ο παράγοντα (12,160% της διακύμανσης) φόρτισαν μεταβλητές των κλιμάκων 

ΠΑ και ΕΑ, ενώ στον 4ο (3,521% της διακύμανσης) φόρτισαν μεταβλητές από τις κλίμακες Συν, 

ΣΗΔ και ΕΓ. Οι παράγοντες συσχετίζονταν μεταξύ τους χωρίς να θίγεται η διακριτική εγκυρό-

τητα του μοντέλου (βλ. Factor Correlation Matrix). Οι δείκτες επάρκειας του δείγματος ήταν 

ικανοποιητικοί (KMO=0,824, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 0,695 

έως 0,922), αλλά υπήρχαν κάποιες χαμηλές εταιρικότητες (βλ. Communalities) και τα κατάλοι-

πα ήταν 7%. 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

25r. Συν5 ,395 ,487 

26. ΠΑ1 ,510 ,763 

27. ΠΑ2 ,464 ,533 

28. ΕΑ1 ,320 ,332 

37r. ΣΗΔ4 ,312 ,464 

42r. ΕΓ4 ,210 ,279 

43. ΕΠ1 ,638 ,810 

44. ΕΠ2 ,670 ,761 

45. ΕΠ3 ,379 ,399 

47. ΕΠ5 ,465 ,472 

48. ΕΠ6 ,590 ,659 

49. ΕΠ7 ,578 ,777 

50. ΕΠ8 ,384 ,380 
 

Pattern Matrix 

 

 Factor 

1 2 3 4 

43. ΕΠ1 ,953    

44. ΕΠ2 ,820    

45. ΕΠ3 ,518    

26. ΠΑ1  ,964   

27. ΠΑ2  ,686   

28. ΕΑ1  ,540   

49. ΕΠ7   ,925  

48. ΕΠ6   ,745  

50. ΕΠ8   ,615  

47. ΕΠ5   ,397  

37r. ΣΗΔ4    ,619 

42r. ΕΓ4    ,489 

25r. Συν5    ,446 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 

1 1,000    

2 ,249 1,000   

3 ,500 ,441 1,000  

4 ,288 ,589 ,433 1,000 
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Η δομή του ΕρΣΟΚ2, που προέκυψε από την τελευταία διερευνητική ανάλυση στο δείγμα 

Ν1, ελέγχθηκε με επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων στο δείγμα Ν2 (1ο μοντέλο, αρχικό). Στη 

συνέχεια δοκιμάστηκαν διάφορα μοντέλα με τη σταδιακή εξαίρεση από την ανάλυση των μετα-

βλητών 42r (2ο μοντέλο), 25r και 37r (3ο μοντέλο), 48 (4ο μοντέλο) και 47 (5ο μοντέλο, τελικό). 

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες προσαρμογής για κάθε μοντέλο 

και οι δείκτες καλής προσαρμογής από την ανάλυση εγκυρότητας και αξιοπιστίας, ενώ στο σχή-

μα φαίνεται το διάγραμμα του τελικού μοντέλου, που αποτελείται από τρεις παράγοντες. 

Συγκριτικά αποτελέσματα επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων του ΕρΣΟΚ2 (Ν2=140) 

Δείκτες Μοντέλα 

προσαρμογής Αρχικό 2ο  3ο  4ο  Τελικό 

χ2 111,299 99,854 76,192 60,387 28,066 

DF 59 48 32 24 17 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,044 

CMIN/DF 1,886 2,080 2,381 2,516 1,651 

SRMR ,0759 ,0778 ,0861 ,0762 ,0550 

GFI ,893 ,896 ,906 ,920 ,953 

AGFI ,835 ,831 ,838 ,849 ,901 

CFI ,926 ,925 ,930 ,939 ,979 

RMSEA ,080 ,088 ,100 ,104 ,068 

PCLOSE ,019 ,007 ,004 ,005 ,230 

 

Διάγραμμα τελικού μοντέλου του ΕρΣΟΚ2 (Ν2=140) 

 

 

Αποτελέσματα ανάλυσης εγκυρότητας και αξιοπιστίας τελικού μοντέλου του ΕρΣΟΚ2 (Ν2=140) 

Παράγοντες CR AVE MSV MaxR(H) ΕΠa ΠΑ ΕΠb 

ΕΠa 0,903 0,825 0,301 0,988 0,908 

  ΠΑ 0,828 0,624 0,158 0,990 0,301 0,790 

 ΕΠb 0,833 0,626 0,301 0,991 0,549 0,398 0,791 

CR=Composite Reliability, AVE=Average Variance Extracted, MSV=Maximum Shared 
Variance, MaxR(H)=Maximum Reliability. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

του ΕρΣΟΚ2 σε όλο το δείγμα της έρευνας (Ν=280). Για την εξαγωγή των παραγόντων χρησι-

μοποιήθηκε η μέθοδος Principal Axis Factoring και μέθοδος περιστροφής αξόνων η Promax. Η 

ορίζουσα του δειγματικού πίνακα ήταν 0,032, οι τιμές MSA κυμαίνονταν από 0,626 έως 0,868 

και τα κατάλοιπα ήταν 0%. Οι συντελεστές alpha του Cronbach φαίνονται στο τέλος του 

Pattern Matrix. 
 

 
 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,737 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 951,279 

df 28 

Sig. ,000 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

26. ΠΑ1 ,497 ,698 

27. ΠΑ2 ,510 ,668 

28. ΕΑ1 ,324 ,364 

43. ΕΠ1 ,627 ,791 

44. ΕΠ2 ,669 ,803 

48. ΕΠ6 ,545 ,645 

49. ΕΠ7 ,535 ,766 

50. ΕΠ8 ,383 ,431 
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Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3,434 42,929 42,929 3,097 38,716 38,716 2,512 

2 1,594 19,925 62,854 1,260 15,744 54,461 2,114 

3 1,080 13,503 76,357 ,809 10,116 64,577 2,175 

 ⁞        

8 ,198 2,473 100,000     

 

 

 

Pattern Matrix 

      Factor 

 1 2 3 

49. ΕΠ7 ,926   

48. ΕΠ6 ,755   

50. ΕΠ8 ,598   

26. ΠΑ1  ,867  

27. ΠΑ2  ,813  

28. ΕΑ1  ,536  

43. ΕΠ1   ,921 

44. ΕΠ2   ,840 

alpha 0,811 0,784 0,879 
 

 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 

1 1,000   

2 ,395 1,000  

3 ,486 ,255 1,000 
 

Γ΄ φάση ελέγχου ΕρΣΟΚ 

Τελικά όλοι οι παράγοντες του ΕρΣΟΚ, που προέκυψαν από τις δύο προηγούμενες φάσεις, 

ενσωματώθηκαν σε ενιαίο μοντέλο (1ο μοντέλο, αρχικό), το οποίο ελέγχθηκε με επιβεβαιωτική 

ανάλυση παραγόντων στο συνολικό δείγμα (Ν=280). Μολονότι οι δείκτες προσαρμογής του 

αρχικού μοντέλου στα δεδομένα ήταν καλοί, κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνση της μεταβλη-

τής 28 (2ο μοντέλο, τελικό), ενέργεια που βελτίωσε όλους τους δείκτες. Η τιμή P είναι <0,05, 

αλλά αυτό δεν επιδρά στην αξιοπιστία του μοντέλου, καθώς η τιμή αυτή είναι ευαίσθητη στο 

μέγεθος του δείγματος. 
Συγκριτικά αποτελέσματα επιβεβαιωτικής 

ανάλυσης παραγόντων του ΕρΣΟΚ (Ν=280) 

Δείκτες Μοντέλα 

προσαρμογής Αρχικό Τελικό 

χ2 404,589 343,526 

DF 210 189 

P ,000 ,000 

CMIN/DF 1,927 1,818 

SRMR ,0495 ,0450 

GFI ,892 ,904 

AGFI ,859 ,872 

CFI ,950 ,959 

RMSEA ,058 ,054 

PCLOSE ,069 ,222 
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Διάγραμμα τελικού μοντέλου του ΕρΣΟΚ (Ν=280) 

 

 

Αποτελέσματα ανάλυσης εγκυρότητας και αξιοπιστίας τελικού μοντέλου του ΕρΣΟΚ (Ν=280) 

Παράγοντες CR AVE MSV MaxR(H) ΣΜ ΣΗΔ Συν ΕΓ ΕΠa ΕΠb ΠΑ 

ΣΜ 0,832 0,625 0,279 0,851 0,791 

      ΣΗΔ 0,919 0,655 0,346 0,949 0,270 0,809 

     Συν 0,913 0,728 0,328 0,972 0,325 0,573 0,853 

    ΕΓ 0,773 0,633 0,279 0,975 0,528 0,392 0,372 0,796 

   ΕΠa 0,882 0,789 0,278 0,979 0,187 0,231 0,193 0,410 0,888 

  ΕΠb 0,815 0,598 0,278 0,981 0,225 0,357 0,364 0,302 0,527 0,773 

 ΠΑ 0,826 0,708 0,346 0,984 0,255 0,588 0,514 0,284 0,258 0,351 0,841 

CR=Composite Reliability, AVE=Average Variance Extracted, MSV=Maximum Shared Variance, MaxR(H)=Maximum Reliability. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

σε όλο το δείγμα της έρευνας (Ν=280). Το 7 ορίστηκε ως ο αριθμός των εξαγόμενων παραγό-

ντων με τη μέθοδο Principal Axis Factoring και περιστροφή αξόνων Promax. Η παραγοντική 

δομή που προέκυψε ήταν ακριβώς ίδια με αυτή της επιβεβαιωτικής ανάλυσης. Οι επτά τελικοί 

παράγοντες του ΕρΣΟΚ ερμηνεύουν το 68,732% της διακύμανσης, οι εταιρικότητες των μετα-

βλητών είναι μεταξύ 0,429 και 0,873, ο δείκτης ΚΜΟ είναι 0,868, η Sig.=0,000 στο τεστ 

σφαιρικότητας του Bartlett, οι τιμές MSA βρίσκονται μεταξύ 0,680 και 0,938, ενώ τα κατά-

λοιπα είναι μόνο 1%. Το ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύει κάθε παράγοντας, καθώς και 

οι συντελεστές alpha του Cronbach φαίνονται στο τέλος του Pattern Matrix, ενώ η συσχέτιση 

κάθε παράγοντα με τους άλλους παρουσιάζεται στο Factor Correlation Matrix.  
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Pattern Matrix 

 

         Factor 

1 2 3 4 5 6 7 

35. ΣΗΔ2 ,999       

34. ΣΗΔ1 ,898       

31. ΛΑ2 ,805         

36. ΣΗΔ3 ,725       

38r. ΣΗΔ5 ,725       

30. ΛΑ1 ,619       

23. Συν3  ,927      

21. Συν1  ,919      

22. Συν2  ,890      

24r. Συν4  ,606      

17. ΣΜ2   ,837     

16. ΣΜ1   ,819     

18r. ΣΜ3   ,719     

49. ΕΠ7    ,921    

48. ΕΠ6    ,754    

50. ΕΠ8    ,659    

43. ΕΠ1     ,908   

44. ΕΠ2     ,880   

26. ΠΑ1      ,831  

27. ΠΑ2      ,736  

40. ΕΓ2       ,891 

39. ΕΓ1       ,616 

% διακύμανσης 33,646 10,104 8,149 6,466 4,125 3,517 2,726 

alpha 0,915 0,896 0,811 0,811 0,879 0,808 0,763 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 6 7 

1 1,000       

2 ,559 1,000      

3 ,288 ,325 1,000     

4 ,356 ,358 ,230 1,000    

5 ,258 ,200 ,202 ,514 1,000   

6 ,532 ,489 ,235 ,364 ,262 1,000  

7 ,310 ,334 ,477 ,266 ,373 ,183 1,000 

Κάθε παράγοντας που εξήχθη με την παραπάνω διαδικασία έλαβε την ονομασία της κλίμα-

κας από την οποία προήλθαν οι περισσότερες συνιστώσες μεταβλητές του. Ο υπολογισμός της 

τιμής του παράγοντα έγινε με βάση τη φόρτιση κάθε μεταβλητής. Στη συνέχεια αναφέρονται η 

κατάταξη των παραγόντων, η ονομασία, η συντομογραφία και ο τύπος από τον οποίο προκύπτει 

η τιμή τους. 

1ος  Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας  ΣΗΔ q035*0,999+q034*0,898+q031*0,805+q036*0,725+q038r*0,725+q030*0,619 

0,999+0,898+0,805+0,725+0,725+0,619 

2ος  Συναδελφικότητα  Συν q023*0,927+q021*0,919+q022*0,890+q024r*0,606 

0,927+0,919+0,890+0,606 

3ος  Συμπεριφορά μαθητών  

προς εκπαιδευτικούς 

 ΣΜΕκ q017*0,837+q016*0,819+q018r*0,719 

0,837+0,819+0,719 

4ος  Επάρκεια μέσων  ΕπΜε q049*0,921+q048*0,754+q050*0,659 

0,921+0,754+0,659 

5ος  Επάρκεια εγκαταστάσεων  ΕπΕγκ q043*0,908+q044*0,880 

0,908+0,880 

6ος  Προσωπική ανάπτυξη  ΠΑ q026*0,831+q027*0,736 

0,831+0,736 

7ος  Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων  ΕΓ q040*0,891+q039*0,616 

0,891+0,616 
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5.2 Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Εξουθένωση 

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση του ΕρΕΕξ στο δείγμα Ν1 ανέδειξε 3 παράγοντες που 

ερμήνευαν το 47,057% της διακύμανσης. Οι δείκτες επάρκειας του δείγματος ήταν καλοί 

(KMO=0,682, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 0,530 έως 0,824), 

αλλά οι μεταβλητές 53, 57 και 58 είχαν χαμηλές εταιρικότητες και τα κατάλοιπα ήταν 20%. 

Μετά την απομάκρυνση των προβληματικών μεταβλητών προέκυψε μία δομή με 3 παράγο-

ντες, που ερμήνευαν το 54,112% της διακύμανσης. Στους δύο πρώτους παράγοντες (30,285% 

και 13,326% αντίστοιχα) φόρτισαν οι μεταβλητές της Συναισθηματικής εξάντλησης (ΣΕ), ενώ 

στον 3ο παράγοντα (10,501%) φόρτισαν οι μεταβλητές της Μειωμένης προσωπικής επίτευξης 

(ΜΠΕ). Οι δείκτες επάρκειας του δείγματος ήταν οριακοί (KMO=0,668, Sig.=0,000 στο τεστ 

σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 0,501 έως 0,771), η ορίζουσα του δειγματικού πίνακα 

ήταν 0,191, κατάλοιπα δεν υπήρχαν, ενώ οι εταιρικότητες είχαν αποδεκτές τιμές. 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

51. ΣΕ1 ,331 ,455 

52. ΣΕ2 ,362 ,697 

54. ΣΕ4 ,341 ,423 

55. ΣΕ5 ,386 ,504 

56. ΣΕ6 ,393 ,659 

59. ΜΠΕ1 ,356 ,671 

60. ΜΠΕ2 ,227 ,379 
 

Pattern Matrix 

      Factor 

 1 2 3 

56. ΣΕ6 ,870   

55. ΣΕ5 ,678   

54. ΣΕ4 ,593   

52. ΣΕ2  ,837  

51. ΣΕ1  ,686  

59. ΜΠΕ1   ,722 

60. ΜΠΕ2   ,662 
 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 

1 1,000   

2 ,337 1,000  

3 ,380 ,261 1,000 
 

Η παραπάνω δομή ελέγχθηκε με επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων στο δείγμα Ν2. Το 

αρχικό μοντέλο είχε καλούς δείκτες προσαρμογής στα δεδομένα, ωστόσο περαιτέρω έλεγχος 

έδειξε ότι ο τρίτος παράγοντας είχε χαμηλή αξιοπιστία (CR<0,70) και χαμηλή συγκλίνουσα 

εγκυρότητα (AVE<0,50). Για τον λόγο αυτό απομακρύνθηκαν από το μοντέλο οι μεταβλητές 

59 και 60, που αναφέρονται στη ΜΠΕ. Το τελικό μοντέλο αποτελείται από δύο συσχετιζόμε-

νους παράγοντες, ο πρώτος από τους οποίους αποτελείται από τρεις μεταβλητές που περιγρά-

φουν τη Συναισθηματική εξάντληση (ΣυνΕξ) και ο άλλος αποτελείται από δύο μεταβλητές που 

περιγράφουν τη Σωματική εξάντληση (ΣωμΕξ) που βιώνει ο εκπαιδευτικός. 

Συγκριτικά αποτελέσματα επιβεβαιωτικής 

ανάλυσης παραγόντων του ΕρΕΕξ (Ν2=140) 

Δείκτες Μοντέλα 

προσαρμογής Αρχικό Τελικό 

χ2 20,092 4,906 

DF 14 4 

P ,127 ,297 

CMIN/DF 1,435 1,227 

SRMR ,0514 ,0323 

GFI ,962 ,986 

AGFI ,923 ,946 

CFI ,975 ,995 

RMSEA ,056 ,040 

PCLOSE ,386 ,464 
 

 
Διάγραμμα τελικού μοντέλου του ΕρΕΕξ (Ν2=140) 

 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

του ΕρΕΕξ σε όλο το δείγμα της έρευνας (Ν=280). Για την εξαγωγή των παραγόντων χρησιμο-

ποιήθηκε η μέθοδος Principal Axis Factoring και μέθοδος περιστροφής αξόνων η Promax. Η 

ορίζουσα του δειγματικού πίνακα είναι 0,266, οι τιμές MSA βρίσκονται μεταξύ 0,568 και 0,784 

και τα κατάλοιπα είναι 0%. Οι χαμηλές τιμές των δεικτών ΚΜΟ και MSA δικαιολογούνται από 

τον μικρό αριθμό των μεταβλητών που συμμετέχουν στην ανάλυση. 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,664 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 366,367 

df 10 

Sig. ,000 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

51. ΣΕ1 ,303 ,525 

52. ΣΕ2 ,329 ,574 

54. ΣΕ4 ,309 ,393 

55. ΣΕ5 ,470 ,628 

56. ΣΕ6 ,455 ,672 
 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 2,312 46,233 46,233 1,888 37,768 37,768 1,772 

2 1,348 26,958 73,191 ,902 18,043 55,811 1,272 

 ⁞        

5 ,352 7,035 100,000     
 

 

 
Pattern Matrix 

       Factor 

 1 2 

56. ΣΕ6 ,842  

55. ΣΕ5 ,748  

54. ΣΕ4 ,632  

52. ΣΕ2  ,746 

51. ΣΕ1  ,737 

alpha 0,781 0,697 
 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 

1 1,000  

2 ,303 1,000 
 

  

Ακολουθούν η ονομασία, η σύντμηση και ο τύπος που δίνει την τιμή κάθε παράγοντα: 

1ος  Συναισθηματική εξάντληση ΣυνΕξ q056*0,842+q055*0,748+q054*0,632 

0,842+0,748+0,632 

2ος  Σωματική εξάντληση ΣωμΕξ q052*0,746+q051*0,737 

0,746+0,737 
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5.3 Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Ικανοποίηση 

Από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση του ΕρΕΙκ στο δείγμα Ν1 εξήχθησαν 6 παρά-

γοντες που μπορούσαν να ερμηνεύσουν το 62,993% της διακύμανσης. Οι δείκτες επάρκειας του 

δείγματος ήταν καλοί (KMO=0,834, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 

0,569 έως 0,904), αλλά οι μεταβλητές 73, 74 και 77 είχαν χαμηλές εταιρικότητες και τα κατά-

λοιπα ήταν 11%. 

Μετά την απομάκρυνση των παραπάνω μεταβλητών προέκυψε μία δομή με 6 παράγοντες, 

που μπορούσαν να ερμηνεύσουν το 69,836% της διακύμανσης. Στον 1ο παράγοντα (37,594% 

της συνολικής διακύμανσης) φόρτισαν στοιχεία από τις κλίμακες Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας 

διευθυντή/ριας (ΙΣΗΔ), Ικανοποίηση από ελευθερία-αυτονομία (ΙΕΑ) και Ικανοποίηση από λήψη 

αποφάσεων (ΙΛΑ). Οι 2ος, 3ος και 4ος παράγοντες (8,310%, 7,333% και 5,467% της διακύμανσης 

αντίστοιχα) φόρτισαν από τις μεταβλητές των κλιμάκων Ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη 

(ΙΠΑ), Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων (ΙΕΠ) και ΙΛΑ. Ο 5ος παράγοντας (6,707% της διακύ-

μανσης) συγκροτήθηκε από μεταβλητές της Ικανοποίησης από συμπεριφορά μαθητών (ΙΣΜ) και 

της ΙΕΑ. Στον 6ο παράγοντα (4,425% της διακύμανσης) φόρτισαν οι μεταβλητές της Ικανο-

ποίησης από συναδελφικότητα (ΙΣυν). Οι δείκτες επάρκειας του δείγματος ήταν πολύ καλοί 

(KMO=0,840, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 0,653 έως 0,911), η 

ορίζουσα του δειγματικού πίνακα ήταν >0,00001, ενώ τα κατάλοιπα ήταν 5%.  

 

Communalities 

 Initial Extraction 

61. ΙΣΜ1 ,379 ,426 

62. ΙΣΜ2 ,459 ,730 

63. ΙΣυν1 ,722 ,760 

64. ΙΣυν2 ,654 ,870 

65. ΙΠΑ1 ,742 ,771 

66. ΙΠΑ2 ,689 ,773 

67. ΙΠΑ3 ,668 ,765 

68. ΙΕΑ1 ,566 ,546 

69. ΙΕΑ2 ,364 ,363 

70. ΙΛΑ1 ,653 ,624 

71. ΙΛΑ2 ,754 ,932 

72. ΙΛΑ3 ,728 ,755 

75. ΙΣΗΔ1 ,731 ,838 

76. ΙΣΗΔ2 ,721 ,762 

78. ΙΕΠ1 ,610 ,749 

79. ΙΕΠ2 ,665 ,792 

80. ΙΕΠ3 ,415 ,416 
 

Pattern Matrix 

    Factor 

 1 2 3 4 5 6 

75. ΙΣΗΔ1 ,958      

76. ΙΣΗΔ2 ,864      

68. ΙΕΑ1 ,607      

70. ΙΛΑ1 ,567      

67. ΙΠΑ3  ,921     

66. ΙΠΑ2  ,899     

65. ΙΠΑ1  ,749     

78. ΙΕΠ1   ,919    

79. ΙΕΠ2   ,838    

80. ΙΕΠ3   ,523    

71. ΙΛΑ2    ,960   

72. ΙΛΑ3    ,860   

62. ΙΣΜ2     ,857  

61. ΙΣΜ1     ,634  

69. ΙΕΑ2     ,544  

64. ΙΣυν2      ,992 

63. ΙΣυν1      ,640 
 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 6 

1 1,000      

2 ,586 1,000     

3 ,423 ,448 1,000    

4 ,482 ,400 ,363 1,000   

5 ,281 ,257 ,238 ,098 1,000  

6 ,642 ,591 ,473 ,507 ,223 1,000 

Η παραπάνω δομή ελέγχθηκε με επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων στο δείγμα Ν2. Για να 

επιτευχθεί καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα έπρεπε να αφαιρεθούν από το αρχικό μοντέλο 

οι μεταβλητές 69 (2ο μοντέλο), 68 (3ο μοντέλο) και 65 (4ο μοντέλο, τελικό). Στους επόμενους 

πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες προσαρμογής για κάθε μοντέλο που δοκιμάστηκε, καθώς και 

τα αποτελέσματα του ελέγχου εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Επειδή ο παράγοντας ΙΣΜ είχε CR 

<0,70 και AVE <0,50, αφαιρέθηκε δοκιμαστικά από το μοντέλο, ενέργεια που οδήγησε σε χει-
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ροτέρευση των δεικτών προσαρμογής. Συνεπώς ο παράγοντας ΙΣΜ συμβάλλει στη συνολική 

εγκυρότητα και αξιοπιστία του μοντέλου και για τον λόγο αυτό παραμένει. 

Συγκριτικά αποτελέσματα επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων του ΕρΕΙκ (Ν2=140) 

Δείκτες Μοντέλα 

προσαρμογής Αρχικό 2ο  3ο  Τελικό 

χ2 209,836 161,371 134,503 100,229 

DF 104 89 75 62 

P ,000 ,000 ,000 ,002 

CMIN/DF 2,018 1,813 1,793 1,617 

SRMR ,0966 ,0675 ,0640 ,0542 

GFI ,853 ,875 ,889 ,911 

AGFI ,783 ,809 ,822 ,849 

CFI ,919 ,943 ,951 ,965 

RMSEA ,086 ,076 ,076 ,067 

PCLOSE ,001 ,014 ,025 ,127 

 

Διάγραμμα τελικού μοντέλου του ΕρΕΙκ (Ν2=140) 

 

 

Αποτελέσματα ανάλυσης εγκυρότητας και αξιοπιστίας τελικού μοντέλου του ΕρΕΙκ (Ν2=140) 

Παράγοντες CR AVE MSV MaxR(H) ΙΣΗΔ ΙΣυν ΙΣΜ ΙΛΑ ΙΕΠ ΙΠΑ 

ΙΣΗΔ 0,860 0,674 0,354 0,889 0,821 

     ΙΣυν 0,860 0,755 0,354 0,934 0,595 0,869 

    ΙΣΜ 0,657 0,490 0,035 0,942 -0,070 0,188 0,700 

   ΙΛΑ 0,945 0,896 0,333 0,972 0,577 0,444 0,098 0,947 

  ΙΕΠ 0,862 0,677 0,213 0,977 0,461 0,234 0,176 0,238 0,823 

 ΙΠΑ 0,880 0,786 0,263 0,981 0,502 0,513 0,099 0,469 0,386 0,886 

CR=Composite Reliability, AVE=Average Variance Extracted, MSV=Maximum Shared Variance, MaxR(H)=Maximum Reliability. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

του ΕρΕΙκ σε όλο το δείγμα της έρευνας (Ν=280). Ο αριθμός 6 τέθηκε ως προεπιλογή για την 

εξαγωγή των παραγόντων. Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι Principal Axis Factoring και περι-

στροφή αξόνων Promax. Η ορίζουσα του δειγματικού πίνακα είναι >0,00001, οι τιμές MSA 

βρίσκονται μεταξύ 0,590 και 0,936 και τα κατάλοιπα είναι 0%. 
 

 

 

 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

61. ΙΣΜ1 ,311 ,613 

62. ΙΣΜ2 ,302 ,455 

63. ΙΣυν1 ,656 ,746 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,817 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2216,445 

df 91 

Sig. ,000 
 

64. ΙΣυν2 ,614 ,805 

66. ΙΠΑ2 ,633 ,803 

67. ΙΠΑ3 ,631 ,758 

70. ΙΛΑ1 ,568 ,619 

71. ΙΛΑ2 ,777 ,961 

72. ΙΛΑ3 ,762 ,785 

75. ΙΣΗΔ1 ,669 ,786 

76. ΙΣΗΔ2 ,641 ,757 

78. ΙΕΠ1 ,618 ,868 

79. ΙΕΠ2 ,615 ,677 

80. ΙΕΠ3 ,432 ,463 
 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 5,640 40,289 40,289 5,395 38,536 38,536 4,176 

2 1,714 12,246 52,535 1,405 10,039 48,575 3,214 

3 1,385 9,893 62,428 1,028 7,341 55,916 3,349 

4 1,113 7,952 70,380 ,936 6,689 62,605 3,339 

5 1,036 7,402 77,782 ,794 5,674 68,278 3,701 

6 ,789 5,632 83,415 ,537 3,835 72,114 1,400 

 ⁞        

14 ,124 ,888 100,000     

 

 

 

Pattern Matrix 

      Factor 

 1 2 3 4 5 6 

76. ΙΣΗΔ2 ,917      

75. ΙΣΗΔ1 ,886      

70. ΙΛΑ1 ,626      

78. ΙΕΠ1  ,991     

79. ΙΕΠ2  ,761     

80. ΙΕΠ3  ,627     

71. ΙΛΑ2   ,988    

72. ΙΛΑ3   ,872    

66. ΙΠΑ2    ,895   

67. ΙΠΑ3    ,854   

64. ΙΣυν2     ,940  

63. ΙΣυν1     ,769  

61. ΙΣΜ1      ,789 

62. ΙΣΜ2      ,670 

alpha 0,867 0,832 0,929 0,871 0,865 0,687 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 6 

1 1,000      

2 ,472 1,000     

3 ,536 ,342 1,000    

4 ,526 ,404 ,428 1,000   

5 ,643 ,379 ,493 ,546 1,000  

6 ,104 ,260 ,108 ,180 ,224 1,000 
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Η ονομασία, η συντομογραφία και ο τύπος από τον οποίο προκύπτει η τιμή του κάθε παρά-

γοντα έχουν ως εξής: 

 Ικανοποίηση από…   

1ος  στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ΙΣΗΔ q076*0,917+q075*0,886+q070*0,626 

0,917+0,886+0,626 

2ος  επάρκεια πόρων ΙΕΠ q078*0,991+q079*0,761+q080*0,627 

0,991+0,761+0,627 

3ος  συμμετοχή στην επιλογή     

ηγεσίας 

ΙΣΕΗ q071*0,988+q072*0,872 

0,988+0,872 

4ος  προσωπική ανάπτυξη ΙΠΑ q066*0,895+q067*0,854 

0,895+0,854 

5ος  συναδελφικότητα ΙΣυν q064*0,940+q063*0,769 

0,940+0,769 

6ος  συμμετοχή μαθητών στα 

μαθήματα 

ΙΣΜΜα q061*0,789+q062*0,670 

0,789+0,670 
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5.4 Ερωτηματολόγιο για την Οργανωσιακή και Επαγγελματική Δέσμευση 

Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων του ΕρΟΕΔ στο δείγμα Ν1 εξήγαγε μια δομή με δύο 

παράγοντες, που μπορούσαν να ερμηνεύσουν το 63,932% της συνολικής διακύμανσης. Στον 1ο 

παράγοντα (48,167% της διακύμανσης) φόρτισαν όλες οι μεταβλητές της κλίμακας Οργανωσια-

κή δέσμευση (ΟΔ) και στον 2ο (15,764%) φόρτισαν όλες οι μεταβλητές της Επαγγελματικής δέ-

σμευσης (ΕΔ). Οι δείκτες επάρκειας του δείγματος ήταν πολύ καλοί (KMO=0,857, Sig.=0,000 

στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, MSA από 0,729 έως 0,939), η ορίζουσα του δειγματικού 

πίνακα ήταν 0,001, οι εταιρικότητες ήταν υψηλές (εκτός από μία), ενώ τα κατάλοιπα ήταν 15%. 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

81. ΟΔ1 ,675 ,690 

82. ΟΔ2 ,762 ,786 

83. ΟΔ3 ,792 ,826 

84. ΟΔ4 ,697 ,740 

85. ΟΔ5 ,753 ,730 

86r. ΟΔ6 ,581 ,496 

87. ΕΔ1 ,594 ,812 

88. ΕΔ2 ,518 ,578 

89r. ΕΔ3 ,572 ,448 

90r. ΕΔ4 ,487 ,287 
 

Pattern Matrix 

    Factor 

 1 2 

82. ΟΔ2 ,914  

83. ΟΔ3 ,912  

84. ΟΔ4 ,859  

81. ΟΔ1 ,834  

85. ΟΔ5 ,806  

86r. ΟΔ6 ,681  

87. ΕΔ1  ,933 

88. ΕΔ2  ,776 

89r. ΕΔ3  ,606 

90r. ΕΔ4  ,471 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 

1 1,000  

2 ,388 1,000 
 

Η παραπάνω δομή ελέγχθηκε με επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων στο δείγμα Ν2 σε 

συνδυασμό με Invariance test και Common method bias. Η καλύτερη προσαρμογή στα δεδο-

μένα επιτεύχθηκε μετά την απομάκρυνση των μεταβλητών 87 (2ο μοντέλο), 86r (3ο μοντέλο) 

και 88 (4ο μοντέλο, τελικό). Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες προσαρ-

μογής για κάθε μοντέλο, ενώ στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα του τελικού μοντέλου. 

Συγκριτικά αποτελέσματα επιβεβαιωτικής 

ανάλυσης παραγόντων του ΕρΟΕΔ (Ν2=140) 

Δείκτες Μοντέλα 

προσαρμογής Αρχικό 2ο  3ο  Τελικό 

χ2 166,489 88,290 20,258 15,407 

DF 34 26 19 13 

P ,000 ,000 ,379 ,283 

CMIN/DF 4,897 3,396 1,066 1,185 

SRMR ,0915 ,0559 ,0308 0,218 

GFI ,821 ,881 ,966 ,969 

AGFI ,711 ,795 ,935 ,934 

CFI ,838 ,914 ,998 ,996 

RMSEA ,167 ,131 ,022 ,036 

PCLOSE ,000 ,000 ,730 ,582 
 

Διάγραμμα τελικού μοντέλου του ΕρΟΕΔ (Ν2=140) 

 
 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων του ΕρΟΕΔ σε 

όλο το δείγμα της έρευνας (Ν=280). Η εξαγωγή των παραγόντων έγινε με τη μέθοδο Principal 

Axis Factoring και η περιστροφή των αξόνων με την Promax. Η ορίζουσα του δειγματικού 

πίνακα είναι 0,010, οι τιμές MSA κινούνται μεταξύ 0,590 και 0,925 και τα κατάλοιπα είναι 0%. 

Οι συντελεστές alpha του Cronbach φαίνονται στην τελευταία γραμμή του Pattern Matrix. 

 
 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,840 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1268,375 

df 21 

Sig. ,000 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

81. ΟΔ1 ,650 ,695 

82. ΟΔ2 ,706 ,755 

83. ΟΔ3 ,741 ,802 

84. ΟΔ4 ,669 ,712 

85. ΟΔ5 ,571 ,611 

89r. ΕΔ3 ,515 ,701 

90r. ΕΔ4 ,514 ,712 
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Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 4,069 58,129 58,129 3,788 54,108 54,108 3,715 

2 1,494 21,337 79,466 1,201 17,161 71,269 1,776 

 ⁞        

7 ,184 2,628 100,000     

 

 

Pattern Matrix 

 

     Factor 

1 2 

83. ΟΔ3 ,885  

82. ΟΔ2 ,880  

84. ΟΔ4 ,841  

81. ΟΔ1 ,837  

85. ΟΔ5 ,779  

90r. ΕΔ4  ,849 

89r. ΕΔ3  ,832 

alpha 0,921 0,821 
 

 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 

1 1,000  

2 ,317 1,000 
 

 

 

Η ονομασία, η συντομογραφία και ο τύπος από τον οποίο προκύπτει η τιμή του 

κάθε παράγοντα έχουν ως εξής: 

1ος  Οργανωσιακή δέσμευση ΟΔ q083*0,885+q082*0,880+q084*0,841+q081*0,837+q085*0,779 

0,885+0,880+0,841+0,837+0,779 

2ος  Επαγγελματική δέσμευση ΕΔ q090r*0,849+q089r*0,832 

0,849+0,832 
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5.5 Ερωτηματολόγιο για την Επαγγελματική Επίδοση 

Από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση του ΕρΕΕπ στο δείγμα Ν1 εξήχθησαν 4 παράγο-

ντες, που μπορούσαν να ερμηνεύσουν το 44,270% της συνολικής διακύμανσης. Οι δείκτες δειγ-

ματικής επάρκειας ήταν καλοί (KMO=0,735, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του Bartlett, 

MSA από 0,655 έως 0,830), αλλά η μεταβλητή 96r δε φόρτισε σε κάποιον παράγοντα για >0,3 

και τα κατάλοιπα ήταν 9%. Εκτελέστηκαν αλλεπάλληλες διερευνητικές αναλύσεις, όπου δοκι-

μάστηκαν διάφορα μοντέλα με τη σταδιακή απομάκρυνση προβληματικών μεταβλητών. Ωστό-

σο δεν κατέστη δυνατή η εξαγωγή παραγόντων που να μπορούν να ερμηνεύσουν έγκυρα και 

αξιόπιστα >50% της διακύμανσης. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδήγησε και η επιβεβαιωτική ανάλυση. 

Συγκεκριμένα, μετά την αφαίρεση των μεταβλητών 96r, 101 και 102r προέκυψε μία δομή 

με 3 παράγοντες, που μπορούσαν να ερμηνεύσουν το 43,495% της διακύμανσης. Οι δείκτες 

επάρκειας του δείγματος ήταν καλοί (KMO=0,716, Sig.=0,000 στο τεστ σφαιρικότητας του 

Bartlett, MSA από 0,659 έως 0,789), η ορίζουσα του δειγματικού πίνακα ήταν 0,155, αλλά 

υπήρχαν χαμηλές εταιρικότητες και πολλά κατάλοιπα (11%).  

 

Communalities 

 Initial Extraction 

91. ΔΚ1 ,320 ,341 

92r. ΔΚ2 ,213 ,382 

93. ΔΚ3 ,397 ,828 

94r. ΔΚ4 ,278 ,481 

95. ΔΚ5 ,333 ,367 

97. ΕξΔΚ1 ,319 ,342 

98r. ΕξΔΚ2 ,318 ,409 

99. ΕξΔΚ3 ,308 ,538 

100r. ΕξΔΚ4 ,204 ,227 
 

Pattern Matrix 

          Factor 

 1 2 3 

93. ΔΚ3 ,970   

95. ΔΚ5 ,531   

91. ΔΚ1 ,488   

97. ΕξΔΚ1 ,330   

99. ΕξΔΚ3  ,785  

98r. ΕξΔΚ2  ,636  

100r. ΕξΔΚ4  ,409  

92r. ΔΚ2   ,642 

94r. ΔΚ4   ,641 
 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 3 

1 1,000   

2 ,289 1,000  

3 ,390 ,446 1,000 
 

Η παραπάνω δομή (1ο μοντέλο, αρχικό) ελέγχθηκε με επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων 

στο δείγμα Ν2. Αν και οι δείκτες προσαρμογής ήταν ικανοποιητικοί, το μοντέλο είχε σοβαρά 

προβλήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης AVE όλων των παραγό-

ντων ήταν <0,50 και <MSV, ενώ ο δείκτης αξιοπιστίας δύο παραγόντων ήταν πολύ χαμηλός. 

Στη συνέχεια αφαιρέθηκε ο παράγοντας με τη χαμηλότερη αξιοπιστία (μεταβλητές 92r και 94r, 

2ο μοντέλο) και η μεταβλητή 100r λόγω χαμηλής φόρτισης (3ο μοντέλο, τελικό). 

Αποτελέσματα ανάλυσης εγκυρότητας και αξιοπιστίας αρχικού μοντέλου του ΕρΕΕπ (Ν2=140) 
Παράγοντες CR AVE MSV MaxR(H) ΕξΔΚ ΔΚa ΔΚb 

ΕξΔΚ 0,576 0,323 0,874 0,615 0,569 

  ΔΚa 0,736 0,415 0,684 0,821 0,538 0,644 

 ΔΚb 0,399 0,258 0,874 0,842 0,935 0,827 0,508 

CR=Composite Reliability, AVE=Average Variance Extracted, MSV=Maximum Shared 
Variance, MaxR(H)=Maximum Reliability. 

 

Συγκριτικά αποτελέσματα επιβεβαιωτικής 

ανάλυσης παραγόντων του ΕρΕΕπ (Ν2=140) 

Δείκτες Μοντέλα 

προσαρμογής Αρχικό 2ο  3ο  

χ2 38,859 19,346 14,103 

DF 24 13 8 

P ,028 ,113 ,079 

CMIN/DF 1,619 1,488 1,763 

SRMR ,0550 ,0461 ,0409 

GFI ,942 ,962 ,968 

AGFI ,890 ,918 ,917 

CFI ,937 ,963 ,961 

RMSEA ,067 ,059 ,074 

PCLOSE ,221 ,349 ,231 
 

 

Διάγραμμα 3ου μοντέλου του ΕρΕΕπ (Ν2=140) 
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Ακολουθούν τα αποτελέσματα της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων του ΕρΕΕπ σε όλο 

το δείγμα της έρευνας (Ν=280). Η εξαγωγή των παραγόντων έγινε με τη μέθοδο Principal Axis 

Factoring και η περιστροφή των αξόνων με την Promax. Η ορίζουσα του δειγματικού πίνακα 

ήταν 0,303 και οι τιμές MSA από 0,617 έως 0,836, αλλά υπήρχαν χαμηλές εταιρικότητες και τα 

κατάλοιπα ήταν υψηλά (13%). Επίσης ο 1ος παράγοντας είχε δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s 

alpha 0,722 και ο 2ος παράγοντας 0,619, ενώ οι μεταβλητές του 2ου παράγοντα δε βρίσκονταν 

κοντά στον οικείο άξονα του διαγράμματος παραγόντων (βλ. Factor Plot in Rotated Factor 

Space). 

 
 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,715 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 329,605 

df 15 

Sig. ,000 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

91. ΔΚ1 ,304 ,400 

93. ΔΚ3 ,370 ,604 

95. ΔΚ5 ,347 ,437 

97. ΕξΔΚ1 ,201 ,249 

98r. ΕξΔΚ2 ,236 ,254 

99. ΕξΔΚ3 ,270 ,859 
 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 2,495 41,577 41,577 1,980 32,993 32,993 1,796 

2 1,187 19,791 61,369 ,823 13,721 46,714 1,362 

⁞        

6 ,430 7,161 100,000     

 

 

 

Pattern Matrix 

 

     Factor 

1 2 

93. ΔΚ3 ,806  

91. ΔΚ1 ,632  

95. ΔΚ5 ,606  

97. ΕξΔΚ1 ,437  

99. ΕξΔΚ3  ,939 

98r. ΕξΔΚ2  ,454 

alpha ,722 ,619 
 

 

 

 

 

 

Factor Correlation Matrix 

Factor 1 2 

1 1,000  

2 ,335 1,000 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα, αφού το ΕρΕΕπ κατασκευάστηκε από 

μεταβλητές που μετρούν διαφορετικές πτυχές της επαγγελματικής επίδοσης των εκπαιδευτικών. 

Για παράδειγμα, οι μεταβλητές 91 και 92r σχετίζονται με την καθημερινή προετοιμασία του 

μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, αλλά η πρώτη αναφέρεται στην προσαρμογή της διδακτέας 

ύλης στις ανάγκες των μαθητών, ενώ η δεύτερη στην αναζήτηση επιπρόσθετου υλικού (από 

βιβλία, εικόνες, διαδίκτυο κ.ά.). Εξάλλου μεγάλη ποικιλία διακρίνει και τα μη διδακτικά καθή-

κοντα, που μπορεί να έχουν εκπαιδευτικό (λ.χ. εκπαιδευτικές δράσεις, σχολικές εορτές) ή διοι-

κητικό χαρακτήρα (λ.χ. καταχώρηση απουσιών). 

Η παραγοντική δομή του ΕρΕΕπ, όπως τελικά διαμορφώθηκε, δε μπορεί να δώσει αξιό-

πιστα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό στις επόμενες αναλύσεις θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο 

πρώτος παράγοντας με την ονομασία Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα (ΕπΔΚ), ενώ οι μετα-

βλητές 98r, 99, 100r, 101 και 102r θα χρησιμοποιηθούν ως ξεχωριστοί παράγοντες. Ο τύπος 

από τον οποίο προκύπτει η τιμή του παράγοντα ΕπΔΚ είναι: 

q093*0,806+q091*0,632+q095*0,606+q097*0,437 

0,806+0,632+0,606+0,437 
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6. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις ανεξάρτητων δειγμάτων 

Πίνακας 48. Μ.Ο. και Τ.Α. μεταβλητών Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος 

  ΣΗΔ Συν ΣΜΕκ ΕπΜε ΕπΕγκ ΠΑ ΕΓ ΕρΠ1* ΕρΠ2* 

Μεταβλητές ελέγχου N Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) 

Περιοχή σχολείου           

Αστική 194 3,90 (,88) 3,55 (,79) 3,47 (,69) 3,05 (,99) 3,23 (1,07) 3,71 (,93) 3,26 (,80) 3,06 (1,17) 2,88 (1,02) 

Μη αστική 83 4,13 (,87) 3,56 (,89) 3,54 (,77) 3,05 (1,01) 3,27 (1,02) 3,77 (,91) 3,27 (,79) 2,65 (1,26) 2,48 (1,12) 

Σύνολο 277 3,97 (,88) 3,56 (,82) 3,49 (,71) 3,05 (1,00) 3,24 (1,05) 3,73 (,92) 3,26 (,80) 2,94 (1,21) 2,76 (1,06) 

Τύπος σχολείου           

Γυμνάσιο 129 3,88 (,86) 3,48 (,81) 3,42 (,68) 3,09 (,97) 3,30 (1,01) 3,72 (,95) 3,34 (,75) 2,74 (1,22) 2,75 (1,13) 

ΓΕ.Λ. 95 4,05 (,92) 3,73 (,78) 3,69 (,69) 2,95 (1,08) 3,16 (1,02) 3,81 (,88) 3,25 (,80) 3,16 (1,24) 2,65 (1,04) 

ΕΠΑ.Λ. 53 4,05 (,84) 3,41 (,84) 3,32 (,77) 3,15 (,91) 3,27 (1,21) 3,59 (,92) 3,09 (,89) 3,02 (1,07) 2,96 (,94) 

Σύνολο 277 3,97 (,88) 3,56 (,82) 3,49 (,71) 3,05 (1,00) 3,24 (1,05) 3,73 (,92) 3,26 (,80) 2,94 (1,21) 2,76 (1,06) 

Φύλο επικεφαλής           

Άνδρας 170 4,04 (,87) 3,60 (,80) 3,53 (,71) 3,18 (,92) 3,24 (1,05) 3,76 (,91) 3,32 (,80) 2,85 (1,22) 2,69 (1,04) 

Γυναίκα 107 3,87 (,89) 3,48 (,83) 3,42 (,73) 2,83 (1,08) 3,26 (1,05) 3,68 (,95) 3,18 (,78) 3,10 (1,19) 2,89 (1,10) 

Σύνολο 277 3,98 (,88) 3,55 (,82) 3,49 (,72) 3,05 (1,00) 3,25 (1,05) 3,73 (,92) 3,27 (,79) 2,95 (1,21) 2,77 (1,07) 

Αριθμός διδασκόντων           

10-20 63 4,12 (,89) 3,61 (,84) 3,67 (,74) 2,97 (1,09) 3,42 (,97) 3,74 (,85) 3,41 (,71) 2,14 (1,08) 2,46 (1,04) 

21-30 112 3,93 (,90) 3,55 (,87) 3,42 (,71) 2,95 (,98) 3,05 (1,03) 3,72 (,98) 3,25 (,76) 3,10 (1,18) 2,80 (1,10) 

>30 103 3,94 (,85) 3,53 (,74) 3,45 (,69) 3,21 (,94) 3,36 (1,09) 3,73 (,91) 3,18 (,87) 3,27 (1,12) 2,90 (1,01) 

Σύνολο 278 3,98 (,88) 3,56 (,81) 3,49 (,72) 3,05 (1,00) 3,25 (1,05) 3,73 (,92) 3,26 (,79) 2,95 (1,21) 2,76 (1,07) 

Φύλο εκπαιδευτικού           

Άνδρας 106 4,23 (,68) 3,70 (,69) 3,55 (,77) 3,35 (,88) 3,41 (1,10) 3,91 (,85) 3,32 (,85) 2,82 (1,22) 2,75 (1,11) 

Γυναίκα 173 3,82 (,95) 3,47 (,88) 3,46 (,68) 2,86 (1,01) 3,14 (1,00) 3,62 (,94) 3,21 (,76) 3,02 (1,22) 2,78 (1,05) 

Σύνολο 279 3,97 (,88) 3,56 (,82) 3,49 (,72) 3,04 (,99) 3,24 (1,04) 3,73 (,92) 3,26 (,80) 2,94 (1,22) 2,77 (1,07) 

Ηλικία εκπαιδευτικού           

≤40 ετών 32 3,80 (1,01) 3,19 (1,12) 3,42 (,80) 2,71 (1,06) 3,19 (1,14) 3,46 (1,04) 3,05 (,69) 3,34 (1,23) 3,00 (1,19) 

41-50 ετών 139 3,90 (,90) 3,51 (,76) 3,45 (,70) 3,00 (1,00) 3,16 (1,04) 3,68 (,86) 3,17 (,81) 2,99 (1,27) 2,86 (1,00) 

>50 ετών 108 4,12 (,79) 3,73 (,74) 3,56 (,71) 3,20 (,94) 3,37 (1,01) 3,86 (,94) 3,42 (,78) 2,77 (1,13) 2,58 (1,10) 

Σύνολο 279 3,97 (,88) 3,56 (,82) 3,49 (,72) 3,04 (,99) 3,24 (1,04) 3,73 (,92) 3,26 (,80) 2,94 (1,22) 2,77 (1,07) 

Τίτλοι σπουδών           

Βασικός τίτλος 120 4,03 (,80) 3,67 (,72) 3,59 (,63) 3,13 (,94) 3,20 (,96) 3,78 (,87) 3,34 (,78) 2,88 (1,20) 2,83 (1,12) 

Μεταπτυχιακό 102 3,92 (,96) 3,45 (,92) 3,37 (,77) 3,08 (1,07) 3,31 (1,05) 3,66 (1,00) 3,22 (,78) 2,89 (1,19) 2,66 (1,06) 

Αυξημένα προσόντα 57 3,96 (,89) 3,54 (,78) 3,49 (,76) 2,78 (,93) 3,23 (1,19) 3,73 (,88) 3,13 (,84) 3,16 (1,32) 2,84 (1,00) 

Σύνολο 279 3,97 (,88) 3,56 (,82) 3,49 (,72) 3,04 (,99) 3,24 (1,04) 3,73 (,92) 3,26 (,80) 2,94 (1,22) 2,77 (1,07) 

Συνολική υπηρεσία           

≤10 έτη 36 4,00 (,96) 3,29 (1,04) 3,17 (,79) 3,13 (,94) 3,20 (1,06) 3,47 (1,02) 3,12 (,79) 3,08 (1,36) 2,75 (1,05) 

11-20 έτη 145 3,94 (,86) 3,53 (,79) 3,46 (,70) 2,90 (1,01) 3,18 (1,04) 3,79 (,86) 3,25 (,74) 3,04 (1,26) 2,88 (1,04) 

>20 έτη 96 4,01 (,89) 3,70 (,75) 3,67 (,66) 3,21 (,96) 3,39 (1,03) 3,75 (,95) 3,33 (,87) 2,73 (1,07) 2,61 (1,12) 

Σύνολο 277 3,97 (,88) 3,56 (,82) 3,49 (,72) 3,04 (,99) 3,26 (1,04) 3,74 (,91) 3,26 (,80) 2,94 (1,22) 2,77 (1,07) 

Υπηρεσία στο σχολείο           

≤3 έτη 115 3,90 (,88) 3,46 (,90) 3,32 (,76) 3,02 (,99) 3,21 (,99) 3,69 (,89) 3,16 (,81) 3,10 (1,33) 2,86 (1,12) 

4-10 έτη 93 3,83 (,90) 3,53 (,75) 3,61 (,63) 2,90 (1,03) 3,27 (1,04) 3,71 (,94) 3,34 (,77) 2,85 (1,27) 2,68 (1,09) 

>10 έτη 71 4,29 (,78) 3,76 (,74) 3,62 (,70) 3,27 (,91) 3,27 (1,13) 3,81 (,94) 3,30 (,81) 2,80 (,94) 2,73 (,97) 

Σύνολο 279 3,97 (,88) 3,56 (,82) 3,49 (,72) 3,04 (,99) 3,24 (1,04) 3,73 (,92) 3,26 (,80) 2,94 (1,22) 2,77 (1,07) 

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου           

Χαμηλές 61 4,12 (,88) 3,71 (,69) 3,68 (,72) 3,15 (1,04) 3,22 (1,08) 3,81 (,84) 3,23 (,88) 2,92 (1,13) 2,57 (1,09) 

Μέτριες 49 3,89 (,98) 3,45 (,93) 3,47 (,71) 2,87 (,92) 3,21 (,93) 3,43 (,95) 3,17 (,82) 3,22 (1,14) 2,94 (,85) 

Υψηλές 36 4,12 (,77) 3,72 (,85) 3,53 (,79) 2,93 (1,10) 3,14 (1,27) 3,93 (,80) 3,17 (,76) 3,25 (1,32) 2,83 (1,08) 

Σύνολο 146 4,04 (,89) 3,62 (,82) 3,57 (,74) 3,00 (1,02) 3,20 (1,08) 3,71 (,89) 3,20 (,83) 3,10 (1,18) 2,76 (1,02) 

Ταλαιπωρία μετάβασης           

Μικρή 149 3,99 (,84) 3,60 (,81) 3,57 (,68) 3,00 (,98) 3,29 (,93) 3,76 (,89) 3,28 (,81) 2,93 (1,21) 2,70 (1,07) 

Μέτρια 96 3,95 (,91) 3,52 (,78) 3,45 (,70) 3,12 (1,01) 3,17 (1,18) 3,75 (,92) 3,24 (,79) 2,89 (1,19) 2,82 (1,06) 

Μεγάλη 34 3,97 (,94) 3,51 (,94) 3,30 (,89) 3,01 (1,01) 3,24 (1,13) 3,52 (1,04) 3,22 (,76) 3,18 (1,38) 2,88 (1,15) 

Σύνολο 279 3,97 (,88) 3,56 (,82) 3,49 (,72) 3,04 (,99) 3,24 (1,04) 3,73 (,92) 3,26 (,80) 2,94 (1,22) 2,77 (1,07) 

ΣΗΔ: Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, Συν: Συναδελφικότητα, ΣΜΕκ: Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς, ΕπΜε: Επάρκεια 

μέσων, ΕπΕγκ: Επάρκεια εγκαταστάσεων, ΠΑ: Προσωπική ανάπτυξη, ΕΓ: Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων, ΕρΠ1*: Διδασκαλία σε 

μεγάλα τμήματα, ΕρΠ2*: Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων. Σημείωση: Οι συντομεύσεις με * δηλώνουν αρνητική διατύπωση. 



213 

Πίνακας 49. Μ.Ο. και Τ.Α. μεταβλητών Επαγγελματικής Ικανοποίησης 

  ΙΣΗΔ ΙΕΠ ΙΣΕΗ ΙΠΑ ΙΣυν ΙΣΜΜα ΙΕΓ ΙΕρΠ1 ΙΕρΠ2 

Μεταβλητές ελέγχου N Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) 

Περιοχή σχολείου           

Αστική 194 3,81 (,87) 3,09 (,94) 3,69 (1,10) 3,24 (,94) 3,57 (,92) 3,49 (,77) 3,34 (,92) 3,08 (1,26) 3,34 (,94) 

Μη αστική 83 3,95 (,89) 3,11 (,93) 3,84 (1,00) 3,24 (,90) 3,65 (,79) 3,39 (,75) 3,47 (,77) 3,43 (1,17) 3,54 (,94) 

Σύνολο 277 3,85 (,88) 3,10 (,93) 3,74 (1,07) 3,24 (,93) 3,59 (,88) 3,46 (,76) 3,38 (,88) 3,18 (1,24) 3,40 (,94) 

Τύπος σχολείου           

Γυμνάσιο 129 3,75 (,88) 3,13 (,92) 3,62 (1,10) 3,17 (,96) 3,51 (,90) 3,49 (,78) 3,49 (,85) 3,33 (1,23) 3,35 (,93) 

ΓΕ.Λ. 95 3,95 (,90) 3,01 (,91) 3,79 (1,00) 3,34 (,90) 3,68 (,84) 3,43 (,69) 3,34 (,82) 2,85 (1,30) 3,35 (1,01) 

ΕΠΑ.Λ. 53 3,90 (,81) 3,19 (1,01) 3,93 (1,11) 3,24 (,89) 3,63 (,93) 3,41 (,84) 3,17 (1,01) 3,42 (1,06) 3,60 (,84) 

Σύνολο 277 3,85 (,88) 3,10 (,93) 3,74 (1,07) 3,24 (,93) 3,59 (,88) 3,46 (,76)  3,38 (,88) 3,18 (1,24) 3,40 (,94) 

Φύλο επικεφαλής           

Άνδρας 170 3,96 (,87) 3,18 (,89) 3,85 (1,03) 3,25 (,96) 3,68 (,89) 3,50 (,77) 3,44 (,90) 3,26 (1,28) 3,54 (,96) 

Γυναίκα 107 3,68 (,87) 2,97 (1,00) 3,58 (1,13) 3,24 (,87) 3,46 (,87) 3,38 (,75) 3,28 (,84) 3,04 (1,20) 3,19 (,90) 

Σύνολο 277 3,85 (,88) 3,10 (,94) 3,74 (1,07) 3,25 (,93) 3,59 (,88) 3,45 (,77) 3,38 (,88) 3,17 (1,25) 3,40 (,95) 

Αριθμός διδασκόντων           

10-20 63 4,03 (,90) 3,08 (,96) 3,78 (,87) 3,31 (,86) 3,61 (,87) 3,41 (,70) 3,52 (,80) 3,87 (1,07) 3,51 (,91) 

21-30 112 3,78 (,91) 2,93 (,93) 3,64 (1,19) 3,24 (,99) 3,58 (,92) 3,45 (,76) 3,38 (,92) 3,02 (1,24) 3,40 (,96) 

>30 103 3,82 (,82) 3,30 (,89) 3,83 (1,05) 3,21 (,89) 3,61 (,86) 3,49 (,81) 3,29 (,87) 2,92 (1,21) 3,34 (,96) 

Σύνολο 278 3,85 (,88) 3,10 (,94) 3,74 (1,07) 3,25 (,93) 3,60 (,88) 3,45 (,77) 3,38 (,88) 3,18 (1,25) 3,40 (,95) 

Φύλο εκπαιδευτικού           

Άνδρας 106 4,06 (,73) 3,33 (,88) 3,95 (1,01) 3,31 (,92) 3,70 (,76) 3,53 (,79) 3,48 (,91) 3,37 (1,26) 3,63 (,91) 

Γυναίκα 173 3,71 (,95) 2,97 (,94) 3,62 (1,09) 3,20 (,93) 3,54 (,95) 3,40 (,75) 3,30 (,87) 3,06 (1,24) 3,26 (,94) 

Σύνολο 279 3,85 (,89) 3,10 (,94) 3,75 (1,07) 3,25 (,92) 3,60 (,88) 3,45 (,76) 3,37 (,89) 3,18 (1,25) 3,40 (,95) 

Ηλικία εκπαιδευτικού           

≤40 ετών 32 3,60 (1,02) 2,94 (,97) 3,30 (1,37) 2,99 (1,14) 3,25 (1,21) 3,47 (,85) 3,31 (,97) 2,88 (1,34) 3,16 (1,08) 

41-50 ετών 139 3,79 (,87) 3,07 (,90) 3,70 (1,01) 3,21 (,87) 3,56 (,79) 3,43 (,78) 3,20 (,92) 3,04 (1,25) 3,25 (,89) 

>50 ετών 108 3,99 (,84) 3,20 (,96) 3,94 (1,02) 3,37 (,91) 3,75 (,86) 3,48 (,73) 3,60 (,77) 3,44 (1,19) 3,67 (,93) 

Σύνολο 279 3,85 (,89) 3,10 (,94) 3,75 (1,07) 3,25 (,92) 3,60 (,88) 3,45 (,76) 3,37 (,89) 3,18 (1,25) 3,40 (,95) 

Τίτλοι σπουδών           

Βασικός τίτλος 120 3,86 (,80) 3,14 (,83) 3,83 (,97) 3,23 (,80) 3,71 (,76) 3,46 (,69) 3,43 (,82) 3,29 (1,21) 3,36 (,95) 

Μεταπτυχιακό 102 3,82 (,98) 3,17 (,97) 3,68 (1,19) 3,26 (1,00) 3,47 (,99) 3,39 (,78) 3,34 (,91) 3,19 (1,22) 3,39 (,99) 

Αυξημένα προσόντα 57 3,87 (,89) 2,91 (1,07) 3,67 (1,06) 3,25 (1,04) 3,60 (,91) 3,54 (,88) 3,30 (1,00) 2,91 (1,38) 3,51 (,87) 

Σύνολο 279 3,85 (,89) 3,10 (,94) 3,75 (1,07) 3,25 (,92) 3,60 (,88) 3,45 (,76) 3,37 (,89) 3,18 (1,25) 3,40 (,95) 

Συνολική υπηρεσία           

≤10 έτη 36 3,82 (,94) 3,18 (,81) 3,56 (1,12) 3,08 (,94) 3,49 (1,03) 3,37 (,83) 3,25 (,97) 3,00 (1,39) 3,36 (,90) 

11-20 έτη 145 3,83 (,81) 2,98 (,94) 3,72 (1,03) 3,30 (,91) 3,55 (,83) 3,38 (,80) 3,30 (,87) 3,01 (1,26) 3,34 (,93) 

>20 έτη 96 3,88 (,99) 3,26 (,95) 3,86 (1,10) 3,23 (,96) 3,72 (,92) 3,61 (,62) 3,54 (,87) 3,49 (1,11) 3,51 (,97) 

Σύνολο 277 3,85 (,89) 3,10 (,93) 3,75 (1,07) 3,25 (,93) 3,60 (,89) 3,46 (,75) 3,38 (,89) 3,18 (1,25) 3,40 (,94) 

Υπηρεσία στο σχολείο           

≤3 έτη 115 3,70 (,86) 3,03 (,90) 3,59 (1,06) 3,25 (,80) 3,53 (,89) 3,29 (,85) 3,23 (,92) 3,02 (1,32) 3,28 (,94) 

4-10 έτη 93 3,80 (,90) 3,08 (,93) 3,67 (1,13) 3,17 (1,01) 3,49 (,87) 3,60 (,67) 3,53 (,85) 3,18 (1,18) 3,34 (,94) 

>10 έτη 71 4,14 (,86) 3,26 (,99) 4,10 (,94) 3,34 (,99) 3,85 (,87) 3,53 (,70) 3,39 (,85) 3,42 (1,20) 3,68 (,92) 

Σύνολο 279 3,85 (,89) 3,10 (,94) 3,75 (1,07) 3,25 (,92) 3,60 (,88) 3,45 (,76) 3,37 (,89) 3,18 (1,25) 3,40 (,95) 

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου           

Χαμηλές 61 4,08 (,78) 3,21 (,93) 3,89 (1,06) 3,35 (,79) 3,73 (,86) 3,41 (,79) 3,28 (,86) 3,23 (1,12) 3,57 (,99) 

Μέτριες 49 3,76 (,93) 2,93 (,84) 3,78 (,96) 3,24 (,84) 3,52 (,84) 3,31 (,73) 3,33 (,85) 2,86 (1,24) 3,41 (,79) 

Υψηλές 36 3,89 (,90) 2,98 (1,09) 3,80 (1,15) 3,28 (1,14) 3,77 (,88) 3,63 (,69) 3,22 (1,02) 3,00 (1,45) 3,22 (1,07) 

Σύνολο 146 3,93 (,87) 3,06 (,95) 3,83 (1,04) 3,30 (,90) 3,67 (,86) 3,43 (,75) 3,28 (,89) 3,05 (1,25) 3,43 (,95) 

Ταλαιπωρία μετάβασης           

Μικρή 149 3,83 (,87) 3,10 (,87) 3,82 (1,06) 3,18 (,87) 3,63 (,80) 3,57 (,73) 3,46 (,86) 3,19 (1,17) 3,40 (,91) 

Μέτρια 96 3,87 (,90) 3,09 (1,03) 3,69 (1,07) 3,37 (,97) 3,62 (,94) 3,28 (,75) 3,29 (,92) 3,17 (1,34) 3,40 (,99) 

Μεγάλη 34 3,86 (,96) 3,20 (,96) 3,57 (1,13) 3,18 (,99) 3,40 (1,07) 3,45 (,88) 3,21 (,91) 3,12 (1,41) 3,44 (,99) 

Σύνολο 279 3,85 (,89) 3,10 (,94) 3,75 (1,07) 3,25 (,92) 3,60 (,88) 3,45 (,76) 3,37 (,89) 3,18 (1,25) 3,40 (,95) 

ΙΣΗΔ: Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας, ΙΕΠ: …επάρκεια πόρων, ΙΣΕΗ: …συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας, ΙΠΑ: 

…προσωπική ανάπτυξη, ΙΣυν: …συναδελφικότητα, ΙΣΜΜα: …συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα, ΙΕΓ: …εμπλοκή γονέων/κηδε-

μόνων, ΙΕρΠ1: …μέγεθος τμημάτων, ΙΕρΠ2: …ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων. 
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Πίνακας 50. Μ.Ο. και Τ.Α. μεταβλητών Επαγγελματικής Εξουθένωσης και 
Οργανωσιακής και Επαγγελματικής Δέσμευσης 

  ΣυνΕξ* ΣωμΕξ* ΨΕξΜ* ΜΠΕ* ΟΔ ΕΔ 

Μεταβλητές ελέγχου N Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) 

Περιοχή σχολείου        

Αστική 194 1,71 (,70) 2,87 (,84) 2,35 (1,04) 2,15 (1,08) 3,55 (,97) 4,54 (,77) 

Μη αστική 83 1,54 (,65) 2,57 (,86) 2,31 (1,13) 1,92 (,80) 3,69 (,91) 4,62 (,70) 

Σύνολο 277 1,66 (,69) 2,78 (,85) 2,34 (1,07) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Τύπος σχολείου        

Γυμνάσιο 129 1,80 (,73) 2,83 (,90) 2,57 (1,08) 2,07 (1,03) 3,54 (,94) 4,43 (,84) 

ΓΕ.Λ. 95 1,51 (,62) 2,81 (,84) 2,18 (1,06) 2,09 (1,00) 3,62 (,99) 4,72 (,57) 

ΕΠΑ.Λ. 53 1,62 (,64) 2,60 (,72) 2,06 (,93) 2,09 (,99) 3,68 (,95) 4,63 (,75) 

Σύνολο 277 1,66 (,69) 2,78 (,85) 2,34 (1,07) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Φύλο επικεφαλής        

Άνδρας 170 1,64 (,68) 2,74 (,82) 2,30 (1,06) 2,09 (1,02) 3,70 (,94) 4,54 (,79) 

Γυναίκα 107 1,70 (,71) 2,86 (,91) 2,39 (1,09) 2,07 (1,00) 3,43 (,95) 4,62 (,68) 

Σύνολο 277 1,66 (,69) 2,78 (,85) 2,34 (1,07) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Αριθμός διδασκόντων        

10-20 63 1,59 (,75) 2,72 (,82) 2,37 (1,08) 2,00 (,88) 3,66 (,89) 4,53 (,79) 

21-30 112 1,66 (,62) 2,82 (,87) 2,35 (1,07) 2,15 (1,09) 3,54 (1,04) 4,53 (,80) 

>30 103 1,71 (,72) 2,78 (,85) 2,30 (1,06) 2,05 (,99) 3,61 (,90) 4,63 (,67) 

Σύνολο 278 1,66 (,69) 2,78 (,85) 2,33 (1,07) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Φύλο εκπαιδευτικού        

Άνδρας 106 1,56 (,61) 2,77 (,78) 2,34 (1,00) 2,08 (1,11) 3,80 (,84) 4,61 (,79) 

Γυναίκα 173 1,74 (,74) 2,80 (,89) 2,34 (1,10) 2,08 (,94) 3,46 (,99) 4,55 (,72) 

Σύνολο 279 1,67 (,69) 2,79 (,85) 2,34 (1,06) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Ηλικία εκπαιδευτικού        

≤40 ετών 32 1,77 (,83) 2,69 (,92) 2,00 (,95) 2,25 (1,05) 3,13 (,98) 4,44 (,91) 

41-50 ετών 139 1,72 (,70) 2,85 (,87) 2,40 (1,08) 2,14 (1,02) 3,50 (,94) 4,55 (,77) 

>50 ετών 108 1,58 (,64) 2,73 (,81) 2,37 (1,06) 1,95 (,98) 3,85 (,88) 4,63 (,67) 

Σύνολο 279 1,67 (,69) 2,79 (,85) 2,34 (1,06) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Τίτλοι σπουδών        

Βασικός τίτλος 120 1,60 (,67) 2,80 (,85) 2,38 (1,01) 2,04 (,97) 3,75 (,86) 4,65 (,60) 

Μεταπτυχιακό 102 1,70 (,72) 2,76 (,85) 2,35 (1,12) 2,16 (1,09) 3,40 (,99) 4,46 (,87) 

Αυξημένα προσόντα 57 1,77 (,69) 2,81 (,88) 2,23 (1,07) 2,02 (,94) 3,60 (1,01) 4,59 (,79) 

Σύνολο 279 1,67 (,69) 2,79 (,85) 2,34 (1,06) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Συνολική υπηρεσία        

≤10 έτη 36 1,73 (,76) 2,63 (,85) 2,00 (,99) 2,19 (1,01) 3,36 (,97) 4,53 (,88) 

11-20 έτη 145 1,69 (,71) 2,88 (,87) 2,46 (1,07) 2,22 (1,08) 3,46 (,92) 4,48 (,83) 

>20 έτη 96 1,61 (,65) 2,72 (,80) 2,30 (1,06) 1,82 (,85) 3,87 (,94) 4,71 (,53) 

Σύνολο 277 1,67 (,70) 2,79 (,85) 2,34 (1,06) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Υπηρεσία στο σχολείο        

≤3 έτη 115 1,73 (,75) 2,66 (,86) 2,32 (1,12) 2,18 (1,04) 3,27 (,98) 4,46 (,91) 

4-10 έτη 93 1,64 (,63) 2,83 (,88) 2,34 (,99) 2,11 (1,06) 3,68 (,88) 4,67 (,58) 

>10 έτη 71 1,60 (,68) 2,93 (,78) 2,37 (1,07) 1,87 (,86) 4,00 (,82) 4,62 (,62) 

Σύνολο 279 1,67 (,69) 2,79 (,85) 2,34 (1,06) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου        

Χαμηλές 61 1,51 (,59) 2,57 (,79) 2,13 (1,04) 2,03 (,93) 3,76 (,97) 4,73 (,55) 

Μέτριες 49 1,69 (,73) 2,78 (,78) 2,20 (,91) 2,20 (1,06) 3,37 (,92) 4,61 (,72) 

Υψηλές 36 1,42 (,53) 2,97 (,82) 2,06 (1,12) 2,03 (,97) 3,79 (1,00) 4,71 (,70) 

Σύνολο 146 1,55 (,63) 2,74 (,80) 2,14 (1,01) 2,09 (,98) 3,64 (,97) 4,68 (,64) 

Ταλαιπωρία μετάβασης        

Μικρή 149 1,68 (,71) 2,78 (,89) 2,38 (1,04) 2,11 (1,00) 3,70 (,90) 4,67 (,59) 

Μέτρια 96 1,63 (,67) 2,76 (,75) 2,28 (1,03) 1,98 (1,02) 3,52 (,98) 4,50 (,84) 

Μεγάλη 34 1,72 (,73) 2,91 (,97) 2,35 (1,28) 2,21 (1,04) 3,28 (1,02) 4,32 (1,01) 

Σύνολο 279 1,67 (,69) 2,79 (,85) 2,34 (1,06) 2,08 (1,01) 3,59 (,95) 4,57 (,75) 

ΣυνΕξ*: Συναισθηματική εξάντληση, ΣωμΕξ*: Σωματική εξάντληση, ΨΕξΜ*: Ψυχική εξάντληση από 

μαθητές, ΜΠΕ*: Μειωμένη προσωπική επίτευξη, ΟΔ: Οργανωσιακή δέσμευση, ΕΔ: Επαγγελματική 

δέσμευση. Σημείωση: Οι συντομεύσεις με * δηλώνουν αρνητική διατύπωση. 
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Πίνακας 51. Μ.Ο. και Τ.Α. μεταβλητών Επαγγελματικής Επίδοσης 

  ΕπΔΚ ΕξΔΚ2 ΕξΔΚ3 ΕξΔΚ4 ΕξΔΚ5 ΕξΔΚ6 

Μεταβλητές ελέγχου N Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) Μ.Ο.(Τ.Α.) 

Περιοχή σχολείου        

Αστική 194 4,35 (,52) 3,87 (1,11) 3,20 (1,36) 3,68 (1,18) 4,00 (1,05) 3,35 (1,31) 

Μη αστική 83 4,30 (,49) 3,88 (1,12) 3,54 (1,29) 3,83 (1,15) 4,14 (,89) 3,53 (1,22) 

Σύνολο 277 4,34 (,51) 3,87 (1,11) 3,30 (1,34) 3,73 (1,17) 4,04 (1,01) 3,40 (1,28) 

Τύπος σχολείου        

Γυμνάσιο 129 4,33 (,50) 3,73 (1,18) 3,18 (1,34) 3,70 (1,16) 4,05 (,94) 3,37 (1,31) 

ΓΕ.Λ. 95 4,36 (,51) 4,11 (1,04) 3,52 (1,34) 3,83 (1,20) 4,03 (1,13) 3,54 (1,31) 

ΕΠΑ.Λ. 53 4,32 (,54) 3,81 (1,02) 3,21 (1,32) 3,60 (1,15) 4,06 (,93) 3,23 (1,17) 

Σύνολο 277 4,34 (,51) 3,87 (1,11) 3,30 (1,34) 3,73 (1,17) 4,04 (1,01) 3,40 (1,28) 

Φύλο επικεφαλής        

Άνδρας 170 4,36 (,50) 3,91 (1,14) 3,39 (1,34) 3,82 (1,17) 4,15 (,96) 3,49 (1,31) 

Γυναίκα 107 4,31 (,53) 3,80 (1,08) 3,15 (1,34) 3,58 (1,17) 3,88 (1,05) 3,26 (1,23) 

Σύνολο 277 4,34 (,51) 3,87 (1,12) 3,30 (1,35) 3,73 (1,17) 4,04 (1,01) 3,40 (1,28) 

Αριθμός διδασκόντων        

10-20 63 4,25 (,56) 3,84 (1,22) 3,51 (1,26) 3,75 (1,16) 3,86 (1,12) 3,54 (1,29) 

21-30 112 4,34 (,45) 3,80 (1,13) 3,08 (1,43) 3,64 (1,21) 4,09 (,90) 3,39 (1,30) 

>30 103 4,40 (,54) 3,95 (1,03) 3,40 (1,28) 3,82 (1,14) 4,11 (1,04) 3,33 (1,26) 

Σύνολο 278 4,34 (,51) 3,87 (1,11) 3,29 (1,34) 3,73 (1,17) 4,04 (1,00) 3,40 (1,28) 

Φύλο εκπαιδευτικού          

Άνδρας 106 4,31 (,52) 3,71 (1,19) 3,36 (1,36) 3,90 (1,18) 4,13 (,88) 3,30 (1,33) 

Γυναίκα 173 4,35 (,50) 3,96 (1,06) 3,25 (1,33) 3,63 (1,16) 3,99 (1,07) 3,47 (1,25) 

Σύνολο 279 4,34 (,51) 3,86 (1,11) 3,29 (1,34) 3,73 (1,17) 4,05 (1,00) 3,41 (1,28) 

Ηλικία εκπαιδευτικού        

≤40 ετών 32 4,31 (,58) 3,81 (1,12) 3,19 (1,26) 2,94 (1,08) 3,72 (1,05) 3,16 (1,17) 

41-50 ετών 139 4,29 (,51) 3,83 (1,15) 3,22 (1,34) 3,75 (1,10) 3,99 (1,09) 3,43 (1,32) 

>50 ετών 108 4,40 (,48) 3,92 (1,08) 3,43 (1,36) 3,94 (1,20) 4,22 (,84) 3,45 (1,26) 

Σύνολο 279 4,34 (,51) 3,86 (1,11) 3,29 (1,34) 3,73 (1,17) 4,05 (1,00) 3,41 (1,28) 

Τίτλοι σπουδών         

Βασικός τίτλος 120 4,35 (,49) 3,70 (1,19) 3,34 (1,35) 3,84 (1,18) 4,16 (,96) 3,30 (1,37) 

Μεταπτυχιακό 102 4,33 (,53) 4,04 (1,06) 3,21 (1,40) 3,75 (1,09) 3,99 (1,03) 3,52 (1,19) 

Αυξημένα προσόντα 57 4,32 (,51) 3,89 (,99) 3,35 (1,23) 3,47 (1,27) 3,91 (1,04) 3,44 (1,25) 

Σύνολο 279 4,34 (,51) 3,86 (1,11) 3,29 (1,34) 3,73 (1,17) 4,05 (1,00) 3,41 (1,28) 

Συνολική υπηρεσία        

≤10 έτη 36 4,32 (,57) 3,22 (1,27) 2,75 (1,30) 3,58 (1,16) 3,86 (,99) 3,39 (1,15) 

11-20 έτη 145 4,30 (,49) 3,93 (1,11) 3,37 (1,32) 3,71 (1,12) 4,03 (1,05) 3,28 (1,30) 

>20 έτη 96 4,40 (,52) 3,99 (,99) 3,42 (1,35) 3,81 (1,25) 4,17 (,89) 3,60 (1,29) 

Σύνολο 277 4,34 (,51) 3,86 (1,12) 3,30 (1,34) 3,73 (1,17) 4,06 (,99) 3,40 (1,28) 

Υπηρεσία στο σχολείο        

≤3 έτη 115 4,30 (,51) 3,68 (1,21) 3,22 (1,37) 3,59 (1,22) 3,87 (1,10) 3,30 (1,28) 

4-10 έτη 93 4,31 (,50) 4,04 (,98) 3,38 (1,30) 3,77 (1,20) 4,13 (,94) 3,60 (1,17) 

>15 έτη 71 4,42 (,50) 3,93 (1,09) 3,31 (1,36) 3,90 (1,03) 4,23 (,88) 3,32 (1,41) 

Σύνολο 279 4,34 (,51) 3,86 (1,11) 3,29 (1,34) 3,73 (1,17) 4,05 (1,00) 3,41 (1,28) 

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου        

Χαμηλές 61 4,41 (,53) 4,21 (,88) 3,56 (1,37) 3,87 (1,22) 4,10 (1,06) 3,72 (1,29) 

Μέτριες 49 4,22 (,50) 3,78 (1,12) 3,33 (1,20) 3,67 (,97) 3,92 (1,08) 3,31 (1,21) 

Υψηλές 36 4,40 (,51) 3,89 (1,12) 3,19 (1,47) 3,67 (1,41) 4,11 (1,06) 3,11 (1,26) 

Σύνολο 146 4,35 (,52) 3,99 (1,04) 3,39 (1,34) 3,75 (1,19) 4,04 (1,06) 3,43 (1,28) 

Ταλαιπωρία μετάβασης        

Μικρή 149 4,32 (,52) 3,79 (1,11) 3,28 (1,33) 3,74 (1,18) 4,09 (,94) 3,42 (1,31) 

Μέτρια 96 4,37 (,50) 3,96 (1,11) 3,33 (1,33) 3,67 (1,18) 4,09 (1,03) 3,39 (1,28) 

Μεγάλη 34 4,34 (,49) 3,94 (1,13) 3,24 (1,46) 3,88 (1,12) 3,74 (1,16) 3,41 (1,21) 

Σύνολο 279 4,34 (,51) 3,86 (1,11) 3,29 (1,34) 3,73 (1,17) 4,05 (1,00) 3,41 (1,28) 

ΕπΔΚ: Επίδοση στα διδακτικά καθήκοντα, ΕξΔΚ2: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις, ΕξΔΚ3: 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ΕξΔΚ4: Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες, ΕξΔΚ5: Επιτέλεση 

διοικητικών καθηκόντων, ΕξΔΚ6: Διοργάνωση σχολικών εορτών. 
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7. Έλεγχος ομοιογένειας ανεξάρτητων δειγμάτων 

 

Πίνακας 52. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς την περιοχή του σχολείου  

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Περιοχή 
σχολείου N Mean Rank Mann-Whitney U Z 

Asymp.Sig. 
(2-tailed) η2 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας Αστική 194 131,67 6629,0 -2,331 ,020 ,020 

Μη αστική 83 156,13     

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* Αστική 194 146,88 6522,5 -2,571 ,010 ,024 

Μη αστική 83 120,58     

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* Αστική 194 147,75 6353,0 -2,885 ,004 ,030 

 Μη αστική 83 118,54     

Συναισθηματική εξάντληση* Αστική 194 145,24 6839,5 -2,028 ,043 ,015 

 Μη αστική 83 124,40     

Σωματική εξάντληση* Αστική 194 148,55 6198,0 -3,061 ,002 ,034 

 Μη αστική 83 116,67     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων Αστική 194 132,39 6768,5 -2,160 ,031 ,017 

Μη αστική 83 154,45     

 

Πίνακες 53α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τον τύπο του σχολείου 

Kruskal-Wallis test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Τύπος 

σχολείου N Mean Rank χ2 df Asymp.Sig. Effect size 

Συναδελφικότητα Γυμνάσιο 129 133,14 7,533 2 ,023 ,027 

ΓΕ.Λ. 95 156,33     

ΕΠΑ.Λ. 53 122,22     

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευ-

τικούς 

Γυμνάσιο 129 130,79 12,283 2 ,002 ,045 

ΓΕ.Λ. 95 161,34     

ΕΠΑ.Λ. 53 118,93     

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* Γυμνάσιο 129 126,01 7,206 2 ,027 ,026 

ΓΕ.Λ. 95 153,73     

ΕΠΑ.Λ. 53 144,22     

Συναισθηματική εξάντληση* Γυμνάσιο 129 154,50 10,494 2 ,005 ,038 

ΓΕ.Λ. 95 120,59     

ΕΠΑ.Λ. 53 134,26     

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* Γυμνάσιο 129 155,43 11,304 2 ,004 ,041 

ΓΕ.Λ. 95 127,60     

ΕΠΑ.Λ. 53 119,44     

Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδε-

μόνων 

Γυμνάσιο 129 150,22 7,007 2 ,030 ,025 

ΓΕ.Λ. 95 135,07     

 ΕΠΑ.Λ. 53 118,74     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων Γυμνάσιο 129 148,49 9,956 2 ,007 ,036 

ΓΕ.Λ. 95 118,66     

ΕΠΑ.Λ. 53 152,36     

 

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Τύπος 

σχολείου N Mean Rank Mann-Whitney U Z 
Asymp.Sig. 
(2-tailed) η2 

Συναδελφικότητα ΓΕ.Λ. 95 80,99 1900,5 -2,483 ,013 ,042 

 ΕΠΑ.Λ. 53 62,86     

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευ-

τικούς 

Γυμνάσιο 129 101,65 4728,0 -2,950 ,003 ,039 

ΓΕ.Λ. 95 127,23     

ΓΕ.Λ. 95 82,11 1794,5 -2,918 ,004 ,058 

ΕΠΑ.Λ. 53 60,86     

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* Γυμνάσιο 129 103,24 4933,5 -2,555 ,011 ,029 

 ΓΕ.Λ. 95 125,07     
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Συναισθηματική εξάντληση* Γυμνάσιο 129 124,02 4641,5 -3,167 ,002 ,045 

 ΓΕ.Λ. 95 96,86     

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* Γυμνάσιο 129 121,93 4911,5 -2,625 ,009 ,031 

 ΓΕ.Λ. 95 99,70     

 Γυμνάσιο 129 98,50 2515,0 -2,908 ,004 ,047 

 ΕΠΑ.Λ. 53 74,45     

Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδε-

μόνων 

Γυμνάσιο 129 97,40 2657,5 -2,510 ,012 ,035 

ΕΠΑ.Λ. 53 77,14     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων Γυμνάσιο 129 122,54 4832,5 -2,773 ,006 ,034 

 ΓΕ.Λ. 95 98,87     

 ΓΕ.Λ. 95 67,79 1880,5 -2,617 ,009 ,047 

 ΕΠΑ.Λ. 53 86,52     

 

Πίνακας 54. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς το φύλο του επικεφαλής 

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Φύλο 

επικεφαλής N Mean Rank Mann-Whitney U Z 
Asymp.Sig. 

(2-tailed) η2 

Επάρκεια μέσων Άνδρας 170 149,32 7340,0 -2,706 ,007 ,027 

 Γυναίκα 107 122,60     

Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυ-

ντή/ριας 

Άνδρας 170 150,11 7205,5 -2,927 ,003 ,031 

Γυναίκα 107 121,34     

Ικανοποίηση από συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας 

Άνδρας 170 146,38 7841,0 -1,980 ,048 ,014 

Γυναίκα 107 127,28     

Ικανοποίηση από συναδελφικότητα Άνδρας 170 147,28 7688,0 -2,224 ,026 ,018 

 Γυναίκα 107 125,85     

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών 

καθηκόντων 

Άνδρας 170 150,17 7195,5 -3,085 ,002 ,034 

Γυναίκα 107 121,25     

Οργανωσιακή δέσμευση Άνδρας 170 148,68 7449,5 -2,537 ,011 ,023 

Γυναίκα 107 123,62     

Επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων Άνδρας 170 147,11 7716,5 -2,270 ,023 ,019 

Γυναίκα 107 126,12     

 

Πίνακες 55α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τον αριθμό διδασκόντων 

Kruskal-Wallis test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Αριθμός 

διδασκόντων N Mean Rank χ2 df Asymp.Sig. Effect size 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευ-

τικούς 

10-20 63 165,07 8,493 2 ,014 ,031 

21-30 112 130,30     

>30 103 133,86     

Επάρκεια εγκαταστάσεων 10-20 63 151,92 7,117 2 ,028 ,026 

21-30 112 124,07     

>30 103 148,68     

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* 10-20 63 88,17 36,146 2 ,000 ,130 

21-30 112 149,13     

>30 103 160,42     

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* 10-20 63 116,71 7,436 2 ,024 ,027 

 21-30 112 143,02     

 >30 103 149,61     

Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων 10-20 63 137,83 9,135 2 ,010 ,033 

21-30 112 124,16     

>30 103 157,20     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων 10-20 63 183,42 26,107 2 ,000 ,094 

21-30 112 129,81     

>30 103 123,17     
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Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Αριθμός 

διδασκόντων N Mean Rank Mann-Whitney U Z 
Asymp.Sig. 
(2-tailed) η2 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευ-

τικούς 

10-20 63 101,88 2653,5 -2,741 ,006 ,043 

21-30 112 80,19     

10-20 63 95,19 2508,0 -2,482 ,013 ,037 

>30 103 76,35     

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* 10-20 63 63,33 1973,5 -4,962 ,000 ,142 

 21-30 112 101,88     

 10-20 63 56,85 1565,5 -5,738 ,000 ,200 

 >30 103 99,80     

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* 10-20 63 70,98 2456,0 -2,731 ,006 ,045 

 >30 103 91,16     

Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων 21-30 112 95,48 4366,0 -3,084 ,002 ,044 

 >30 103 121,61     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων 10-20 63 109,62 2166,0 -4,364 ,000 ,109 

 21-30 112 75,84     

 10-20 63 105,80 1839,5 -4,809 ,000 ,140 

 >30 103 69,86     

 

Πίνακας 56. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς το φύλο του εκπαιδευτικού 

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Φύλο 

εκπ/κού N Mean Rank Mann-Whitney U Z 
Asymp.Sig. 

(2-tailed) η2 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας Άνδρας 106 161,35 6906,0 -3,463 ,001 ,043 

Γυναίκα 173 126,92     

Επάρκεια μέσων Άνδρας 106 164,55 6566,5 -3,982 ,000 ,057 

 Γυναίκα 173 124,96     

Προσωπική ανάπτυξη Άνδρας 106 153,61 7726,5 -2,245 ,025 ,018 

Γυναίκα 173 131,66     

Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυ-

ντή/ριας 

Άνδρας 106 158,24 7235,5 -2,973 ,003 ,032 

Γυναίκα 173 128,82     

Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων Άνδρας 106 157,79 7283,0 -2,889 ,004 ,030 

 Γυναίκα 173 129,10     

Ικανοποίηση από συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας 

Άνδρας 106 155,73 7501,5 -2,613 ,009 ,025 

Γυναίκα 173 130,36     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων Άνδρας 106 152,45 7849,0 -2,074 ,038 ,015 

Γυναίκα 173 132,37     

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών 

καθηκόντων 

Άνδρας 106 158,90 7165,5 -3,231 ,001 ,038 

Γυναίκα 173 128,42     

Οργανωσιακή δέσμευση Άνδρας 106 157,52 7311,5 -2,842 ,004 ,029 

Γυναίκα 173 129,26     

Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες Άνδρας 106 152,56 7838,0 -2,112 ,035 ,016 

Γυναίκα 173 132,31     

 

Πίνακες 57α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς την ηλικία του εκπαιδευτικού 

Kruskal-Wallis test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή Ηλικία εκπ/κού N Mean Rank χ2 df Asymp.Sig. Effect size 

Συναδελφικότητα ≤40 32 113,11 9,485 2 ,009 ,034 

41-50 139 132,98     

>50 108 157,00     

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ≤40 32 120,08 8,045 2 ,018 ,029 

41-50 139 131,85     

>50 108 156,40     

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* ≤40 32 155,31 6,076 2 ,048 ,022 

41-50 139 147,45     

>50 108 125,87     
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Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυ-

ντή/ριας 

≤40 32 121,14 6,209 2 ,045 ,022 

41-50 139 133,21     

>50 108 154,33     

Ικανοποίηση από συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας 

≤40 32 115,66 7,975 2 ,019 ,029 

41-50 139 133,77     

>50 108 155,23     

Ικανοποίηση από συναδελφικότητα ≤40 32 117,34 7,043 2 ,030 ,025 

 41-50 139 134,08     

 >50 108 154,33     

Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδε-

μόνων 

≤40 32 138,20 12,387 2 ,002 ,045 

41-50 139 125,32     

 >50 108 159,43     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων ≤40 32 121,05 8,000 2 ,018 ,029 

41-50 139 131,77     

>50 108 156,21     

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών 

καθηκόντων 

≤40 32 122,39 14,628 2 ,001 ,053 

41-50 139 126,99     

>50 108 161,97     

Οργανωσιακή δέσμευση ≤40 32 102,31 16,398 2 ,000 ,059 

41-50 139 131,70     

>50 108 161,85     

Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες ≤40 32 112,66 20,465 2 ,000 ,074 

41-50 139 137,74     

>50 108 151,01     

 

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Ηλικία 

εκπ/κού N Mean Rank Mann-Whitney U Z 
Asymp.Sig. 
(2-tailed) η2 

Συναδελφικότητα ≤40 32 54,55 1217,5 -2,543 ,011 ,047 

 >50 108 75,23     

 41-50 139 114,46 6180,5 -2,392 ,017 ,023 

 >50 108 136,27     

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 41-50 139 114,54 6191,5 -2,390 ,017 ,023 

 >50 108 136,17     

Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδε-

μόνων 

41-50 139 110,76 5665,0 -3,527 ,000 ,051 

>50 108 141,05     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων 41-50 139 114,48 6182,5 -2,448 ,014 ,024 

 >50 108 136,25     

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών 

καθηκόντων 

≤40 32 56,05 1265,5 -2,416 ,016 ,042 

>50 108 74,78     

41-50 139 110,26 5596,0 -3,628 ,000 ,054 

>50 108 141,69     

Οργανωσιακή δέσμευση ≤40 32 47,78 1001,0 -3,615 ,000 ,094 

 >50 108 77,23     

 41-50 139 112,26 5873,5 -2,934 ,003 ,035 

 >50 108 139,12     

Επίβλεψη μαθητών/εφημερίες ≤40 32 44,66 901,0 -4,260 ,000 ,131 

 >50 108 78,16     

 ≤40 32 57,70 1318,5 -3,719 ,000 ,081 

 

Πίνακες 58α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τη συνολική υπηρεσία 

Kruskal-Wallis test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Συνολική 
υπηρεσία N Mean Rank χ2 df Asymp.Sig. Effect size 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευ-

τικούς 

≤10 36 101,24 12,874 2 ,002 ,047 

11-20 145 136,83     

>20 96 156,43     

Επάρκεια μέσων ≤10 36 144,96 6,449 2 ,040 ,023 
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 11-20 145 127,65     

 >20 96 153,91     

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* ≤10 36 148,93 8,060 2 ,018 ,029 

11-20 145 148,31     

>20 96 121,21     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων ≤10 36 129,19 8,877 2 ,012 ,032 

11-20 145 128,76     

>20 96 158,15     

Οργανωσιακή δέσμευση ≤10 36 119,93 13,393 2 ,001 ,049 

11-20 145 127,91     

>20 96 162,91     

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις ≤10 36 98,51 11,583 2 ,003 ,042 

11-20 145 144,59     

>20 96 145,74     

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ≤10 36 106,26 7,354 2 ,025 ,027 

11-20 145 142,59     

>20 96 145,86     

 

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Συνολική 
υπηρεσία Ν Mean Rank Mann-Whitney U Z 

Asymp.Sig. 
(2-tailed) η2 

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευ-

τικούς 

≤10 36 72,50 1944,0 -2,385 ,017 ,032 

11-20 145 95,59     

≤10 36 47,24 1034,5 -3,569 ,000 ,097 

>20 96 73,72     

Επάρκεια μέσων 11-20 145 111,96 5649,5 -2,476 ,013 ,026 

 >20 96 134,65     

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* 11-20 145 130,33 5606,5 -2,691 ,007 ,030 

 >20 96 106,90     

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων 11-20 145 110,69 5465,5 -2,905 ,004 ,035 

 >20 96 136,57     

Οργανωσιακή δέσμευση ≤10 36 51,71 1195,5 -2,726 ,006 ,057 

 >20 96 72,05     

 11-20 145 108,84 5197,5 -3,330 ,001 ,046 

 >20 96 139,36     

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις ≤10 36 67,42 1761,0 -3,145 ,002 ,055 

11-20 145 96,86     

≤10 36 49,60 1119,5 -3,238 ,001 ,080 

>20 96 72,84     

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ≤10 36 71,75 1917,0 -2,522 ,012 ,035 

11-20 145 95,78     

≤10 36 53,01 1242,5 -2,540 ,011 ,049 

>20 96 71,56     

 

Πίνακες 59α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τα έτη υπηρεσίας στο σχολείο 

Kruskal-Wallis test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Υπηρεσία 

στο σχολείο N Mean Rank χ2 df Asymp.Sig. Effect size 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ≤3 115 131,64 15,072 2 ,001 ,054 

4-10 93 126,05     

>10 71 171,80     

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευ-

τικούς 

≤3 115 121,12 10,916 2 ,004 ,039 

4-10 93 154,04     

>10 71 152,19     

Επάρκεια μέσων ≤3 115 137,56 6,863 2 ,032 ,025 

 4-10 93 127,49     

 >10 71 160,34     

Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυ- ≤3 115 124,93 14,648 2 ,001 ,053 
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ντή/ριας 4-10 93 135,34     

 >10 71 170,52     

Ικανοποίηση από συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας 

≤3 115 126,96 11,686 2 ,003 ,042 

4-10 93 135,65     

 >10 71 166,82     

Ικανοποίηση από συναδελφικότητα ≤3 115 132,95 8,561 2 ,014 ,031 

 4-10 93 130,78     

 >10 71 163,50     

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα  ≤3 115 126,46 6,169 2 ,046 ,022 

μαθήματα 4-10 93 153,34     

 >10 71 144,46     

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών 

καθηκόντων 

≤3 115 130,20 7,019 2 ,030 ,025 

4-10 93 136,69     

>10 71 160,21     

Οργανωσιακή δέσμευση ≤3 115 113,57 26,337 2 ,000 ,095 

4-10 93 145,86     

>10 71 175,13     

 

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Υπηρεσία 

στο σχολείο N Mean Rank Mann-Whitney U Z 
Asymp.Sig. 

(2-tailed) η2 

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ≤3 115 83,26 2904,5 -3,308 ,001 ,059 

 >10 71 110,09     

 4-10 93 70,89 2221,5 -3,589 ,000 ,079 

 >10 71 97,71     

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευ-

τικούς 

≤3 115 93,41 4072,0 -2,982 ,003 ,043 

4-10 93 118,22     

≤3 115 85,71 3187,0 -2,528 ,011 ,034 

>10 71 106,11     

Επάρκεια μέσων 4-10 93 74,62 2568,5 -2,435 ,015 ,036 

 >10 71 92,82     

Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυ-

ντή/ριας 

≤3 115 82,12 2774,0 -3,692 ,000 ,074 

>10 71 111,93     

 4-10 93 73,27 2443,0 -2,876 ,004 ,051 

 >10 71 94,59     

Ικανοποίηση από συμμετοχή στην επιλογή 

ηγεσίας 

≤3 115 83,22 2900,5 -3,401 ,001 ,062 

>10 71 110,15     

 4-10 93 74,73 2579,0 -2,467 ,014 ,037 

 >10 71 92,68     

Ικανοποίηση από συναδελφικότητα ≤3 115 85,81 3198,5 -2,543 ,011 ,035 

 >10 71 105,95     

 4-10 93 74,06 2517,0 -2,674 ,008 ,044 

 >10 71 93,55     

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα 

μαθήματα 

≤3 115 95,68 4333,0 -2,383 ,017 ,027 

4-10 93 115,41     

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών 

καθηκόντων 

≤3 115 85,92 3210,5 -2,571 ,010 ,036 

>10 71 105,78     

Οργανωσιακή δέσμευση ≤3 115 93,37 4067,5 -2,967 ,003 ,043 

 4-10 93 118,26     

 ≤3 115 78,20 2323,0 -4,937 ,000 ,131 

 >10 71 118,28     

 4-10 93 74,60 2566,5 -2,443 ,015 ,037 

 >10 71 92,85     
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Πίνακες 60α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς τους τίτλους σπουδών 

Kruskal-Wallis test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Τίτλοι 

σπουδών N Mean Rank χ2 df Asymp.Sig. Effect size 

Οργανωσιακή δέσμευση Βασικός 120 153,03 6,447 2 ,040 ,023 

 Μεταπτυχιακό 102 125,51     

 Αυξ.προσόντα 57 138,49     

 

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Τίτλοι 

σπουδών Ν Mean Rank Mann-Whitney U Z 
Asymp.Sig. 

(2-tailed) η2 

Οργανωσιακή δέσμευση Βασικός 120 121,52 4918,0 -2,522 ,012 ,029 

 Μεταπτυχιακό 102 99,72     

 

Πίνακες 61α-β. Έλεγχος ομοιογένειας μεταβλητών ως προς την ταλαιπωρία μετάβασης 

Kruskal-Wallis test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Ταλαιπωρία 
μετάβασης N Mean Rank χ2 df Asymp.Sig. Effect size 

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα 

μαθήματα 

Μικρή 149 152,28 8,916 2 ,012 ,032 

Μέτρια 96 121,18     

Μεγάλη 34 139,34     

 

Mann-Whitney test 
Ranks Test Statistics 

Μεταβλητή 
Ταλαιπωρία 
μετάβασης Ν Mean Rank Mann-Whitney U Z 

Asymp.Sig. 
(2-tailed) η2 

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα 

μαθήματα 

Μικρή 149 133,84 5537,5 -3,023 ,003 ,037 

Μέτρια 96 106,18     
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8. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης 

Πίνακας 62. Ερμηνευτικές μεταβλητές Συναισθηματικής εξάντλησης 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 3,656 ,189  19,370 ,000    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας -,468 ,039 -,592 -12,049 ,000    

Συναδελφικότητα -,125 ,041 -,147 -3,029 ,003    

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* ,075 ,027 ,116 2,772 ,006    

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου ,021 ,008 ,112 2,697 ,007 ,733 ,537 ,530 

F(4, 273)=79,201, p<0,001, N=278 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) 3,415 ,183  18,651 ,000    

Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας -,472 ,044 -,603 -10,694 ,000    

Ικανοποίηση από συναδελφικότητα -,129 ,043 -,163 -2,994 ,003    

Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων ,089 ,036 ,120 2,489 ,013    

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου ,020 ,008 ,102 2,322 ,021    

Τίτλοι σπουδών ,087 ,040 ,096 2,183 ,030 ,696 ,484 ,475 

F(5, 272)=51,024, p<0,001, N=278 

 

Πίνακας 63. Ερμηνευτικές μεταβλητές Σωματικής εξάντλησης 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 1,781 ,242  7,356 ,000    

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* ,350 ,044 ,438 7,913 ,000    

Έτη υπηρεσίας στο σχολείο ,207 ,054 ,194 3,790 ,000    

Τύπος σχολείου -,156 ,057 -,140 -2,731 ,007    

Επάρκεια μέσων -,102 ,044 -,119 -2,307 ,022    

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* ,080 ,039 ,114 2,051 ,041 ,553 ,306 ,293 

F(5, 270)=23,780, p<0,001, N=276 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) 3,497 ,202  17,310 ,000    

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων -,215 ,057 -,239 -3,763 ,000    

Έτη υπηρεσίας στο σχολείο ,200 ,061 ,188 3,298 ,001    

Ικανοποίηση από μέγεθος τμημάτων -,109 ,043 -,160 -2,538 ,012 ,362 ,131 ,121 

F(3, 275)=13,799, p<0,001, N=279 

 

Πίνακας 64. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ψυχικής εξάντλησης από μαθητές 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 2,926 ,433  6,752 ,000    

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* ,248 ,056 ,248 4,394 ,000    

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς -,362 ,084 -,242 -4,322 ,000    

Τύπος σχολείου -,281 ,077 -,201 -3,648 ,000    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,213 ,091 ,130 2,338 ,020 ,426 ,181 ,169 

F(4, 271)=15,017, p<0,001, N=276 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) 3,747 ,358  10,455 ,000    

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα -,499 ,079 -,352 -6,301 ,000    

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου ,065 ,016 ,221 4,027 ,000    

Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων -,141 ,063 -,124 -2,225 ,027    

Συνολική υπηρεσία στην εκπαίδευση ,187 ,090 ,116 2,090 ,038 ,438 ,192 ,180 

F(4, 271)=16,074, p<0,001, N=276 

 

Πίνακας 65. Ερμηνευτικές μεταβλητές Μειωμένης προσωπικής επίτευξης 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 3,742 ,314  11,908 ,000    

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς -,363 ,082 -,258 -4,438 ,000    

Επάρκεια μέσων -,131 ,059 -,129 -2,224 ,027 ,308 ,095 ,089 

F(2, 277)=14,562, p<0,001, N=280 
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Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) 4,574 ,306  14,946 ,000    

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα -,402 ,076 -,305 -5,280 ,000    

Ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη -,175 ,063 -,160 -2,756 ,006    

Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων -,161 ,070 -,142 -2,292 ,023 ,448 ,200 ,192 

F(3, 276)=23,071, p<0,001, N=280 

 

Πίνακας 66. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) ,542 ,169  3,198 ,002    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,795 ,037 ,795 21,580 ,000    

Φύλο επικεφαλής σχολείου -,139 ,057 -,077 -2,450 ,015    

Συναδελφικότητα ,096 ,040 ,089 2,424 ,016 ,857 ,734 ,731 

F(3, 273)=251,250, p<0,001, N=277 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 5,264 ,183  28,829 ,000    

Συναισθηματική εξάντληση* -,814 ,057 -,640 -14,334 ,000    

Φύλο επικεφαλής σχολείου -,226 ,081 -,125 -2,795 ,006    

Έτη υπηρεσίας στο σχολείο ,137 ,049 ,125 2,794 ,006 ,679 ,462 ,456 

F(3, 272)=77,705, p<0,001, N=276 

 

Πίνακας 67. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από επάρκεια πόρων 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) -,152 ,189  -,802 ,423    

Επάρκεια μέσων ,512 ,040 ,542 12,933 ,000    

Επάρκεια εγκαταστάσεων ,267 ,036 ,298 7,419 ,000    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,113 ,046 ,106 2,442 ,015    

Συναδελφικότητα ,108 ,050 ,094 2,178 ,030 ,802 ,643 ,638 

F(4, 275)=123,910, p<0,001, N=280 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 3,668 ,259  14,185 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,213 ,054 -,229 -3,974 ,000    

Σωματική εξάντληση* -,157 ,064 -,143 -2,471 ,014    

Αριθμός διδασκόντων σχολείου ,146 ,071 ,119 2,056 ,041 ,297 ,088 ,078 

F(3, 274)=8,858, p<0,001, N=278 

 

Πίνακας 68. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) ,834 ,295  2,822 ,005    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,349 ,079 ,286 4,408 ,000    

Προσωπική ανάπτυξη ,251 ,073 ,216 3,452 ,001    

Συναδελφικότητα ,165 ,083 ,126 1,997 ,047 ,522 ,272 ,264 

F(3, 276)=34,441, p<0,001, N=280 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,015 ,274  14,641 ,000    

Συναισθηματική εξάντληση* -,491 ,087 -,317 -5,631 ,000    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,242 ,092 ,148 2,623 ,009 ,364 ,132 ,126 

F(2, 276)=21,075, p<0,001, N=279 

 

Πίνακας 69. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από προσωπική ανάπτυξη 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) ,415 ,262  1,584 ,114    

Προσωπική ανάπτυξη ,391 ,057 ,389 6,879 ,000    

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,230 ,061 ,198 3,799 ,000    

Συναδελφικότητα ,175 ,066 ,155 2,658 ,008 ,567 ,322 ,314 

F(3, 276)=43,648, p<0,001, N=280 
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Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,233 ,161  26,331 ,000    

Συναισθηματική εξάντληση* -,344 ,076 -,258 -4,549 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,197 ,052 -,215 -3,786 ,000 ,362 ,131 ,125 

F(2, 277)=20,872, p<0,001, N=280 

 

Πίνακας 70. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από συναδελφικότητα 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) ,078 ,235  ,334 ,739    

Συναδελφικότητα ,517 ,056 ,477 9,236 ,000    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,229 ,053 ,227 4,324 ,000    

Προσωπική ανάπτυξη ,106 ,049 ,110 2,172 ,031    

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,108 ,054 ,087 2,012 ,045 ,726 ,527 ,520 

F(4, 275)=76,531, p<0,001, N=280 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,528 ,226  20,018 ,000    

Συναισθηματική εξάντληση* -,576 ,066 -,452 -8,674 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,142 ,046 -,161 -3,096 ,002    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,144 ,070 ,106 2,057 ,041 ,528 ,278 ,271 

F(3, 275)=35,383, p<0,001, N=279 

 

Πίνακας 71. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) ,696 ,385  1,810 ,071    

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,680 ,055 ,634 12,414 ,000    

Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου ,071 ,021 ,335 3,290 ,001    

Τύπος σχολείου ,255 ,102 ,253 2,497 ,013    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας -,106 ,044 -,122 -2,428 ,016 ,605 ,366 ,356 

F(4, 270)=38,905, p<0,001, N=275 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,410 ,117  37,682 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,236 ,041 -,312 -5,695 ,000    

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* -,200 ,039 -,280 -5,108 ,000 ,465 ,217 ,211 

F(2, 277)=38,310, p<0,001, N=280 

 

Πίνακας 72. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 1,214 ,276  4,392 ,000    

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,555 ,057 ,499 9,660 ,000    

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,192 ,065 ,155 2,957 ,003    

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* -,109 ,035 -,150 -3,101 ,002 ,625 ,390 ,384 

F(3, 276)=58,880, p<0,001, N=280 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,086 ,258  15,827 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,228 ,050 -,262 -4,560 ,000    

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* -,155 ,048 -,187 -3,213 ,001    

Τύπος σχολείου -,195 ,065 -,169 -2,998 ,003    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,203 ,075 ,151 2,695 ,007 ,415 ,172 ,160 

F(4, 271)=14,116, p<0,001, N=276 

 

Πίνακας 73. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από μέγεθος τμημάτων 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 4,309 ,301  14,320 ,000    

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* -,701 ,043 -,684 -16,352 ,000    

Επάρκεια μέσων ,145 ,055 ,115 2,628 ,009    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,124 ,062 ,087 1,998 ,047 ,725 ,526 ,521 

F(3, 276)=101,952, p<0,001, N=280 
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Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,826 ,413  11,692 ,000    

Αριθμός διδασκόντων σχολείου -,437 ,090 -,265 -4,871 ,000    

Σωματική εξάντληση* -,324 ,080 -,221 -4,047 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,239 ,068 -,193 -3,524 ,000    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,300 ,105 ,157 2,859 ,005 ,441 ,194 ,182 

F(4, 272)=16,380, p<0,001, N=277 

 

Πίνακας 74. Ερμηνευτικές μεταβλητές Ικανοποίησης από ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 2,327 ,349  6,669 ,000    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,294 ,059 ,273 5,001 ,000    

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* -,200 ,050 -,227 -3,982 ,000    

Επάρκεια μέσων ,134 ,052 ,140 2,578 ,010    

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* -,098 ,044 -,127 -2,245 ,026    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,150 ,076 ,104 1,978 ,049 ,534 ,285 ,272 

F(5, 273)=21,730, p<0,001, N=279 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,360 ,313  13,910 ,000    

Συναισθηματική εξάντληση* -,320 ,077 -,233 -4,161 ,000    

Σωματική εξάντληση* -,232 ,062 -,209 -3,748 ,000    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,266 ,079 ,184 3,352 ,001    

Φύλο επικεφαλής σχολείου -,283 ,106 -,146 -2,660 ,008 ,446 ,199 ,187 

F(4, 271)=16,782, p<0,001, N=276 

 

Πίνακας 75. Ερμηνευτικές μεταβλητές Οργανωσιακής δέσμευσης 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) -,776 ,239  -3,253 ,001    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,402 ,051 ,372 7,894 ,000    

Συναδελφικότητα ,349 ,055 ,300 6,303 ,000    

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,236 ,055 ,178 4,293 ,000    

Έτη υπηρεσίας στο σχολείο ,202 ,047 ,171 4,275 ,000    

Επάρκεια μέσων ,109 ,040 ,114 2,721 ,007 ,764 ,584 ,576 

F(5, 273)=76,683, p<0,001, N=279 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,039 ,240  16,814 ,000    

Συναισθηματική εξάντληση* -,625 ,066 -,457 -9,404 ,000    

Έτη υπηρεσίας στο σχολείο ,267 ,059 ,226 4,545 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,146 ,046 -,155 -3,187 ,002    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,178 ,072 ,123 2,478 ,014 ,614 ,376 ,367 

F(4, 274)=41,349, p<0,001, N=279 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) -,945 ,220  -4,292 ,000    

Ικανοποίηση από στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,379 ,052 ,353 7,292 ,000    

Ικανοποίηση από συναδελφικότητα ,291 ,049 ,271 5,885 ,000    

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα ,239 ,046 ,192 5,179 ,000    

Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων ,162 ,041 ,159 3,965 ,000    

Έτη υπηρεσίας στο σχολείο ,173 ,044 ,147 3,962 ,000    

Ικανοποίηση από συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας ,103 ,038 ,117 2,711 ,007 ,807 ,651 ,644 

F(6, 272)=84,666, p<0,001, N=279 

 

Πίνακας 76. Ερμηνευτικές μεταβλητές Επίδοσης στα διδακτικά καθήκοντα 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 3,685 ,162  22,722 ,000    

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,100 ,041 ,157 2,463 ,014    

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,094 ,045 ,132 2,070 ,039 ,243 ,059 ,052 

F(2, 277)=8,726, p<0,001, N=280 
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Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,791 ,083  57,869 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,134 ,029 -,266 -4,570 ,000    

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* -,074 ,028 -,156 -2,678 ,008 ,339 ,115 ,108 

F(2, 277)=17,936, p<0,001, N=280 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) 3,303 ,153  21,555 ,000    

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα ,204 ,038 ,306 5,427 ,000    

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων ,098 ,030 ,183 3,242 ,001 ,383 ,146 ,140 

F(2, 277)=23,751, p<0,001, N=280 

 

Πίνακας 77. Ερμηνευτικές μεταβλητές Συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) 1,435 ,481  2,985 ,003    

Ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη ,363 ,076 ,302 4,768 ,000    

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα ,292 ,084 ,197 3,470 ,001    

Φύλο εκπαιδευτικού ,364 ,128 ,159 2,834 ,005    

Συνολική υπηρεσία στην εκπαίδευση ,261 ,095 ,154 2,742 ,007    

Ικανοποίηση από συναδελφικότητα -,198 ,081 -,157 -2,462 ,014    

 Απαιτήσεις Γ΄ Λυκείου -,042 ,017 -,136 -2,433 ,016 ,425 ,180 ,162 

F(6, 269)=9,864, p<0,001, N=276 

 

Πίνακας 78. Ερμηνευτικές μεταβλητές Συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκδρομές 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 1,886 ,469  4,024 ,000    

Συμπεριφορά μαθητών προς εκπαιδευτικούς ,516 ,109 ,275 4,713 ,000    

Διδασκαλία σε μεγάλα τμήματα* -,131 ,064 -,119 -2,041 ,042 ,323 ,104 ,098 

F(2, 277)=16,136, p<0,001, N=280 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 4,609 ,259  17,809 ,000    

Μειωμένη προσωπική επίτευξη* -,255 ,079 -,191 -3,230 ,001    

Συναισθηματική εξάντληση* -,246 ,115 -,127 -2,136 ,034    

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* -,158 ,076 -,126 -2,076 ,039 ,310 ,096 ,086 

F(3, 276)=9,781, p<0,001, N=280 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) ,387 ,419  ,924 ,356    

Ικανοποίηση από συμμετοχή μαθητών στα μαθήματα ,409 ,104 ,233 3,921 ,000    

Ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη ,245 ,087 ,169 2,826 ,005    

Ικανοποίηση από εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων ,208 ,096 ,137 2,163 ,031 ,392 ,153 ,144 

F(3, 276)=16,676, p<0,001, N=280 

 

Πίνακας 79. Ερμηνευτικές μεταβλητές Επίβλεψης μαθητών/εφημερίες 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 2,659 ,448  5,939 ,000    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,334 ,104 ,187 3,217 ,001    

Φόρτος εξωδιδακτικών καθηκόντων* -,162 ,064 -,148 -2,530 ,012    

Στυλ ηγεσίας διευθυντή/ριας ,192 ,078 ,144 2,452 ,015 ,318 ,101 ,091 

F(3, 275)=10,279, p<0,001, N=279 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Εξουθένωσης         

 (Constant) 3,903 ,308  12,660 ,000    

Συναισθηματική εξάντληση* -,360 ,098 -,213 -3,675 ,000    

Ηλικία εκπαιδευτικού ,389 ,101 ,218 3,868 ,000    

Ψυχική εξάντληση από μαθητές* -,195 ,064 -,177 -3,058 ,002 ,384 ,147 ,138 

F(3, 275)=15,855, p<0,001, N=279 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) 1,456 ,334  4,355 ,000    

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων ,317 ,074 ,256 4,255 ,000    
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Ηλικία εκπαιδευτικού ,278 ,101 ,155 2,737 ,007    

Ικανοποίηση από προσωπική ανάπτυξη ,174 ,075 ,138 2,319 ,021 ,395 ,156 ,147 

F(3, 275)=16,960, p<0,001, N=279 

 

Πίνακας 80. Ερμηνευτικές μεταβλητές Επιτέλεσης διοικητικών καθηκόντων 

Μεταβλητές Σχολικού Οργανωσιακού Κλίματος     B S.E. Beta      t Sig.     R      R2 Adj.R2 

 (Constant) 2,958 ,343  8,613 ,000    

Επάρκεια εγκαταστάσεων ,228 ,056 ,237 4,103 ,000    

Συναδελφικότητα ,194 ,072 ,157 2,712 ,007    

Φύλο επικεφαλής σχολείου -,249 ,118 -,121 -2,111 ,036 ,331 ,110 ,100 

F(3, 273)=11,202, p<0,001, N=277 

Μεταβλητές Επαγγελματικής Ικανοποίησης         

 (Constant) 2,807 ,256  10,958 ,000    

Ικανοποίηση από ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων ,202 ,063 ,191 3,182 ,002    

Ικανοποίηση από επάρκεια πόρων ,179 ,064 ,167 2,776 ,006 ,287 ,082 ,076 

F(2, 277)=12,396, p<0,001, N=280 
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